
 

POËZIETIPS ROND HET THEMA VRIENDSCHAP 
 

BLOEMLEZINGEN 

Ik draag je in mijn hart. Nederlandstalige 
gedichten over Vriendschap 
Kwadraat, 1998 
Hoewel de lezer slechts een kort moment getuige is van 
de vaak jarenlange band tussen de dichter en diens 
vriend, ontstaat er bij lezing wellicht een papieren 
vriendschap tussen hem en de dichter. 
Een keuze uit de Nederlandstalige poëzie over 
vriendschap bijeengebracht door Henk van Zuiden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verzen voor een vriend. Romantische dichters 
over vriendschap  
Omniboek, 1985 
Selectie gedichten van negentiende-eeuwse dichters 
rond het thema vriendschap in al zijn facetten. Met 
gedichten van o.a. Jacques Perk, Guido Gezelle, Willem 
Kloos, … 
Samengesteld door Jacques Perk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vrienden zonder grenzen. Liedteksten en 
gedichten over vriendschap 
Kwadraat, 1993 
In Vrienden zonder grenzen is een rijke variatie aan 
vertaalde poëzie en internationale liedjes opgenomen. 
Op de bijgevoegde cd vind je een gevarieerd repertoire 
van bekende liedjes over vriendschap. 
Samengesteld door Henk van Zuiden en Emanuel 
Overbeeke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vriendschap: gedichten voor vrienden 
Muntinga, 2009 
Vriendschap is een schitterende bloemlezing van 
gedichten voor en over vrienden. Poëziekenner Henk 
van Zuiden heeft weer een zeer verrassende selectie 
gemaakt uit de Nederlandse en Vlaamse literatuur.  
Een bundeling van de meest ontroerende, grappige, 
lieve en oprechte gedichten. Vriendschap bevat 
gedichten van bekende dichters als Remco Campert, 
Karel Eykman, Hans Hagen, Rutger Kopland, Ingmar 
Heytze, Toon Tellegen, Anna Enquist, Leo Vroman en 
vele anderen. 
 



We weten elkaar te vinden. De mooiste 
gedichten over vriendschap  
Uitgeverij 521, 2004 
Vrienden die elkaar door en door kennen, die elkaar 
dingen leren en afleren en die voor elkaar door het vuur 
gaan. De gedichten over vriendschap zijn net zo 
verschillend als vormen en soorten van vriendschap 
bestaan. 
Een keuze uit de Nederlandstalige poëzie over 
vriendschap bijeengebracht door Henk van Zuiden 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



BUNDELS MET POËZIE VOOR VOLWASSENEN 

Claire Vanden Abbeele - Ik lees je met 
vrouwenogen : over vriendschap en liefde 
Lannoo, 2003 
In Ik lees je met vrouwenogen vertelt de bekende 
kunstenares Claire Vanden Abbeele in gedichten en 
beelden over het wonder van vriendschap en liefde. 
Een boekje voor alle vrouwen en mannen die elkaar 
lezen met de diepte van vrouwenogen en elkaar niet 
voorbijgaan zonder eerst even stil te staan.  
Prachtig geïllustreerde dichtbundel over vriendschap en 
liefde, vrouwzijn en tederheid.  
 

 
 
 
 
 
 

Mischa Andriessen - Uitzien met D 
De Bezige Bij, 2008 
De gedichten van Mischa Andriessen bevinden zich op 
het snijvlak van proza en poëzie.  
Uitzien met D vertelt het verhaal van de vriendschap 
tussen D en een 'ik', en hun kleine universum, dat soms 
toch te groot is om te bevatten. Een liefdevol en 
schrijnend verslag van een verloren vriendschap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Sabine van den Berg - Nestvlinders 
Uitgeverij Oevers, 2019 
Gedichten over de vriendschap tussen twee meisjes die 
een moeilijke tijd doormaken als gevolg van 
problematiek bij hun vaders. 
De gedichten in Nestvlinders vertellen het verhaal van 
een ingrijpende tienertijd, maar meer nog schreef 
Sabine van den Berg een ode aan een 
onvoorwaardelijke vriendschap. De tekeningen die zij 
bij haar eigen gedichten heeft gemaakt, versterken de 
grimmige en surrealistische sfeer.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Hans Bouma en Evelyne Dessens (ill.) - 
Zolang er vriendschap is  
Kok, 1998 
Voor dit boek hebben Hans Bouma en Evelyne 
Dessens een keuze gemaakt uit de vele gedichten en 
tekeningen die ze in de loop van de tijd aan dit thema 
gewijd hebben. 
 
 
 
 



Remco Campert – Verloop van jaren :  40 
poëtische notities 
De Bezige Bij, 2015 
Terugblikken op liefdes, vriendschappen en het leven in 
en met poe͏̈zie, verbonden door het thema eindigheid. 
In Verloop van jaren is de taal als altijd bij Remco 
Campert licht en transparant. Hij voert de lezer naar 
een onbekend gebied vol weemoedige vreugde, waar 
de herinneringen even tastbaar zijn als de belevenissen 
van de nieuwe dag.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ellen Deckwitz, Ingmar Heytze, Thomas 
Möhlmann – Games of Poems 
Prometheus, 2019 
Het succes van HBO’s Game of Thrones is 
ongeëvenaard. Al enkele jaren schrijven dichters Ellen 
Deckwitz, Ingmar Heytze en Thomas Möhlmann bij elke 
aflevering een ‘Poem of Thrones’. 
Dit hartstochtelijke nerdy hobbyproject van deze drie 
vrienden nam al snel een vlucht via drukbezochte 
optredens op onder meer het Schotse StAnza 
International Poetry Festival.  
Game of Poems reflecteert, filosofeert, bekritiseert én 
complementeert, en is daarom een onontbeerlijke 
bundel voor iedereen die iets heeft met Game of 
Thrones. 
 
 
 
 

https://www.bol.com/nl/nl/c/thomas-mohlmann/3926014/
https://www.bol.com/nl/nl/c/thomas-mohlmann/3926014/


Arjen Duinker – Akoestiek 
Querido, 2020 
Akoestiek bevat tien gedichten voor twee stemmen. 
Stemmen die elkaar napraten, stemmen die elkaar 
tegenspreken. Stemmen die elkaar opjagen, stemmen 
die elkaar met rust laten. Stemmen die de toon zetten, 
stemmen die alleen ja zeggen. Stemmen die 
onverwachte vragen stellen, stemmen die niet 
antwoorden. Stemmen die ruimte nodig hebben, 
stemmen die voor hun beurt gaan. Hoekig, krom, 
vloeiend. Met kroketten, Chinees eten, radijs en tal van 
sporten. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anna Enquist – Een tuin in de winter, 
herinneringen aan Gerrit Kouwenaar 
De Arbeiderspers, 2017 
Aangrijpende herinneringen aan de innige vriendschap 
tussen Anna Enquist en Gerrit Kouwenaar.  
Begin jaren negentig ontmoetten Anna Enquist en 
Gerrit Kouwenaar elkaar op Poetry International in 
Rotterdam. De ontmoeting betekende vriendschap op 
het eerste gezicht en markeerde het begin van een 
langdurige omgang die zijn beslag kreeg in jaarlijkse 
bezoeken aan Kouwenaars huis in Zuid-Frankrijk, 
gezamenlijke literaire excursies in het buitenland, 
geregelde ontmoetingen in Amsterdam.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Dennis Gaens – ik en mijn mensen 
van Gennep, 2010 
Dennis Gaens is geworteld in de skate- en 
hiphopcultuur. Het denken in wij-vorm is voor hem een 
natuurlijke state of being, en als vanzelf nemen hij en 
zijn posse bezit van de stad. Gaens vertaalt het 
levensgevoel van de beatgeneratie naar de 21e eeuw. 
Hij vat zijn levensvreugde in bedrieglijk toegankelijke 
(proza)gedichten. Zijn woordkeuze is uiterst 
geraffineerd, de teksten zijn minutieus geconstrueerd, 
en als je even niet oplet kun je zomaar een verwijzing 
naar Rilke missen. Maar dat is allemaal ondergeschikt 
aan zijn verbeeldingskracht. Zoals hij het zelf 
formuleert in Blues voor mijn Belgen. 

 
 
 

Guido Gezelle – De allermooiste gedichten 
van Guido Gezelle over vriendschap en geluk  
Deltas, 1999 
 
Selectie gedichten over vriendschap uit het rijke oeuvre 
van Guido Gezelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Martin Gijzemijter – Dichtgedachten 
Luitingh-Sijthoff, 2017 
Dichtgedachten van Martin Gijzemijter is het ideale boek 
voor iedereen die een mooi, gevoelig cadeau zoekt. 
Inspirerende gedichten over leven, liefde, verlies, 
vriendschap en meer. Zijn gedichten zijn een troost voor 
wie te maken heeft met verlies en een inspiratie voor 
wie houdt van het leven.  
 
 
 

 

 

Toon Hermans – De ander: gedichten over 
vriendschap  
De Fontein, 2010 
Selectie van gedichten en teksten van Toon Hermans 
over vriendschap 
 

 

 
 
 
 

 

Hubert van Herreweghen – De bulleman & de 
vogels 
P, 2015 
Gedichtenbundel waarin op speelse wijze belangrijke 
aspecten van het leven aan de orde komen, zoals 
natuur, vriendschap en dood. 
De taferelen die hij schetst, zijn doodgewoon en laten 
vanuit hun eenvoud een zinnenstrelende schoonheid 
ontplooien. Hij heeft geen nood aan hoogdravende 
thema’s of belerende wendingen. Van Herreweghen is 
de dichter van de vrolijke dagelijkse verwondering. 
Poëzie als warme lenteregen, die de aarde in kleuren 
wast. 



Theodor Holman – Theo, Theo : een 
vriendschap in sonnetten 
Nijgh en Van Ditmar, 2009 
Sonnetten over de Nederlandse filmregisseur Theo van 
Gogh (1957-2004).  
Theo, Theo bevat de hilarische, ontroerende, 
eigenaardige, krankzinnige, ordinaire en flamboyante 
herinneringen die Theodor Holman heeft aan zijn 
goede vriend, de vermoorde regisseur, 
televisiepresentator en auteur Theo van Gogh. Een 
boek dat leest als een avonturenroman van twee 
jongens die lak hebben aan alles. Sonnetten over 
verleiden, interviewen, films maken, drankpartijen, 
scheldpartijen en knokpartijen. Een boek over de 
laatste bohemien van Nederland die het slachtoffer 
werd van een politieke moord. 
 
 

 

Madeleine Klis – Alledaagse dingen 
De Toorts, 2018 
Na haar tweede herseninfarct schreef Madeleine Klis 
circa 60 gedichten. Een keuze uit al haar gedichten is in 
deze bundel ingedeeld in onderwerpen: herseninfarct 
(een vorm van CVA), dichten, Erik, bij de verjaardag van 
mijn dode moeder, en vriendschap. 
Met kunstwerken uit het omvangrijke oeuvre van 
beeldend kunstenaar Geertjan van Oostende, en 
aquarellen van Dorien Stöver. 
 
 
 
 



Rick de Leeuw & Erik Jan Harmens – Echte 
mannen scheiden niet 
Lebowski Achievers, 2012 
Rauwe, humoristische dichtbundel over het grote geluk 
en de diepe ellende van de liefde, geschreven door 
twee romantische zielen.  
Rick de Leeuw en Erik Jan Harmens belandden enkele 
jaren geleden op hetzelfde moment in een 
echtscheiding. Verdreven van huis en haard schreven 
ze via e-mail en sms rauwe, uitdagende en virtuoze 
duetten. Poëzie over katers, liefdesverdriet, 
manmoedigheid, vriendschap en een wankel 
toekomstperspectief. Teksten vol bravoure en bijtende 
humor, druipend van wanhoop en schreeuwend van 
levenslust. 
 

 
 
 

Willem van Toorn – De jongenskamer: een 
gedicht 
Querido, 2018 
De kamer achter de werkplaats van W’s vader, een 
kleermaker, is de plek waar onder invloed van de tijd en 
de geschiedenis de eerste ideeën van W en zijn broers 
ontstaan over liefde, vriendschap, kunst en sport – én 
over de politieke en sociale werkelijkheid en de rol die 
het individu daarin kan spelen. 
Ongeveer tachtig verzen die samen een verhalend 
gedicht vormen over het leven van W, van de jaren 
voor de Tweede Wereldoorlog tot nu, over 
vriendschap, liefde en politiek. 
 
 
 
 
 

  



BUNDELS MET POËZIE VOOR KINDEREN 

DICHTER. 9 Vriendschap  
Stichting Plint, 2018 
Vriendschap is een mooi onderwerp, dus dit wordt een 
BDE (Best DICHTER. Ever), gemaakt voor BFF’s, 
hartsvriendinnen, bloedbroeders en echte vrienden. 
Online - Offline.  
Illustraties: Agnes Loonstra. Met werk van: Daniel 
Billiet, Arjen Boswijk, Annemarie van den Brink, 
Katelijne Brouwer, Liz Ditters, Bies van Ede, Frank 
Eerhart, Remco Ekkers, Tim Gladdines, Diet Groothuis, 
Gijs van der Hammen, Jos van Hest, Gil vander Heyden, 
Mary Heylema, Wim Hofman, Ineke Holzhaus, Mieke 
van Hooft, Johanna Kruit, Hans Kuyper, Joke van 
Leeuwen, Mariet Lems, Theo Olthuis, Erik van Os, 
Fetze Pijlman, Bas Rompa, Cees Rutgers, Kate 
Schlingemann, Kees Spiering, Ymkje Swart, Floor 
Tinga, Rian Visser, Linda Vogelesang, Saskia van der 
Wiel, Bette Westera en Sandra de Weijze.  

 
 
 

Hoe lief ik je heb.  Gedichten om van te 
houden.  
Ploegsma, 2021 
Het is niet altijd makkelijk om te vertellen dat je van 
iemand houdt. De dichters in dit boek weten vaak heel 
goed hoe ze dat moeten zeggen, of verwoorden juist 
hun worsteling om dit te doen.  
In ontroerende, filosofische en grappige gedichten 
vertellen ze over verliefdheden, de band met familie en 
wat een beste vriend nu echt is.  De gedichten worden 
prachtig verbeeld door de kleurrijke, sprookjesachtige 
illustraties van Sophie Pluim.  
Met gedichten van onder anderen Hans Andreus, Koos 
Meinderts, Jaap Robben, Bette Westera en Willem 
Wilmink. 

 
 



Jij en ik. Verhalen over vriendschap en 
vluchtelingen  
Lemniscaat, 2018 
Zou jij mensen tijdens de Hongerwinter eten hebben 
gegeven? Wat doe je als een kind uit een ver land in je 
klas komt? En hoe zou je op een andere planeet 
worden ontvangen als je de aarde moet ontvluchten? 
Bundel met verhalen en gedichten van verschillende 
schrijvers over vluchtelingen. Vanaf ca. 10 jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Marianne Busser – Allemaal vriendjes. 
Grappige, bijzondere en zielige versjes over 
vriendschap 
Moon, 2018 
Grappige én serieuze versjes over verschillende 
aspecten van vriendschap: over een beste vriend of een 
geheime, maar ook over eenzaamheid en gepest 
worden. Met paginagrote kleurrijke illustraties. Vanaf 
ca. 4 t/m 6 jaar. 
 
 
 

 
 

Julia Donaldson - Het rijmkonijn 
Gottmer, 2012 
Rijmkonijn verzint over alles wat hij meemaakt een 
gedicht. De andere dieren vinden hem maar raar. 
Gelukkig houdt schaap net zo van rijmen als hij.  
Prentenboek met vrolijke kleurenillustraties met 
glitters en tekst gedeeltelijk op rijm.  
Vanaf ca. 5 jaar. Geïllustreerd door Lydia Monks, 
vertaald door Bette Westera. 



Ted van Lieshout – Ventje zoekt een vriendje 
Lemniscaat, 2016 
Ventje speelt altijd alleen. Daarom gaat hij op zoek 
naar een vriendje. Na lang zoeken vindt hij een 
geschikte vriend, maar zijn moeder vindt het maar 
niks. Ventjes grote nieuwe vriend moet weg.  
Prentenboek met grappige, sfeervolle 
kleurenillustraties en tekst op rijm. Vanaf ca. 4 jaar. 
Met illustraties van Ingrid Schubert en Dieter 
Schubert. 
 
 
 
 
 

 
 

Elly van der Linden -  Samen 
Clavis, 2009 
Mereltje en roodborstje die de beste vriendinnetjes 
zijn, een babypinguïn met zijn mama of twee beren die 
een ijsje delen. Allemaal zijn ze graag bij elkaar. 
Ontmoet deze dieren en nog vele anderen in dit 
vrolijke versjesboek.  
Vrolijke versjes vol klank, ritme en rijm die de taal van 
jonge kinderen verrijken. 
Prentenboek met collages in kleur van verschillende 
dieren. Illustraties door Greet Bosschaert. Vanaf ca. 2 
jaar. 

 
 

Myriam Roelandt – Prikje is anders! 
Uitgeverij Het Punt, 2017 
Niemand weet wat er met hem is. 
Maar soms gaat het met egel helemaal mis. 
Dan wordt hij een grote prikkenbol. 
En kruipt hij boos en morrend in zijn hol. 
De eekhoorn, de mol en de kleine vos, 
uit het grote dierenbos, 
willen graag met prikje spelen, 
en leuke dingen met hem delen ... 
Een boekje om je vriendje met autisme beter te 
begrijpen en te ontdekken hoe je op een andere 
manier samen leuk kan spelen! 
Vanaf 3-5 jaar. Met illustraties van Veerle Hildebrandt 

 



 

Margreet Schouwenaer – Denk dag doen 
Clavis, 2016 
Ruim 25 gedichten over het wonderlijke leven van elke 
dag, bijvoorbeeld over verlegenheid, vriendschap en de 
natuur. Veel gedichten gaan over oude mensen. Met 
paginagrote waterverfschilderingen in vrolijke kleuren. 
Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar. 
 
 
 
 
 

 
 

Jan Paul Schutten – Een B en twee F'en  
Zwijsen, 2018 
'Bahir komt uit Damascus, spreekt een compleet 
andere taal. Maar wanneer we samen lachen, verstaan 
we elkaar helemaal'. Bundel met gedichten over 
vriendschap.  
Met grappige kleurenillustraties van Harmen van 
Straaten. Vanaf ca. 9 jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Jeroen Serruys – King Kong 

Clavis, 2016 
Op een dag geeft Arthur een kus aan Rosalinde. Nooit 
eerder had hij zo'n groot geheim. Gelukkig is er iemand 
bij wie hij zijn verhaal kwijt kan. Maar dan ontdekt 
Arthur dat andere mensen ook geheimen hebben ... 
Een ontroerend prozagedicht over vriendschap en 
geheimen. Voor kinderen vanaf 10 jaar 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

André Sollie – Altijd heb ik wat te vieren 
Querido, 2008 
Rond zes thema's als 'rozengeur en zo' en 'een heel 
gewoon gezin' zijn 26 gedichten opgenomen over onder 
andere vriendschap, afscheid nemen en dierenleed. Met 
vlotte pentekeningen in zwart-wit. Vanaf ca. 7 t/m 11 
jaar. 
 
 
 
 
 
 
 



Riet Wille en Mattias De Leeuw (ill.) – Rien 
rijmt op Sien. Mijn eerste groeiboek  
Davidsfonds, 2016 
Sien en Rien wonen tegenover elkaar en vanuit hun 
raam kunnen ze elkaar zien. Groeiboek met rijmpjes en 
verhaaltjes rond het thema vriendschap. Voor kinderen 
vanaf 6 jaar (AVI-3 tot AVI-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Meneer Zee & Gitte Vancoillie – Jij bent alle 
liefde 
Horizon, 2022 
Een modern sprookje over de zoektocht naar liefde. 
Wanneer al het eten van de wereld aan één kant ligt, 
dan draait ze scheef. Dan heerst de honger en de kou. 
Hoog boven in een wolkenkrabber, luistert een meisje 
naar de stilte en kijkt ze naar het wit van haar papier. 
Ze schrijft brieven aan wie ze lezen wil. Ze vouwt ze 
tot vogels van papier en gooit ze tussen de tralies van 
haar raam door naar beneden. Tot er eentje wegvliegt. 


