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Hou van mij, tekst en illustraties Ted van Lieshout (Leopold) 

Hou van mij is een lijvig overzichtswerk van “bijna alle gedichten 1984-2009” van dubbeltalent Van 

Lieshout, die in 2009 voor zijn gehele oeuvre de Theo Thijssenprijs ontving. Hou van mij is uitgegeven 

ter gelegenheid van deze prijs, maar als boek op zich ook zeer bekronenswaardig. 

Zelf noemt Ted van Lieshout zijn jubileumboek “het complete leven van een jongen”, en geeft zijn 

werk daarmee een autobiografisch tintje. Hij bewijst in zijn gedichten dat hij nog feilloos weet hoe 

het voelt om jong te zijn. Soms is hij de kleine jongen die zich schaamt, omdat zijn moeder hem erop 

uit stuurt om zo’n groot pak wc-papier uit de reclame te kopen. Het liefst wil hij dan op straat 

uitschreeuwen: “’t Is voor mijn moeder! Het is voor mijn moeder!” Soms kruipt hij in de huid van een 

puber, die nadenkt over volwassen worden of over ingewikkelde gevoelens voor ooms, moeders of 

mannen. Vaak is hij die eeuwige piekeraar, die tobt over dode vaders en broertjes. Zoals in het 

gedicht Dood, waarin hij die bijna klassiek geworden regels schrijft over een overleden broer: 

‘Ik heb van hem een foto en angstig ben ik nog het meest, / dat als ik ouder word geen mens meer 

zien zal / dat wij broertjes zijn geweest. / En als er dan een hemel is en als ik daar dan woon, / dan is 

mijn vader net mijn broertje / en mijn broertje net mijn zoon.’ 

Hou van mij is een omvangrijk en belangwekkend boek, dat de complete ontwikkeling toont van een 

van de belangrijkste hedendaagse dichters voor de jeugd. Van ernstig taalspel tot lichtvoetige 

sonnetten, van ambachtelijk en ingetogen illustraties naar speelse en conceptuele beeldpoëzie. Hou 

van mij is een tekstueel en beeldend vormspel dat de lezer en kijker laat kennismaken met een 

uitgebreide staalkaart aan stijlen. Een boek voor kinderen én volwassenen, vol humor, emotie, gemis 

en dood. Een boek dat een leven lang meegaat en dat een kunstwerk is op zich. 

 


