
Verlaat verjaardagsvers voor kroonprinses 
Elisabeth - Luuk Gruwez 

Voor de vijftiende verjaardag van prinses Elisabeth, eind oktober, heeft Jan Fabre een 
marmeren beeld gemaakt. Het staat in de Hermitage van Sint-Petersburg. Luuk Gruwez doet 
de prinses een Bonusgedicht cadeau.  

Geloof die Fabre niet: die beeldenjatter met zijn tochtig hart 

die jou niet maakt, maar steelt en exposeert, meer niet. Heb oog 

voor mij: ik ben fideler in het maken. Mijn beeld van jou bestaat alleen 

uit letters. Dat maakt het zoveel makkelijker praten. Pas dan ben jij erbij. 

Veel moeite kost het niet omdat je van jezelf zo beeldig bent 

- de liefste letters in de mond. Maar ik, ik ben zo oud, zo oud: 

hoor je dan niet dat je me hakkelen doet? En zelfs al ben ik 

op mijn hoede voor advies, ik kan het - ondanks de rem der jaren - 

één maand te laat niet laten. Dus krijg je het: dat ik niet wil 

dat je ineens vergeet dat jij ooit ouder dan een meisje worden 

zal. Wees kuis, behalve diep in je gemoed, en ook weer niet te kuis. 

Maar krijg je te veel vlam, dan brand je uit. Vermijd de eerste kus 

van elke vent met te veel gel, een iPod op. Een vent die je te snel 

wil kussen. En koop je ondergoed van nu af aan maar zelf. Schuw 

ook die jongens en die meisjes: kauwgom in de mond en piercing 

door verkeerde lichaamsdelen. Vermijd vooral de ongenaakbaarheid. 

Enfin, dit weet je wel: je bent van ons. Besteed niet al je tijd aan actualiteit. 

Vertrouw die niet. Zij is alleen geschikt om te vergeten hoe genadeloos 

de eeuwigheid is. En hou beslist geen dagboek bij. Dat maakt je 

telkens weer, ik kan het weten, enkel ouder. Geloof mij maar. 

De dagen, lieve Lies, raken vaker buiten adem dan de weken, de maanden, 

de jaren. Heb eerbied voor de doden die dit eerder hebben geweten. 

Vertel ze dat ook jij ondanks je nu nog vlasblond haar weldra zult 

komen, maar dat voordien helaas een koninkrijk of twee. 

Geloof die Fabre niet! Zijn pen is niet zo adequaat als die van mij. 

Hij spelt de dagen met de spelfouten der schepping. Van jonge nimfen? 

Niks verstand! Maar godzijdank bestaan daar echte dichters voor. Die weten: 

meisjes zijn gemaakt van zondroog stro; zij vliegen bij de minste vonk in brand. 

Bron: Radio 1 – Programma Bonus van 26 november 2016 (7:00 – 9:00). 
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