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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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Ik vond vanochtend              een liefdesbries in de bus.
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Ik schuif aan, schuif op,
 geef gas en stop.

 

    Ik sluit aan,
wissel van baan,

wil je niet laten gaan.
 

En geef je dus
een bumperkus.

     File
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We liggen knus                   

 in elkaars kus
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Machine

Als ik voor mijn mama ga staan    
en op haar neus druk, gaat ze aan.   

Ze geeft me een kus,     

een kus op mijn neus,     
een kus op mijn wang,     
een kus in mijn nek ,     
 
wat kietelt dat gek!

 Een kus op mijn buik,     
een kus op mijn voet,     
een kus op mijn rug,     
 
wat kust ze me vlug!      
   
Ze gaat maar door, ze gaat... ze gaat...   
mama is een apparaat!    

Ze gaat nooit stuk en
ze gebruikt geen benzine.

Mama is een kusmachine. 
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Was jij maar tijdsverschil,

dan was je hier wanneer ik maar wil.
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Laken

Slaap maar
tot de stad ontwaakt
en de zon je wekt,

jouw gedachten naakt
en je lichaam bedekt,

door een laken van liefde.

& Kussen

  Ik druk een kus
     en de lippen 
       op mijn kussen 
           lachen terug.
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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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Lijkt je dat wat, 
ontbijt op bad?
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Laten we verstrengelen in strelingen.
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Ik geef je graag

vele kussen van dons                         

en soms

een lepeltje van lijf,

maar vandaag

vlinderkus ik  je suf.

Dons
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Loflied

Pompoen, postelein, pastinaak,
knolselderij, koolrabi, koolraap,

zuurkool, zoete bataat,
stelen zilver, trossen tomaat, 

rode biet, groene kool,
rettich of rammenas?
 
Met twee ons geluk
voorop in de groentetas, 
fietste ik.

Alsof dat nog niet genoeg was,
werd ik begeleid door bloemkoolwolken.

40



Tussen schroefboor en verfbus
geef ik hem een kluskus.
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      Hoorschelpjes

1.

-Hoi lief, waar ben je?
Ik sta op je te wachten.

-Ik kom eraan, ben verdwaald 
in  jouw gedachten.

 

2.

-Ha lief, wat heb je gedaan vandaag?
Of nee, dat is geen goede vraag.
 Belangrijk is het meest:
Wie ben je geweest?
 

4.

- Hoi, ja, goed. Rustig bovendien.
Zullen we straks samen iets gaan doen?
Naar de bios of het park misschien?
Ik heb zo'n zin om je te zoen. 

5.

-Met mij.
Mag ik mezelf terug?
Ik zit nog in je hart,
maar jij was al vlug
uit het mijne.

3.

-Hee lief, je bent zo klaar,
vandaar. Ik wacht,
ik dacht even op je. 
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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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 Richter

De straat van de hoek. Jij zoekt
jouw fietssleutel. En mijn ogen. Ik vind
jou. Te leuk. Dit is de breuk-
lijn van vriendheid. Je nadert me
nog dichter. Spijt splijt.
Dit wordt een 5.0 op  de Schaal 
van Richter.
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Los

Kun je me de schroevendraaier aangeven?
Ik lijd aan losse liefde, die ik even

vast moet draaien. Je zou toch niet willen
dat hij weg zou waaien.
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GEVONDEN

Zijn ze  op straat blijven liggen
of gestolen misschien?

Geen idee.  Ik was me er niet 
bewust van dat ik ze kwijt 

kon raken.

Oké. Wees gerust, 
ik zal er melding 
van maken.

Heeft u mijn verliefde 
gevoelens gezien?
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In de nacht dat de Oscars werden uitgereikt,
raakte jij de jouwe kwijt.
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Was

 De katten spinnen     
niet meer.     
  
Ze bevinden zich     
de ene keer bij hem op bed,
dan weer bij haar op de bank.

Ze bewegen heen en neer
tussen wat was en wat niet meer.

Zal zijn bleek te klein.
Wat was past 
in haar middelgrote weekendtas,

waarop de katten straks 
blijven wonen,
om te voorkomen 
dat ze opstaat, 
aait en gaat. 
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Verdriet

Als je hier de deur uit loopt, 
neem dan mijn verdriet 
aan je hand met je mee.

Kijk samen iets leuks op tv,
of gezellig in de bioscoop.

Geef het roze koeken of stroop-
wafels en warme chocola.

 Breng het pas daarna 
terug. 

Als het weer kan lachen.
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Boontje

Je bent niet
er niet geweest.

Je bent gedragen in de schoot.

Je bent verwekt en verwacht
en daarom meer dan dood.
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 Regen 

 De regen slaat tegen ramen.
 De douche loopt en ik lig stil. 
Wolken drommen samen. 
Ik zou blijven dat hij wil.

Hij zegt “Fijne dag, pop.”

Zo warm, daar kan geen 
subtropisch klimaat tegenop.
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Was-lijn

In de miezer van de morgen
hangt mijn hart te drogen.

Met prik in de ogen van de zeepsop 
en wachtend op warmte
 
van een liefde,
groter dan de vorige 
die hem verdronk.
 
Dat hij er toch weer instonk.
 
Mijn hart wil niet langer
aan het lijntje.
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 Binnen

Je moet echt even naar buiten, zegt mijn moeder, 
het is zúlk lekker weer.

Ik blijf lekker binnen, zeg ik haar,
ook daar schijnt de zon.

 En binnen in mijn hoofd
zit Brad Pitt op ‘t balkon.

(Of nee, Ryan Gosling
dat is ook zo'n lekker ding)
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  Festivalseizoen

Tuurlijk ga je mee met mij,
dan staan we samen in de rij.

Ik beloof je, je wordt niet nat,
als het bier of regen spat.

Je hoeft niet in de blubber te staan
of gedoe te verwachten.

Je hebt een VIP-plek vooraan.

In mijn gedachten.
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HIER VERKRIJGBAAR: 
KUSSEN, KAKELVERS.
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Strand

Hij duint gras. 
Zij scharrelt schelpen.
Ze plukken een kus.

Liefde is meer dan je hebt.
In overvloed, nooit meer eb.
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Aanzoek 

In het vuur van de branding,
reik ik naar je hand

met gedachten van verlangen
en schoenen vol zand.

& Antwoord

Jij knikt terug
naar mijn knieën.

Ik zucht blij.

Je ademt zoute lucht
en liefde voor mij.
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Niet
 
Ik trouw niet met je
om wat wij zouden zijn.
 
Ik trouw niet met je
om wie ik wil dat jij wordt.
 
Ik trouw niet met je
als kusje tegen pijn,
of aanvulling voor tekort.
 
Niet uit angst of voor de zekerheid,
niet per sé tot de dood ons scheidt.
 
Alleen om wie jij bent en wie wij zijn vandaag,
antwoord ik ja op de vraag.
 
Om alles wat zich nu ontvouwt,
ben ik zojuist met jou getrouwd.

Bruidsliedje

Lang zullen ze lieven,
lang zullen ze lieven,

in de gloria,
in het woordje ja.
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Je laat me glimmen en lachen.
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Open
 

Met een open hart
en heldere geest,
kijk ik niet alleen,

maar zie ik je het meest.
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Zien

Ik leer je dieper kennen,
sinds ik in het blauw van je ogen dook.
Ik kijk niet meer alleen naar je. 
Ik zie je nu ook.
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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 bezit de liefde
van een ander niet. 

Heb die liefde 
liever lief.

 



Vloeiend

Stoeiend vrijen we.
Vloeiend lijven we.

Niet vloeibaar als Becel.
Maar gloeiend dan weer wel.
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Je kietelt mijn buik van binnenuit.
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Jas

Als het te kil wordt in het bestaan,
trek ik hem aan.

Maar bij jou
leg ik de jas
van mijn ego langzaam af.
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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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En ze liefden nog lang en gelukkig...



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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Het is tijd om elkaar gedag te leggen.
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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.

www.liefdeopheteerstegedicht.nl 
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