
Lovely	Poetry



De	Liefde,	vrij	naar	1	Korinthe	13	

De	liefde	is	geduldig	

zij	is	vriendelijk,	

de	liefde	is	niet	jaloers,	

de	liefde	pronkt	niet,	

zij	doet	niet	gewich9g,	

zij	handelt	niet	ongepast,	

zij	zoekt	niet	haar	eigen	belang,	

zij	wordt	niet	verbi;erd,	

zij	denkt	geen	kwaad,	

zij	verblijdt	zich	niet	over	de	ongerech9gheid,	

maar	verheugt	zich	in	de	waarheid,	

zij	is	vergevingsgezind,	

zij	gee=	vertrouwen,	

zij	houdt	de	hoop	levend,	

zij	volhardt	in	het	goede.	

De	liefde	vergaat	nooit.	

Deddo	Jan	Houwen	

1	juli	2022



Ek	Herhaal	jou	

Ek	Herhaal	jou	
sonder	begin	of	einde	
herhaal	ek	jou	liggaam	
Die	dag	het	’n	smal	skadu	
en	die	nag	geel	kruise	
die	landskap	is	sonder	aansien	
en	die	mensem’n	ry	kerse	
terwyl	ek	jou	herhaal	
met	my	borste	
wat	die	holtes	van	jou	hande	namaak	

Arnoud	en	Susan	



Hoe	sterk	de	liefde		

	 Ik	wil	zo	graag	jouw	meisje	zijn	
	 Tot	we	samen	grijs	en	oud	
	 Dansen	tot	de	zon	opkomt	
	 Jij	nog	altijd	van	me	houdt	

	 Ik	wil	zo	graag	jouw	meisje	zijn	
	 Tot	we	samen	krom	en	doof	
	 Jij	mij	nog	steeds	de	mooiste	vindt	
	 En	dat	ik	dat	dan	geloof	

	 Ik	wil	zo	graag	jouw	meisje	zijn	
	 Tot	we	beginnen	te	vergeten	
	 Maar	nooit	hoe	sterk	de	liefde	
	 Dat	we	dat	altijd	zullen	weten	

	 Nooit	hoe	sterk	de	liefde	
	 Dat	we	dat	altijd	zullen	weten	
	 	 	 	
Liefs,	Anita	en	Alpha,	Mounas	en	Madi		
	 	 	



De liefde is mooi 
de liefde is zoet

het is soms best gek
wat zij met je doet
 
de liefde is warm
indrukwekkend als vuur

ja laten we lief doen 
lief hebben 
lief zijn 

want meer nog  dan alles
is de liefde fijn

Annie &Joep



Jij	maakt	wij	

Ik	ontwaak,		
mijn	handen	
strelen	de	laatste	warmte	van		
waar	jij	lag.	

De	lichte	welving	in	het	verweesde	kussen,	
de	zoete	geur	tussen	de	verlaten	lakens	
fluisteren	het	liefdesverhaal	in	de	laatste	schaduwen	van	de	nacht.	

Ik	wacht,		
voel		
de	zon	
en	mijn	kloppend	hart.		
Ik	zie	het	licht,	
jij	komt	terug.	

Telkens	weer.	

		

		

Anoniem.	

Ardie	Franssen	



Daybed	
jij	mag	al9jd	
met	je	hoofd	vol	wens	
bij	mij	komen	liggen	
hier	ben	je	vrij	
want	ik	trek	geen	grens	
tussen	dag	en	nacht	
dromen	mag	
al9jd	bij	mij	
ook	overdag		

Sukha		

Van	Babke	Segers		



m’n	leeuwen	zal	ik	temmen	

m’n	dissonanten	stemmen	

m’n	liefdes	zullen	rijmen	

in	9jdloze	refreinen	

m’n	hart	zal	nooit	meer	breken	

ik	heb	het	goed	bekeken	

omdat	ik	van	je	hou	

Liselore	Gerritsen	

(berthe	a	zwama)

‘k	zal	al	m’n	tranen	drinken	

en	nog	zal	ik	niet	zinken	

van	m’n	herinneringen	

smeed	ik	gouden	ringen	

een	stuk	of	vijf	per	vinger	

die	aan	m’n		handen	glinst’ren	

omdat	ik	van	je	hou	

en	wat	ik	ben	vergeten	

dat	hoef	ik	niet	te	weten	

had	ik	het	moeten	weten	

was	ik	het	niet	vergeten	

op	wat	ik	heb	onthouden	

kan	ik	een	leven	bouwen	

omdat	ik	van	je	hou

omdat	ik	van	je	hou	

de	dag	komt	me	begroeten	

de	wereld	aan	m’n	voeten	

m’n	voeten	hebben	vleugels	

m’n	hart	is	zonder	teugels	

ik	open	al	m’n	deuren	

voor	de	dingen	die	gebeuren	

omdat	ik	van	je	hou	

je	zult	het	niet	geloven	

maar	ik	zal	op	water	lopen	

gewichtloos,	zonder	vragen	

het	water	zal	me	dragen	

het	water	dat	zal	stromen	

naar	zeeën	van	m’n	dromen	

omdat	ik	van	je	hou



Gedicht/spreuk/wijsheid	voor	Carlo	en	Sabine	

Samen	leven	

Samen	werken	

En	door	wederzijdse	trouw	

Liefdevol	malkander	sterken	

Is	de	plicht	van	man	en	vrouw	

Franci	en	Kris	



Ga	nu	maar	liggen	liefste	in	de	tuin,	

de	lege	plekken	in	het	hoge	gras,	ik	heb	

al9jd	gewild	dat	ik	dat	was,	een	lege	

plek	voor	iemand,	om	te	blijven	

Rutger	Kopland	

(Eelco	Koot)	



Voor	jou	

Ik	nam	een	gedicht	van	een	ander	

en	schreef	het,	veranderd,	voor	jou	

want	in	dat	gedicht	werd	vergeten	

te	zeggen	hoe	ik	van	je	hou.	

Ik	schrijf	je	de	avonden	lichter	

Ik	geef	je	de	ochtenden	blauw	

Ik	breng	je	mijn	armen	nog	dichter	

Ik	denk	mijn	gedachten	naar	jou.	

Ik	leg	ons	geheim	in	het	duister	

het	water,	de	vloedlijn,	zijn	wij	

het	maanlicht	loopt	mee,	als	je	luistert	

dan	komen	de	sterren	voorbij.	

Een	ander	schreef	liefde,	maar	hij	vergat	

hoe	ik	lie[eb	en	heb	lief	gehad.	

Johanna	Kruit	

(Esther	van	de	Woes9jne)



 
©Anne-Paul Houwen, 2019 
 
“Lento” 
 
The notes sail in, like morning breeze. 
First rays of sunlight. God agrees. 
They unfold and spread the dawn 
paving ways throughout the lawn. 
 
The fragile skin of nature shows 
the beauty of your inner souls. 
Senses touching wood and strings. 
Telling stories, giving wings. 
 
And away we fly, on trust we sail. 
The hymn of high, let love prevail 
over fear, uncertainties and doubt. 
This is what it’s all about. 
 
So. Here we are. Just you and me. 
Contemplating us and we. 
Following the pace of notes. 
In rhythm of the breeze it floats 
 
This time we won’t dash in haze. 
Though it’s tempting to embrace 
the usual, the what we know. 
Let’s just try to take it slow. 
 
I give you home when you are here. 
And when you’re not I will be near. 
Under your skin and in your heart. 
That way we’ll never be apart. 

Anne-Paul



ONTMOETEN 
(Gaat dus ook over Liefde).

Ontmoeten is meer dan iemand tegenkomen of bij elkaar zijn.
Je ontmoet niet zoveel mensen. 
Ontmoeten heeft iets van verwondering en herkenning.
Die ander is antwoord of vraag op iets van jou.
Een echte ontmoeting raakt je. 
Ze vraagt openheid van jou. 
Niet dat je alles moet zeggen tegen de ander,
maar wel dat die ander jou iets mag zeggen, of vragen.
Ontmoeten is de ander binnenlaten in het huis van jezelf,
met het risico dat hij of zij ontdekt dat niet alles echt is in je huis.
Dat je soms kwetsbaar bent en soms anderen gewoon napraat.
Iemand ontmoeten is iemand binnenlaten in de binnenste cirkel van het leven.
Hij zal vragen naar je ervaringen, gewoontes, gevoelens en opvattingen.
Pas als je die ander zo diep laat binnendringen kun je van ontmoeting spreken.
Een echte ontmoeting laat sporen na. 
(Auteur onbekend)

Met liefdevolle groet, 

Lies & Frans



Fietsen	
Toon	Hermans	(1965)	

Hun	fietsen	lagen	in	het	gras	
De	ijzeren	stangen	omhelsden	elkaar	
Tien	meter	verder	lag	het	jonge	paar	
Een	poli9eman	kwam	en	keek	ernaar	
Maar	hij	liet	ze	
Hij	dacht:	“Het	zijn	zeker	die	twee	van	die	fietsen”...	

Liefs,	

XF!	



Kahlil Gibran 
 
Liefde geeft niets anders dan zichzelf 
en vangt niets anders dan van zichzelf. 
Liefde bezit niet, 
noch zou het bezeten willen worden 
omdat liefde genoeg is voor liefde. 
 
 
Lucas & Leonie 



Mooi,	van	Maarten	van	Roozendaal	

Ach	zie	de	lammeren	nou	toch	lurken	
Aan	hun	vers	geschoren	moeders	
En	hoe	de	jonge	zwanen	
Donzen	in	de	zachte	sloot	
En	hoe	de	zoele	wind	de	wolken	waait	
Tot	pas	gewassen	luchten	

Kan	iets	mooier	dan	het	mooi	is	
Kan	iets	groter	zijn	dan	groot	

En	voel	de	hosta	nou	toch	lonken	
Haar	knoppen	staan	op	barsten	
Het	nieuwe	riet	drinkt	gulzig	water	
Uit	de	smalle	vaart	

Kan	iets	frisser	dan	het	fris	is	
Wulpser	dan	het	wulpste	

Ach	ik	ben	Goddank	
Dus	nog	een	keer	
Een	jonge	lente	waard	

Dit	is	zo	mooi	
’t	Is	om	te	janken	zo	mooi	
Mooi	
Om	te	janken	zo	mooi	

En	zie	die	irissen	nou	toch	pronken	
Met	hun	stampers	als	koralen	
Een	varen	rolt	haar	blaren	
Als	een	leguanentong	
En	zie	de	veulens	nou	toch	wankelen	
En	de	vogels	naar	hun	nesten	

Kan	iets	verser	dan	het	vers	is	
Kan	iets	jonger	zijn	dan	jong	

Zie	hoe	de	zon	een	scherpe	schaduw	trekt	
Onder	de	wijde	wilgen	
De	puppies	rennen	rondjes	
Bijtend	naar	hun	eigen	staart	

Kan	het	leuker	dan	het	leuk	is	
Jeugdiger	dan	jeugdig	
Ach	ik	ben	Goddank	
Dus	nog	een	keer	
Een	jonge	lente	waard	

Dit	is	zo	mooi	
‘t	Is	om	te	janken	zo	mooi	
Mooi,	om	te	janken	zo	mooi	
En	nu	de	wingerd	zich	wellus9g	
En	het	onkruid	onbezonnen	
En	ik	mezelf	a=el	
Van	volwassen	naar	bejaard	
Wordt	het	groener	dan	het	groen	was	
Nu	ik	grijzer	dan	ik	grijs	ben	

Ach	ik	ben	Goddank	
Dus	nog	een	keer	
Een	jonge	lente	waard	
Mooi	
‘t		Is	om	te	janken	zo	mooi	
Mooi,	om	te	janken	zo	mooi	

En	als	vannacht	de	open	hemel	
De	sterren	strak	laat	stralen	
En	ik	buiten	op	mijn	rug	lig	
Starend	naar	het	firmament	
Kan	het	s9ller	dan	het	s9l	is	
Eeuwiger	dan	eeuwig	

Dan	ben	ik	Goddank	
Dus	nog	een	keer	
Gevangen	in	het	moment	
Oh	
Dit	is	zo	mooi	
Het	is	om	te	janken	zo	mooi	
Mooi,	om	te	janken	zo	mooi	
Mooi,	om	te	janken	zo	mooi	
Mooi	
Om	te	janken	

Van	Marleen

1

2
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Liefde…..				Toon	Hermans.	

Het	liefste	heb	ik	je	naast	me,	

Gewoon	hier	dichtbij.	

Maar	ik	heb	je	ook	graag,		

waar	je	zelf	wezen	wil.		

Al	is	dat	soms	heel	ver	van	mij.	

																																						Helmy	&	Paul.



Het	is	wat	het	is

Het	is	onzin	
zegt	het	verstand	

Het	is	wat	het	is	
zegt	de	liefde	

Het	is	ongeluk	
zegt	de	berekening	
Het	is	alleen	maar	verdriet	
zegt	de	angst	
Het	is	uitzichtloos		
zegt	het	inzicht

Het	is	wat	het	is	
zegt	de	liefde		

Het	is	belachelijk	
zegt	de	trots	
Het	is	lichtzinnigheid	
zegt	de	voorzich9gheid	
Het	is	onmogelijk	
zegt	de	ervaring	

Het	is	wat	het	is	
zegt	de	liefde

Liefs,	Romke	&	Hilde

Erich	Fried	-	Vertaling:	Remco	Campert



And	when	the	rain	begins	to	fall	

You'll	ride	my	rainbow	in	the	sky	

And	I	will	catch	you	if	you	fall	
You'll	never	have	to	ask	me	why	
And	when	the	rain	begins	to	fall	
I'll	be	the	sunshine	in	your	life	
You	know	that	we	can	have	it	all	
And	everything	will	be	alright	

Xxx	Ineke	(en	de	rest)	



Een	meisje	-	Toon	Tellegen	
		
Ze	wacht.		
Nee,	denkt	ze,	ik	wacht	niet,		
ik	dans.	
Ze	danst,		
ze	danst	met	lange,	ranke	passen,		
langzaam	en	aandach9g,		
ze	houdt	haar	ogen	dicht,	

ze	danst	door	deuren	en	door	ramen		
en	door	lange	lankmoedige	dagen-		
hout,	glas	en	uren	vallen	in	splinters	rond	haar	neer-	

en	telkens	als	ze	niet	meer	kan		
en	bijna,	bijna	valt,		
denk	ze:	Ik?		
ik	val	niet,	ik	dans.

Liefs,	Irene



ZWERVERSLIEFDE	

Laten	wij	zacht	zijn	voor	elkander,	kind	-	
want,	o	de	maatloze	verlatenheden,	
die	over	onze	moegezworven	leden	
onder	de	sterren	waaie'	in	de	oude	wind.	

O,	laten	wij	maar	zacht	zijn,	en	maar	niet	
het	trotse	hoge	woord	van	liefde	spreken,	
want	hoeveel	harten	moesten	daarom	breken	
onder	de	wind	in	hulpeloos	verdriet.	

Wij	zijn	maar	als	de	blaren	in	de	wind	
ritselend	langs	de	zoom	van	oude	wouden,	
en	alles	is	onzeker,	en	hoe	zouden	
wij	weten	wat	alleen	de	wind	weet,	kind	-	

En	laten	wij	omdat	wij	eenzaam	zijn	
nu	onze	hoofden	bij	elkander	neigen,	
en	wijl	wij	same'	in	't	oude	waaien	zwijgen	
binnen	een	laatste	droom	gemeenzaam	zijn.	

Veel	liefde	ging	verloren	in	de	wind,	
en	wat	de	wind	wil	zullen	wij	nooit	weten;	
en	daarom	-	voor	we	elkander	weer	vergeten	-	
laten	wij	zacht	zijn	voor	elkander,	kind.	

Adriaan	Roland	Holst	

Jacob	Klaassen



XIV	

Ga	nu	maar	liggen	liefste	in	de	tuin,	
de	lege	plekken	in	het	hoge	gras,	ik	heb	
al9jd	gewild	dat	ik	dat	was,	een	lege	
plek	voor	iemand,	om	te	blijven.	
Een	lege	plek	om	te	blijven	

Rutger	Kopland	
(Glimmen)	

Liefs,	
Julia



Wat	anders?	

Wat	is	liefde	anders	dan		
elkaar	vertalen	
in	een	sprakeloze	taal?	

woordeloos	zeggen:	luister	
waterval	van	gefluister	
hoor	mij	ik	hoor	je	uit	

en	het	ademloos	antwoord:	
je	huid	
juichend	
zonder	geluid.	

Dichteres:	Ellen	Warmond	
Bron:	Warmte,	een	woonplaats	(1965)	Querido	Uitgevers	N.V.	

Rami	en	Leonie	Hirzalla-Houwen



Tot uitdovende seks 

tot uitdovende seks wend ik mij uitgedoofd 
o wortel van mijn leven, houvast mijner jaren 
liefde liefde liefde vuurgloed die belooft 
in het orgasme mij de wereld te verklaren 

onbevredigd heeft het vlees reeds afgedaan 
maar het verzet zich in het aanschijn van de dood 
Ik wil de nauwe gang nog altijd binnengaan 
waar de geliefde mij het grootst genot steeds bood 

morgen, nooit meer of misschien al vandaag, wie weet 
schrompelt de zenuw en vervluchtigt het genot 
eer de doorvorsing is voltooid van lief en leed 

laat de ejaculatie dus mijn eind bekronen 
en moge ik dan gaan, in vrede met mijn lot 
mijn sperma sprenkelend daar waar de doden wonen 

- Carlos Drumond de Andrade -  
Van Ellen (Cuijpers)

De Nacht 

Mijn god wat een nacht 
en hoe zacht het bed 
waarop wij versmolten 

en onze verdoolde zielen 
tussen elkaars lippen goten: 
eindelijk geen mensen meer 

 - Petronius -

“Maar eigenlijk is dit gedicht uiteraard ook fantastisch 
(met stiekeme knipoog naar dit huwelijk ‘op leeftijd’ 
– oehhh wat zeg ik nou!?)”: 



	 Als	je	zoveel	om	iemand	gaf	
	 dat	je	alles	wat	je	had	

je	huis	en	je	hele	boel	
daarvoor	zou	willen	geven	
dan	werd	je	alleen	maar	veracht.	

Toch	is	het	een	gevoel	
dat	inslaat	als	een	flits	
een	brand	vlamt	door	je	heen	
en	er	is	geen	rivier	
geen	water	in	de	wereld	
dat	zulke	vlammen	blust.	

Houd	me	dicht	tegen	je	aan	
als	een	band	om	je	arm	
als	een	hanger	op	je	hart	
want	sterk	als	de	dood	
is	de	liefde,	en	afgunst	
zo	diep	als	het	graf.	

Judith	Herzberg	

Uitgezocht	door	Liesbeth	(Vos)



Dan een zoen 
Zou ik jou 
Wat mogen vragen? 
Zou je voor mij 
Wat willen doen? 
Lente me 
Zomer me 
September me 
En winter me 
Want ik heb je 
Onophoudelijk lief 
Morgen me 
Middag me 
Avond me 
En nacht me 
Met andere woorden 
Blijf bij me 
"Asjeblief" 
Lente me 
Zomer me 
September me 
En "winnntterr" me 
Toon Hermans 

Ik zing je 
Ik refrein je 
Ik sherry je 
En ik wijn je 
Ik cello 
En ik vleugel je 
Ik Rembrandt 
En ik Breugel je 
Ik koffie je en 
Ik thee je 
Ik strand je 
En ik zee je 
Ik spel je 
En ik blader je 
Ik moeder 
En ik vader je 
Maar 
Zou ik jou iets mogen vragen? 
Het gaat veel verder

Van: Lucia



Ik word door jou de wereld rondgedragen 
Overal waar jij heen gaat ben ik ook 
Ik laat je niet alleen, geen ogenblik 
Jij hebt mijn liefde bij je, alle dagen 

Dit is het simpele geheim der dingen 
Waardoor wij voor ’t geluk zijn gaan bestaan 
En deze woorden zullen dat voortaan 
Zachtjes tegen je zoete lichaam zingen 

Want ik wil altijd meer met jou vergroeien 
Steeds dichter in je zijn, van top tot teen 
Je mag me ketenen, je moet me boeien 
Ik wil jou zien als woning, om mij heen 
Ik zal jouw mens zijn, door jou opgesloten 
Door jou bezeten en door jou genoten 

Michel van der Plas 

Van Manon



"Married	Love"	by	Guan	Daosheng	

You	and	I	
Have	so	much	love,		
That	it		
Burns	like	a	fire,		
In	which	we	bake	a	lump	of	clay	
Molded	into	a	figure	of	you	
And	a	figure	of	me.	

Guan	Daosheng	was	a	Chinese	painter	and	poet	of	
the	early	Yuan	Dynasty	(1271-1368).	
‘Married	Love’	uses	the	image	of	clay	figurines	to	represent	
two	lovers	being	united	as	one	through	the	
sacred	act	of	marriage,	just	as	clay	solidifies	in	a	kiln.	

Michelle	Meewezen



Geen	woord	doet	recht	
Al	is	het	nog	zo	vaak	gezegd	

Aan	dat	hele	kleine,	grote	
Onbeschrijfelijk	speciale	

Wat	ik	dus	niet	uit	kan	leggen	
Jij	voelt	wat	ik	probeer	te	zeggen	

Gelukkig	maar	
Bij	elkaar	

Mischa	van	den	Berg	(geschreven	voor	mijn	Henrie;e)	



Uit “De Profeet.” Kahlil Gibran 

Over het huwelijk 

Toen sprak Almitra opnieuw en zei: 

En wat kun je ons zeggen over het huwelijk? En hij antwoordde: 

Tezamen werd je geboren, en tezamen zul je voor immer zijn. 

Jij zult tezamen zijn, als de witte vleugelen van de dood je dagen verstrooien.

Ja, je zult zelfs tezamen zijn in Gods stille herinnering. 

Maar laten er tussenruimten zijn in je tezamen zijn. 

Laat de winden des hemels tussen je dansen. 

Hebt elkander lief, maar maakt van de liefde geen band: 

laat zij veeleer zijn een golvende zee tussen de kusten van je zielen. 

Vult elkanders bekers, maar drinkt niet uit dezelfde beker. 

Geeft elkander van je brood, maar eet niet van hetzelfde stuk. 

Zingt en danst tezamen en weest blijde, maar bent ieder alleen, 

zoals de snaren van een luit op zichzelf zijn, al doortrilt hen dezelfde muziek.

Geef je harten, maar geef ze niet aan elkander in bewaring. 

Want alleen de hand des levens kan je harten bevatten. 

En staat tezamen, maar niet te dicht bijeen: 

want de zuilen van de tempel staan ieder op zichzelf, 

en de eik en de cipres groeien niet in elkanders schaduw.

Liefs, Nena



De	Toekomst	(a.s.)	
staat	het	je	aan	
wat	aanstaande	is	

ga	er	maar	aan	staan	
het	is	aan	jou	

jij	kijkt	verder	
reikt	verder	
verrijkt	

jij	luistert	groot	
het	grotere	
geheeld	

ga	er	maar	aan	staan	
het	is	aan	jou	
en	aan	mij	

zullen	we	
dat	9kje	
dat	duwtje	
dat	beetje	
dat	telt	

net	anders	
beter	
dan	ooit	voorspeld	

Merel	Morre	

Van	Raymon



Vriend	(Toon	Hermans)		

Je	hebt	iemand	nodig,		

s9l	en	oprecht,	

die	als	het	erop	aan	komt	

voor	je	bidt	of	voor	je	vecht.	

Pas	als	je	iemand	hebt,		

die	met	je	lacht	en	met	je	grient,	

dan	pas	kun	je	zeggen:	

‘k	heb	een	vriend.	

Rian	en	Rixt



Als	de	liefde	niet	bestond	
Als	de	liefde	niet	bestond	
Zullen	ze	s9lstaan,	de	rivieren	
En	de	vogels	en	de	dieren	
Als	de	liefde	niet	bestond	
	
Als	de	liefde	niet	bestond	
Zou	het	strand	de	zee	verlaten	
Ze	hebben	niets	meer	te	bepraten	
Als	de	liefde	niet	bestond	
	
Als	de	liefde	niet	bestond	
Zou	de	maan	niet	langer	lichten	
Geen	dichter	zou	meer	dichten	
Als	de	liefde	niet	bestond	
	
Nergens	zouden	bloemen	staan	
En	de	aarde	zou	verkleuren	
Overal	gesloten	deuren	
En	de	klok	zou	niet	meer	slaan

Als	de	liefde	niet	bestond	
Dan	was	de	hele	vrijerij	bedorven	
De	wereld	was	gauw	uitgestorven	
Als	de	liefde	niet	bestond	
	
Als	de	liefde	niet	bestond	
Zou	de	zon	niet	langer	stralen	
De	wind	zou	niet	meer	ademhalen	
Als	de	liefde	niet	bestond	
	
Geen	appel	zou	meer	rijpen	
Zoals	eens	in	het	paradijs	
Als	wij	elkaar	niet	meer	begrijpen	
Dan	is	de	wereld	koud	als	ijs	
	
Ik	zou	sterven	van	de	kou	
En	m'n	adem	zou	bevriezen	
Als	ik	je	liefde	zou	verliezen	
Er	is	geen	liefde	zonder	jou	

Toon	Hermans	(1916-2000)

Sandra	Verstoep



Jij	wil	niet	weg	
Ik	blijf	bij	jou	
Het	is	veel	te	fijn	
Ons	hier	en	nou	
Ik	ben	je	man	
Jij	bent	mijn	vrouw	

Hier	is	het	warm	
Het	is	hier	goed	
Het	bed	is	zacht	
Het	leven	zoet	
Wat	dan	een	mens	
Verder	nog	moet	

Je	bent	zo	lief	
Zo	mooi	zo	zacht	
Jij	blij=	vandaag	
Ik	blijf	vannacht	
Wie	hee=	dit	zo	
Voor	ons	bedacht?

Ik	ben	zo	blij	
Dat	jij	er	bent	
Ik	hoop	maar	zo	
Dat	dit	nooit	went	
Ik	wil	met	jou	
Door	tot	het	end	

Blijf	alsjeblie=	
Zolang	dat	gaat	
Van	’s	ochtends	vroeg	
Tot	’s	avonds	laat	
Van	middernacht	
Tot	dageraad	

Wij	met	zijn	twee	
Zo	samen	wij	
Is	zoveel	meer	
Dan	ik	plus	jij	
Ga	alsjeblie=	
Nooit	weg	bij	mij	

Huub	van	der	Lubbe-	WIJ	MET	ZIJN	TWEE

Trix	en	Frank



Mijn	favoriete	gedicht	over	de	liefde	van	Wim	en	Riksta	

De	liefde	is	geduldig	en	vol	goedheid.		

De	liefde	kent	geen	afgunst,	

geen	ijdel	vertoon	en	geen	zelfgenoegzaamheid.		

Ze	is	niet	grof	en	niet	zelfzuch9g,	

ze	laat	zich	niet	boos	maken	en	rekent	het	kwaad	niet	aan,	

ze	verheugt	zich	niet	over	het	onrecht	

maar	vindt	vreugde	in	de	waarheid.		

Alles	verdraagt	ze,	alles	geloo=	ze,	alles	hoopt	ze,	in	alles	volhardt	ze.	

	1	Korin9ers	13:4-7	

http://bijbel.dagelijkswoord.nl/bijbel/1+Korintiers+13%3A4-7


Frederique

Moment	

Soms	hoor	ik	onverwacht	weer	achter	
gewone	woorden	die	je	uit	
een	zoveel	zuiverder	en	zachter,	
adembenemender	geluid,	
	
dat	ik	opnieuw	naar	je	moet	kijken	
of	ik	je	nooit	tevoren	zag.	
Laat	al	die	jaren	maar	verstrijken;	
zolang	ik	dit	bewaren	mag	
	
kan	jou	en	mij	de	9jd	niet	deren:	
weer	voor	het	eerst	met	je	alleen	
hoor	ik	de	harmonie	der	sferen	
door	alle	alledaagsheid	heen.



Fuck	your	money,	just	show	me	your	soul.	
Don’t	buy	me	flowers	but	show	me	where	they	grow.	
Hold	me	9ght	and	love	me	raw.	
Just	promise	to	catch	me	when	I	fall	

Come	a	li;le	closer...	
And	hear	what	I	have	to	say.	
Just	like	children	sleepin’	
We	could	dream	this	night	away.	

There’s	a	full	moon	risin’	
Let	us	dancin’	in	the	light.	
We	know	where	the	music’s	playing.	
Let’s	go	out	and	feel	the	night	

Rob	Comes



Yes,	I	understand	that	every	life	must	end	
As	we	sit	alone,	I	know	someday	we	must	go	
Oh	I'm	a	lucky	man,	to	count	on	both	hands	the	ones	I	love	
Some	folks	just	have	one,	yeah,	others,	they've	got	none	
	
Stay	with	me	
Let's	just	breathe	
	
Prac9ced	all	my	sins,	never	gonna	let	me	win	
Under	everything,	just	another	human	being	
I	don't	wanna	hurt,	there's	so	much	in	this	world	to	make	me	bleed	
	
Stay	with	me	
You're	all	I	see	
	
Did	I	say	that	I	need	you?	
Did	I	say	that	I	want	you?	
Oh,	if	I	didn't	I'm	a	fool	you	see	
No	one	knows	this	more	than	me	
As	I	come	clean

I	wonder	everyday,	as	I	look	upon	your	face	
Everything	you	gave	
And	nothing	you	would	take,	oh	no	
Nothing	you	would	take	
Everything	you	gave	
	
Did	I	say	that	I	need	you?	
Oh,	did	I	say	that	I	want	you?	
Oh,	if	I	didn't	I'm	a	fool	you	see	
No	one	knows	this	more	than	me	
As	I	come	clean	
	
Nothing	you	would	take	
Everything	you	gave	
Hold	me	'9l	I	die	
Meet	you	on	the	other	side	

(het	mooiste	liefdesliedje	ooit,	volgens	Marcel	en	Jolanda)
Pearl	Jam	-	Just	breathe



Ik	schrijf	al	mijn	hele	leven	

maar	had	nog	nooit	zo	weinig	woorden	nodig		

als	voor	jou.	

Pam	Ackersmans

Liefs	Gerard,	Françoise,	Nadine,	Kyra	en	Joost



Vrij	en	Blij	

Afdrukken	van	je	lichaam	

in	een	verzameling	van	liefde	

herinneringen	aan	nu	

en	al9jd	al	

al	die	9jd	

wist	ik	dat	jij	er	was	

Vanmorgen	nog	

je	afdruk	in	mij	

Gerard	Metz



Liefde	

De	dingen	hebben	soms	eenzelfde	naam:	
een	lichte	kus,	elkaar	verwilderd	bijten,	
zacht	mokken,	blindelings	met	huisraad	smijten,	
vreemd,	het	valt	alles	onder	liefde	saam.	

Wie	lie[ee=	en	daar	langzaam	aan	gewent,	
ontdekt	verbijsterd	achter	maan	en	rozen	
het	kleine	9jdperk	van	twee	tomelozen,	
waar	men	elkaar	om	beurten	tart	en	temt.	

Eerst	zacht	van	zin,	later	snel	uitgemoeid,	
elkander	prikkelen,	dan	ronduit	haten,	
en	ouder	wordend:	zacht	weer,	en	vermoeid.	

Zó	gaat	het	ons,	misschien	in	milder	mate…	
Twee	slingerplanten	in	één	wilde	groei,	
die	ondanks	alles	elkaar	niet	verlaten.	

Agnes


