
Jouw taak niet 
 

Je bent net 14, net geen kind meer, net niet volwassen, net niet jezelf, 
Je zoekt een plek, plek in de tweede, plek bij je vrienden,  

’t het gaat niet vanzelf. 
De steun die je nodig had. Die steun die jij verdient. 

De steun van je ouders, valt plotseling weg. 
 

Je werd geroepen, komt naar beneden.  
We moeten praten, het gaat niet goed. 

Iedere takt die werd vermeden, omdat emotie spreken moet. 
Het is je moeder die bij hem weg gaat. Het is je vader die haar niet ziet. 
Het is een keuze die jij moet maken. Wie heeft schuld aan dit verdriet? 

 
Maar wie heeft door wat het betekent om een kind van beide te zijn? 

Dat een keuze niet te maken is want je bent hiervoor te klein. 
En al was je 10 jaar ouder, hoe kan je voor zo’n keuze gaan 
Want beide gaven jou het leven, beide gaven jou bestaan 

 
Er komen ruzies, er wordt gescholden. Je voelt een plicht, je moet iets doen. 

Kunnen zij het niet goed maken? Hoe zorg jij weer voor fatsoen? 
Als dat niet lukt voel jij je schuldig. Ondanks jouw inzet blijven zij stuk. 

Wat als jij anders had gehandeld. Had jij de schuld aan ongeluk? 
 

Je voelt je eenzaam en niet begrepen. Niemand die ziet wat jij allemaal geeft, 
en dat het allemaal voor niets was. Niemand die met jou meeleeft. 

En ook op school gaat het niet lekker. Huiswerk niet af, steeds keer op keer. 
Je voelt het recht om weg te kruipen. Niemand ziet je, geen vrienden meer 

 
Maar wie heeft door wat het betekent om een kind van beide te zijn? 

Dat een keuze niet te maken is want je bent hiervoor te klein. 
En al was je 10 jaar ouder, hoe kan je voor zo’n keuze gaan 
Want beide gaven jou het leven, beide gaven jou bestaan 

 
Dan in het diepste dal, als het niet slechter kan gaan 

Stapt uit een onverwachte hoek, iemand die jou wel ziet staan 
Iemand die vraagt hoe jij je voelt 
Iemand die snapt wat jij bedoelt. 

Iemand die zich in kan leven 
Die ziet hoeveel jij hebt gegeven, 

hoeveel jij hebt gegeven, 
 

En die heeft door wat het betekent. Om een kind van beide te zijn. 
Dat een keuze niet te maken is. Want je bent hiervoor te klein. 

En dat al was je 10 jaar ouder, je niet voor zo’n keuze zou kunnen gaan. 
Want beide gaven jouw het leven. Beide gaven jou bestaan. 


