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Soort boek/Ziekte/Stijl:   

'Door goed en kwaad' gaat over de ervaringen van Moësha binnen de jeugdzorg, 

psychiatrie en het leven met psychische kwetsbaarheid. Moësha vindt dat psychische 

kwetsbaarheid beter onder de aandacht mag worden gebracht en hoopt daar een bijdrage 

aan te leveren door middel van haar gedichten. 

 

Over de auteur:  

Moësha is geboren op 15 mei 2000, ze maakt vanaf jonge leeftijd veel mee, waaronder 

ondertoezichtstelling, mishandeling, uit huis plaatsing en pesten. Ze voelt zich altijd een 

buitenbeentje. Door haar verleden heeft ze te maken met verschillende psychische 

problemen, waaronder depressie, anorexia en PTSS. Vanwege deze problemen is ze 

verschillende keren opgenomen geweest. Schrijven geeft haar inzicht in haar gevoelens 

in moeilijke tijden.  

  

Bespreking: 

Het boek bestaat uit een bundel van gedichten over Moesha’s ervaringen met haar 
psychische kwetsbaarheid en met hulpverleners. De bundel bestaat uit twee delen. Het 
eerste deel is getiteld the bad and the ugly en het tweede deel & the good. In het eerste 
deel gaat het vooral over haar strijd; het idee alleen te zijn en alleen te moeten vechten 
komt veelvuldig terug in de gedichten. In deel twee zijn de gedichten positiever; ze laten 
een hoopvollere blik op te toekomst zien, zonder te ontkennen dat het leven nog steeds 
een strijd is. In dit deel komen er ook positieve ervaringen met hulpverleners aan bod.  
 

Wat viel op: 

Het gevoel iedere dag strijd te moeten leveren, het gevoel verloren te zijn, en het onbegrip 

uit de omgeving. Hoe ervaringen met hulpverlening problemen juist ook kunnen 

versterken als je je er niet veilig voelt en zo het vertrouwen in hulpverleners verliest. Het 

tweede deel van de bundel ontkent het gevoel van strijd niet, maar is wel hoopvoller van 

toon en biedt zo perspectief op een betere toekomst. Ook komt aan bod hoe het is als je je 

wel gehoord en gezien voelt door hulpverleners en hoe hulpverleners daarmee het 

verschil in iemands leven kunnen maken. 

 

 

Citaten: 

 

‘Kon je het maar van buiten zien 
Of iemand nep lacht of echt 
Dat je gemakkelijker af kon lezen 
Gaat het goed of gaat het slecht?’ 
 

https://dekrantnieuws.nl/donkere-gedichten-geven-unieke-inkijk-in-gedachten-van-iemand-met-depressie/


 
‘Ze wachten altijd tot het 
erg genoeg is 
Maar het was al erg 
genoeg toen ze 
die afweging moesten  
maken’ 
 
 

‘Jij snapt dat ik mezelf mis 
maar kunt mij ook niets 
beloven 
Je zegt dat we niet  
opgeven 
dat we alles proberen 
blijven 
om te zorgen dat ik kan  
leven 
De wolk in mijn hoofd 
doen verdrijven 
ik loop de kamer uit’ 
 

 

Inzien:  

https://www.bol.com/nl/rnwy/productPage/preview/pdf.html?productId=920000012

5627454   
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