
1 
 

Het jongentje wat niet uitgekozen werd.                                          

Jongen zonder gezicht. 
Geen identiteit 
Geen IK 
Opgesloten in een doosje 
Met een zware last 
Ogen die veel hebben gezien 
Oren die veel hebben gehoord. 
 
Gezin 
Samen zijn 
Honger en pijn 
Chaos 
Vervuiling 
Was zijn bestaan. 
 
Geweld 
Toekijken 
Met gebalde vuisten  
Hoe mama geslagen werd 
Pappa dronken en boos 
Stiekem achter de deur kijken 
Zodat papa het niet ziet 
Want je wist maar nooit 
Wanneer jij aan de beurt was. 
 
Stilte in huis  
Wachten op mama die maar niet kwam. 
Mama was opgenomen.   
De poging was weer niet gelukt. 
Wachten omdat niemand het vertelde 
Geduld 
Mama komt weer thuis. 
Maar wat duurt het wachten lang 
 
Geschreeuw, gehuil, gekrijst en gaten in de deuren 
Papa was dronken  
In zijn handen had hij een mes 
Stil in elkaar gedoken 
Handen voor de oren  
Om maar niets kon horen. 
Stil huilen zodat papa het niet hoort 
Vooral niet bewegen  
Want je weet maar nooit. 
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Op een dag kwam mama niet meer thuis. 
Ook papa was er niet 
Vreemden mensen kwamen in het huis 
Ze liepen heen en weer 
Ze praatte tegen hem 
Maar hij begreep niet wat ze zeiden. 
 
Kleren in de koffer 
Een uitgestoken hand 
Kom we gaan 
Vol vertrouwen 
Ging hij mee 
Met zijn broertje aan zijn hand. 
 
Een vreemd huis met vele kamers 
Grote en kleine mensen die hij niet kende 
11 jaar 
Flink zijn. 
Niet huilen  
Flink zijn voor broertje 
Waar is mama nou? 
 
Grote witte kamer 
Mamma lag in bed en sliep 
Koude handen 
Ogen die niet keken 
Mama was in diepe slaap. 
 
Het leven ging door 
Mama die weer wakker werd 
Afspraken werden gemaakt  
Wanneer hij mama weer mocht zien 
Er werd aan hem niets gevraagd 
Mama mocht alleen komen als er iemand bij was. 
Niet in het logeerhuis  
Maar op een neutrale plek  
Niet te lang 
Want je weet maar nooit 
Mama die huilt  
Mama die weer weggaat 
 
 
Opstaan en opschieten 
Uit bed jij! 
Je moet naar school 
Ben je er nog niet uit! 
Geruk en getrek 
Au, je doet mij zeer 
 
Kamer zonder gesloten deur 
Iedereen kon zomaar binnen lopen 
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Geen eigen plek 
Neutraal terrein  
Een plek die hij toegewezen kreeg 
Niets was van hem zelf. 
Algemeen gebruik 
 
De schoonmaker kwam langs 
Spullen weg 
Spullen op een ander plaats. 
Zoeken  
Naar een plek die niemand kan vinden 
Waar jij eigenaar van bent. 
Spullen weg 
Niemand die hier wat van zegt.  
 
Alleen op de wereld 
Niemand die voor jou op komt. 
Niemand die naast je staat 
Lichaam Geest 
Kleren, spullen, meubels 
Kamer 
Eigendom van het logeerhuis 
 
Diagnose autisme 
Stil terug getrokken  
Eigen wereld 
Een glazen wand 
Geïsoleerd 
Afgesneden 
Geen blik  
Geen emoties. 
Maar leegte. 
 
Gevangen in de boosheid van het bestaan 
Geen eigen ik 
OTS 
Anderen bepalen hoe je moet leven 
Zij zijn de baas 
 
Opstand niet meer willen luisteren 
Stiekem roken 
Stiekem naar mama gaan 
Vele voogden die voorbij gaan 
Allemaal hadden ze iets te zeggen 
Zij bepalen 
Hoe te leven. 
 
Weerstand  
Voogden pesten 
Complot  
Samen spannen 
Zo zijn wij weer de baas 
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Kinderen gaan en komen 
Anderen gaan naar huis 
Weer anderen naar een pleeggezin 
Volverwachting 
Wachten om uitgekozen te worden 
Van 11 jaar naar 17 jaar 
6 jaar wachten 
Te lelijk 
Om uitgekozen te worden 
 
Eindelijk is het zover 
Nieuw huis 
Nieuwe mensen 
Eigen kamer 
Helemaal van jou 
 
18 jaar 
Opgesloten in een doosje 
OTS 
Eindelijk vrij 
Zelf bepalen wat je wilt 
Niet meer hoeven te luisteren 
 
Vrijheid 
Geen gezeur 
Ontdekken je eigen IK 
Vrienden maken 
Zoeken naar de grenzen 
Die vervagen in de mist. 
 
Van doosje naar open ruimte 
Geen houvast meer 
Waarin je hebt geleefd 
Geen begrenzing 
Opnieuw leren leven 
Durven vertrouwen 
En je zelf daarin over te geven 
 
Angst  
Paniek 
Verlamming 
Afstand 
Prikkeldraad 
Stop 
Kom niet te dichtbij! 
 
Het leven ging door 
De dag werd de nacht 
Wakker blijven 
Niet kunnen slapen 
Alert 
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Op elk geluid 
waakzaam 
Want je weet maar nooit 
 
19 jaar 
Rouw pijn 
Papa is er niet meer 
Afscheid nemen 
Een traan 
Boosheid 
Verdriet en verwarring 
Herinneringen 
Erfenis 
Computer, tafel bed, kast  
Eindelijk eigenaar hiervan te zijn 
 
Roken 
Drinken 
Drugs 
Grenzeloos 
Niet willen voelen 
Vluchten  
Vrienden  
 
Trauma 
Niet kunnen slapen 
Angst 
Nachtmerries  
Verzet 
Vervuiling 
Niet begeleidbaar 
Afgevoerd 
Afgeschreven 
Opnieuw getraumatiseerd. 
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