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Soort boek/Ziekte/Stijl:   

Lieke Jansen en Lotis Visser kampen allebei met psychische problemen. Zij hebben elkaar 

ontmoet in een kliniek en raakten meteen bevriend. Toen bleek dat ze allebei van 

schrijven houden, ontstond het idee om samen een dichtbundel te schrijven. Deze bundel 

gaat over psychische stoornissen en hoe zij ze beleven. Met onderwerpen, zoals 

zelfbeschadiging, depressie, posttraumatische stressstoornis en misbruik, hopen ze meer 

openheid te creëren over psychische stoornissen. 
 

Over de auteurs:  

Lieke Jansen (1999) heeft al vanaf jongs af aan te maken gehad met psychische 

problemen. Ze was nog maar zes jaar oud toen ze zichzelf voor het eerst beschadigde. Met 

de tijd namen de problemen toe. Nu is ze bezig te stoppen met zelfbeschadiging en haar 

emoties op een gezonde manier te uiten door middel van gedichten.  

 

Lotis Visser (1999) heef al lange tijd psychische klachten. Ze wil andere mensen met 

psychische klachten graag helpen. Dit doet ze doormiddel van empathie en het delen van 

haar eigen ervaring. Dichten is voor haar een uitlaatklep. Ze besloot uit haar comfort zone 

te stappen en haar gedichten te delen met de wereld. 

 

Korte bespreking 

De gedichten in de bundel (81 pagina’s) zijn naar thema gegroepeerd; 
zelfbeschadiging, de dood, PTSS, depressie, psychische stoornis, GGZ en positiviteit. De 
bundel sluit zo af met de  boodschap aan lotgenoten om te om te blijven vechten.  
 

Wat viel op 

Het thema vechten komt in de bundel sterk aan bod. De strijd tussen de wens te willen 
blijven vechten en ‘het’ niet te laten winnen en de wens om dood te gaan wordt indringend 
beschreven. Uit veel gedichten spreekt een gevoel van uitzichtloosheid en het idee dat er 
geen helpen aan is. De bundel sluit echter af met gedichten rond het thema positiviteit. 
Wat daarbij opvalt is dat de meeste gedichten in dit deel minder vanuit de eigen ervaring 
worden geschreven maar meer de ander met problemen aanspreken; het is een oproep te 
blijven vechten. De boodschap is dat het met kleine stapjes beter kan gaan.  
 

Citaten  

 
‘Wanneer mag ik dood?  
Blijven vechtend totdat het niet meer kan, 

Mij blijven drogeren; is dat jullie plan? 
Want daar snap ik nou echt niks van. 
Een levende dode is enkel verdriet, 



Was het de wereld maar die dat ziet.’ (p17) 
 

Uit IBS 

‘Jezelf in leven houden, 
Beter worden, herstel, 
Maar bereik je dat wel, 
Door kinderen uit de wereld weg te houden?’ (p.69) 
 
‘Je keek me aan 
Uit Ode aan mijn psychiater 
 
Met een meelevende blik 
Mijn verhaal maakte je verdrietig 
Het raakte je 
Je probeerde je tranen te verbergen 
 
 
Ik vond het fijn  
om te zien wat het met je deed 
ik voelde me begrepen’ (p.70) 
 
 

 

Inzien: 

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=10454 
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