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John Keats

6

”

“

Waar zijn de lenteliedjes?
Vraag dat niet
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fleurt op, het doet hem goed
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Vier dingen moet je bij
je vriend toetsen: zijn
trouw, zijn intentie, zijn
onderscheidingsvermogen
en zijn geduld.
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Aelred van Rievaulx
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Neem de vreemdeling gastvrij
op: ook jij bent voor hem
een reisgenoot, ook jij bent

onderweg. Want wij zijn allen
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Griekse
filosofen

Als de zee stil en diep
doorzichtig is, prijzen wij
haar helderheid. Zo gaat
het ook met de ziel. Als zij
slechts één ding wil, wordt
zij stil en transparant.
Kierkegaard
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De omlijsting van ons lot
mogen we zelf niet kiezen.
Wel geven we er de inhoud
aan. Wie het avontuur wil,
zal het ook beleven – naar
de maat van zijn moed.
Wie het offer wil, zal
geofferd worden – naar de
maat van zijn zuiverheid.
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789043 527668

161

Wat heeft het voor zin
iemand slim is, maar h
niet aan anderen uit k
leggen?
Aristoteles

9 789043 527675

Een stil moment Troost & moed

Een stil
oment...

Een stil moment Griekse filosofen

Een stil
oment...
”

Een stil moment Kierkegaard

wereld is een
ter waar de
tste mensen
este plaatsen
en.

”

Bronvermelding
Keuze van gedichtsfragmenten en andere citaten door Alice van Essen. Van de
quotes die zijn overgenomen uit de onderstaande uitgaven, staan de namen
van de vertalers vermeld met een verwijzing naar de betreffende pagina.
Lord Byron, De omzwervingen van jonker Harold (vertaling Ike Cialona: p. 150),
Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2009.
De mooiste van Victor Hugo (vertaling Koen Stassijns: p. 66, 138, 146). Lannoo/
Atlas, Amsterdam, 2008.
De mooiste van Johann Wolfgang von Goethe (vertaling Koen Stassijns e.a.:
p. 65, 70, 124, 126, 130, 135, 143). Lannoo/Atlas, Tielt, 2011.
De tuin van de Franse poëzie. Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam,
2011.
Emily Dickinson. Gedichten I (vertaling Peter Verstegen: p. 30, 31, 36, 38, 40,
117). Van Oorschot, Amsterdam, 2005.
Keats en Shelley, Gedichten 1820 (vertaling Jan Kuiper: p. 6, 7, 11, 56, 75-77, 81,
83, 84, 87, 89, 96, 122). Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2014.
Spiegel van de Franse poëzie. Meulenhoff, Amsterdam, 2004. Walt Whitman,
Leaves of Gras/Grasbladen (vertaling Huub Beurskens: p. 111, Judith Herzberg:
p. 100, 101, Rutger Kopland: p. 121), Querido, Amsterdam, 2005.
Wordsworth en Coleridge, Lyrische balladen (vertaling Jabik Veenbaas: p. 12,
14, 16, 20-22, 24, 26-27, 41, 43, 47, 52, 61, 93, 97). Athenaeum-Polak & Van
Gennep, Amsterdam, 2010.

“

De ziel van de mensen
lijkt op het water:
het komt van de hemel,
en weer terug naar
de aarde moet het,
eeuwig veranderend.
Goethe

”

Teksten voor elke dag:
inspirerend en rustgevend

Poëtische, verfrissende en
contemplatieve teksten van
Romantische dichters.
Een boek om te koesteren,
om bij je te dragen, om mee te
leven, om... cadeau te doen.
ISBN 978 90 435 2769 9 | NUR 707

9 789043 527699

Een stil moment Romantische dichters

Een stil
moment...

Een stil
moment

Romantische
dichters

“

Zij die overdag dromen,
weten dingen
die mensen die
alleen ’s nachts dromen,
totaal ontgaan.
Edgar Allan Poe

”

