


 

ZjojZ 
 

Mijn papa noemt mij zo al jaren  
mijn hele leven lang 

Waar ik vroeger afkeer voelde 
leer ik nu hoe ik ontvang 

 
Hij gaf mijn naam een eigen klank  

onbewust aandoenlijk 
Ik omarm dit nu met grote dank 

in liefde en geluk 
 

Ik pluk mijn dag in woorden 
en maak dan kleine gedichtjes  
Waar een ander het wil horen  

zend ik kleine lichtjes 
 

Dank je papa voor mijn naam 
Zoals jij hem aan mij  geeft 
Een naam die mij laat delen 

hoe ik mijn leven leef 
 
 



 
Zeg eens... 

 
 

Zeg je wel eens 
 Ik hou van mij?  
Om wie ik ben  
om wat ik doe 
Zeg je wel eens  
Ik maak me blij?  
Wat een ander ook zegt  
doet er even niet toe 
 
Zeg je wel eens 
Ik doe het goed!  
Met al mijn plussen  
en mijn minnen 
Zeg je wel eens  
Houd de moed!  
Als je niks nieuws  
meer kan verzinnen 
 
Zeg je wel eens 
Neem de tijd!  
Doe maar even 
rustig aan 
Zeg je wel eens  
Goed zo meid!  
Dat heb je echt  
heel top gedaan 
 

 
Volle kamer 

 
 

Een Kamer Vol 
met lege woorden  
zonder inhoud ingevuld 
Een Kamer Vol 
waar geen blikken blozen  
in totale onschuld 
 
We praten maar  
we zeggen niets  
en toch de Kamer Vol 
Woorden schreeuwen  
door elkaar 
en maken zinnen hol 
 
Een Kamer Vol  
grote verhalen  
een heleboel blabla 
Mijn Hoofd Vol  
met heel veel vragen  
als ik weer naar huis ga 

 
 

Ben eens stil 
 
 
Ben eens stil  
en hoor je hartje spreken  
Wie weet is daar een stem  
die de stilte kan doorbreken 
 
Ben eens stil 
hoor je een antwoord op je vragen 
 Wie weet kan deze stem 
 je twijfels doen vervagen 
 
Ben eens stil  
en luister naar je hartslag 
Dans op dat mooie ritme 
 en neem het mee in deze dag 



Los maken 
 
 
Daar ga je  
mijn grote kleine meid  
de wijde wereld in  
op zoek  
naar volwassenheid 
 
Daar ga je  
en ik kijk je na 
 jouw wereld in  
waar ik even  
niet besta 
 
Daar ga je  
en wat voel ik me 
 verlaten  
maar weet ook best 
 dat ik je  
los moet laten 
 
Daar ga je  
ruimte voor jou  
en voor mij  
waardoor de  
liefde groeit  
voor ons allebei 
 
Daar ga je 
 ik vertrouw je 
 lieve schat  
ga op zoek  
bewandel 
 je eigen pad 

 

 
Grote mensen wereld 
 
 
In deze wereld waar  
de grote mensen wonen 
Waar geen prinsessen 
of ridders meer zijn 
Waar je in gevecht 
bent met je hormonen 
Voel je je soms 
nog heel erg klein 
 
Waar je boomhut 
plaats maakt voor de huur 
Waar je niet meer  
op wolkjes danst 
Ga je op zoek 
naar avontuur 
Waar voor jou 
de wereld glanst 
 
In deze wereld van 
grote mensen 
Moet jij jezelf 
opnieuw ontdekken 
Op zoek naar je 
eigen grenzen 
Of in ieder geval 
die indruk wekken  

Dans 

 

Dans m’n kind 

je haar in de wind 

Voel je zeker en vrij 

Zing iedere dag  

met je stralende lach  

En jij komt dichterbij 

 

Dichterbij  

bij wie je bent  

die sterke lieve meid 

Ontvang ieder compliment  

en raak ze nooit meer kwijt 

 

Je hartje is zo mooi ‘ 

en zo bijzonder  

laat het aan jezelf zien 

Kijk om je heen verwonder  

dan voel je het misschien 

 

Omarm je kwaliteiten  

en je kracht  

kijk kritisch  

naar wie je bent 

Er is een wereld 

 die op je wacht  

geniet van ieder moment 

 

Dans m’n kind 

 je haar in de wind  

Voel je zeker en vrij 

Zing iedere dag  

met je stralende lach 

En jij komt dichterbij! 

 



Vang me 
 
Laat me  
als ik weg wil  
laat me voelen  
dat je er bent 
 
Laat me  
als ik boos ben  
laat me even 
 in dat moment 
 
Laat me  
als ik huil  
laat me voelen  
dat het mag 
 
Laat me  
als ik me verstop 
 laat me zien  
dat jij me zag 
 
Geef me een duwtje 
 als ik twijfel 
Vang me als ik val 
Blijf bij me  
als ik je wegduw  
of als ik alles weer verknal 
 
Ik vraag je niet  
me te begrijpen  
zelf begrijp ik het ook niet 
Mag ik je vragen 
 er te zijn  
en mij ook in deze ziet 

Mijn grens 
 
Waarom voel jij niet aan  
dat dit mijn grens is 
dat je niet verder  
dan hier kan gaan 
 
Waarom wil je niet zien  
dat dit mijn grens is  
wil je dat ik het  
uitteken misschien 
 
Waarom wil je niet horen  
dat dit mijn grens is  
wil je dat steeds 
blijven verstoren 
 
Moet ik duidelijker zijn  
dat dit mijn grens is  
dan teken ik  
opnieuw die lijn 
 
Ik zeg je weer  
dat dit mijn grens is  
stop je dan  
de volgende keer 

Bestemming 
 
Onverklaarbaar 
 klaart de lucht 
Onbaatzuchtig  
klinkt een zucht 
Onvermoeibaar  
ben ik moe  
Waar brengt me deze reis? 
 
Onverwacht  
wacht de tijd 
Onvermijdelijk  
mijd ik de strijd 
Onvergeeflijk  
geef ik kracht 
Waar brengt me deze reis? 
 
Ongebroken  
breekt een glas 
Onuitwisbaar  
wis ik wat was 
Onverantwoordelijk  
verwoord ik de vraag 
Dat brengt me deze reis…  



Dromen vangen 
 
 
Als het was  
is het voorbij 
Onomkeerbaar 
om te keren  
Jij en ik  
is niet meer wij 
De weg  
bevrijdt van beren 
De wereld 
aan mijn voeten 
Niks meer mogen   
niks meer moeten 
Onbevangen  
vang ik dromen 
Hoopvol dat ze 
uit gaan komen 
 

Oprecht verbinden 
 
 
 
Grote oren 
 of een schele blik 
Iets te dun  
of iets te dik 
 
Een kromme neus 
 of een scheve tand  
Het gaat toch niet  
om je buitenkant 
 
De twinkeling in je ogen  
en die glimlach op je snoet 
Die kleine knipoog  
als je iemand begroet 
 
Een luisterend oor  
oprecht verbinden  
Dat is waarom mensen  
jou zo prachtig vinden 



Verbinden 
 
Door de angst heen  
worden we ons bewust 
 zo onzeker, ongerust 
 
Zoveel vragen in ons hoofd  
antwoorden blijven uit  
geen enkel positief geluid 
 
Morgen is niet duidelijk  
Wankel in het ongewis  
door deze grote hindernis 
 
Ik kies er niet voor  
te gaan hangen  
in de negativiteit 
Ik wil me niet 
 laten vangen 
 dan raak ik mezelf kwijt 
 
Ik wil blijven vertrouwen 
Blijven hopen 
Blijven bouwen 
 
Op zoek naar 
 waar mijn kracht ligt  
waar aandacht  
zorgt voor evenwicht 
een lach op jouw gezicht 
 
Met collega’s en vrienden 
samen en verbinden  
Nieuwe kansen vinden 
 

Achter de gordijnen 
 
 
Ik zit binnen 
achter de gordijnen  
Ik wil zo graag vooruit 
 mijn lichtje laten schijnen 
 
Ik mis mijn werk 
 met al die 
 lieve mensen 
Ze blij te maken  
door te luisteren  
naar hun wensen 
 
Een poedertje hier  
een blosje daar  
even verbinden  
met elkaar 
 
De mooiste versie  
van wie ze zijn 
 Dat maakt mijn werk  
zo ontzettend fijn 

 

Sleutel 
 
 
Ik heb gezocht 
 naar de sleutel  
hem gevonden  
en weer verloren 
 
Toch liet ik niet  
door wanhoop  
mijn zoektocht  
steeds verstoren 
 
Ik zocht hem hier  
en vond hem daar  
verloor hem weer  
gedurende het jaar 
 
Is het die 
 sleutel tot succes 
 of juist 
 die zoektocht  
mijn levensles 



 
 

Zelfliefde 
 
Als je de zin van het leven  
zelf mag verzinnen 
 
Als je je woorden  
zelf mag verwoorden 
 
Als je je gevoel  
zelf mag blijven voelen 
 
Dan weet jij 
 wat ze met 
 “Liefde voor jezelf”  
bedoelen 
 

Oeps 
 
Ik denk aan jou  
op een gewone dag  
aan wanneer ik je  
voor het laatst zag 
 
Wat hebben we gelachen 
 en heerlijk bijgepraat  
Een arm om me heen  
of zomaar goede raad 
 
Ik stuurde een berichtje  
omdat ik zomaar aan je dacht  
Net op dat moment  
dat je het eigenlijk niet verwacht 
 
Ook vandaag was je  
heel vaak in mijn hoofd  
Maar waarom vergat ik 
 wat ik mezelf echt had beloofd 
 
Ik stuurde geen berichtje  
en gaf je geen zoen  
Wat vind ik het toch jammer  
dat ik dat niet over kan doen 

 

Vertel mij 
 
Vertel mij wat ik  
nog niet weet 
Herinner me wat  
ik steeds vergeet 
 
Praat met me 
 als ik niet wil luisteren 
Versterk je stem  
door in m’n oor te fluisteren 
 
Wijs me de weg  
als ik verdwaal 
Voeg woorden toe  
aan mijn verhaal  



Wildste fantasieën 
 
Ga eens dansen 
 in het donker 
Of loop eens  
met je ogen dicht 
Vergeet de hele  
dag de tijd  
Voel je even  
niets verplicht 
 
Slaap eens  
achterste voren 
Je kussen  
aan het voeteneind 
Droom dan  
ondersteboven dromen 
Waar de zon  
de hele nacht schijnt 
 
Eet een biefstuk  
als ontbijt  
en neem er gewoon  
een borrel bij 
Neem even  
geen verantwoordelijkheid  
en laat je  
wildste fantasieën vrij 

De Merel 
 
In de hele vroege morgen  
een kopje koffie in de zon  
De merel zingt speciaal voor mij  
al voor deze dag begon 
 
 
Ze zingt uit volle borst  
de allermooiste klanken 
Af en toe dan stopt ze even  
en kan ik haar met applaus bedanken 

Laat Liefde zijn 
 
Kijk naar wat er is  
niet naar wat er had  
moeten zijn 
Kijk naar mooie dingen  
niet naar het  
missen en de pijn 
 
Verbinden kan  
op alle vlakken  
ontdek de juiste manier 
Kansen die je  
op mag pakken 
 en met elkaar  
het leven viert 
 
Kijk naar wat er is  
ga niet zitten in de pijn  
Omarm het gemis  
maar laat er vooral  
de liefde zijn 



Afstand in verbintenis 
 
Soms kan het 
even niet anders 
Moeten we het nemen 
zoals het is 
Soms worden we 
 bewust gemaakt 
 van afstand in verbintenis 
 
Corona raakt  
ons allemaal 
De ene meer  
de ander minder 
Misschien sta jij  
volledig stil 
Ondervindt de ander 
totaal geen hinder 
 
Wil jij er een les 
uit leren 
En wil de ander  
snel weer door 
We worden  
allemaal bewust 
En geven in  
eigen vorm gehoor 
 
Laten we samen  
stil zijn 
En even kijken  
wat er gebeurt 
Gaan we dan straks 
 samen kijken 
 hoe jij de wereld  
opnieuw inkleurt 

 

Tradities 
 
Hangen in tradities 
“Want dat doen we zo al jaren” 
Geen ruimte voor verandering  
en onze meningen niet sparen 
 
Maar soms is een verandering  
misschien een mooie kans 
Om tradities te vernieuwen  
met meer vreugde en meer glans 
 
Of het nu gaat om Kerst  
Sinterklaas of Pasen 
We willen samen vieren 
verbinden en verbazen 
 
Dus verstop eieren in de tuin 
laat oma zoeken via videobellen 
Eet samen een ontbijtje  
wat je online kan bestellen 
 
Pasen staat voor een nieuw begin 
En als ik eerlijk ben  
heb ik daar zoveel zin in 

Uren tekort 
 
Uren te kort 
in de lange dagen 
Slimme antwoorden  
op domme vragen 
Hoge toppen  
tussen de diepe dalen 
Kleine woorden  
in de grote verhalen 
 
Hartjes gaan open 
 al slaan deuren dicht 
Verblind door de pijn  
zag je weer licht 
Waar de ene ging praten  
en de andere zweeg  
Het volle glas 
 was ooit half leeg 
De troebele blik  
is helder en fris 
Waar in alle drukte  
ook stilte is 



Boom 
 
Als de boom  
zijn blad verliest 
 verandert het seizoen  
Als de boom  
de snelheid kiest  
zou hij er dan langer over doen? 
 
Bij het vallen 
 van elk blad  
laat hij een beetje los 
En wordt misschien 
 wel onderschat  
wat dit betekent voor het bos 
 
Zou de boom 
 vertragen  
dan verstoort hij het proces 
Zal het bos 
 dan aan hem vragen 
“doe je dit expres?” 
 
Samenwerken en verbinden 
 is belangrijk 
 in het geheel 
Je mag er wat  
van vinden  
maar ook jij bent essentieel 

 

Stille Lente 
 
 
De lente was  
nog nooit zo mooi 
 zo stil en zo bewust 
De lente was  
nog nooit zo puur 
 in stilte en in rust 
 
Lege straten voor  
even verlaten 
Langere dagen  
uren vertragen 
Op afstand verbinden  
elkaar blijven vinden 
 
Alle tijd om eens  
echt te luisteren 
 wat de stilte 
 in je oor wil fluisteren 
 
De lente was  
nog nooit zo mooi  
zo stil in alle rust 
Toch maakt het ons 
 in deze tijd  
ook bang en ongerust 
 

Zaaien en Oogsten 
 
Ik kan oogsten 
door te zaaien 
Een frisse wind 
door de dag 
laten waaien 
door mijn gedachten 
om te draaien 
 
Ik kan plukken 
uit ervaring 
Groeien omdat ik 
in het diepe spring 
Waar ik door lef 
mijn angsten verving 
 
Ik kan spitten 
in verleden 
dat haalt me alleen 
maar naar beneden 
dus blijf ik liever 
in het heden 
 
Ik kan zorgen 
dat ik bloei 
minder in 
gedachten stoei 
waar ik blijf geloven 
in mijn groei 
 
Ik kan harken 
in de grond 
Schoffel het puin 
naar de achtergrond 
En strooi liefde 
in het rond 



Uitdaging 
 
 
In deze afstand 
 is het een uitdaging  
te verbinden 
Maar als je nu 
 de zaadjes plant  
gaan we elkaar  
straks vast  
weer vinden 
 
Gaan we samen  
iets moois  
creëren 
 in de stilte  
in de rust 
Een betere toekomst 
 visualiseren  
heel doordacht 
 en heel bewust 

 
 
 

Blijven vinden 
 
 
In afstand verbinden  
elkaar blijven vinden 
 
Een appje of een klein berichtje  
voelt voor die ander als een lichtje 
 
Een telefoontje op z’n tijd  
maakt korte metten met de eenzaamheid 
 
Ouderwets een brief in de bus 
 met een kus als mooie bonus 
 
Een gedichtje voor iedereen  
want niemand staat alleen 
 
Een klein gebaar  
in verbinding met elkaar 

 
 
 

Pad 
 
Het pad waar  
ik op loop  
geeft me  
kracht en hoop 
 
De horizon laat me 
 verlangen en dromen 
 over wat ik 
 hier zal tegenkomen 
 
De zon geeft me  
warmte en licht  
brengt me 
balans en evenwicht 
 
De boom 
 waar ik in klimmen mag 
 waardoor ik  
heel de wereld zag 
 
De regen  
spoelt me schoon en fris  
ruimte voor  
verbintenis 
 
De wind waait  
langs me heen  
en neemt mijn zorgen 
 met zich mee 
 
Het water spiegelt  
mijn gedachten  
de stroming 
 laat de pijn verzachten 
 
De aarde 
 mijn wortels in de klei  
de waarde van Zijn 
 voelt zo dichtbij 



Vallen en Opstaan 
 
 
Vallen en opstaan  
lach op je gezicht 
 en dan weer doorgaan 
 
Rug recht en vol vooruit 
 luister en hoor 
 alleen een positief geluid 
 
Mijn eigen keuzes maken  
nu het pad vinden  
om straks weer kwijt te raken 
 
Over hoge bergen en door dalen  
met volle angst  
vooruit zal ik mijn doel behalen 

Balans 
 
 
Wat zijn hoogtes 
zonder laagtes 
Wat is donker 
zonder licht 
Wat is liefde 
zonder hartstocht 
Wat is balans 
zonder evenwicht 
 



Mijn hartje giechelt 
 
 
 
Mijn hartje giechelt 
 als je je in 
 mijn ogen spiegelt 
Kijk maar eens goed 
 waar je jezelf ontmoet 
Ik zie je… zie jij jou? 
Dan weet je waarom  
ik zoveel van je hou 
 
Jij gaat regelrecht 
 mijn hartje binnen  
Ik vind je prachtig  
met al je plussen 
 en al je minnen 

Lichte Liefde 
 
 
 
Mijn hartje overspoelt  
met liefde en met pijn 
Nooit eerder heb ik dit gevoeld  
en het mag er zijn 
 
De liefde geeft me licht  
en mijn hartje kleur 
De pijn brengt me uit evenwicht 
 en sluit af en toe een deur 
 
Vandaag kies ik in het licht te staan 
 ik voel de zonnestralen 
De donkere dagen overslaan 
 om in het licht te verdwalen 
 

Zus 
 
 
Al doe jij zus en doe ik zo 
 we volgen vaak dezelfde flow 
Jij mijn grote ik 
 ik jouw kleine jij 
We komen met de jaren  
steeds wat dichterbij 
 
 
Soms een duwtje in m’n rug 
 maak je van die olifant een mug 
Je maakt van min een plus 
Je bent de liefste zus 

 
 
 
 
 



Feestje 
 
 
Elke dag een feestje  
met slingers en gebak 
Leef je leven en geniet  
en doe dat met gemak 
 
Verbaas je steeds opnieuw 
 kijk om je heen  
verwonder 
Elke dag zelfs ieder uur  
maak ieder moment  
bijzonder 

Puur open 
 
 
Ik ben open  
puur en eerlijk  
doe alles  
op gevoel 
Als je wil  
deel ik met jou 
 mijn verlangen  
en mijn doel 
 
Je mag alles  
van me zien  
mijn succes 
 maar ook mijn falen 
Mijn geluk 
 maar ook verdriet  
de pieken 
 en de dalen 
 
Ik heb 
 geen geheimen  
doe mezelf niet  
mooier voor 
Als jij me ziet 
 beloof ik jou 
 je kent me 
 door en door 

 

Wat doe je dan? 
 
 
Oh jee… ik ben verliefd  
en weet dat 
 het niet mag 
Ik krijg  
kriebels in m’n buik 
 van je ogen van je lach 
 
Overdonderd door emoties  
soms zelfs een beetje bang 
Omdat ik naar niets anders  
meer dan naar jou verlang 
 
Tot over m’n oren 
 uit m’n doen  
maar weet dat het niet kan 
Het voelt zo bijzonder, 
 zo intens 
En ja… wat doe je dan? 



Zachte zorgen 
 
 
Zachte zorgen 
 fluisteren in mijn oor 
De hele nacht 
 fluisteren ze door 
 
Zorgen over morgen  
of de dag daarna 
Zorgen die pas weg gaan 
 als ik straks weer opsta 
 
Overdag zijn deze zorgen 
 heel even aan de kant 
En komen pas weer terug  
als ik in mijn bed beland 

 

Op slot 
 
 
Wanneer de wereld 
 langzaam op slot gaat  
en iedereen  
naar binnen keert 
Leegte in de straat  
omdat ‘bang zijn’ regeert 
 
Wanneer er iets als dit gebeurt  
kunnen we dan vertrouwen 
Onze harten open houden  
of wordt de wereld grijs gekleurd 
 
Samen deze storm trotseren 
 nemen we onze verantwoordelijkheid 
Of zien we alleen enorme beren  
en raken we de grip kwijt 
 
Houd je hartje open  
geef kleur aan iedere dag 
Laten we dan samen hopen 
 dat we terug kunnen kijken met een glimlach 
 
Angst maakt je geen winnaar 
Liefde geeft je kracht 
Zorg goed voor jezelf en voor elkaar 
 en geef wat extra aandacht 

Woorden 
 
 
Woorden komen 
Woorden stromen 
Woorden raken 
Woorden maken 
 
Woorden vormen 
Woorden krommen 
Woorden prijzen 
Woorden wijzen 
 
Woorden werken 
Woorden sterken 
Woorden leren 
Woorden creëren 
 
Woorden zijn maar woorden 
Ze zijn niet goed of kwaad 
Woorden zijn maar woorden 
Het is het voelen waardoor het raakt 
 



Minst mooie versie 
 
 
 
Ik sluit even de deuren  
maar niet mijn hart 
Even bij mezelf zijn  
ik voel me zo verward 
 
De minst mooie versie 
 van wie ik ben  
Bang en onzeker  
wat ik natuurlijk niet erken 
 
Compleet in verzet  
weerstand in mijn lijf 
het is nu echt belangrijk  
dat ik dicht bij mezelf blijf 
 
Dus maar even overgeven  
aan alles wat ik voel 
Om straks weer te verbinden 
 voor het grotere doel 

 
 
De Aarde 
 
 
 
De aarde  
vraagt ons stil te zijn 
 eventjes in pijn te zijn 
In gedachten  
bij jezelf te zijn  
ongelooflijk klein te zijn 
 
Stop met rennen 
Stop met vluchten 
Stop met zeuren 
Stop et zuchten 
 
Ga de kleine  
dingen zien  
en waarderen  
Want wat 
 hebben we  
nog veel te leren 

 
 

Half leeg 
 
 
Bang voor het niet weten 
 waar gaat dit naar toe? 
Behoefte aan wat rust 
 want m’n hoofd is moe 
 
Gevochten en gestreden  
mijn hoofd nog boven water 
steeds bezig met het nu  
maar wat betekent dat voor later? 
 
Jaren hoor je me zeggen  
handel niet uit angst 
Laat je voeden door de liefde 
 want de liefde duurt het langst 
 
ik kan de angst niet onderdrukken  
mijn hoofd zit vol met vragen 
Hou ik ook nu m’n rug recht 
 kan ik de onzekerheid dragen? 
 
Geduld stelt me op de proef  
de tijd zal het moeten leren 
Mijn glas is even half leeg  
ik kan het niet negeren… 



Dichtbij 
 
 
Kon ik je  
maar even  
een kus of  
knuffel geven 
 
Laten voelen  
hoe graag ik je zie  
maar dat kan  
nu even niet 
 
 
Ik denk aan jou  
denk jij aan mij  
Dan voelt het toch  
nog heel dichtbij 

Kleine wereld 
 
 
Nu de wereld 
 kleiner is  
zie je alles 
 als gemis 
Je mag niet dit 
 je mag niet dat  
heel de wereld  
op z’n gat 
 
Ga op zoek  
naar nieuwe kansen  
Zie hoe de wolken  
voor je dansen 
Voel de zon  
op je gezicht  
zie de schaduw  
zie het licht 
Hoor de vogels  
voor je zingen 
Geniet en maak  
herinneringen 

Bizar 
 
 
Bizar hoe mensen niet begrijpen  
hun ogen stevig dicht knijpen  
voor alles om zich heen 
 
Hoe mensen eigen regels maken  
zich niet laten raken  
door de waarschuwingen voor iedereen 
 
De wereld wil je laten horen 
 we raken zo verloren 
 door tijd en energie 
 
Al voelt het raar en dubbel  
pak je eigen bubbel  
en omarm de emotie 
 
 
Samen kunnen we dit aan 
 los van elkaar gaan staan 
 toch zorgen voor elkaar 
 
Door afstand te nemen 
 voorkomen we meer problemen 
 en zorg je pas echt voor elkaar 



Alleen zijn 
 
De pijn van het alleen zijn  
tussen iedereen zijn  
kan toch zo gemeen zijn 
 
Het gevoel dat  
niemand je hoort  
niemand je ziet 
Iedereen gaat  
ongestoord door  
en voelen je niet 
 
De pijn snijdt  
Je raakt het niet kwijt 
Die eenzaamheid 
 
Van binnen schreeuw je het uit 
Zie me staan 
Van buiten geen geluid 
misschien een kleine traan 
 
Op zoek naar contact  
in je ogen verpakt  
alsof er iets knakt 
 
Ik zie je 
 ik hoor je 
Sla een arm om je heen 
Ik luister  
ik verstoor je  
Maar laat je niet alleen 

 

Over Grenzen 
 
Als liefde over grenzen gaat  
je hart op hol slaat  
Alles op z’n kop 
 
Als je niet meer kan bevatten  
de liefde onderschatten 
Wie roept er dan nog stop? 
 
Als alles om die liefde draait 
 maar ook veel verwarring zaait 
Hoe moet je dan door? 
 
Wanneer je eigenlijk los moet laten  
heb je pas in de gaten 
Dat je eerder al je hart verloor 
 
Dan is het hek al van de dam  
omdat het je zomaar overkwam 
Het ging allemaal heel snel 
 
Van kriebels naar verliefdheid  
en in de tussentijd 
Alleen maar kippenvel 
 
Roze wolken heel veel  
wist ik veel wat er zou komen  
dat had ik niet bedacht 
 
Zo intens en zo verbonden 
 meer gevoelens die ontstonden  
Dat had ik niet verwacht 
 
Waar ging die liefde over de grens  
waar werd het te intens  
Ging mijn hart te ver open? 
 
Schijt aan de begrenzing  
wanneer ik in het diepe spring 
En jij zo naar binnen kan lopen 

 

Alles mag er zijn 
 
De weg naar mijn hart  
staat wagenwijd open 
Iedereen kan zomaar 
 naar binnen lopen 
Met liefde en met pijn 
Alles mag er zijn 



Voetafdruk 
 
 
Voor mij het toppunt 
van geluk 
Als golven spelen 
met mn voetafdruk 
 
Ik voel het zand 
tussen mijn tenen 
Het water 
tegen mn benen 
 
De wind door 
mijn haren 
Mijn schaduw 
staat me aan te staren 
 
De zon schittert 
in de branding 
Totdat ik 
in de golven spring 
 
Ik draai me om 
en kijk nog even 
Hoe mijn voetafdrukken 
zich aan de golven overgeven  

Aan zee 
 
 
Een dagje aan zee 
mijn voeten in het zand 
Dansende golven 
breken op het strand 
 
Een dagje aan zee 
ik vergeet alle tijd 
Mijn hoofd op stil 
van gedachten bevrijd 
 
Een dagje aan zee 
oneindige verhalen 
alles loslaten 
en even in 
de zee verdwalen  



Wat heb ik je lief 
 
Wat heb ik je lief 
De rust, een zucht, de sfeer 
 
 
Wat heb ik je lief 
De taal, het verhaal, de mensen 
 
Wat heb ik je lief 
Het temperament, de temperatuur 
De passie en het vuur 
 
Wat heb ik je lief 
Het binnenland, het strand, de zee 
 
Wat heb ik je lief 
Neem me mee 
 
Door de velden met olijven 
De golven die me laten drijven 
De taal die me raakt 
De Sangria die zo lekker smaakt 
De zon op mijn gezicht 
De rust, de ruimte en het licht 

 

Thuiskomen 
 
Thuiskomen 
 in een land wat niet het mijne is 
 toch voel ik die verbintenis 
 
Mijn hartje danst de hele dag  
Ik geniet echt zo intens 
Ik vraag me af hoe dat toch kan 
Ik voel me echt een ander mens 
 
Ik geniet van alles om me heen 
De natuur, de cultuur 
En de mensen in het algemeen 
 
Hun passie raakt me 
Hun eten smaakt me 
Hun taal vermaakt me 
 
De hartstocht en het temperament 
Het voelt als vuur  
het verwarmt mijn hart  
en voelt zo puur 
 
De woorden de emoties en de taal 
Ik versta het echt niet allemaal 
 
Maar alles maakt me blij 
De zon de zee het strand 
Klimmen over de rotsen 
Slippers in het zand 
 
De sfeer de ruimte en de rust 
Alsof een prins me wakker kust 
 

Spanje 
 
 

Wat is het wat je met me doet 
Ik heb echt geen idee 

De rust, de ruimte, de cultuur  
de zon, het strand, de zee 

 
Wat is het wat je met me doet 

Ik weet niet wat het is 
De passie en het temperament 

Ik voel verbintenis 
 

De taal, de klank, de woorden 
Ze voelen als een lied 

Met liefde wordt ik overspoeld 
Zelfs al verst ik ze niet 

 
Tranen over mijn wangen 
 als ik naar de bergen kijk 
De palmbomen in de wind  

wat voel ik me toch rijk 
 

Wat is het wat je met me doet 
Je maakt me emotioneel 

Alsof ik thuiskom in dit land  
doet me echt heel veel 

 
Misschien ben ik in mijn vorige leven  

een Spaanse danseres geweest  
De zang en dans  

raakt mij het meest 
 

Dat zou zoveel verklaren  
waarom ik deze liefde voel 

Voor een land wat niet het mijne is  
het geeft me dit gevoel 

 



 

 

 

 

 

 

Een nieuw begin 

 

 

Mijn rugzak 

vol herinneringen 

Vol mooie momenten 

vol ervaringen 

 

Gevuld met 

lief en leed 

Vol met dingen 

die ik nooit vergeet 

 

Heel veel hartjes 

goed verpakt 

Heel veel kusjes 

vlinders ertussen geplakt 

 

Heel veel traantjes 

zorgvuldig opgeborgen 

In een zijvakje 

Heel veel zorgen 

 

Dromen en ambities 

helemaal bovenin 

Op zoek naar verhalen 

iedere dag 

een nieuw begin 

 

Alles er tussen 

 

Ik ben niet perfect 

Zeker uniek 

Vaak te direct 

zeer energiek 

 

Ik ben eigenwijs 

een tikkeltje 

Altijd op reis 

een bikkeltje 

 

Ik ben confronterend 

geen blad voor de mond 

Soms wat frustrerend 

met 2 voeten aan de grond 

 

Ik doe voordat ik denk 

ongeduldig op z’n tijd 

Altijd mn hele hartje schenk 

zonder terughoudendheid 

 

Soms ben ik niet te stoppen 

en sta ik volledig aan 

Soms niet vooruit te schoppen 

geen zin om op te staan 

 

Dit alles maakt mij 

met mn minnen en mn plussen 

Het hoort er allemaal bij 

ook alles er tussen  

 

 

 

Een lang verhaal 

 

Ik mocht er gewoon niet zijn 

zo begon mijn leven 

Er werden mij op dat moment  

0 punten gegeven 

 

Geen adem en geen hartslag 

Ze legde me op zij 

Alle aandacht voor de moeder 

want zij kwam ook niet bij 

 

Een lang verhaal 

maar zo bijzonder 

Heel speciaal 

een heel klein wonder 

 

Het gevoel er niet te mogen zijn 

werd als een mantra herhaalt 

Ik heb het heel mn leven  

iedere dag verkeerd vertaalt 

 

Vanaf vandaag vertel ik mij 

Joyce je mag er zijn 

Iedere dag opnieuw 

vang ik iedere zonneschijn 



Voor altijd 
 
 
Ik weet je bij me  
voor altijd  
dat kan ik nooit vergeten 
 
Ik voel je bij me  
voor altijd  
dat zal ik altijd weten 
 
Mijn hartje klopt  
tegelijk met de jouwe 
Ik voel je diep in mij 
 je geeft me zoveel  
om van te houden 
Steeds dichter en dichterbij 
 
Je vult mijn zinnen  
aan me woorden  
alsof je me al jaren kent 
Je kijkt en lacht naar me 
 alsof je me  
opnieuw herkent 
 
Ik hou je bij me  
voor altijd  
dat mag je nooit vergeten 
 
Ik voel je bij me  
voor altijd  
dat zal je altijd weten 

 
Verloren 
 
Je voelt je verloren  
wil de waarheid niet horen 
Het zal je dromen verstoren 
 
Droom m’n lief  
zoveel je wil 
 maar af en toe  
maakt het grote taboe  
het echte verschil 
 
Het verschil  
in hoofd en hart  
wat je dromen verward 
 het lot wat je tart 
 
Droom m’n lief  
zolang je kan 
 totdat de realiteit  
de werkelijkheid 
 het van je overnam 
 
In het tussendoor  
voelt het echt  
hoe vaker je het zegt  
raak je er steeds meer  
aan gehecht 
 
Droom m’n lief  
nog voor heel even  
totdat je ziet  
zo gaat het niet 
 Ik moet mijn leven leven 

 
 

Met volle angst 
 
 
Met volle angst vooruit 
Niet wetend wat er komen gaat 
Schouders eronder altijd paraat 
Totdat ik mijn hart weer sluit 
 
Dan maakt mijn hoofd overuren 
Krijg mijn gedachten niet in bedwang 
En dan wordt ik bang 
Hoelang gaat dit nog duren? 
 
Met volle angst vooruit  
Er blokkeert dan iets in mij 
Flitsen gaan aan mij voorbij 
Ik moet er even tussenuit 

 
 



De mooiste dromen 

 

 

Ik droom de mooiste dromen 

 met m’n ogen dicht 

Over fladderende vlinders,  

de zon op mijn gezicht 

 

Over achter op de fiets  

of lopen langs de zee 

Over vogels in de lucht,  

ze vliegen met me mee 

 

Over warme broodjes in de ochtend  

of een lunch op een terras 

Een drankje met vriendinnen,  

blote voetjes in het gras 

 

Over heel hard zingen in de auto  

of dansen op het strand 

Knuffelen met de kinderen  

of wandelen hand in hand 

 

 

 

Kleine melodietjes 

 

Kleine melodietjes herhalen zich in mijn hoofd 

Ik neurie ze keer op keer en ik heb mezelf verdoofd 

 

Ik kan het niet, ik mag het niet, het hoort niet bij mij 

Steeds hoor ik weer hetzelfde lied en jaren gaan voorbij 

 

Kleine melodietjes je gaat ze zelf geloven 

Op ieder moment van de dag komen ze weer boven 

 

Ze passen me niet, ik wil ze niet, ze horen niet bij mij 

Ik zing vandaag een ander lied maar jaren gaan nog steeds 

voorbij 

 

Dit ben ik niet, ik ken me niet… ik wil er gewoon zijn 

Ik wil dat jij me ziet, ik hou me niet langer klein 

 

Ik mag er zijn dat laat ik je zien, soms pittig maar wel puur 

Jij kent me niet misschien vol passie en avontuur 

 

Kleine melodietjes klinken vrolijk en blij 

Ik neurie ze keer op keer en voel me zo ontzettend vrijdag 

 

Alles op mijn pad omarm ik en ga ik aan 

Ik heb mezelf jaren onderschat, het wordt tijd om op te staan 

 

Kleine melodietjes herhalen zich in mijn hoofd 

Ze geven me enorm veel kracht, ik heb het altijd al geloofd 

 

Mijn hart vol met liefde, zoveel te geven 

Ik wil alles wat ik voet zo intens beleven 

 

 

Over buikpijn van het lachen 

en inspirerende verhalen 

Over bijzondere mensen  

die andere laten stralen 

 

Over zelfgemaakte schuimkoeken  

of pioenrozen in de vaas 

Over frisse was aan de lijn  

en een kopje koffie met speculaas 

 

Over kabbelende golven  

of kriebelende grassprietjes 

Over schelpen in het zand  

of kleine -vergeet me nietjes- 

 

Ik droom de mooiste dromen  

met m’n ogen dicht 

Over kleine geluksmomentjes  

een glimlach op mijn gezicht 

 

 



Jij mijn papa 

 

Je ogen leeg 

Je blik bijna kil  

Als ik je aanspreek  

kijk je me aan  

maar het blijft even stil 

 

Je leven doorleeft  

op volle kracht 

Vechtend en strijdend  

je dromen achterna 

je doelen volbracht 

 

Nu zit je daar 

kwetsbaar en milder dan eerst 

Wat moet je soms bang zijn 

omdat het vergeten  

het niet meer weten  

je hele dag beheerst 

 

Je lijf nog zo krachtig  

wat nog altijd vooruit wil 

Maar je hoofd laat je  

steeds vaker in de steek 

dat maakt het verschil 

 

Ik praat met je 

over de dagelijkse dingen 

Je kijkt me aan  

en het duurt heel even  

voor de woorden tot je doordringen 

 

Met een beetje geduld  

hebben we de mooiste momenten 

Die koester ik   

die zal ik voor altijd in  

mijn geheugen prenten 

 

We praten nu  

zonder veel te zeggen 

Veel meer voelen  

veel meer begrijpen  

zonder alles nog uit te leggen  

 

Je bent sneller geraakt  

dat laat je ook zien 

Je kwetsbaarheid  

maakt je milder  

en mooier bovendien 

 

Ik geniet van ieder moment  

simpel en klein 

Maar ook van je verhalen  

die steeds groter  

en vaker minder realistisch zijn 

 

Pap zullen we elkaar  

één ding beloven 

Dat we niet te ver vooruit kijken maar 

blijven genieten  

en blijven geloven 

 

Geloven in de liefde  

die ons altijd verbindt 

Want wat nooit verandert 

Jij mijn papa 

Ik jouw kind 

 

Trotser dan trots  

dat ik jouw dochter ben 

En jij mij lieve papa  

waar ik me steeds vaker in herken 



We praten 

  

  

We praten en we laten 

We lachen en zijn stil 

We kussen en ondertussen 

 is dit alles wat ik wil 

  

Je armen verwarmen  

wat voel ik me veilig bij jou 

Je ogen opgetogen  

wanneer ik je aanschouw 

  

We strelen en we delen  

heel teder en heel zacht 

We beginnen te beminnen  

en genieten heel de nacht 

  

Je sust me en je kust me 

 ik geniet van top tot teen 

Je hand ietwat dominant  

glijd langs mijn bovenbeen 

  

We vlijen en we vrijen  

en kijken elkaar even aan 

Die blik… een klik 

Ik weet dat we elkaar verstaan 

  

Ik vocht tegen hartstocht  

maar dat laat ik achter mij 

Het gevangen verlangen  

komt nu eindelijk vrij 

   

  

  

  

  

  

Onze lichamen samen  

smelten ineen 

We kroelen en we voelen  

er stroomt passie door ons heen 

  

Je zoent me ontgroent me  

Ik weet niet wat je met me doet 

Het contrast verrast  

maar jeetje wat voelt het goed 

  

Je verbindt, je bemint 

Ik voel me heel speciaal 

Ik hou je vertrouw je  

en geef me helemaal 

  

Je omarmt me verwarmt me 

Je bent zo lief voor mij 

Je verovert me betovert me 

Wat maak je me toch blij 

  

De tijd afwezigheid  

is wat het onzeker maakt 

Tussendoor ga ik ervoor 

Want jij hebt mijn hart geraakt 

  

  

  

 
Hier en nu 
 
 
Ik droomde van 
een warm land 
Met mn blote voetjes 
in het zand 
Van rust en ruimte 
in mn lijf 
Van alles waar ik 
over schrijf 
 
De verhalen 
die mij vertellen 
over dromen, over later 
Over reizen 
door de jungle 
Over een huisje 
aan het water 
 
Maar wat is dat alles 
zonder mijn vrienden 
om me heen 
Dan kies ik nu 
voor hier met hun 
in plaats van  
voor mijn dromen 
heel alleen...  



Hard werken 
 
Ik zorg voor jou  
en jij zorgt voor mij  
waar we niet naar  
onszelf hoeven kijken 
 
Ik zorg voor mij  
en jij zorgt voor jou 
 zullen we elkaar  
dan blijven bereiken 
 
Kijken we samen  
naar de toekomst  
met ieder ons eigen verleden 
Geen makkelijke weg 
 maar voor mij een goede reden 
 
Misschien gaan we vinden  
wat we nooit eerder vonden 
Als ik niet op zoek 
 ga vind ik dat echt wel zonde 
 
Waar ik zorg voor mij  
en jij zorgt voor jou  
zal ik nooit vergeten  
waar wij ooit begonnen 
 
Verlangend naar liefde  
waar we niet wisten 
 niet anders konden 
 
Ik wil zorgen voor mij  
al is dat hard werken  
Waar dat me gaat brengen 
 zal ik uiteindelijk wel merken 
 
Ieder onze eigen reis  
voor altijd in verbinding 
En dan ergens onderweg 
 graag met jou  
in het diepe spring 

 

Mama zijn 
 
Mama zijn  
laat mijn hartje groeien 
Onvoorwaardelijk  
elke dag 
Mama zijn  
laat me opbloeien  
Onvoorwaardelijk 
 met een lach 
 
Mama zijn  
maakte me krachtig   
Sterker dan ooit 
Mama zijn  
maakte me prachtig  
heeft hartjes in mijn hart gestrooid 
 
Jullie hebben een directe lijn  
rechtstreeks naar mijn hart 
Die zal er altijd zijn  
geeft liefde hard en zacht 
 
Ik heb jullie lief  
naast ontvangen  
nog veel te geven 
Ik heb jullie lief 
 tot het einde  
van mijn leven 

 
 
 

Bubbel 
 
 
Binnen de muren 
 van mijn huis 
 paste ik me aan  
voor weken 
In de wereld  
heel veel ruis  
de toekomst  
één groot vraagteken 
 
Even niet rennen  
voor andere  
maar even  
in jezelf keren 
Mijn wereld  
zou veranderen  
maar God  
ik had nog veel te leren 
 
Ik raak gewend  
aan mijn eigen bubbel 
Klein, overzichtelijk  
en helder voor nu 
Daarom voelt het  
misschien zo dubbel 
Moet ik weer  
gaan rennen continu? 



 
Schaduw 
 
 
Wat kan het fijn zijn  
even klein te zijn  
er te mogen zijn 
 
Zonder lach op mijn gezicht  
zonder altijd in het licht 
 
Even in het donker staan  
waar ik mijn angsten aan mag gaan 
 
Waar ik bang mag zijn  
even verlang naar zijn  
gewoon senang kan zijn 
 
Mijn hoofd in mijn handen  
tranen die in mijn ogen branden 
Emoties die overspoelen  
overgeven aan het voelen 
 
Donker mag ook schaduw zijn  
maar dan moet er ook een lichtje zijn  
waar door ik niet alleen zal zijn 
 
Wil jij dat lichtje schijnen  
die mijn angsten laat verdwijnen  
Je armen om me heen  
even niet alleen 

 
 

 
Zeg me 
 
 
Zeg me dat je bij me blijft 
 voor altijd bij me blijft 
in m’n hart een hartje schrijft 
 
Zeg me dat je van me houd 
 voor altijd van me houd 
En mij je hartje toevertrouwd 
 
Zeg me dat je voor altijd  
al verstrijkt er zoveel tijd 
Je liefde voor mij nooit slijt 
 
Zeg me dat wat er ook gaat komen  
ik blijf komen in je dromen  
Waar onze liefde 
 voor altijd zal blijven stromen 

 
 

Lichtje 
 
 
Dat lichtje in m’n hart  
dat geeft het leven kleur  
opent de deur  
een hele nieuwe start  
minder zwart 
 
Angst zet ik aan de kant  
daar kan ik niet mee leven 
Je durft niets te geven  
Je verbind met niemand  
meer afstand 
 
Laat het lichtje in je stralen  
en geef de liefde door  
Zet andere op hetzelfde spoor 
Niet bang om te falen  
vertel je verhalen 



Boos 
 
Fijn om te weten  
dat ik boos op je kan zijn  
want oh wat ben ik boos… 
En het heeft echt alle schijn  
dit duurt nog wel een poos 
 
Laat mij maar even met rust  
kom maar even niet 
 bij me in de buurt 
Wat begon met ongerust  
heeft boosheid op me afgestuurd 
 
Ik haal van alles in mijn hoofd  
het heeft me deze nacht  
wakker gehouden 
Eerst de onrust die me verdoofd 
en weg is mijn vertrouwen 
 
Ik doe m’n best te relativeren  
maar als je dan niet meer reageert 
Zie ik alleen nog maar beren  
en weet niet of dit nog keert 

 
 

Zie Je? 

 
Je laat me zien  
dat jij me ziet  
en dat ik er mag zijn 
Je laat me zien  
wat liefde biedt  
en oh wat voelt dat fijn 
 
Je laat me zien  
hoe mooi ik ben  
de mooiste versie van mij 
Je laat me zien  
dat jij me kent  
en oh wat voelt dat dichtbij 
 
Je laat me zien  
wat geven is  
en leert me  
zelfs te nemen 
Je laat me zien  
wat leven is  
samen in extremen 

 
 
 

 
Zie jij  
hoe ik jou zie  
voor altijd zo intens  
Ook jij mag er zijn  
vergeet dat niet  
mooi bijzonder mens 
 
Laat ik je zien  
hoe mooi je bent  
met al je plussen  
en je minnen 
Laat ik je zien 
 in ieder moment  
hoe het voelt van binnen 
 
Ik weet  
dat jij weet 
 hoeveel ik van je hou 
Ik weet zeker  
dat je nooit vergeet  
ik heb ruimte  
in m’n hart voor jou 
 

 
 



Chaos 
 
Soms krijg ik alles in mn hoofd  
simpel op een rij 
Soms is het chaos 
want ook dat hoort bij mij 
Soms kan ik de gedachten  
niet eens benoemen 
Blijven de woorden  
door mijn hoofd zoemen 
 
Het liefst schreeuw ik  
het van de daken 
Maar ik kan van de woorden  
geen zinnen maken  

Kastje 
 
Ik wil een kastje in mn hoofd 
met deurtjes en met laatjes 
Zodat ik dingen kwijt kan raken 
vooral de negatieve praatjes 
 
De gedachten die zich  
steeds herhalen 
die vaak mn dag bepalen 
en mij keer op keer 
naar beneden halen 
 
Ik wil ze in een laatje doen  
ééntje die op slot kan 
Ik zal er later naar kijken 
dat is echt mn plan 
 
Maar vandaag wil ik 
even selecteren 
Negativiteit negeren 
om positiviteit te creëren  



Op de fiets 
 
 
We fietste samen naar school  
ruim 30 jaar terug 
Jij een schooltas achterop  
ik m’n rugzak op m’n rug 
 
We zitten samen in de klas 
de meeste lessen naast elkaar 
We lachen en we kletsen 
tot ergernis van de leraar 
 
Na school fietsen we naar huis  
we praten honderd uit 
Je verhalen kruipen iedere keer 
dieper onder mijn huid 
 
Tot hier heb je een leuke dag  
maar dan moet je naar huis 
Waar je vader op je wacht  
waardoor het nimmer voelt als thuis 
 
Vandaag fiets ik alleen  
ik heb nog wel op je gewacht 
En tijdens alle lessen  
steeds aan je gedacht 
 
Na school ga ik bij je langs  
ik zie je blauwe oog 
Je vertelde over stoeien met je broer  
en over zijn harde elleboog 
 
We wisten allebei dat je  
niet meer kon vertellen  
Je vader was er ook dus  
ik kon geen vragen stellen 
 
 

 
 
Ik hoopte je te laten voelen  
dat ik er voor je was 
Niet alleen op school  
maar ook buiten onze klas 
 
Jaren gingen er voorbij  
ik zag je soms nog wel 
En als ik daaraan terug denk  
krijg ik weer kippenvel 
 
Als ik toen toch had geweten  
dat die laatste keer 
Nooit meer terug zou komen 
deed het nu dan minder zeer? 
 
Dan had ik je verteld,  
hoe graag dat ik je zag 
Dan had ik je verteld  
hoe jij me kleurde met je lach 
 
Je leven was te zwaar, te kort  
en niet van deze tijd 
Ik mis je nog heel vaak  
en weet niet of dat ooit slijt 
 
De vragen die je achterliet  
bleven onbeantwoord 
Maar onze vriendschap  
leeft voor altijd in mijn hartje voort 
 

Niet weten 
 
Het gewoon niet weten 
wanneer doe ik het goed 
Komt er een tijd dat  
mijn hoofd mn hartje ontmoet 
 
Twee verschillende werelden 
van goed en van kwaad 
Wie van de twee 
geeft me de beste raad 
 
Ik wil mijn hart volgen 
maar mijn hoofd komt in opstand 
Allerlei scenario’s 
nemen de overhand 
 
Nooit zijn ze licht 
juist donker en zwaar 
Zo aanwezig en 
zo onvoorspelbaar 
 
Mijn hartje voelt licht 
vol liefde gevuld 
Mijn hoofd daarentegen 
met angst en met schuld 
 
Vragen worden als 
raketten op mij afgevuurd 
Vragen die door angsten 
worden aangestuurd 
 
En dan komt er leegte 
en voel ik me moe 
Niet weten, laat me maar 
wat een gedoe... 



Kip 
 
 
Soms voel ik mij  
als een kip zonder kop 
Door alle chaos  
geef ik dan op 
 
Mijn hoofd vol van alles  
verlangend naar rust 
Geen orde geen ritme 
Ik raak niet gefocust 
 
Ineens kan ik mij  
dan zo laten gaan 
Al mijn emotie  
als een flinke orkaan 
 
Het liefst sta ik aan  
en liever niet uit 
Maar alles er tussen  
kruipt onder mijn huid 
 
Hoe krijg ik alles  
weer helder in zicht 
Ik schrijf het met woorden 
in dit kleine gedicht 

Mei 
 

Waar we vertrouwen 
zaaien op de velden 
Waar we inspiratie 
oogsten van het land 
Waar de basis 
zich herstelde 
Stond de aarde 
steeds garant 
 
Waar het bos ons 
veiligheid brengt 
en het water ons 
helderheid geeft 
Waar de natuur met 
jou vermengd 
voel je pas echt hoe 
alles leeft 
 
Je voelt de 
wortels groeien 
en ziet hoe 
bloemen bloeien 
De hommels dansen 
in het rond 
Vogels zingen op 
de achtergrond 
De wolken trekken 
traag voorbij 
Op deze mooie dag in mei  

 
Half oor 
 
 
Ik bijt m’n lippen op elkaar  
terwijl ik van binnen explodeer 
Altijd heb jij je oordeel klaar  
of kijk je op een ander neer 
 
Ik luister met een half oor  
heb alles toch al eens gehoord 
Jij praat maar en je praat maar door  
bent voortdurend aan het woord 
 
Ik hoor de woorden die je zegt  
maar kan ze niet begrijpen 
In mijn hoofd een heel gevecht  
ik wil mijn ogen dicht knijpen 
 
Ik luister voor de zoveelste keer 
 naar al je negatieve verhalen 
Maar hoe ik ook probeer  
ik kan ze niet vertalen 

 



Lef  
 
 
Heb jij het lef  
je leven te leven  
Met volle angst vooruit 
Durf jij alles te geven  
zonder te weten  
welk pad je kruist 
 
Durf jij te springen 
 in het diepe  
zonder te weten wat er komt 
Hou je vast aan je principe 
Hou je je voeten aan de grond 
 
Of durf je los te laten 
Durf je te kijken over de rand 
Durf je alles achter te laten  
of blijf je op een afstand 
 
Beklim een berg 
Spring van een rots 
Kleur buiten de lijntjes 
Dans en zing  
zoals jij wil 
desnoods alleen de refreintjes 
 
Heb jij het lef je  
leven te leven  
vol passie en avontuur 
Durf jij alles te geven  
zoals jij het wil  
zuiver en puur 

Plaats genoeg 
 
 
Wie me lief is  
blijft me lief  
en draag ik  
in mijn hartje mee 
Als ik je daar  
binnen laat  
is er ruimte 
 voor ons twee 
 
Voor jou voor haar  
en ook voor hem  
Ik weet niet  
of je hun al kent? 
Iedereen die  
mijn hartje raakt  
heeft met mij  
wat meegemaakt 
 
Wie me raakt  
laat ik niet los  
die omarm ik  
voor het leven 
Ik zal er altijd 
 voor je zijn  
en al mijn  
liefde geven 
 
Wie mij omarmt,  
mijn hart verwarmt  
en wie mij echt wil zien 
Die krijgt een plaatsje  
in mijn hart  
dat heb je echt verdient 

 

Oordeel 
 
 
Als je verstand zegt 
 dat het onzin is 
 
Als de angst zegt  
dat het pijnlijk is 
 
Als je trots zegt  
dat het belachelijk is 
 
Laat je ’t dan voor wat het is? 
 
Bereken je je ongeluk  
door wat je hoofd je zegt 
Brengt het oordeel je van je stuk 
 door de woorden  
die in je mond worden gelegd 
 
Luister vaker naar je hart  
in plaats van naar je hoofd 
Daar voelt het  
een stuk minder verward  
als je maar in jezelf geloofd  

 



 
Geen masker 
 
 
Je hoeft geen masker 
voor me te dragen 
Durf me gewoon 
om hulp te vragen 
Je mag jezelf 
best eens verliezen 
Kom maar lekker 
even klagen 
Je krijgt het flink 
voor je kiezen 
je hoeft het niet 
alleen te dragen  

 
 
Ik zie je…. 
 
 
Weet dat ik je zie 
al wil je je verstoppen 
achter hele dikke bomen 
 
Weet dat ik je zie 
als je bij me aan wil kloppen 
en ik je al aan zag komen 
 
Weet dat ik je zie 
al ben je niet hier 
en voelt het soms verward 
 
Weet dat ik je zie 
zelfs als je dat niet wil 
voor altijd in mn hart  



 
Onderschat 
 
 
Als ik van te voren had geweten 
had ik het toch gedaan 
Zodat ik nooit zou vergeten 
hoe de liefde kon ontstaan 
 
Als iemand mij verteld had 
had ik het vast niet gehoord 
Dan had ik het waarschijnlijk onderschat 
maar wel mijn angsten overboord 
 
Als iemand me had laten zien 
waar deze reis me brengen zou 
Had ik het anders gedaan misschien 
maar zeker samen met jou 

 

 
 
Stukje dichterbij 
 
Stap voor stap 
het gaat zo traag 
Niet kijkend naar morgen 
maar naar vandaag 
 
Kleine stapjes houden 
je veilig op je pad 
Maar soms moet je de sprong  
wagen in dat gat 
 
Waar je niet weet 
wat er gaat komen 
Daar waar je niet kan 
verschuilen achter dromen 
 
Daar waar je het 
niet meer kan negeren 
Waar je niet weet 
hoe je gaat reageren 
 
Die sprong is eng en 
groter dan die kleine stap 
En beloofd niet 
perse beterschap 
 
Maar zeker 
een stukje dichterbij 
En zeker 
een stukje meer vrij 

 
Meer dan twee 
 
 
Waar één plus één 
veel meer is dan twee 
Waar mooi bijzonder is 
Waar een kans ontstond 
uit een idee 
Waar creëren leven is 
 
Waar je van een olifant 
een mug maakt 
Waar vlinders de beren 
op de weg vervangen 
Waar het steeds naar 
meer smaakt 
Waar een droom plaats 
maakt voor verlangen 

 



Onbeschrijflijk 
 
 
 
Onbeschrijflijk  
zonder woorden 
 
Onbegrijpelijk  
mijn gevoel 
 
Onbekend  
totaal verloren 
 
Onbewust  
een heleboel 
 
Bewust overgeven  
om bewust te beleven 

 

Licht en Donker 
 
Het spel van  
licht en donker  
maakt schaduw  
op mijn huid 
Ik zie het spel  
nog steeds  
als ik mijn  
ogen sluit 
 
Het is geen strijd ook geen gevecht  
Het is waar je de nadruk legt 
 
Vaak is het fijn om in het licht te zijn  
dan vang je energie 
Maar ook het donker mag er zijn  
voor de nodige reflectie 

Even  
 
 
Soms mag ik 
het even aanraken  
heel even 
Even beleven  
daarna weer  
ruimte geven 
 
Duurt niet lang 
 oor je  
weer dichtgaat  
over andere 
dingen praat 
en mij met  
vragen achterlaat 
 
Ik zie en voel 
de pijn  
de pijn die  
er mag zijn 
in een hoekje 
 heel erg klein 
 
Ik sla mijn armen 
om je heen  
laat je even  
niet alleen 



Nooit vergeten 
 
 
Misschien maak ik de allergrootste fout 
als ik dit toch had geweten 
Hoe ik jou mijn hart heb toevertrouwd  
Laat me dit nooit meer vergeten 
 
Laat me nooit vergeten  
hoe je me aan kon raken  
op plekken waar ik  
het bestaan niet van wist 
Hoe je een halfleeg glas 
vol wist te maken 
 daar waar de pijn  
werd uitgewist 
 
Laat me nooit vergeten 
 hoe je me stuurde op reis  
Langs de lange groene paden 
Door jou voelde ik  
me mooi.. zelfs wijs 
Zal die wijsheid me nu verraden? 
 
Laat me nooit vergeten  
hoe we samen  
samen waren  
hoe we uren konden praten 
Onder de bomen,  
wind in m’n haren  
Hoe kan ik dat ooit achterlaten? 

 

Onder de bomen 
 
 
Onder de bomen  
op het groene gras 
 lagen we te dromen 
 
Onder de bomen  
waar het muisstil was  
zouden ze allemaal uitkomen 
 
De dromen  
over met z’n twee  
de wijde wereld in 
 
De dromen over  
“Ga je mee?” 
“Of heb je nog geen zin?’ 
 
Durven we samen…  
met de pipowagen  
op pad 
 
Durven we samen…  
dromen na te jagen 
Hoe hoog ligt onze lat? 
 
De meeste dromen zijn bedrog   
waarom geloofde ik dan toch 
Dat onder onze bomen  
onze dromen  
misschien ooit uit  
zouden kunnen komen? 

 
 

Voortbewegen 
 
 
Als je op dezelfde plek blijft staan  
heb je steeds opnieuw de keuze 
 welke weg je in wil slaan 
 
Stilstaan brengt je  
misschien wat evenwicht  
om rustig te bekijken  
hoe je reis wordt ingericht  
hoe je reis je kan verrijken 
 
Telkens opnieuw kansen  
die je aan mag gaan 
Ga je links of ge je recht  
Of blijf je hier nog even staan? 
 
Waar je reis je  
brengen mag  
neem je verleden  
met je mee 
Koester dit dan  
elke dag  
maar laat het los,  
het is oké! 
 
Nieuwe kansen,  
nieuwe wegen  
Niks is goed 
 en niks is fout 
Maar blijf je  
vooral voortbewegen 
Zorg dat niemand  
je nog tegenhoudt 

 
 
 



Schaduw 
 
 
Ik loop in de zon 
en ik ben niet alleen 
Mijn schaduw danst 
gezellig om me heen 
 
We lopen samen 
nooit alleen 
Heel even toen 
de zon verdween 
 
Maar ik weet hij 
komt altijd terug 
En achtervolgt me 
weer vliegensvlug 
 
We dansen tot 
de avond komt 
Dan verdwijnt ie 
naar de achtergrond 
 
Om morgen weer 
bij me te zijn 
Samen met 
de zonneschijn 

Verwonder 
 
 
 
Ik verwonder 
 en bewonder 
De zon 
 en de regen 
 
Ik aanschouw 
 en ik vertrouw  
en blijf me  
voort bewegen 
 
Ik geloof 
 en ik beloof  
en blijf hopen 
 
Dat ik kijk 
 en vergelijk 
 met m’n hartje open 

De Lente 
 
 
 
De Lente komt  
weer om de hoek 
Dus slippers aan  
en korte broek 
De Lente geeft  
weer extra licht  
Voel de zon  
op je gezicht 
 
Lekker buiten  
samen zijn 
De was die wappert  
aan de lijn 
Het allermooiste 
 aan dit jaargetij 
De zomer komt  
weer dichterbij 

 



Ruzie maken 
 
Ik wil ruzie 
met je maken 
ik wil boos op je 
kunnen zijn 
Ik wil het schreeuwen 
van de daken 
want het doet 
ontzettend pijn 
 
Maar ik kan het 
beter laten 
het heeft toch 
geen enkele zin 
We hebben uren 
zitten praten 
Ik ga er 
niet meer tegenin 
 
Ik moet op 
krachten komen 
en dus mijn hart 
op slot 
De boodschap is 
echt aangekomen 
Jij gelooft niet 
in het lot 
 
 

 
 
Maar je hebt 
me overtuigd 
Ik zie het nu 
heel helder 
Zoals we dromen 
hebben toegejuicht 
Voel ik nu hoe ik naar  
beneden kelder 
 
De meeste dromen 
zijn bedrog 
Behalve als je 
met z’n tweeën droomt 
Mag ik dan 
geloven nog 
Dat liefde als 
vanzelf stroomt  

Zorg ik voor mij zorg jij voor jou 
  
Ik zorg graag 
voor de ander 
en daarmee 
ook voor mij 
 
Waar je denkt 
dat ik verander 
Kom ik juist 
niet dichterbij 
 
Zorg ik voor mij 
en jij voor jou 
Dan merk ik dat 
er deurtjes sluiten 
 
Dat is wat ik 
juist niet wou 
Daarom deed ik 
mn best van buiten 
 
Van binnen voelt het 
echt niet goed 
en tegen mijn natuur 
 
Waar ik je steeds 
minder ontmoet 
dooft dan langzaam 
mijn vuur 
 
Zorgen voor mij 
hoe doe ik dat dan 
Doe ik meer 
deurtjes dicht 
 
 

Dat is de enige manier 
dat ik het kan 
Zo krijg ik steeds 
meer zicht 
 
Ik trek mijn 
muurtje op 
om me minder 
te laten raken 
 
Waar ik me dan 
graag achter verstop 
En mijn code 
niet liet kraken 
 
Ik wil liefde geven 
en ontvangen 
En geen tussendoor 
 
Niet in hoop 
blijven hangen 
Waar ik me al 
zo vaak verloor 
 
Voor mijn gevoel ga ik 
10 stappen achteruit 
En jij voelt dat 
je sprongen maakt 
 
Dat is waar ik 
dat deurtje sluit 
Zodat jij me 
minder raakt  
 
 



 
Tussendoor 
 
 
 
Hoe mooi kan het zijn  
die momenten tussendoor 
Niet denken aan wat komen gaat aan 
die gedachten geen gehoor 
 
De tijd gewoon even stil  
genietend van het nu 
Dat is wat ik wil  
niet denken continu 
 
het leven beleven  
de liefde overwint 
Die momenten in het tussendoor dat 
is wat ons verbindt 
 
Wegdromen in het heden  
stilstaan bij dit moment 
Niet kijken naar verleden  
even niets gepland 
 
Maar als het tussendoor 
soms even niet kan zijn 
dan krijg ik hart en hoofd  
niet meer op één lijn 
 
Dan voel ik me alleen 
 soms onzeker en ook bang 
Ik moet hier toch doorheen  
al voelt het weekend nog zo lang 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Gevoelens komen boven  
die onderdruk ik snel 
Maar hoe ik ook m’n best doe 
ze zijn er helaas wel 
 
In mijn gedachten ben ik bij je  
en loop met je door de dag 
En dat doet soms even pijn  
omdat dat niet echt mag 
 
Ik had nooit kunnen vermoeden dat je 
m’n hartje zo zou raken 
Mijn dagen zo zou beïnvloeden ge-
voelens die ontwaken 
 
Terug naar tussendoor  
genieten van het nu 
Dat is wat ik wil  
niet denken continu 
 
Ieder moment met jou  
voelt speciaal en zo bijzonder 
Ik weet hoeveel ik van je hou en hoe 
ik je bewonder 
 
Ik deel dit nu met jou en misschien 
heb ik later spijt 
Want één ding weet ik zeker  
Ik wil jou nooit meer kwijt! 
 
 
 
 
 

 



 
Grote Strik 
 
 
Klein gelukkig zijn 
gelukkig om wat er is 
Niet op zoek naar iets 
wat ik nu niet mis 
 
Tevreden met wat er is 
tevreden in de werkelijkheid 
Ik hoef dus niet op zoek 
want ik ben niks kwijt 
 
Juist heel veel gevonden 
door anders te kijken 
ik hoef me niet meer 
met andere te vergelijken 
 
Tevreden in het ogenblik 
Versier ik de kleine dingen  
met een grote strik! 

Ik voel je 
 
 
Ik voel je in m’n hartje 
Ik voel je heel dichtbij 
Ik voel een heel klein partje 
Ik voel je dicht bij mij 
 
Ik mis je zo intens 
Ik mis je om me heen 
Ik mis je zo als mens 
Ik mis je heel alleen 
 
Je bent er  
en je bent er niet 
Wat een dubbel gevoel 
Je bent ver  
omdat je mij niet ziet  
maar begrijpt vast  
wat ik bedoel 
 
Ik kijk uit naar de tijd  
dat ik je weer  
aan mag raken 
Ik kijk uit  
naar je aanwezigheid 
  om samen  
herinneringen te maken 

Te groot 
 
 
Jij liet me licht zien  
en licht voelen  
zelfs mijn schaduw  
mag er zijn 
Samen in het  
duister woelen  
we voelen liefde  
maar ook pijn 
 
Je liet me zien  
wat geven is  
en leerde  
me ontvangen 
Je liet me zien  
wat leven is  
en te groot  
werd mijn verlangen 

 



Op adem  
 
 
Laat mij maar even 
op adem komen 
Heel even rustig aan 
 
Voordat ik straks 
weer continu 
mijn mannetje 
moet staan 
 
Laat mij nog maar even 
ik wil wat tijd 
mag ik dit 
rondje overslaan 
 
Nog heel even 
en ik ben er weer 
en kan ik er 
weer tegenaan 
 
Met mijn hartje open 
op zoek 
naar nieuwe dingen 
die ontstaan 
 

Het mooiste 
van de avond 
is altijd weer 
de slappe lach 
 
Één woord 
is dan genoeg 
of zelfs een 
kleine oogopslag 
 
Buikpijn van 
het lachen 
we komen 
niet meer bij 
 
Zo heerlijk 

zo’n avondje 
met die 
dinnetjes van mij 

Dinnetjes 
 
 
Verhalen vliegen 
over tafel 
Weer zoveel 
bij te praten 
 
We kletsen   
honderduit 
En hebben de tijd 
niet in de gaten 
 
Waar de één verteld 
en de ander een 
luisterend oor biedt 
 
Delen we 
alles met elkaar 
geheimpjes 
zijn er niet 
 
 



 
Pluk de dag 
 
 
Als mijn hartje zingt 
en mijn zieltje swingt 
dan pluk ik deze dag 
 
Door vrienden omringd 
als liefde binnen dringt 
zie je mijn mooiste lach 
 
Een kus op mn wang 
geef maar ook ontvang 
dan voel ik alles stralen 
 
Als ik een lichtje vang 
ben ik niet meer bang 
en durf ik te verdwalen 

Dichterbij dromen 
 
Het is mooi 
te kunnen dromen 
Over alles 
wat je nog wil 
Maar kijk eens 
even om je heen 
En sta eens even stil 
 
Misschien als je dan 
heel goed kijkt 
Zie je wat je al hebt bereikt 
Is alles mooier dan het lijkt 
 
Misschien hoef je niet 
op reis te gaan 
om je dromen 
waar te maken 
Heb je de mensen 
al ontmoet 
Die je zo diep 
kunnen raken 
 
Kijk eens in het 
hier en heden 
Kijk ook terug 
op je verleden 
Omarm wat er 
al altijd was 
Kijk eens echt 
dan zie je het pas 
 
Misschien als je er 
niet langer op wacht 
Zijn je dromen dichterbij 
dan je dacht 

 
In de wolken 
 
 
 
Met je hoofd in de wolken 
je voeten aan de grond 
De golven vertolken 
waar je gedachte voor stond 
 
Met je ogen dicht 
gaan je blikken vooruit 
Stevig in je evenwicht 
voel je de wind op je huid 
 
Het geluid van de zee 
de mooiste melodie 
Het neemt je mee 
in al je fantasie 
 
De zee, de golven en de wind 
De rust, de stilte  
waarmee je je verbindt  



 
 

Blozend 

 
Vuur 
 
Het vuur in mij 
de passie de hartstocht 
Brand in mij  
als het er zijn mocht 
 
Eerder liet ik het  
zomaar doven  
gooide ik geen hout 
 meer op het vuur 
Maar ik ga 
 mezelf beloven  
mijn vuurtje brandt  
weer open en puur 

Jij bent jij 

 

Gierig ga je door het leven’ 

alles wil je ontdekken 

Impulsief en enthousiast  

en iedereen erbij betrekken 

 

Je wil leren en verkennen  

maar verbinden is je grootste kracht 

Als je aan staat sta je aan  

dan krijg jij alles volbracht 

 

Je bent wijs en innemend 

je weet mensen te vermaken 

Jij bent jij… 

in heel veel verschillende smaken 

 

Soms zit het even tegen  

en gooi je de handdoek in de ring 

Dan voel je je onzeker  

en schiet je snel in de verdediging 

 

Als je gaat geloven in je kunnen  

en omarmt wat jou bijzonder maakt 

Dan weet ik zeker lieve knul  

dat jij nog heel veel hartjes raakt! 



Vreemde taal 
 
 
Als jij je hart 
laat spreken 
klinkt het soms 
als een vreemde taal 
 
Het is al 
vaker gebleken 
Ik vang dan het 
verkeerde signaal 
 
Als jij je ogen 
laat vertellen 
zie ik niet altijd 
wat jij bedoelt 
 
Ik kan me dan 
moeilijk voorstellen 
wat jij echt van 
binnen voelt 
 
Je lichaamstaal 
is soms niet te lezen 
of ik kan het 
niet weerstaan 
 
Toch heb je al 
heel vaak bewezen 
dat jij er samen 
voor wil gaan 

Jij 
 
 
Ik hou van je passie  
als je me je verhalen verteld 
Ik hou van je grapjes  
en alle vragen die je me stelt 
 
Ik hou van je intense blik  
als je naar me kijkt 
Ik hou van die ogen  
ook als je me ontwijkt 
 
Ik hou van je lippen  
teder en zacht 
Ik hou van je scheven tandje  
en van hoe je naar me lacht 
 
Ik hou van je mooie woorden  
en hoe je ermee speelt 
Ik vind het zo ontzettend fijn  
dat je zoveel met me deelt 

 

Verveling 
 
 
De dagen van de week  
voelen allemaal gelijk 
De uren op de klok 
 zijn niet meer belangrijk 
 
Iedere dag en ieder uur  
gaan aan ons voorbij 
Komt het einde van verveling 
 langzaam dichterbij? 



Niet genoeg 
 
 
Wanneer liefde niet genoeg is  
of misschien teveel is 
Een grotere verbintenis 
Doe ik een stapje terug 
 
Wanneer liefde pijn doet  
niet alleen meer goed doet  
soms de afgrond tegemoet 
 Doe ik een stapje terug 
 
Om ruimte te creëren  
het gevoel relativeren  
maar zeker niet negeren 
Doe ik toch een stapje terug 
 
Kruip ik veilig in mijn cocon 
waar het allemaal begon  
met m’n muurtje van beton  
Is dat dan wat ik wil? 
 
Komt er niemand meer dichtbij  
gaan de dagen gewoon voorbij  
Wat nou ons of wij? 
Is dat dan wat ik wil? 
 
Ik heb het jaren zo gedaan  
schouders eronder er tegen aan 
Ik kan me daar doorheen slaan 
Maar is dat wat ik wil? 
 
Ik zag hoe het kon zijn  
De rozengeur en maneschijn 
De liefde zonder pijn 
Wat voelde dat toch goed 
 

 
 
 

 
 
 

 
Het samen zo ineen 
Even niet alleen  
Ik voelde het meteen 
Wat voelde dat toch goed 
 
Nu weet ik wat het is  
die intense verbintenis  
zo mooi en zo bijzonder 
 
Liefde om te leren  
en dan te realiseren  
dat je alleen maar kan waarderen  
zo mooi en zo bijzonder 
 
Liefde liet me voelen  
begrijpen wat ze bedoelen  
emoties die overspoelen  
zo mooi en zo bijzonder 
 
Het zette mijn hartje open  
iedereen mocht binnenlopen  
en ik kan alleen maar hopen  
dat dit voor altijd bij me blijft 
 
Het gevoel dat ik mag leven 
 al mijn liefde geven  
steeds opnieuw beleven 
 Dat dit maar voor altijd bij me blijft 

 

 
Minder gevangen 
 
 
 
Mijn gedichten 
Mijn gedachten 
Verlichten en verzachten 
 
Waar mijn zinnen 
op elkaar rijmen 
Herkennen vriendinnen 
mijn diepste geheimen 
 
Mijn grootste verlangen 
en geluk 
Minder gevangen 
mn hoofd minder druk 



Vaderdag... 
 
Ik weet zeker 
dat je weet 
hoeveel ik van je hou 
Maar ik denk dat 
ik te vaak vergeet 
om dat te zeggen 
tegen jou 
 
Toen ik klein was 
wilde ik met je trouwen 
Om 10 minuten later 
weer boos op je te zijn 
Ik kan altijd op je bouwen 
maar niet altijd 
zitten we op één lijn 
 
Ik trots op jou 
geen woord daar 
aan gelogen 
Jij trots op mij 
je zegt het niet 
maar ik zie het 
in je ogen 
 
We lijken best 
wel op elkaar 
Avonturiers in 
hart en nieren 
We weten wat we 
hebben aan mekaar 
Laten we nog lang 
samen het leven vieren... 

 
Voor de 18de keer  
 
 
Vandaag is een dag 
voor wat extra 
slagroom op de taart 
Vandaag is een dag 
voor mn mooiste 
jurkje uiteraard 
 
Vandaag is een dag 
om slingers 
op te hangen 
Vandaag is een dag 
voor een kus 
op mn wangen 
 
Vandaag is een dag 
voor dat kleine 
beetje meer 
Vandaag word ik 29 
voor de 18de keer...  

Jarig 
 
Klein gevierd 
Zo fijn gevierd 
Maar groots 
door alle wensen 
Zo dankbaar en 
zo dierbaar 
al die lieve mensen 
 
Die me feliciteerde 
met woorden trakteerde 
door liefde overspoeld 
Mijn hart gegroeid 
en opgebloeid 
Ik heb me zo jarig gevoeld 



Chaos is mijn beste vriend 
 
Als je je hoofd 
laat spreken 
maar je hart 
verstaat het niet 
Dan klinkt het als 
een vreemde taal 
die onbegrijpelijke 
klanken achterliet 
 
Je hoofd verteld 
je wat te doen 
Je hart raakt 
je diepste binnen 
Naar wie moet 
ik dan luisteren 
waar moet ik 
dan beginnen 
 
Mijn hoofd en hart 
nooit op één lijn 
Chaos is 
mijn beste vriend 
Het mag er 
allemaal zijn 
Tot de orde weer 
een plek verdient  

Geraakt 
 
 
Mijn ogen vallen 
langzaam dicht 
Het was een lange dag 
Ik verlies even al het zicht 
en ben compleet van slag 
 
Woorden die me raken 
Woorden die jou maken 
 
Ik ben moe 
heb hard gewerkt 
Het was een lange dag 
Daarom heb ik 
niet gemerkt 
Dat jij het anders zag 
 
Woorden komen binnen 
Hoe kon je dit verzinnen 
 
Ik begrijp niet 
wat jij bedoelt 
Het was een lange dag 
Het komt niet binnen 
wat jij voelt 
Ik zie niet wat jij zag 
 
Woorden doen me pijn 
Raken me in mijn zijn 
 
 

Ben ik onbewust en 
niet bekwaam 
Op deze lange dag 
Verbinden wij 
maar moeizaam 
Is dat waar het aan lag 
 
Woorden voelen leeg 
daarom beter dat ik zweeg 
 
Jij mag zeggen 
wat je denkt 
Voor jou ook een lange dag 
De manier waarop 
is wat me krenkt 
Ik schrik van je gedrag 
 
Woorden zijn nooit 
zomaar woorden 
Het gaat erom 
hoe jij ze hoorde 



Het mag… 
 
 
Minder in de 
 toekomst kijken 
Wat je toekomt  
niet ontwijken 
 
Je hoofd  
heel even stil 
Even voelen  
wat je wil 
 
Geen angst  
om te falen 
Niet bang  
te verdwalen 
 
Je moed  
zal je sterken 
Je lef 
 laat je werken 
 
Vol energie  
er tegen aan 
“Kan ik nie”  
zal niet volstaan 
 
Durf te vertrouwen 
op gevoel 
Durf te bouwen  
aan je doel 
 
Het mag,  
een nieuwe start 
Elke dag 
 vanuit je hart 

 
 

Doemdenken 
 
Doemdenken 
negativiteit 
je aandacht schenken 
Wat geeft het je? 
Wat levert het op? 
Heel je wereld 
op z’n kop 
 
Verlost van 
negatieve gedachten 
staat er al weer 
een nieuwe 
op je te wachten 
Wat brengt het je? 
Wat leer je er van? 
Het loopt toch nooit 
volgens plan 
 
Ik kies ervoor 
positief te kijken 
Minder oordelen 
minder vergelijken 
Het geeft me licht 
Het geeft me rust 
Het maakt zoveel 
meer bewust  



Hou vast 
 
 
Dromen zijn bedrog 
dat weet je toch? 
Ik ben van het nu 
in de realiteit 
Van doelen stellen  
zegeningen tellen 
Leven in volle kwaliteit 
 
Fantasieën en dromen  
brengen me van mijn pad 
Ik laat liever liefde stromen 
en bereik de hoogste lat 
 
Ik bijt me vast 
in doelen 
Door met mn 
hart te voelen 
 
Ik focus naar de horizon 
Waar dromen vervagen 
maar waar mijn 
leven begon 
en ik mezelf op 
handen ging dragen 
 
Soms is luisteren 
naar je lichaam 
het moeilijkste 
wat er is 
 
Je denkt voor 
jezelf te zorgen 
en toch gaat het 
dan even mis 
 
 

De warmte en 
de drukte 
En misschien ook 
de onzekerheid 
 
Toch negeerde ik 
die signalen 
en gaf mezelf 
geen prioriteit 
 
Dus ga ik niet 
alleen beter zorgen 
maar moet ik 
beter gaan luisteren 
 
Als de volgende keer 
dat stemmetje 
in mn oor 
gaat fluisteren 
 
Niet negeren 
er van leren 
De signalen niet 
de rug toe keren 
Maar juist 
te accepteren 
 
Soms moet je 
ruimte geven 
Terwijl je hart 
schreeuwt 
Hou het vast! 
 
Soms moet je 
het laten even 
Terwijl je hart 
schreeuwt 
Maar het past! 
 

Ruimte geven 

om de ander 

te laten voelen 

Op zijn pad 

zonder mij 

Op zoek naar 

zijn eigen doelen 

loopt hij misschien 

aan mij voorbij 

 

Ik wil vertrouwen 

blijven houden 

en toch mijn 

eigen weg gaan 

Zijn pad 

voelt spiegelglad 

dat durf ik 

gewoon niet aan 

 

Ik zou me daar 

kunnen verliezen 

Mijn evenwicht 

mijn zicht 

Dus moet ik 

voor mezelf kiezen 

en dan moeten er 

wat deurtjes dicht 

 

Nog steeds 

schreeuwt mijn hart 

Hou het vast 

Het past! 

Verdriet 
 
Mijn hart op slot 
Mijn hoofd moet stil 
Ik weet niet of ik dit kan 
Wat voelt het koud 
wat voelt het kil 
Is dat de bedoeling dan? 
 
Mijn hart gebroken 
Mijn hoofd in puin 
Hoe kan dat ooit nog helen 
Verdriet van mn 
tenen tot mn kruin 
Het kan me even 
niks meer schelen 
 
Mijn hart doet pijn 
Mijn hoofd voelt zwaar 
Ik wil alleen maar slapen 
Maar terwijl ik hier 
naar boven staar 
Tel ik alleen maar schapen 
 
Mijn hart wil niks 
Mijn hoofd zoveel 
Maar ik weet het niet 
Ik weet niet of ik nog heel 
Ik heb ontzettend 
veel verdriet  



 
 

Loslaten 
 
 
 
Wat vandaag  
voelt als leegte 
 zal morgen 
 ruimte geven  
hopelijk voor ons allebei 
 
Hoofd en hart 
 hard werken  
om te voelen 
 om te zijn  
het hoort er allemaal bij 
 
Alles krijgt een plekje 
 ook voor jou  
vergeet nooit lief  
hoeveel ik van je hou 

Ik vang je 
 
 
Als je wil vluchten  
of even wil schuilen 
Als je verdriet hebt  
en even wil huilen 
 
Als je alleen bent  
of bang of heel klein 
Dan pak ik je vast  
en zal er voor je zijn 
 
Als je even gaat vallen  
dan zal ik je vangen 
Veilig aan de grond 
 een kus op je wangen 

Licht en Donker 
 
 
Licht en donker 
Zwart en wit 
Er is nog zoveel meer 
Schaduwen en kleuren  
daar waar het leven zit 
 
Kijk om je heen  
en zie accenten  
nuances in het licht 
verscheidenheid, diversiteit 
geniet van die fragmenten 
 
Geef kleur aan de dag  
Schijn een lichtje in de nacht 
En kijk wat er gebeurt 
Alles ziet er mooier uit 
Geniet van alle pracht 

 



Eigen gang 
 
Ik ben niet bang 
om te verdwalen 
Niet bang voor 
spannende verhalen 
Wel bang voor idealen 
 
Ik ben niet bang 
om te kiezen 
Niet bang meer 
om mezelf te verliezen 
Soms bang voor  
‘goedbedoelde’ adviezen 
 
Ik ben niet bang om 
dingen aan te gaan 
Niet bang om stormen 
te doorstaan 
Wel bang dat ze 
me niet verstaan 
 
Soms bang om te falen 
Bang voor negatieve signalen 
die me naar beneden halen 
 
Maar over het algemeen 
voor de duvel niet bang 
Houd ik durf en lef 
in bedwang 
En ga ik gewoon 
mn eigen gang  

De hele wereld 
 
Ik wil de 
hele wereld zien 
en elke dag 
opnieuw verdwalen 
 
Soms even van 
mijn paadje af 
om mijn eigen 
koers te bepalen 
 
Ik neem een 
volle koffer mee 
gevuld met 
zoveel dingen 
 
Soms leeg ik hem 
wat onderweg 
Maak ik ruimte voor 
nieuwe herinneringen 
 
Soms waren 
er momenten 
waar het 
even tegen zat 
 
Dan koos ik 
even binnendoor 
eigenwijs over 
een olifantenpad 
 
Dat zijn mijn 
favoriete paadjes 
eigenwijs en 
een beetje rebels 
 
Daar ontdek 
ik avontuur 
waar ik mijn 
‘eigen ik’ omhels 

Deurtje sluiten 
 
Soms moet ik 
deurtjes sluiten 
Om even minder 
bang te zijn 
Laat ik iedereen 
er buiten 
Sluit ik even 
mn gordijn 
 
Als ik bang ben 
wordt ik boos 
Op alles en 
op iedereen 
Dat duurt dan 
wel een poos 
Schop ik tegen 
ieders zere been 
 
Ik wil me niet door 
angst laten leiden 
Maar ben stiekem 
echt heel bang 
Moe van al 
het strijden 
Want het duurt 
al best wel lang 
 
Ik wil weer 
kunnen werken 
door mijn passie  
aangestuurd 
Maar wil niet 
laten merken 
dat mijn angst 
al best lang duurt 



 
Nieuwsgierig 
 
De reis was zwaar en moeizaam 
Met volle angst vooruit  
als ik mijn hartje sluit 
 
De reis voelt soms heel eenzaam  
in de drukte van de dag  
waardoor ik het niet zag 
 
Angst maakt plaats voor liefde  
als ik weer durf te kijken 
Observeren reageren  
op hen die mij bereiken 
 
En als mijn ogen opengaan 
 zie ik wie er voor me staan 
Zij geloven in mij in wie ik ben  
zelfs wanneer ik mezelf niet ken 
 
Ze zetten me een spiegel voor  
weer terug naar het juiste spoor 
Een schouder om te huilen 
 armen om te schuilen 
 
De reis maakt me nieuwsgierig  
wat er nog komen gaat  
niet terug kijkend  
naar wat ik achterlaat 

Altijd maakt plaats voor Nooit 
 
 
Als de grond wegzakt 
 de afgrond  
dichterbij dan ooit 
Wanneer de angst 
 je vast pakt  
en Altijd plaats maakt voor Nooit 
 
Zet dan je angsten  
aan de kant  
en neem de liefde  
aan de hand 
 
Als een donkere wolk  
de zon verstopt  
en er even een schaduw  
over je valt  
Je hartje sneller klopt 
 
Zet dan je angsten  
aan de kant  
en neem de liefde 
 bij de hand 
 
Die liefde zal je laten stralen 
 geeft je ruimte  
en geeft je rust 
Daar kan je heerlijk in verdwalen  
tot een prins  
je wakker kust 

 



Lef  
 
 
Heb jij het lef  
je leven te leven  
Met volle angst vooruit 
Durf jij alles te geven  
zonder te weten  
welk pad je kruist 
 
Durf jij te springen 
 in het diepe  
zonder te weten wat er komt 
Hou je vast aan je principe 
Hou je je voeten aan de grond 
 
Of durf je los te laten 
Durf je te kijken over de rand 
Durf je alles achter te laten  
of blijf je op een afstand 
 
Beklim een berg 
Spring van een rots 
Kleur buiten de lijntjes 
Dans en zing  
zoals jij wil 
desnoods alleen de refreintjes 
 
Heb jij het lef je  
leven te leven  
vol passie en avontuur 
Durf jij alles te geven  
zoals jij het wil  
zuiver en puur 

 
Verdwalen 
 
Van de wind  
de vogels  
de bladeren  
aan de bomen 
Uiteindelijk  
zal je  
op je pad  
terugkomen 
 
 
Tijdens je reis  
mag je best  
verdwalen 
Zolang je blijft  
luisteren naar  
alle verhalen  

 



 
Afstand 
 
 
Afstand brengt ons dichter  
dichter bij elkaar 
Ik ga dan beter voelen  
wat ik in mijn hart bewaar 
 
Ik schrijf het op een kaartje  
hoeveel ik van je hou 
En voel je even heel dichtbij 
 als ik het kaartje vouw 
 
Ik bel je om te zeggen 
 hoe graag ik je zou zien 
Dat is een poos gelden  
en nog wel even misschien 
 
Ik stuur je een berichtje  
met een foto van ons twee 
Van afgelopen zomer  
op een terras bij een café 
 
De afstand laat me voelen  
wat ik het meeste mis 
Dat een knuffel of een kus  
voor mij echt heel belangrijk is 
 
Ik hoop nooit te vergeten  
waar ik nu bewust van ben 
Het verlangen te verbinden  
na dit nog steeds herken 
 

 
Even niet weten 
 
 
Soms wil ik het gewoon  
even niet weten  
het even vergeten 
 
Even niet alles  
met elkaar vergelijken  
even niet verder kijken 
 
Niks aan trekken  
van de oordelen die er zijn 
 alleen de voordelen op één lijn 

Kind in mij 
 
 
Rollen door het gras 
Stampen in een plas 
 
Rennen tussen de bomen 
Verstoppen en niet uitkomen 
 
Zwieren aan een touw 
Aan de boom waar ik ook een hut bouw 
 
Vieze knieën van het zwarte zand 
Een bosje bloemen in m’n hand 
 
Buikpijn van de schaterlach 
Verlegen door een oogopslag 
 
Het kan me allemaal niks schelen 
Het kind in mij wil buitenspelen  



 
 
Blozend 
 
 
Als liefde voelt 
als zonnestralen 
Warm en liefkozend 
op mijn huid 
Laat mij dan 
hier verdwalen 
Stiekem blozend 
als ik mn ogen sluit 

 
Vuur 
 
Het vuur in mij 
de passie de hartstocht 
Brand in mij  
als het er zijn mocht 
 
Eerder liet ik het  
zomaar doven  
gooide ik geen hout 
 meer op het vuur 
Maar ik ga 
 mezelf beloven  
mijn vuurtje brandt  
weer open en puur 

Vrij(e)dag 
 
 
 
Vandaag schijnt de zon 
 hij tovert een glimlach  
op mijn snoet 
Mijn altijd groene gazon  
de merel die mij begroet 
 
Een kopje koffie  
in de tuin  
zo begin ik deze dag  
Genietend van teen tot kruin  
op deze mooie vrij(e)dag 

 

Kus 

 

 

In mijn gedachten ben je bij me  

en voel ik je aanwezigheid 

Ik doe m’n ogen dicht  

en verlies me langzaam in de tijd 

 

Aan de binnenkant van m’n ogen  

lig je naast me,  

je armen om me heen 

Een kus op m’n voorhoofd  

ik voel me even niet alleen 

 



Grootste Plus 
 
 
Je hebt mijn 
hart geraakt 
zoals niemand 
hem ooit raakte 
 
Je hebt iets bij 
me losgemaakt 
Alles in mij 
ontwaakte 
 
Dit gevoel 
nog nooit gevoeld 
Een heleboel 
zoals liefde is bedoelt 
 
Je hebt mijn 
hart verwarmt 
Zoals niemand 
hem verwarmde 
 
Mijn lijf omarmt 
Zoals niemand 
hem omarmde 
 
 

 
 
Mijn huid gestreeld 
zoals niemand 
hem ooit streelde 
 
Je verhalen 
met me gedeeld 
Zoals niemand 
ze ooit deelde 
 
Je nu te moeten 
laten gaan 
voelt als een 
onmogelijke klus 
Door onze liefde 
durf ik het aan 
Jij was mijn 
grootste plus! 

Zo mooi 
 
 
Zo mooi... 
werken aan jezelf... 
goed voor jezelf zorgen... 
grenzen stellen... 
 
Zo mooi... 
houden van jezelf... zelfreflectie... 
ik kan het mooi vertellen... 
 
Maar op de 
pijnlijke momenten 
zie ik niet 
hoe het anders kan 
dan mijn mond 
maar weer te houden 
en me met heel 
mn hart verman 
 
Een extra litteken 
op mijn hart rijker 
jouw scheurtje 
word mijn barst 
Kan ik alleen maar 
toe kijken 
Moet ik aan het werk  
op mijn aller hardst 
 
 

Ik ben een hele 
harde werker 
kijk vooruit en 
hou vertrouwen 
al die scheurtjes 
maken me sterker 
Ik laat mn hartje 
niet verbouwen 
 
Met volle angst 
ga ik vooruit 
Onomkeerbaar 
om te keren 
Ik wil niet dat 
mn hartje sluit 
Maar doe mn best 
mijn les te leren  



 
Hoe ik het  anders zeggen moet... 
 
Ik mag niet ongeduldig zijn niet 
onzorgvuldig zijn 
Dus hou ik maar mijn mond 
 
Ik mag niet drammend zijn 
of te vlammend zijn 
Dat duw ik naar de achtergrond 
 
Ook uitzichtloos 
of hopeloos 
Mag ik niet laten zien 
 
Waar ik steeds meer ga verlangen 
Steeds minder kan ontvangen 
Ben ik te confronterend misschien 
 
Ik hou mn mond 
slik woorden in 
Verlies alle spontaniteit 
 
Ik laat niet zien 
wat ik dan voel 
en raak stukjes 
van mezelf kwijt 
 
Dat is echt niet wat ik wil 
omdat ik dan veel 
tijd verspil 
mezelf te kunnen zijn 
 
Ik verwarm mijn eigen hart 
Ik omarm een nieuwe start 
Weg met de schone schijn 
 
 

Ik ben ongeduldig 
soms onzorgvuldig 
dat is wat ik herken 
 
Ik kan drammen 
en ook vlammen 
dat hoort bij wie ik ben 
 
Uitzichtloos en hopeloos 
komt door alle dromen 
 
Verlangen en ontvangen 
laat mijn liefde stromen 
 
Ik zal altijd blijven leren 
oprecht alles proberen 
en aan mezelf 
blijven werken 
 
Mijn hart laten spreken 
niet meer blijven smeken 
Mijn liefde te versterken 
 
Ik geef mijn alles 
mijn hele ik 
dat doe ik onvoorwaardelijk 
en heb heel veel te geven 
 
Ik verdien ook te ontvangen 
en begin echt te verlangen 
naar liefde in mijn leven 
 
Liefde die er echt mag zijn 
zonder grenzen of geheim 
Onvoorwaardelijk voor altijd 
 
 

Liefde die me alles geeft 
en met mij het leven leeft 
Liefde in de werkelijkheid 
 
Ik durf het bijna 
niet te vragen 
maar doe het 
dan toch altijd 
Anders blijft het 
aan me knagen 
en blijf ik in 
onzekerheid 
 
Ik zoek de 
juiste woorden 
maar ze komen 
anders uit mn mond 
Waardoor jij ze 
anders hoorde 
of ze net niet 
goed verstond 
 
Ik roep mezelf 
tot de orde 
zeg het maar gewoon 
Zoekend naar de 
goede volgorde 
en de juiste toon 
 
Tot 10 tellen werd 
me vaak gezegd 
en hoor dat 
nog met regelmaat 
Mijn woorden gaan 
dan in gevecht 
een chaotisch resultaat 
 
 

Zonder tellen 
confronterend 
Maar door liefde 
aangestuurd 
Ben ik soms iets 
te shoquerend 
en blijf je liever 
uit mijn buurt 
 
En toch wil ik het 
kunnen zeggen 
wat het allemaal 
met me doet 
Misschien kan je 
me dan uitleggen 
hoe ik het anders 
zeggen moet 



Voel 
 
 
 

Laat je hartje spreken 
Maak je hoofdje leeg 

Als antwoorden ontbreken 
Zie wat je van je hartje kreeg 

 

 
 

Morgen 
 
Als ik mijn hart  
laat spreken 
Waar woorden  
soms ontbreken 
 maar waar  
liefde is ontstaan 
 
Zie je in mijn ogen  
de signalen  
die ik zend 
Heb jij dat vermogen 
 en vang jij  
dat moment 
 
Als ik mijn stem laat klinken  
hoor jij dan  
de melodie  
Laat die klanken  
eens bezinken  
en voel mijn energie 
 
Als ik mijn armen open 
voel jij je 
dan geborgen 
Mag ik met je meelopen  
samen naar de  
dag van morgen 

Mijn hartje giechelt 
 
Het zonlicht  
op het water  
Vogels zingen  
in de boom 
Het wordt steeds  
een beetje later  
als ik hier  
even lekker wegdroom 
 
Ik trek m’n jas aan  
het wordt koud  
en donker om me heen 
Wat me dan  
nog hier houd  
onder deze boom  
eventjes alleen 
 
Is de stilte 
 en de rust  
met in mijn hart  
de warmte  
Dan voel ik  
onbewust  
hoe het leven 
 mij omarmt 
 
Blij met de vogels 
 die nog voor  
me zingen  
Het water  
wat nog stroomt  
en spiegelt  
Blij om al die 
 kleine dingen  
waardoor mijn hartje 
 zachtjes giechelt 



Beetje wiebelig 
 
 
Ik ben een beetje wiebelig  
onrustig in mijn zijn 
Van binnen wat kriebelig 
maak ik mezelf graag klein 
 
Het liefst zou ik nu dansen 
dansen zoals niemand doet 
Even alles her balansen 
dansen tot ik mezelf ergens  
weer ontmoet  

Je kan het ook niet doen 
 
Je kan het ook  
gewoon niet doen 
Maar dan moet  
je ook niet zeuren 
Want wanneer je  
het niet doet 
gaat er zeker  
niks gebeuren 
 
Je kan het ook  
gewoon niet doen 
dan blijft alles  
zoals het is 
Want wanneer je  
het niet doet 
is er ook  
geen hindernis 
 
Je kan het ook  
gewoon wel doen 
misschien dat je  
een kans kan pakken 
Want wanneer je  
het wel doet 
Laat je in ieder geval 
de moed niet zakken 
 

 
 
Je kan het ook  
gewoon wel doen 
dan heb je het  
tenminste geprobeerd  
Want wanneer je  
het wel doet 
heb je zeker  
weer een les geleerd 
 
Je kan het dus  
gewoon wel doen 
Falen speelt dan  
geen enkele rol 
Want wanneer  
je niets probeert 
komt je glas  
echt nimmer vol  

 
In m’n hartje 
 

 
Als jij mij vraagt  
hoe gaat het  
hoef ik niet  
sterk te zijn 
Ik geef je dan een 'goed' 
maar ook mijn twijfels  
en mijn pijn 
 
Als je me vraagt  
hoe gaat het  
wil je het dan  
echt horen  
Vraag het me  
anders niet 
dan zal ik je  
niet verder storen 
 
Als je me vraagt  
hoe gaat het 
en ik mag echt  
mezelf zijn 
Dan gaan we een  
verbinding aan 
en mag je even  
in mijn hartje zijn... 



Groot verlangen 
 
 
waar de zon  
mijn blote schouders kust 
mijn tenen nog net 
boven het water 
 
waar de wind me 
in slaap sust 
denk ik even 
niet aan later 
 
natte haren dansen 
langs mijn wangen 
een druppel water 
kriebelt mijn gezicht 
 
hier voel ik rust 
en groot verlangen 
naar balans 
en evenwicht  
 

Geen klik 
 
 
Je vraagt me 
hoe het met me gaat 
En ik knik en glimlach 
Een tijd geleden 
inderdaad 
Dat ik jou voor de 
laatste keer zag 
 
Het gaat goed 
je kent het wel 
druk als ieder ander 
Dagen gaan heel snel 
en tijd de grootste 
tegenstander 
 
Oppervlakkig staan 
we wat te praten 
over de kinderen 
en het weer 
We hebben beide 
in de gaten 
Die klik van toen 
is er niet meer 

Altijd later dan je denkt 
 
 
Maak iedere dag 
een mooie dag 
doe iets kleins 
of iets bijzonders 
Voel je niet rot 
bij die ene tegenslag 
Wacht niet op 
dat ene wonder 
 
Omarm iedere dag 
alsof het de laatste is 
Geniet van ieder 
klein moment 
Neem steeds een stap 
een hindernis 
Ontvang dat 
kleine compliment 
 
Leef... 
Het is altijd later 
dan je denkt 
 
 

Kopje 
 
 
Liefde is als een porseleinen kopje 
heel mooi ...maar oh zo teer 
 
Met het oortje als houvast  
telkens weer  
Maar op het randje van de tafel  
je ziet het staan 
Het wankelt en het wiebelt 
 en dan laat het zich gaan 
Het valt op de grond en  
voelt zich geraakt 
Maar het blijft bij een scheurtje  
dat is zo weer gemaakt 
Uren, dagen weken  
Jaren gaan voorbij 
De scheurtjes vermenigvuldigen zich 
op dat porseleinen kopje van  mij 
Dan op een valt het zo  
plotseling uit mn hand  
en deze keer is het slechter  
dan de vorige keer beland 
In stukjes ligt m’n kopje  
daar op de grond 
Het is nog wel te lijmen  
maar wat ik het ergste vond 
Het oortje is eraf 
 de houvast is er niet meer 
 
Liefde is als een porseleinen kopje 
heel mooi … maar oh zo teer 
 



 
Vertraag ik 
 
 
In onzekerheid vertraag ik 
maak ik mezelf heel klein 
Liefst onzichtbaar 
en er eventjes niet zijn 
 
In kwetsbaarheid verbind ik 
misschien heel onverwacht 
Door mezelf te mogen zijn  
sta ik beter in mijn kracht 
 
In onrust ga ik stuiteren 
chaos in mijn hoofd 
Ik heb dan echt geen idee 
hoe een ander nog in mij gelooft 
 
In ambitie durf ik te gaan staan 
mezelf te laten zien 
Maar af en toe dan wankel ik  
nog een klein beetje misschien 
 
In vertrouwen groei ik 
door te blijven reflecteren  
Gelukkig mag ik elke dag  
iets van mezelf leren  

 

 
Aangeraakt 
 
 
Zij staat daar 
de wereld voor haar uit 
Ze staart naar 
er even tussenuit 
 
Ze voelt even 
de wind op haar gezicht 
Haar hoofd verheven  
naar de zon gericht 
 
Ze sluit haar ogen  
innerlijke rust 
In haar hoofd de dialogen 
vol passie en levenslust 
 
Ze ademt diep in 
en langzaam weer uit 
Ze voelt zich bemind 
't kruipt onder haar huid 
 
Ze omarmt haar zijn 
ze voelt zich naakt 
Onbekend terrein 
maar het heeft 
 haar aangeraakt  

Zinderende dag 
 
Zinderende dag 
toen ik die 
mooie vlinder zag 
Fladderend verheugend 
gekladder op zijn vleugel 
Van kleuren die daar  
samenkomen 
Nauwkeurig in symmetrie van 
patronen 
Even aanschouw ik de  
schoonheid van de natuur  
Vleugels ontvouwen  
tijd voor nieuw avontuur  

Goede been uit bed 
 
Ik rek me langzaam uit 
buiten is het nog niet licht 
Het liefst blijf ik nog liggen  
en laat ik de gordijnen dicht 
 
Maar de dag roept me al 
ik sla de dekens open 
En denk even heel goed na 
met welk been zal ik  
deze dag in lopen  
 
Ik kies mijn goede been 
en stap dan uit mijn bed 
En dan moet ik rennen 
meteen naar het toilet  
 



 

 
Het mag er zijn 
 
Mijn gevoel  
het mag er zijn  
want het is van mij 
 
Waarom wil je  
het niet horen? 
Waarom zit er  
daar geen wij? 
 
Te direct  
Te choquerend 
Kan je dat niet aan? 
 
Onbedekt 
Te confronterend 
Durf je dat niet aan te 
gaan? 
 
Mijn gevoel  
het mag er zijn 
want het is van mij 
 
Ook in verdriet 
en in pijn  
kom ik dichterbij 

Blij 
 
Weet je waar ik blij van word? 
Van kronkels in mijn pad 
Van bulten en obstakels   
en soms gewoon een gat 
 
Weet je waar ik blij van word? 
Van olifantenpaadjes 
Geglibber onder mn voeten 
door de gevallen blaadjes 
 
Weet je waar ik blij van word? 
Wanneer ik het gevoel  
krijg dat ik leef? 
Als mijn pad niet makkelijk is  
maar als ik steeds  
iets nieuws beleef 

 
Zie je 
 
Weet jij of jij gezien wordt? 
Zien anderen je staan? 
Weet jij of je gezien wordt? 
Zien anderen je wel gaan? 
 
Durf jij je te laten zien? 
Gewoon zoals je bent? 
Durf jij je te laten zien? 
Zoals niemand jou nog kent? 
 
Zie jij jezelf wel? 
Durf je wel te kijken? 
Zie jij jezelf wel? 
Durf je van je pad te wijken? 
 
Als jij jezelf ziet 
En dat durft te omarmen  
Dan komt de rest vanzelf  
en zal je veel hartjes warmen 
 
Zie jezelf 
en laat je zien 
Of anderen dan kijken  
is het minst belangrijk misschien 
 

Groot 
 
Ik ga staan  
durf jij dat ook 
Te staan voor wie jij bent? 
 
Ik ga staan 
en voel meteen 
Ik sta in dit moment  
 
Soms wankel en wat wiebelig 
Soms stevig soms ook kriegelig 
 
Maar ik ga staan  
zelfs als ik weet 
dit is onbekend terrein 
 
Ik moet gaan staan 
Voor ik vergeet 
dat ik soms ook  
groot mag zijn  



Eigen shit 
 
 
Al wil je het niet horen 
dat geeft niet  
het is oke 
 
Mijn gevoel  
niet jouw verdriet 
Daar kan jij ook niks mee 
 
Al wil je het niet horen 
ik snap het  
echt oprecht 
 
Ik luister naar je 
hoor je  
Tis mijn innerlijk gevecht 
 
Ik laat het zitten  
waar het zit 
Ik deal er straks wel mee 
 
Het is mijn eigen shit 
dus ja het is oké  
 
 

 
 
Verwarring 
 
Waarachtig is de waarheid  
Krachtig door  
mijn strot geduwd 
Machtig in de strijd 
mijn intuïtie overschaduwt 
 
De waarheid ongrijpbaar  
Ik waarborg mijn instinct 
Onbewust onzichtbaar  
Waar verwarring  
binnendringt  

 
Ik  
 
Ik ben ik 
Niet mijn werk 
Niet mijn huis 
Niet mijn vrienden 
 
Ik ben ik 
Mijn eigen thuis 
Mijn eigen geluk 
Mijn eigen geld  
wat ik verdiende 
 
Ik ben ik 
In mijn eigen talent 
In mijn eigen vermogen  
In mijn eigen kracht 
 
Ik ben ik 
Op mijn eigen manier 
Op mijn eigen wijs 
Niet wat een ander  
van me verwacht 

 
 
Waarom en hoe 
 
Ik probeer je  
tegemoet te komen 
Ik loop langzaam  
naar je toe 
Ik word ingehaald  
door je dromen 
Vraag me af  
waarom en hoe 
 
Ik verdwaal in  
jouw verlangen 
Ik zie de weg niet  
waar ik loop 
Ik voel me  
zo gevangen 
In liefde en in hoop  



 
Sjaal om je nek 
 
Herfst daar ben je weer 
Met je overvloed aan kleuren  
Je vallende bladeren 
en een overdaad aan geuren 
 
Met mn wangen roodgekleurd  
duik ik in mn regenjack 
Met mn laarzen door de plassen 
een warme sjaal om mn nek  

 
Levenslust 
 
Het vallend blad  
laat zich door  
de wind mee zweven 
 
Het vallend blad 
is voeding voor  
nieuw leven 
 
Het vallend blad  
laat los om  
ruimte te creëren  
 
Het vallend blad  
verkleurt door  
licht te absorberen 
 
Het vallend blad  
bedekt de wereld  
om ons heen 
 
Het vallend blad  
zorgde dat de zomer  
plots verdween 
 
De herfst maakt  
het weer heel bont 
onstuimig en onrustig 
De bladeren dwarrelen  
in het rond  
Herfst je voelt zo  
levenslustig  

Tijdreizen 
 
Ik zou zo graag  
mn ogen sluiten 
en even reizen  
in de tijd 
Gewoon een paar  
maandjes vooruit 
Even uit onzekerheid 
 
Zou ik vandaag dan zien  
wat ik nu nog niet wist 
Dat alles wat nog  
gaat gebeuren 
Gewoon weer goed  
gekomen is... 
 
 
 



 
Mag ik even  
 
Mag ik even een pauze 
Mag ik even  
de tijd verliezen 
Mag ik even een stop 
Mag ik even  
niet hoeven kiezen 
 
Mag ik heel even rust 
Mag ik even een time out 
Dan is even niks goed 
Maar ook zeker niks fout  

Zonder traan geen lach 
 
Wat is een gedicht  
zonder taal 
Of een reis 
zonder verhaal 
 
Wat is humor  
zonder lol  
Of een route  
zonder tol 
 
Wat is praten  
zonder geluid 
Of daadkracht  
zonder besluit  
 
Wat is de zee  
zonder water 
Of vroeger  
zonder later 
 
Wat is het bos  
zonder bomen 
Of slapen  
zonder dromen 
 

Niet Alleen 
 
Je bent sterker  
dan je denkt 
en kunt de hoogste  
berg beklimmen 
En als je denkt  
het lukt me niet 
Kunnen we er  
samen aan beginnen 
 
Als je denkt  
ik kan niet meer 
Leun dan maar  
op mij 
Ik hou je vast  
en als vanzelf 
komt de top  
steeds dichterbij 
 
Als je denkt  
ik wil niet meer 
praat ik je  
er door heen 
want samen  
sta je sterker 
en voel jij  
je niet alleen  

Wat is een ingang 
zonder deur 
Of een regenboog 
zonder kleur 
 
Wat is een bij  
zonder zijn zoem  
Of een stengel  
zonder bloem  
 
Wat ik eigenlijk wil zeggen 
de dingen samen  
kleurt je dag 
Ik hoef niemand 
uit te leggen 
Zonder traan  
ook niet de lach  
 



Alleen maar klagen 
 
Een mondkapje  
of niet 
De nieuwe  
RoetveegPiet 
 
We discussiëren  
iedere dag 
Over wat er allemaal  
niet meer mag 
 
Over wat ons  
wordt ontnomen  
Over meer besmettingen  
voorkomen 
 
Iedereen heeft  
een mening  
de enorme drang  
deze te laten horen 
Alle adviezen  
in de kiem  
te smoren 
 
We weten het  
allemaal beter 
en schreeuwen dat  
maar al te graag 
We geloven elkaar  
nog voor geen meter 
en stellen onszelf  
niet meer de vraag 
 
We vergeten te denken  
onszelf af te vragen 
Waar we negativiteit  
aandacht schenken  
hoeven we alleen  
maar te klagen... 

 
 

 
Momentje 
 
Heb je even een momentje  
Heb je misschien heel even tijd 
Heb je even een momentje  
Ik moet namelijk echt wat kwijt 
 
En nee het is niet heel gezellig  
niet zo leuk en ook niet fijn 
Het is echt best lastig 
om in deze tijd zzper te zijn 
 
Heb je even een momentje  
Kan je even stoppen  
met zeuren  
Heb je even een momentje  
Om mij misschien wat  
op te beuren 
 
Want ik weet het even niet  
De onzekerheid grijpt me  
naar mn keel 
Geen uitzicht in het verschiet 
En soms word het me dan even te 
veel 
 
Dus laten we samen  
nog even volhouden 
Samen deze strijd aan gaan 
Laten we nog even volhouden 
Zodat wij zzpers  
kunnen blijven bestaan 

Echt waar 
 
Zoek de verschillen 
tussen waarneming  
en waarheid 
Zoek de verschillen  
tussen het beleid  
of hard feit  
 
Wat is echt en wat is fake 
Wat is niet wat het ooit leek 
 
Zoek de verschillen  
tussen actueel en essentieel  
Zoek de verschillen  
tussen individueel  
en het grote geheel 
 
Wat is nep wat is nog waar 
Wat wil je dat ik  
in mn hart bewaar 
 
Fake nieuws, filters,  
sneeuwbaleffect  
De realiteit onder  
een sluier bedekt 
 
We showen we schreeuwen  
wat is nog echt  
Is er nog iemand  
aan puurheid gehecht?  



Zwart Wit 
 
Jij vindt mij zwart wit 
bij mij is het alles of niets 
mijn glas half leeg 
dus vaak wat negatief 
 
Jij denkt in grijze tinten 
vol dromen en verlangen 
Je altijd volle glas 
helpt je positiviteit  
te vangen 
 
Mogen mijn dromen 
doelen zijn 
Mijn verlangen 
voelen zijn 
Mag mijn glas 
soms overlopen 
Soms op een beetje 
bijvullen hopen 
 
Ik hou me vast aan realiteit 
bang om los te laten 
Ik stel mezelf doelen 
en ga voor resultaten 
 
Ik hou me vast om 
mezelf niet te verliezen 
Mijn naïviteit niet voor 
het niet weten te verkiezen 
 
Ik wil zelf voelen 
zelf ervaren 
Zwart of wit 
vol of leeg 
Iedere dag in 
mn hart bewaren 
omdat ik ze niet 
altijd zomaar kreeg 

De ene dag verdrink ik 
in mijn overvolle glas 
de andere dag zink ik 
terwijl het bijna leeg was 
 
Vandaag schenk ik wat bij 
om morgen te  
kunnen delen 
Dat maakt mij Mij 
want als het iedere dag 
hetzelfde was 
dan zou me dat vervelen 
 
Is dat mijn pad 
het leven ervaren 
en er van leren 
Geen andere evenaren 
op mijn manier flaneren 
 
Op een zwarte dag 
zal ik harder  
moeten werken  
Op een witte dag 
zal ik weer aan sterken 
 
Als mn glas half leeg is 
schenk ik een beetje bij 
En als hij overvol is 
krijg jij gewoon wat  
van mij 

Soms ervaar ik                       

negativiteit 

daar kan ik niet omheen 

Ik doe mn best dat 

dan te draaien 

dat kan niet iedereen 

 

Ik leef op mijn manier 

wandel door de 

diepe dalen 

Met mn route in mijn vizier 

zal ik ook de toppen halen 

 

Ik leef op eigen kracht 

neem de dagen zoals 

ze komen 

Ervaar met al mijn macht 

hoe mijn energie                  

zal stromen 



Kijk eens 
 
 
Zou je even willen kijken  
hoe het hier is met mij? 
Zou je even willen kijken 
durf je dat iets dichterbij? 
 
Want ook hier  
is een leegte 
altijd zelf ingevuld 
De leegte van  
alleen gelaten  
De leegte die  
van binnen brult 
 
Zou je even willen kijken 
even voelen wat ik voel? 
Zou je even willen kijken 
even horen wat ik bedoel? 
 
Want ook ik  
ben echt gekwetst 
maar ik doe het zelf wel 
Als ik het voor  
een ander schets 
zien ze vaak de parallel  
 
 

Ik mis je mam 
 
 
Ooit wordt alles  
weer normaal 
Dan kan ik je  
weer kussen 
Dan staat verbinden  
weer centraal 
Praten we niet meer  
met een raam ertussen 
 
Ooit wordt alles  
weer normaal 
Zie ik je lach  
weer op je snoet 
Onze ontmoeting  
weer legaal 
Als ik je met een  
dikke knuffel begroet  
 
Ik mis je mam  
Het is nu even  
wat het is 
Nog even mam  
nog even in  
het ongewis  
 
Ooit wordt alles  
weer normaal 
Ik zie je ogen  
nu al stralen! 
Dat moment wordt  
heel speciaal 
Dan hebben we  
veel in te halen...  
 
 
 

Minister President 
 
 
Als we nou eens 
even luisteren 
Luisteren naar onze  
minister president  
Laten we eens  
even stil zijn 
Even stil in dit moment 
 
Je kan van alles  
van hem vinden  
Ik wil niet in z'n  
schoenen staan 
We vinden er  
van alles van 
En blijven om  
ons heen slaan 
 
Want jij bent voor  
en hij is tegen 
En dit is goed  
want dat is fout  
Als we ons zo  
blijven bewegen 
Wordt er niet aan  
een oplossing gebouwd 
 
Als we nu eens stoppen 
met schreeuwen 
Gewoon proberen  
braaf te zijn 
Ophouden met scanderen 
Krijgen we samen  
dit virus klein 

Ieder met z'n eigen pijn 
achter het masker  
van de dag 
Ieder in z'n eigen zijn 
zodat de ander  
het niet zag 
 
Dus laat mij maar  
ik kom er wel 
Dat lukte me eerder  
ook altijd 
Dus laat mij maar 
dank je wel 
in mijn eigen  
veiligheid 
 
Dus als ik nou  
zorg voor mij 
en jij gewoon  
zorgt voor jou 
Dan blijven we  
in ieder geval 
ons eigen hartje trouw  


