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voorwoord 
Lieve lezer, 
 
Wat ben ik blij en dankbaar dat je deze gedichtenbundel hebt 
opengeslagen en dat je mijn nieuwe gedichten weer wilt lezen. 
Sinds mijn eerste gedichtenbundel Het wolkt, maar ik zon 
uitkwam in 2014 en Niet voor lang, maar wel gelukkig in 2016, is er 
veel gebeurd. Het leven heeft niet stilgestaan. Niet voor mij, 
maar vast ook niet voor jou, want het leven stopt voor 
niemand. In de afgelopen drie jaar heb ik mezelf opnieuw 
ontdekt, ben ik gegroeid en flink op weg geraakt van wie ik was 
naar wie ik zou willen zijn. Het heeft gewolkt en gezond, ik heb 
gedacht dat het voor eeuwig was wanneer het maar voor even 
was en ik heb gedacht dat ik gelukkig was wanneer het eigenlijk 
niet zo was.  
 
Voor het schrijven van deze gedichtenbundel zijn er bijna drie 
jaar voorbijgegaan vol avonturen, ontmoetingen, vol liefde en 
vriendschap, vol blijdschap en verdriet. Het was een flinke 
zoektocht, waarin ik zoveel nieuwe mensen ontmoet en in mijn 
hart gesloten heb. Mensen die me hebben geholpen op de weg 
naar zonneschijn, door een bron van inspiratie te zijn, door me 
te steunen, door met me te huilen of me aan het lachen te 
maken, zijn Jobke, Ella, Reggie, Lonneke, Anne, Floor, Anne 
en natuurlijk papa en mama. In het bijzonder wil ik deze 
gedichtenbundel graag opdragen aan Harrie Sevriens, die met 
zijn poëzie altijd een zonnestraal in mijn hart wist te toveren. 
Dankjewel.  
 
Liefs, Judith  
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inhoud 
dagen       12 
blote voeten      13 
zomer        14 
bloemenzaadjes     15 
op het eerste gezicht     17 
ollekebolleke      18 
gedicht       19 
muze       20 
onder de sterren     21 
luisteren      22 
sterrenbeeld      23 
uitgeteld      24 
het spijt me      25 
zonnestralen      26 
evenwicht      27 
madelief      28 
genoeg       29 
vissen zouden zijn     30 
traditie       32 
gelukkig nieuwjaar      33 
thuis       34 
de belofte      35 
samen alleen      36 
stormlicht      37 
de tijd vergeten      40 
een mooie plek      41 
subplot       42 
naast me      44 
een zonnestraal     45 
voor de dromers     46 
wit       48 
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tevergeefs      49 
poëzie       50 
elke nacht       51 
de droom      53 
het duister      54 
vergeet me niet      56 
ik loop door de stad     58 
herdenken      59 
vijf jaar later      60 
de speeltuin      61 
voor Harrie      62 
grijze stad      63 
de bus       64 
de tunnel      66 
als ik niet slapen kan     67 
de wandeling      68 
vlinders      71 
ik voel, ik voel, wat jij (niet) voelt   72 
14 februari      73 
valentijnsgedichtje     74 
door je stad      75 
het bos, de sterren en de maan    76 
picknickdiner      77 
die ene       78 
heimwee      79 
het onbekende      80 
een vliegtuig voor voorbij    81 
andere ogen      82 
jij bent je thuis      84 
vrienden      85 
lichter       86 
in bloei       87 
een beetje kapot     88 
zoeken       89 
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“You’re going to be happy,” said life,  
“but first I’ll make you strong.”  
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