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Liefde Op Het Eerste Gedicht

 Een bundel over de liefde. Omdat de liefde alles draaiend 
houdt en uiteindelijk alles om de liefde draait. Of dat nu 
de liefde van je leven is, of de liefde voor een bietje. 
 Deze bundel bevat 35 gedichtjes, 14 zinneprikkels en 
5 hoorschelpjes. Allemaal ontstaan uit de gebundelde 
energie van Kim Triesscheijn & Jarr Geerligs.

www.liefdeopheteerstegedicht.nl 
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Alles uit deze opgave mag worden verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt. Met liefde. Dit mag uitdrukkelijk zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van ons, want we 
schrijven liever mooie dingen dan toestemmingsbrieven. 
We gaan er van uit dat dit gebeurt met respect en bron-
vermelding. En we zouden het leuk vinden om te horen wat 
of wie je er mee hebt geïnspireerd via 
verspreiden@liefdeopheteerstegedicht.nl

Voor Suzanne,
Voor je liefde,

Jarr

Voor Vincent, 
Liefde,

Kim
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Buiten de liefde bestaat er niets.
De liefde houdt de wereld draaiende en de sterren

op hun plaats aan de hemel.

- Paulo Coelho -
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Drie manieren om de liefde te verklaren

1. Simpel

Zij zei
Ik vind een lelijke eend de leukste auto die er is.
Hij zei
Die heeft mijn moeder ooit gehad.

Dat was dat.

Soms is het heel simpel in de liefde.

2. Lekker

Hij zei
Ik hou van jou.

Zij zei
Dat heb ik nou ook. Ik vind dat jij 
de bietjes zo lekker hebt gekookt.

3. Echt

Nu meteen. Niet over een maand of zeven.
 
Van Wedgewood is nog nooit bewezen
dat die scherven meer geluk bevatten.
Vergeet Valentino. Je bent prachtig zo
in je t-shirt vol verfspatten.
 
Het moet eens gezegd.
Dit is echt echt.
 
Het echt is echter dan de.
Liefde, vertrouw met me.
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Chocola

  Je liet me smelten met die zoen.

        Nu plak ik aan je vast.

          Als een chocolaatje, dat je

            in je mond en niet in je broek 

               had moeten doen.
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 Buren

De kus gaat over en weer, 
tot het overstroomt,
de trap af loopt
en langs de muren
binnensijpelt bij de buren,

die nu klagen dat kussen
hun sokken nat maken.
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Heb je het door? 
Ik fliefs in je oor.

Maar zó zachtjes 
dat ik je niet stoor.

Hij zegzacht
in mijn oor
iets moois

dat ik niet hoor.
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Smulland

Ze wentelt zich in aandacht.    
Zoals vroeger op zaterdag,     
in de ballen van IKEA Amsterdam.    

Het is uitverkoop in Smulland.    
Ze krijgt er maar geen genoeg van.   

Hier zijn alle mannen afgeprijsd.   
Ze wil niet worden opgehaald    
uit het speelparadijs. 
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Je laat me glimmen en lachen.
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Dons

Klein 

Veel liefdes zijn altijd maar groot, 
groter dan dit, groter dan dat, 

verder dan de maan of wat. 

Maar mijn liefde voor jou 
is als een lief, klein, kamertje. 

Proppen heeft geen zin. 
Verwachtingen passen er niet in. 

Er is geen plek voor trauma’s of fobieën, 
en nergens kunnen jaloezieën. 

Dit kamertje is zo klein, 
dat er geen deuren, ramen 

of kozijnen zijn. 

Er is niks, er valt niets te slopen. 
Alles is heel. Het is helemaal open.
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Je kietelt mijn buik van binnenuit.
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Afscheid

Langzaam 
trek ik mijn jas aan.
Ik veeg een traan weg.
Nu moet ik echt gaan.

Maar wat hebben we 
gelachen, zeg.
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Samen vormen ze NotJustAnotherTeam, een creatief team, 
dat creativiteit breed en betekenisvol wil inzetten voor 
merken, mensen en de maatschappij. Dit kan in de vorm 
van communicatie-campagnes, maar het mag ook een nieuw 
product, dienst, boek, kunst, een televisieserie, 
t-shirtlijn of totaal iets anders zijn. En in dit geval poëzie.

www.notjustanotherteam.com

Jarr Geerligs
is creatief, art director, 
conceptdenker, dichter, 
designer, illustrator, kunste-
naar, posterblogger, wonderer 
en astronaut. 
Hij wil lichtjes aansteken met 
zijn creativiteit en leven 
vanuit liefde en lef.

Kim Triesscheijn 
is creatief, copywriter, 
conceptdenker, dichter, 
spoken word performer,
schrijver, blogger, Burner 
en astronaut. 
Zij wil licht brengen met 
haar creativiteit en leven
vanuit lef en liefde.
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Een bundel over de liefde. Omdat de liefde alles draaiend houdt en uit-
eindelijk alles om de liefde draait. Of dat nu de liefde van je leven is of de 
liefde voor een bietje. Deze bundel bevat 35 gedichtjes, 14 zinneprikkels 
en 5 hoorschelpjes. Allemaal ontstaan uit de gebundelde energie van 
Kim Triesscheijn & Jarr Geerligs.
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