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Lieve Lieke,

Lieve Lieke, jij wonderschone jonge vrouw, jij superster in Nederland 
Televisieland. Jij betoverende duizendpoot, prachtdiamant op de mooiste 
kroon. Ik schrijf je nog een keer om mijn liefde voor jou te uiten. De intense 
en meeslepende liefde die nu al jaren duurt. Ruim 100 liefdesbrieven ben ik 
verder – je allergrootste fan vanaf het begin van je immense carrière. Jij 
schrijft niet terug, want jij hebt het te druk denk ik met alles wat je doet. 
Zang, dans, theater, spelshows – daar draai jij je hand niet voor om en ik volg 
je overal. Ik begrijp het, je bent zo succesvol en ik wacht geduldig op je. 
Gelukkig weten we allebei dat we voor elkaar bestemd zijn. Wij zijn niet te 
breken. Onze liefde is groots en meeslepend. We zijn voor elkaar gemaakt 
klinkt zo cliché maar het is gewoon zo.  Jij en ik, wij zijn samen één. Niemand 
staat onze intense liefde en geluk in de weg en dat weet jij.

Gisteren was je eindelijk weer terug op tv. Wat heb ik lang op je moeten 
wachten. Maar het was het wachten meer dan waard. Je straalde op televisie 
als nooit tevoren. De schoonheid die niet te beschrijven valt. Elk woord of 
beschrijving schiet onherroepelijk tekort dus laat ik daar niet aan beginnen. Ik 
zou dwalen en ontsporen in een wirwar van onnavolgbare zinnen en 
uitspraken doen die kant noch wal slaan. Niets en niemand kan aan jou tippen. 
De term schoonheid is eigenlijk nog te min, waarvoor mijn oprechte excuses. 
Ik zat weer klaar voor de tv. Ik ben er zelfs voor thuis gebleven. Niet dat ik iets 
anders te doen had maar als ik een afspraak had zou ik hebben afgezegd, 
alleen maar om jou te zien stralen. Ik heb de uitzending opgenomen en 
tussentijds de recorder even stopgezet toen de reclames begonnen. Diezelfde 
avond heb ik de hele uitzending nog minstens drie keer terug gekeken op 
internet. Heb elke pose keer op keer bestudeerd. De mooiste beelden met 
printscreen vastgelegd tot ik eindelijk rustig kon gaan slapen. Niets is mij 
ontgaan. De dvd met de uitzending van afgelopen vrijdag heb ik veilig in mijn 
verzamelkamer gezet bij de rest van mijn grote verzameling Lieke spullen. De 



kamer die ik helemaal speciaal voor jou heb ingericht. Ik ben als een ekster die 
alles wat blinkt meepikt en bij zich wil houden, zo is mijn obsessieve 
verzameldrift het beste te omschrijven. Want mijn liefde voor jou kent geen 
grenzen. Vol met posters, handtekeningen en ander moois waar jij op staat. 
De dvd staat naast alle andere opgenomen uitzendingen zodat ik ze kan terug 
kijken wanneer ik maar wil. Heb zelfs alle afleveringen van GTST nog 
bewaard waar jij in voor komt. Behalve toen jij in een rolstoel zat, dat vond ik 
zo ongeloofwaardig. In een ander tv programma liep je gewoon. Ik ben toen 
gestopt met kijken. Sorry daarvoor. 

Als ik naar je kijk op tv dan maak je soms een minzaam knikje. Het valt me al 
lange tijd op. Van al die miljoenen kijkers die elke keer voor de televisie zitten 
ben ik de enige die telt voor jou. Je kijkt zwoel door je lange sexy wimpers en 
knikt bedeesd naar de kijker. Maar jij weet en ik weet dat dat minzame knikje 
voor mij bedoeld is. Alleen voor mij. Dit is ons teken. En natuurlijk zit ik te 
kijken. Te smachten, hunkerend naar jou en ons beider geluk. Uit dat 
minzame knikje en zwoele blik blijkt onze liefde. Ooit worden we één en 
samen kunnen we de wereld aan Lieve Lieke, jij wordt een grote wereldster. 

En wat ben je lief voor de wereld. De wereld kan niet zonder jou. Hoe jij met 
kleine kinderen omgaat in diep donker Afrika is zo vertederend en 
hartverwarmend. Niks luxe hotels, allemaal onzin. Zonder camera doe je het 
ook. Hoe jij opkomt voor weerloze honden en katten is gewoon niet te 
beschrijven. Ik heb er geen woorden voor, zo prachtig. Dat zouden meer 
bekende Nederlanders moeten doen. Die maken zich alleen maar druk over 
zichzelf en kijken niet verder dan hun neus lang is. Maar jij lieve Lieke, jij 
geeft de armsten een stem. Jij komt op voor de minder bedeelden, de honden, 
de katten en de kindjes ver van hier. Je bent niet alleen de koningin in 
Nederland Televisieland maar ook een prinses voor elk goed doel. In één 
woord geweldig!
Weet je nog dat we vroeger soldaatje speelden, rond het bejaardentehuis? Die 
ene keer, de laatste warme zomerdag – we zaten samen in groep 4. Jij woonde 
aan de overkant van de straat. Je wilde toen al bij mij zin, maar iemand anders 



had twee teams gemaakt. Jij hoorde bij de vijand. We hadden jou als gijzelaar 
gevangen genomen weet je nog? Je vriendjes renden weg maar jij had je 
moeders hoge hakken aan en kon niet snel genoeg wegkomen. We pakten je 
vast. We schrokken allemaal want het was de eerste keer dat we een meisje 
hadden vastgepakt. We voelden ons ook machtig en begonnen met onze 
kindervingers ombeurten in je te prikken. Op een gegeven moment begon je 
te huilen. We keken plots opzij en zagen een bejaarde man achter de vitrages 
die snel zijn hoofd weg trok. We hoorden een harde bonk tegen de muur. We 
waren gesnapt tijdens onze eerste martelpartij. Je begon nog harder te huilen 
toen het prikken met onze vingers knijpen met onze handjes werd. Je rukte je 
los en rende met een rode vlek tussen je benen naar huis. Misschien hadden we 
te hard geprikt en geknepen. Twee maanden later werd die man dood onder 
het raam van zijn huiskamer gevonden. Weet je dat nog?

Lieve Lieke. Pas geleden las ik in die verschrikkelijke roddelbladen die ik 
eigenlijk nooit lees dat jij een nieuwe lover zou hebben. Ik werd boos en heb 
het blad kapot gescheurd. Het kon toch niet zo zijn! Hoe durven die smerige 
roddeljournalisten of hoe die leugenaars ook heten. Er is er maar één voor jou 
bestemd en dat ben ik want we horen bij elkaar. Niemand komt tussen ons in. 
Ik heb diezelfde middag nog alle roddelbladen gekocht die er te vinden waren 
in mijn dorp. Niemand mocht die wrede leugens zien en lezen. Echt 
schandalig dat ze zoveel onzin durven te spuien over jou. Ze hadden er zelfs 
een wazige foto bij gezet maar zelfs ik, je allergrootste fan, kon niet zien dat jij 
het was! Ze moesten eens weten hoe lief jij bent! Laten ze Wendy van Dijk 
zwart maken of die Linda de Mol, maar nee dat durven ze niet! Ze zijn jaloers 
op jouw schoonheid, jouw uitstraling, ambitie en succes. Allemaal leugens 
wat er in die roddelbladen staat! Het is niet voor niets dat jij al twee keer in de 
playboy hebt gestaan. Logisch. Bij de meeste celebrities zijn ze na één 
photoshoot al wel op haar uitgekeken maar niet bij jou! Een goddelijke creatie 
kan niet aan het oog van de camera ontsnappen. Zittend op een rotspartij in 
een hele strakke zwarte bikini terwijl druppels opspattend zeewater je dijen 
mogen kussen. Turend langs de camera, kijkend in de verte, alsof je de 
kernpunten uit Kafka's meesterwerk of de leer van Socrates in gedachte 



resumeert. Ik heb toen ook meteen alle playboys gekocht waar jij in stond. 
Alle playboys in het dorp. Twee keer dus, ook het kerstnummer van 2007. Er 
is maar één iemand die van jou genieten mag en dat ben ik. Ik vond het 
jammer dat jij je zo hebt laten gebruiken door zo'n vrouwonvriendelijk blad 
maar ik begrijp het ook wel. Je bent succesvol en een schitterende 
verschijning. Ze zullen je al jaren hebben gestalkt met de vraag of je eindelijk 
een keertje voor hen zou willen poseren. En jij bent ook maar een mens en 
niet van steen en ook jij doet wel eens dingen waar je achteraf spijt van krijgt, 
toch? En fotografie is je hobby zei je in een interview. Dit interview heb ik 
overigens ook in mijn Lieke kamer opgehangen, meteen als je de kamer 
binnenkomt, links.

Ik heb je geprobeerd na te schilderen met de duurste pigmenten uitgesmeerd 
op het duurste canvas. Ik wilde je boetseren, in marmer te vatten en in brons 
te gieten. Maar alles mislukte vanzelfsprekend. Hoe kon ik ook zo dom zijn 
mij te wagen aan zo'n opdracht. Jouw voorkomen is van een grootse 
onmogelijkheid. Niets of niemand kan jouw evenbeeld vangen en veilig te 
stellen voor de eeuwigheid. Alleen een talentencocktail van Da Vinci en 
Michelangelo kan misschien een volmaakt resultaat opleveren. Want de 
eindeloze eeuwigheid is wat jij verdient.

Je wordt een grote ster Lieke, dat weet ik zeker. Iedereen heeft het over Linda 
de Mol en Wendy van Dijk maar er is er maar een die van het scherm af spat 
en dat ben jij. En jij bent voor mij. En dat weet jij want samen zijn we één. Dat 
minzame knikje in de camera, weet je nog? Van al mijn honderd 
liefdesbrieven heb je er nog geen één beantwoord. Dat vind ik erg jammer 
maar ik begrijp het ook wel. Je bent beroemd en super succesvol. Iedereen wil 
iets van je, je staat in de belangstelling en iedereen stelt stompzinnige vragen 
aan je. Dat is de keerzijde van beroemd zijn in Nederland. Ik weet dat je al 
mijn liefdesbrieven aandachtig leest, dat voel ik. Het management geeft ze 
door aan jou, je maakt ze open en leest ze stuk voor stuk aandachtig. Je 
bewaart ze op de hoek van je bureau, ook links, ik voel het. Dat je me op 
facebook nog altijd niet hebt geaccepteerd vind ik ook jammer. Maar 



misschien heb jij helemaal niks te maken met dit facebook account. Misschien 
is deze internet pagina nep en staar ik me blind op profielfoto's die jij 
helemaal niet erop hebt gezet. Die viezeriken heb je ook. Dat ze jaloers zijn 
op jouw sterrenstatus en ook een stukje van jouw succes willen meepikken. 
Maar er is maar één koningin in Nederland Televisieland en dat ben jij! O 
Lieke, lieve Lieke, ik hoop zo dat je binnenkort eindelijk even de tijd hebt om 
mij terug te schrijven of een mailtje te sturen. Misschien kunnen we dan een 
keertje wat afspreken en praten over ons geluk en hoe we samen onze 
toekomstplannen verder kunnen uitstippelen. Ik wacht met smart.

Tot snel hoop ik, 

XXX

Jordy


