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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

“Het was de dag van ons jaarlijkse toernooi. Van tevoren had ik geen idee hoe ik me die 

dag zou voelen. Niemand kan je dat vertellen. Omdat elk verhaal anders is. En dit is 

mijn verhaal.” 

 

Zo begint dit persoonlijke poëziedebuut van Anja Buurman. Aan de hand van haar 

gedichten weet ze de lezer te raken met thema’s als afscheid nemen van een dierbare, 

angst voor het eindige en herinneringen aan vroeger. Donkere gedachten waarin ze 

tegenzin voelt en nergens zin in heeft worden afgewisseld met optimistische klanken 

waarin het belang van levenskunst, het kunnen genieten van kleine dingen, doorklinkt. 

Gecombineerd met de door haarzelf gemaakte kleurrijke illustraties die haar 

gemoedstoestand in beeld vertalen, weet ze de sfeer van haar gedichten te bekrachtigen. 

 

Over de auteur: 

Anja Buurman (56) volgde verschillende schrijfworkshops, onder andere op 

Buitenkunst, bij Schrijven in Delft en in Inloophuis Debora. Ze begon met het schrijven 

van gedichten en verhalen in 2013, toen ze de diagnose Borstkanker kreeg en ging ermee 

door toen ze in 2017 te horen kreeg dat de borstkanker was uitgezaaid naar haar longen. 

Tegen alle verwachting in leeft ze nog steeds, mede dankzij een nieuw medicijn. Het 

schrijven helpt haar met het verwerken van haar gevoelens van angst, onmacht, rouw en 

verlies. Ze hoopt dat haar gedichten ook andere mensen daarbij kunnen helpen. 

 

Inzien: 

Tijd, die te benutten, want ze gaat voorbij 
gelukkig komt er altijd nieuwe tijd 
dat belangrijke kan wachten 
dat komt later wel 
eerst nog even dit 
en dan nog even dat 
 
Als het gaat dringen 
weet je wat belangrijk is: 
gewoon te leven 
al het andere is niet belangrijk 
dus adem, praat, doe, beleef en ga door 
 
Stop niet, alleen om te rusten 
dit moment is alles wat je hebt 
al het andere kan wachten 
wachten tot ooit, tot nooit 



 
Je hebt immers alleen dit 
deze tel, dit lijf, deze stem, 
deze ogen, deze handen, deze benen 
dit hart, dat klopt 
tot het stopt 
(via https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=10460) 
 
Extra/recensies: 
 
https://anjabuurman.auteursblog.nl/ 
 
https://www.delftopzondag.nl/nieuws/vaste-rubrieken/92113/hemd-van-het-lijf-anja-
buurman-54-  
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