
1 
 

”En de meeste van deze is de hoop op geloof in de liefde” 

De worsteling om liefde vanuit Liefde 

 

A:.M:., Waarde Bb:. en Zz:., 

 

In het kader van het jaarprogramma van de remonstrantse 
gemeente Den Haag werd ik gevraagd om een bijdrage te 
leveren aan een aantal speciale poëzie-diensten, waaronder 
de dienst van 14 februari jongstleden. In het 
jaarprogrammaboekje stond het vervolgens zo mooi 
aangekondigd: “Op Valentijnsdag speciale aandacht voor de 
Liefde met een hoofdletter.” Natuurlijk koos ik heel bewust 
voor een dergelijke omschrijving: “Liefde met een 
hoofdletter”… Maar toen ik me begon voor te bereiden op dat 
wat ik daarover zou willen delen, ontdekte ik al gauw dat juist 
die hoofdletter een enorme opgave in zich draagt. Of liever 
gezegd: een heuse worsteling. En dus gaf ik mijn tekst 
uiteindelijk de volgende titel mee: “En de meeste van deze is 
de hoop op geloof in de liefde”, De worsteling om liefde vanuit 
Liefde. Inderdaad: de worsteling om liefde vanuit Liefde. Jullie 
zullen in deze titel wellicht een deel van de woorden van 
Liselore Gerritsen herkennen:  “Geloof, hoop en liefde en de 
meeste van deze is de hoop op geloof in de liefde”. Wat je 
echter niet kunt horen, maar wat ik wel degelijk heb 
geschreven: de liefde waarom wordt geworsteld gaf ik een 
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kleine l, terwijl de Liefde van waaruit wordt geworsteld de 
hoofdletter kreeg. 

Laten we eerst even stilstaan bij de woorden van Gerritsen: 
daaruit spreekt in wezen een enorme fragiliteit. Het grootste 
belang wordt immers gehecht aan de hoop op geloof in de 
liefde. Hopen op geloven in. Dat zijn diverse lagen om te 
kunnen komen tot de kern. Prachtig kwetsbaar en 
tegelijkertijd zeer veelbelovend. In een kernachtige zin drukt 
Gerritsen misschien wel de grootste en mooiste worsteling uit 
die er is. Want er is veel voor nodig om die hoop op dat geloof 
in de liefde te blijven koesteren. 

En waarom dan die kleine en die grote letter? Als wij durven 
vertrouwen op een allesomvattende, ondoorgronde en 
volstrekt onvoorwaardelijke Liefde – de Liefde met haar 
hoofdletter – mogen wij dan niet juist de liefde van, voor en 
tussen mensen beschouwen als de ultieme weg tot die grote 
Liefde? Misschien kunnen we de menselijke liefde en alle 
pogingen daartoe dan wel zien als de diepste emanatie van 
Liefde. Het is in een gesproken tekst niet eenvoudig om 
hoofdletters te laten horen, maar ik vertrouw erop dat je 
inmiddels aanvoelt wanneer van de grote L sprake is. 

‘Je kunt niet dieper vallen dan in Gods hand…’ Ik vind dit een 
prachtige omschrijving van enerzijds de immense 
kwetsbaarheid van de mens en anderzijds de troostrijkste 
onvoorwaardelijkheid: mens, wat er ook gebeuren mag, Mijn 
Liefde zal jou altijd opvangen. Onze namen in de palm van 
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Gods hand – de hand die ons altijd zal behoeden voor een 
diepere val: ieder mensenkind gekend en bemind. Ik geloof dat 
wij deze onvoorwaardelijke Liefde nabij kunnen komen in de 
liefde voor anderen en de liefde voor onszelf. Zo kunnen wij 
haar proberen tastbaar en voelbaar te maken en te houden. 
Maar o wat is het vaak onvoorstelbaar moeilijk om haar ten 
volle te bereiken. Wat zijn er veel struikelblokken op de weg 
daar naartoe. Misschien komt dat wel bovenal door die 
onvoorwaardelijkheid. Is het voor ons mensen eigenlijk niet 
schier onmogelijk om onvoorwaardelijkheid echt vorm te 
geven? Kunnen wij werkelijk geven en ontvangen op een 
manier die daar recht aan doet? Projecteren wij niet heel vaak 
onszelf en onze diepste wensen op de ander die wij proberen 
lief te hebben? En dan die andere vraag: durven wij ten diepste 
van onszelf te houden, zodat we ook de ander ten volle kunnen 
omhelzen. Wat vraagt dat aan zelfkennis, zelfonderzoek en 
zelfontwikkeling en wat betekent dat voor die omhelzing? 
Onszelf zien zoals wij werkelijk zijn? De ander aanvaarden 
zoals die werkelijk is? Het is juist die worsteling waarop ik doel 
als ik spreek van de worsteling om liefde vanuit Liefde. Ik denk 
dat wij ons hele leven lang vanuit onze menselijke liefde op 
zoek zijn naar die grote allesomvattende Liefde. En heel soms 
ontstaat een doorkijk die ons in staat stelt vonken van 
Heelheid te ervaren – momenten waarop alles samen komt: 
een versmelting van liefde en Liefde… 

Toen ik mijn bijdrage over de Liefde leverde, was het 14 
februari: Valentijnsdag. In lijn met wat inmiddels een sterk 
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commercieel concept lijkt te zijn geworden had ik er natuurlijk 
voor kunnen kiezen om mijn toehoorders vooral deelgenoot te 
maken van rozengeur en maneschijn, verwoord in talrijke 
lieftallige teksten. Begrijp me niet verkeerd, ook die uitingen 
kunnen van veel waarde zijn en ons soms heerlijk laten 
zweven. Toch heb ik ervoor gekozen om bij de selectie van 
gedichten vooral uitdrukkingsvormen te zoeken van de 
worsteling die ik zojuist heb getracht te verwoorden. Toen ik 
vanuit die invalshoek ging nadenken over daarbij passende 
gedichten, kwam ik al snel uit bij het oeuvre van Toon Tellegen. 
Degenen die mij wat beter kennen of die mij al vaker hebben 
horen spreken over poëzie, weten dat het werk van Tellegen 
mij bijzonder aanspreekt. Tellegen verstaat mijns inziens de 
kunst om met ogenschijnlijk eenvoudige woorden en simpele 
omschrijvingen te raken aan lagen van een weergaloze diepte. 
Dat leidt tot reflectie, tot een herzien van eerdere inzichten en 
wat mij betreft vaak ook tot een fragiele ontroering. Graag wil 
ik daarom de worsteling om liefde vanuit Liefde vandaag 
illustreren aan de hand van een aantal gedichten van Tellegen. 

De liefde tussen mensen vraagt om een ontmoeting, een leren 
kennen, een laten ontstaan van diepe gevoelens. Maar hoe 
ingewikkeld is vaak al het allereerste begin. Tellegen drukt dat 
prachtig uit in zijn gedicht "Verliefdheid”: schitterend 
ingetogen, maar hoor met welk gereedschap de verliefde 
achterblijft: 
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Verliefdheid 
 
Verliefdheid is een reiziger die zijn koffer openmaakt: 
honing heeft hij, zijde, naalden, fluweel, een schaar, een 
tondeldoos, 
briefpapier, hamers, potloden, vuurwerk. 
Zoekt u maar uit, zegt hij, 
onder de schemerlamp 
op de divan 
tussen de ontroerde damesbladen, 
alles kost zo goed als niets. 
Als ik iets oppak om het te bekijken 
klapt hij zijn koffer dicht, 
springt door het raam 
en is verdwenen in de nacht. 
Uw schaar! roep ik hem na. 
 
(Toon Tellegen, in: Beroemde scherven, 1982) 
 
En als we de ander hebben gevonden, weten wij dan hoe te 
handelen, hoe te voelen? Herkennen wij het op tijd? 
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Maar hij vergat haar te kussen 
en toen hij het kasteel verliet was het stil 
achter hem, 
de lucht was grijs, 
de rozenhagen hoog en stijf, 
er scharrelden wat mussen rond, 
maar hij had haast, wist niet waarom, 
en toen iemand hem staande hield en vroeg 
of het al donker was 
wist hij ook dat niet 
en zei dat het waarschijnlijk nog licht was 
en dat hij het zelden mis had en reed toen door. 
Thuisgekomen werd hij bestormd: 'En? 
Heb je haar gekust?' 
'Ach,' zei hij, 'dát ben ik vergeten,' sloeg zich 
voor zijn hoofd. 
Maar toen hij terugkwam, spoorslags, 
was het kasteel verdwenen, of was er nooit geweest, 
en hij kwam niemand tegen, de geur van rozen 
was hij kwijt.  
 
(Toon Tellegen, in: Alleen liefde, 2002) 
 
Als wij elkaar toch werkelijk vinden, hoe moeilijk is dan de 
overgave aan de ander. Zouden we uit zelfbescherming soms 
niet het liefst allerhande voorbehouden maken, bang als we 
kunnen zijn om gekwetst te raken? En dan hopen dat de 
ander door al die schilden heen komt en ondanks alles van 
ons durft te houden… 
  



7 
 

Ik schreef je dat je geen illusies… 
ik heb het je meteen gezegd, de eerste keer, 
ik had het bij me op een briefje 
en ik schreef het op de rand van een krant 
en op een kalender aan je muur, 
en ik zei het in je oor, in de deuropening, 
en op straat, aan een kade, 
ik riep het naar je over het water 
in het licht van een zwiepende straatlantaarn, 
en jij riep terug; 
“Ik ook van jou” 
 
(Toon Tellegen, in De andere ridders, 1984) 
 
Maar soms ook verstaan we elkaar niet. Onze harten 
schreeuwen naar elkaar: “Blijf bij me!”, maar ons hoofd 
maakt dat wij anders handelen: 
 
De een zei heel zachtjes: 
'Zal ik maar weggaan?' 
'Ja', zei de ander nog zachter. 
 
'Zal ik nog terugkomen?' 
vroeg de een, bijna onhoorbaar. 
Ja, dacht de ander 
en schudde haar hoofd. 
 
(Toon Tellegen, in: Een dansschool, 1992) 
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En als we dan toch de liefde aandurven en met de ander de 
relatie aangaan, dan vergt dat steeds opnieuw lef, herijken, 
vechten soms en telkens weer opnieuw beginnen: 
 
De Vrede 
 
De vrede tussen jou en mij 
is een libel. Wonderschoon. Fonkelend in de avondzon, 
 rakelings scherend 
over het dwaze water 
tussen jou en mij. 
 
(Toon Tellegen, in: De andere ridders, 1984) 
 
Hoe nu als wij de worsteling van de liefde willen delen – 
anderen deelgenoot willen maken van onze vragen, onze 
twijfel, ons gevecht? Soms zullen we dan oren vinden die 
willen horen, schouders om op uit te huilen, mensen die ons 
willen troosten. Maar – helaas – niet altijd… 
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Een man wilde over liefde spreken. 
"Nee..! Niet over liefde…!" riep iedereen 
en iedereen ging weg of sloeg hem neer, 
en de dood keek door een raam: 
"Over liefde…? Belachelijk…!" 
 
Die man trok vleugels aan, 
gelijk die van een lijster, 
maar groter en radelozer, 
en weg vloog hij en zong over de liefde 
en de liefde zong over hem, ruiste over hem 
 
nooit zo verdrietig ging slapen een man 
op de achteloze aarde. 
 
(Toon Tellegen, in: Als we vlammen waren, 1996) 
 
Ons worstelen kan zelfs tot wanhoop en verbijstering leiden – 
lukt het ons dan werkelijk niet om tot liefde te komen, vanuit 
die onmetelijke bron? Snappen we er echt niks van? Maakt 
het zelfs God radeloos hoe weinig wij er soms van begrijpen. 
Nooit wranger beschrijft Tellegen die vertwijfeling in zijn 
gedicht “Een geschenk”: 
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Ze trokken God aan zijn mouw; 
'Dat geschenk van je, 
de liefde, 
wat was daar de bedoeling van?' 
 
Het regende 
en God verzonk in gepeins 
(maar eerst rukte hij zich nog los, 
hij hield niet van hun manieren) 
en al peinzend 
waadde hij door leven en door dood, 
door waanzin en nalatigheid, 
door waarheid en door angst, 
zag hoe zij frunnikten aan elkaars jas 
en daalde peinzend af 
langs de smalle trap van hun rede- 
 
'Ik heb het geweten,' mompelde hij. 'Ik heb het geweten.' 
 
(Toon Tellegen, in: Kruis en munt, 2000) 
 
Natuurlijk, misschien is deze vertwijfeling soms 
gerechtvaardigd. Het betreft immers niet minder dan de 
grootste en de mooiste worsteling die er is. Dat brengt mij 
terug bij Liselore Gerritsen die ons moed laat houden door de 
hoop op geloof in de liefde. En juist daarom wil ik graag 
afsluiten met het wat mij betreft mooiste gedicht dat 
Tellegen ooit heeft geschreven. Ik durf het met recht mijn 
lijfgedicht te noemen, omdat het voor mij al mijn twijfel, al 
mijn worstelen, alle eenzaamheid en tegelijkertijd de meest 
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liefdevolle bevestiging uitdrukt – een toenadering om te 
leven. Met liefde daarom deze tekst: 
 
‘s Nachts, in het donker, onder zijn 
paardendeken – 
als hij zijn norsheid in spiegels heeft gezien 
denkt Newton: 
 
“Maar wíl de appel wel vallen, 
wíl God wel bestaan…” 
 
en zie, de wil wandelt over de wateren, 
op zijn schouders de zwaartekracht 
en in zijn hand de liefde, van essenhout 
en eenzaamheid, 
 
wandelt naar ons toe. 
 
(Toon Tellegen, in: Als we vlammen waren, 1996) 
 
Geloof, hoop en liefde en de meeste van deze is de hoop op 
geloof in de liefde… 
 
Zo moge het zijn! 
 
A:.M:., Waarde Bb:. en Zz:., ik heb gezegd. 
 
Zr:. Ingrid de Bonth-Weekhout, 
Voorschoten, april 2016 
 
 


