
Verlangen 
naar de 
liefdes
brief

Liefdesbrieven: wie ontvangt ze nog? Wij absoluut te 

weinig. Jammer, want er gaat weinig boven een handgeschreven 

brief van je geliefde op de deurmat, herinnert journaliste 

Alice van Essen zich.

 _ 29

gezi
en

in f
low

2-20
12

Ik stuurde mijn man de zolder op om tussen 
het wiegje, de babykleertjes en schilderijen 
te zoeken naar die ene doos. De doos met 
liefdesbrieven. Eenmaal beneden voorspelde 
hij met een diepe zucht: “Na het lezen van 
onze brieven zwelg jij in nostalgie. Wat schre
ven we toen nog lieve dingen naar elkaar.” 
Natuurlijk klopte deze voorspelling. Want na 
zo veel jaren samenzijn – inmiddels met drie 
kinderen – ben ik wel zo’n beetje vergeten 
wat een liefdesbrief is. Tegenwoordig valt er 
tussen de strakke blauwe en witte enveloppen 
hooguit een verjaardagskaart op de mat, en 
die is dan meestal voor de kinderen. Begrijpe
lijk, maar wel jammer. Want het sprongetje dat 
mijn hart maakte bij het ontvangen van zo’n 
brief: ik weet nog precies hoe dat voelde. Een 
brief die mijn lief een paar dagen eerder had 
geschreven en gepost. Een brief die ik soms 
nog even apart legde, om hem later, nadat ik 
me er de hele dag op had verheugd, op mijn 
gemak op de bank te lezen. En opnieuw te 
lezen. Tegenwoordig ontvang ik hoogstens 
een sms’je met: ‘Ik mis je. Ik heb zin om je 
weer te zien’ vanaf een wintersportoord. Ook 
om blij van te worden, daar niet van. Maar het 
haalt het niet bij een roomkleurig vel papier 
waarop zijn handschrift staat. Het opnieuw 
lezen van de brieven gaf me na al die jaren 
een groot geluksgevoel. Want wát een bezit. 
Deze brieven kan ik mijn leven lang koesteren. 

lekker langzaam
Ik blijk niet de enige die wegzwijmelt bij een 
handgeschreven liefdesverklaring. Zo trekken 
de romantische zielenroerselen van beroemd
heden uit het verleden veel aandacht. Vorig 
jaar werden de brieven die James Dean aan 
zijn toenmalige vriendin Barbara Glenn schreef 
voor veel geld geveild bij Christie’s. En nieuw 
ontdekte liefdesbrieven van ‘Bosie’, de minnaar 

van Oscar Wilde, zorgden voor veel ophef in 
de literatuurwereld. De trend leek gezet toen 
hoofdpersoon Carry in de film Sex and the city 
voorlas uit een boek met beroemde love letters. 
Het boek was fictief, maar trok zo veel nieuws
gierige fans dat een slimme uitgever snel een 
bundel samenstelde van literaire liefdesbrieven. 
Een ordinaire commerciële actie? Het lijkt 
eerder een bevestiging van hoezeer de roman
tiek van de ouderwetse, handgeschreven brief 
nog steeds tot onze verbeelding spreekt. 

Misschien heeft de brief zelfs aan kracht ge
wonnen in dit digitale tijdperk. Juist omdatie 
zo anders is. Zo lekker langzaam en doordacht.
Logisch dat we door gepassioneerde brief
wisselingen worden geraakt, vindt sociaal 
psycholoog Pieternel Dijkstra. Zeker alsie 
aan onszelf is gericht. “Want als ontvanger is 
het bijzonder leuk om een handgeschreven 
liefdesverklaring te krijgen. Ten eerste is het 
een heel persoonlijk document doordat je het 
handschrift van de auteur ziet. Dat is toch 
even wat anders dan een mailtje in lettertype 
Arial. Bovendien heeft de schrijver er over
duidelijk tijd in gestoken. Hij is er voor gaan 
zitten, heeft zitten broeden op de juiste woor
den. Tijdens het schrijven van een brief denk 
je doorgaans goed na over je zinnen, omdat 
je niet wilt strepen en krassen. Het is heerlijk 
om op die manier even uit de snelle molen te 
stappen. Ik zie het als een tegenreactie op de 
allesoverheersende efficiëntie.” Bovendien, 
vindt Dijkstra, is de liefdesbrief een heel eerlijk 
document. “Je beschrijft hoe je je voelt, wat 
je gevoelens zijn ten opzichte van die ene 
persoon. Het is een ode aan die ander.” 

‘�Op�de�deurmat�ligt�een����
geheim�op�je�te�wachten’
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De liefdesbrief floreert onder ellendige 
omstandigheden. Hoe smartelijker de situa
tie – een onmogelijke liefde of een liefde op 
afstand – hoe groter de inspiratie. Zo schreef 
Katherine Mansfield in 1915 enigszins 
wanhopig aan John Middleton Murry: 

‘Och, mijn God, hoe kan ik zo van 
hem houden! Houd ik zo veel meer 
van jou dan jij van mij of voel jij 
hetzelfde?’ 

Ziek van verdriet om dat hij gescheiden was 
van zijn ‘Bosie’ schreef Oscar Wilde in 1893: 

‘Liefste van alle jongens, [...] Ik 
moet je snel zien. Je bent het goddelij-
ke ding dat ik wil, voorwerp van gratie 
en schoonheid; maar ik weet niet hoe. 
[...] Waarom ben je niet hier, mijn 
liefste, mijn prachtige jongen?’ 

Brieven naar geliefden aan het oorlogsfront 
doen helemaal pijn: 

‘Mijn allerliefste en enige, wat zou ik 
er niet voor geven jouw dierbare gezicht 
te zien, ik mis je elke dag meer. [...]
Als ik naar buiten kijk, naar de 
stromende regen, breekt mijn hart als 
ik aan jou denk in die koude trooste-
loze tent.’

rechtstreeks in het hart
Overdrijving en extremen, de liefdesbrief 
vaart er wel bij. Begrijpelijk dat de negen
tienjarige Wilhelmina rond 1800 niet tegen 
deze aandringende woorden van Willem 
Bilderdijk bestand was: 

‘Moge niets op de wereld, moge zelfs 
de dood ons niet uit elkaar rukken! 
Laten we de hele wereld verachten [...] 
alles geef ik voor je op; ik vraag je 
niets: maar als je hart durft 
te spreken, luister er dan naar!’ 

Of wat dacht je hiervan: 

‘Als jij zou sterven -  o lieveling - 
liefste Scott - dan zou het zijn of ik 
blind werd [...] Ik zou niets meer zijn 
in dit leven, slechts een mooie accessoire.’ 

Dit schreef Zelda naar Scott Fitzgerald in 
1919, vlak voordat ze trouwden. Dat verliefd
heid verdooft en je zicht vertroebelt wisten we 
al. Tijdens het lezen van deze brieven wordt 
dat nog eens bevestigd. Zelfs grote schrijvers 
– bevangen door liefdeskoorts – vielen ten 
prooi aan clichés. Het zijn net gewone men
sen zoals zij naar hun beminden schreven. 

Om�de�kans�op�een�mat-cadeautje�te�
vergroten,�moet�ik�misschien�eerst�zelf�
maar�weer�eens�in�de�pen�klimmen
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Achter deze woorden: 

‘Ik hou van je brieven, die heel lief 
zijn, en ik hou ook van jou, want jij 
bent ook lief ’

zou je niet snel Portugals grootste dichter 
Fernando Pessoa vermoeden. Toch raken die 
eenvoudige woorden misschien nog wel het 
meest rechtstreeks het hart. Want wie zou dit 
lieve briefje niet willen krijgen bij het retour
neren van haar muts – of zoals in die tijd, haar 
hoedje? 

‘[...] Ik vrees dat je gisteravond door-
nat bent geworden, want kort na 
je vertrek ging het regenen; en bij het 
retourneren van je hoedje maak ik van 
de gelegenheid gebruik de wens uit te 
spreken dat het je vanochtend goed gaat, 
en dat je geen kou hebt gevat. Ik heb 
een gesprek met uw Hoedje geëist: ik 
heb haar gevraagd hoeveel tedere blikken 
eronder zij heeft opgemerkt; welke 
zachte woordjes ze, vlak naast zich, heeft 
opgevangen [...] en of ze ooit heeft ge-
trild van de emoties die zich onder haar 

voltrokken. Maar ze bleek uitstekend 
geheimen te kunnen bewaren en wilde 
geen van mijn vragen beantwoorden. 
[...] Ik wenste haar bij het afscheid het 
allerbeste en sprak de hoop uit dat [...] 
de ogen die zij tegen zonnestralen 
beschermt, alleen tranen kennen van 
vreugde en genegenheid. 
Lieve Josephine, veel liefs van je 
Danl. Webster.’ 

beVrijdend
Briefwisselingen, en literatuur in het algemeen, 
hebben veel betekend voor de emancipatie 
van vrouwen, aldus historisch letterkundige 
Lotte Jensen. “Neem een homoseksuele 
schrijfster als Anna Blaman. Zij heeft een 
voorbeeldfunctie vervuld. Veel gelijkgestemden 
herkenden zich in haar en trokken zich aan 
haar op.” Anna Blaman, afkorting van ‘Ben 
Liever Als Man’ en pseudoniem van Johanna 
Petronelle Vrugt, was een moedige lesbienne 
omdat zij haar homoseksualiteit openlijk 
beleefde. In 1948 schreef zij aan MarieLouise 
Doudart de la Grée: 

‘Ik zie je op zo veel manieren: hoe je 
’s morgens toen ik je geroepen had de 
voorkamer kwam binnenwandelen in je 
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doorschijnende nachtjapon. Je bent een 
prachtig heerlijk wijfje, en dat weet 
je zelf, allicht.’   

“De literatuur heeft een bevrijdende functie,” 
meent Jensen. “Vroeger, maar nu nog 
steeds. Door haar tijd loze thema’s heeft ze 
eeuwigheidswaarde.”
Voorbeelden van prachtige liefdesbrieven zijn 
er volop in literaire werken. “Literatuur is bij 
uitstek het middel waarin de liefde vorm krijgt,” 
verklaart Jensen. “Je zou kunnen zeggen: 
zonder liefde geen literatuur. Van Homerus 
tot het nieuwste boek van Connie Palmen: 
liefde en dood zijn dé thema’s waarop de lite
ratuur drijft. Emoties worden op zo’n fraaie en 
vrije manier verwoord, dat je erdoor wordt mee
gesleept. Dat werkt verrijkend en troostend.” 
Ook al kende de brief als literair genre tegen 
het einde van de twintigste eeuw een revival, 
Jensen denkt niet dat de handgeschreven 
liefdesbrief echt terugkomt. “De opkomst van 
email heeft zorgvuldig, langzaam formuleren 
bemoeilijkt. We zijn eraan gewend geraakt om 
direct te reageren en nemen weinig reflectie
tijd.” Jammer, vindt ze. “Want de spanning van 
het geheim dat op je mat ligt, gaat ermee 
verloren. Als nostalgisch item zal de brief 
blijven bestaan. En mocht je toch zo’n zeld
zaam exemplaar ontvangen: des te specialer.”

Woorden die blijVen
Hmm. Het ziet er niet naar uit dat ik binnen 
afzienbare tijd een romantisch epistel uit mijn 
bus kan vissen. Toen we elkaar gretig schreven, 
woonden we in verschillende steden en telden 
we de dagen tot het weerzien. Op het trein
station. Want we hadden geen auto, email of 
mobieltje. Urenlang telefoneren was sowieso 

te 

duur. Moet ik me tegenwoordig dan maar 
wenden tot de vele brievenbundels? Pieternel 
Dijkstra vindt van niet. “Een mooie kaart heeft 
nog altijd een meerwaarde boven een sms of 
tweet. Natuurlijk, je hebt een druk leven met 
je gezin, werk, vrienden en familie. Je gaat 
ervan uit dat de ander wel weet dat je van hem 
houdt. Maar ook in een jarenlange relatie is 
het van grote waarde om dit op te schrijven. 
Geschreven woorden vervliegen niet. Ze zijn 
blijvend, je kunt ze in een dagboek stoppen 
en herbeleven wanneer je maar wilt.” Om de 
kans op een matcadeautje te vergroten, moet 
ik misschien eerst zelf maar weer eens in de 
pen klimmen. Voor het geval ik de kunst van 
het minneschrijven verleerd blijk te zijn: op 
internet tref ik een opfriscursus. En mocht 
over zeven jaar de klad in onze relatie zijn 
gekomen, dan hoeft mijn man niet weer de 
zolder op om de goeie ouwe tijd te doen 
herleven. Want ik volg het voorbeeld van de 
Chinese posterijen: ik laat mijn liefdesbrief 
met zeven jaar vertraging bezorgen. Met een 
sms of email krijg ik dat – vooralsnog – niet 
voor elkaar.  

De meeste citaten komen uit: ‘Love letters’ (deel 
1 en 2), samengesteld door Ursula Doyle (Mistral 

Uitgevers). Dit boek is tweedehands verkrijgbaar.T
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‘�Geschreven�woorden�vervliegen�niet.�
Ze�zijn�blijvend,�je�kunt�ze�bewaren���

(Liefdes)woorden die blijven:  

maak hier je kladje...
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