
Geschreven samen met de bewoners 

van psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael, 
in het kader van project “Getikt” . 

 

G E T I K T 
 
gekwetst. 

 

spijt. 

 

de watten geest die in ieder mens woont. 

Ik weet niet meer waarheen 

wijs me de weg, 

mijn rugzak zit vol. 

 

was alles maar zoals vroeger 

toen mijn moeder nog leefde en ik nog op mijn brommer reed. 

toen ik nog kon eten en drinken wat ik wou 

en ik de Playboy nog kon lezen. 

 

Maar ik heb het nodig nu, 

deze stilte, deze rust. 

en wilt ge in de middag een toertje gaan maken, 

neemt uw vleugels en vliegt naar Congo. 

of de maan. 

 

 

 

B E R T 
 
Ik wou voetballer worden. 

Dat wilden we allemaal. 

Een been dat brak, 

kruisbanden scheurden. 

Pijnlijk, maar zo’n dingen gebeurden. 

Het genas. 

Maar een voetballer werd ik niet. 

Ik wou gewoon gelukkig worden. 

Dat willen we toch allemaal. 

Het licht ging uit. 

Is dit leed ooit te genezen? 

Zal ik ooit nog gelukkig wezen? 

 

 

 

 



D I E N S T 
 
Twaalf keer. 

Twaalf keer trok ik mijn wapen. 

Twaalf keer moest ik beslissen 

over leven en dood 

van een ander. 

Wie ben ik om dat te doen? 

Wie is die ander? 

“Zij zijn de vijand” werd ons gezegd. 

Maar wie was ik voor hen? 

“Hier worden echte mannen gemaakt” 

werd ons gezegd. 

Doe mij maar wat minder echt. 

 

 

 

 

L . 
 
Van bij de start overbodig verklaard. 

Waarom hebben we nooit geweten. 

Ik had toch niet gevraagd om op de wereld te zijn. 

Ik wilde alles vergeten. 

Het leven was hard maar ik voelde me goed. 

Een beetje gek wel, maar gelukkig. 

Ik heb jou nooit iets willen aandoen. 

Jij had toch niet gevraagd om op de wereld te zijn. 

Ik ben mislukt. 

Maar ik heb het beloofd, ik moet. 

Ik probeer de stukken aan elkaar te rijgen. 

Een grillig patroon: slecht slecht goed - slecht slecht slecht 

het leven is een eeuwig gevecht. 

maar stuk voor stuk zal ik er rust in krijgen. 

 


