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In 1980 richtten zeven ouders, die een kind hadden verloren, de vereniging ‘Ouders van een
overleden kind’ op.
Zij deelden de ervaring, dat contact met lotgenoten steun gaf in het verwerken van hun
verdriet. Lotgenoten begrijpen en herkennen het verdriet en juist dat geeft een gevoel van
verbondenheid.
Bij het 10- jarig bestaan van de vereniging is een bundel verschenen met gedichten van
ouders. Velen hebben bij het lezen ervan rust en herkenning gevonden. Vijf jaar later, is
besloten om een nieuwe gedichtenbundel uit te geven. Een werkgroep heeft hiertoe een
keuze gemaakt uit gedichten van lotgenoten.
Dat ouders met het lezen van deze gedichten, momenten van rust en troost mogen vinden in
de zo moeilijke tijd die zij doormaken, is de wens van één van de zeven ouders….
…Dick Stompedissel

Deze bundel is een uitgave van de Landelijke Zelfhulporganisatie ‘Ouders van een overleden kind’, ter gelegenheid van het 15 jarig bestaan
van de vereniging. De gedichten zijn geschreven door ouders, die hun kind moeten missen.

Aanwezig in afwezigheid
Bijna niet meer in woorden te vangen
al zo lang verleden tijd
aanwezig in afwezigheid
leven met een vertrouwd verlangen
naar jou, kind op de horizon
een stukje dood voorgoed in mij geweven
misschien betekent dat dan ‘eeuwig leven’
dat jij in mij opnieuw begon
je dood, maar ook je leven met me hebt verweven
zodat we nu ineengevlochten zijn
misschien ben ik daarom verzoend met de pijn
dat jij niet zichtbaar, tastbaar meer mag leven
aanwezig in afwezigheid
een stukje dood, een stukje leven
voorgoed in mijn bestaan geweven
en daarom nooit verleden tijd

Een schaduw
Een blauwe lucht, een dag zo vol
met zomer om me heen.
Een vogel roept en vliegt zo ver,
zo ver van iedereen
Kamille bloeit, het gras staat hoog,
elk bloempje teer bemind.
Op net zo’n wondermooie dag
verloor ik eens mijn kind.
Hoe mooi de dagen ook weer zijn,
trillend, warm, een rode gloed
er ligt een schaduw overheen,
al denken ze: ‘Het gaat weer goed’.
Een blauwe lucht, een dag zo vol
met heel veel om te doen,
maar echt genieten kan niet meer.
Het wordt nooit meer als toen.

Een masker
als ik mijn masker
opzet van plezier
zucht iedereen
weer opgelucht
het doel bereikt
‘k ben op de vlucht
’t gevoel van ontoereikendheid
zijn de anderen weer kwijt
en ik ben zo alleen
‘k heb zelfs mezelf
nu niet meer om me heen

Geef me je hand en houd me vast
want het is nu zo donker om me heen.
Ik voel me soms zo mateloos alleen
het leven draag ik als een last.
Wees stil, want woorden gaan verloren
in de orkaan die mij nu overspoelt.
Ik weet dat je het goed bedoelt
maar soms kan ik die woorden niet meer horen.
Geef me je schouder om op uit te huilen
en luister naar mijn eindeloos verhaal.
Vertaal mijn tranen in onuitgesproken taal
geef me je armen om in weg te schuilen.
Wanneer je mij met warmte blijft omringen
dan zal de wereld niet zo koud meer zijn
en zal ik - ondanks alle pijn toch op een dag weer vogels horen zingen

Vakantie
Het is weer tijd om weg te gaan
we moeten er weer eens uit
maar wie steekt er een kaarsje aan,
als ik de deuren sluit?
Mijn koffer heb ik volgepakt
met weemoed en heimwee
’t vakantiemasker opgeplakt
en jij gaat met me mee.
In ’t zonnig overgoten land
ver weg, of soms dichtbij
lopen we samen hand in hand
de horizon voorbij.
Weer thuis vertel je het verhaal
hoe mooi het was en fijn
maar ’t stille huis is leeg en kaal
en niemand voelt je pijn.
Geen plaats ter wereld trekt me meer
dan ’n plek diep in de aarde
daar leg ik bloemen voor je neer
deez’ plek heeft enkel waarde.

Nabestaan
ik weet wel
dat ik veel heb om te danken
er is zoveel
in mijn herinnering
ik weet wel
dat ik niet kan blijven janken
om al wat was
en wat nu van mij ging
maar soms
kan ik er niet meer tegenop
dan voel ik nog alleen
maar tranen stromen
dan wou ik
dat voor mij de dood zou komen
dan is er niets meer
buiten het gemis
en God, noch mens
die dan mijn trooster is
toch ben ik blij
dat het verdriet
mij vaak heeft overspoeld
want enkel
wie gehad heeft
weet
hoe zoiets voelt.

Mijn twee kindjes
Mijn twee kindjes zo gestreden
hebben zoveel geleden.
Jullie hebben gevochten tot de laatste dag
niet met tranen maar met een lach,
ik zou jullie alles willen geven
waarom mocht je niet blijven leven.
Nu is er alleen nog maar pijn en smart
de meeste pijn zit in mijn hart.
Jullie leven werd ons gegeven
zonnetjes hadden we gekregen,
een droombeeld vol liefde en pracht
maar het geluk lag niet in onze macht.
Met verdriet en pijn werden jullie ons ontnomen,
jullie toekomst ligt alleen nog in onze dromen.
Maar eens zal de dag gaan komen
dat ik niet meer van jullie hoef te dromen,
maar dat we weer bij elkander zullen zijn
zonder verdriet, ellende en pijn.

Muren van stilte
Het leven is sindsdien verder gegaan
maar vergat mij mee te nemen
en liet me erbuiten staan.
Ik bezie ’t van een afstand
maar ’t raakt me niet echt
ik voel me meer met de dood verwant.
Veel mensen om me heen
kunnen ’t verdriet niet langer delen
en laten mij daarin alleen.
Zo bouwen ze muren van stilte
waarin ik me gevangen voel
en die mij omgeven met kilte.
Ze beseffen niet hoe dat is
hoe gebroken mijn bestaan
hoe vol van leegte en gemis.
Ik weet, ik kan niet altijd troost verwachten
maar door er gewoon te zijn
kunnen ze wèl de pijn verzachten.
Het is niet, dat ik me beklaag
immers ik wil geen medelijden,
’t is alleen wat warmte wat ik vraag.

Wie???
Het verlies van een kind slaat in als een bom.
Je bent de eerste tijd verdoofd.
Niemand kan begrijpen wat er in je leeft.
Wat is die flink, denkt men dan dom.
Als je gaat beseffen wat er is gebeurd
dan wordt het heel stil om je heen.
Iedereen is al op bezoek geweest.
Ze vinden al gauw dat je lang genoeg hebt getreurd.
Juist dan wil je praten
juist dan blijven ze weg
juist dan heb je mensen nodig.
Heeft nu niemand dat in de gaten?
Je raakt in paniek en je wordt heel alleen.
Niemand wil erover praten.
Iedereen is bang voor tranen
echte vrienden blijken er bijna geen één.
Erger je dan niet aan al die figuren.
Ze weten niet beter, gelukkig voor hen.
Maak gebruik van die éne, die enkele
die naar je wil luisteren, niet voor even,
maar voor vele uren.

Ons knulletje
nog niet eens geboren
maar al zo intens
bij ons gaan horen
ons knulletje
hij is kerngezond
in mij gegroeid
iets meer dan zes pond
ons knulletje
nog maar net een paar maanden oud
laat iedereen lachen
een hartje van goud
ons knulletje
zo teer, zo lief en nog maar zo klein
waarom mag jij nu alleen
nog maar herinnering zijn?

Bij hoog en bij laag
Je hebt geen keus
leven geeft en neemt
leven streelt en beukt
veel dat verrukt
veel dat verbijstert
veel dat je teistert
je hebt geen keus
geloof er aan
als je maar
trouw blijft aan je naam
als je maar
je gezicht niet verbergt
geloof er aan
als je maar mens blijft
bij hoog en bij laag
onloochenbaar mens

Onrust
Zo vaak sta ik daar
bij het graf van m’n kind
misschien is het de stilte
dat ik daar een beetje rust vind
rust die ik niet meer ken
sinds zij is heengegaan
rust die ik nodig heb
om dood te kunnen gaan
want de storm in m’n hart
is nog lang niet uitgewoed
en ik weet soms heel niet
hoe ik nu toch verder moet
en dan dat kleine meisje
dat ik hier in de tuin zie rennen
die nooit en te nimmer
haar lieve moeder zal kennen
o God, waarom toch
is dit alles gebeurd
m’n hart is opstandig
en totaal verscheurd
er wordt vaak gezegd
je krijgt kracht van boven
en daar wil ik dan ook
zo graag in blijven geloven

Als ’t kon
Als ’t kon
zou ik je zelf zeggen
dat ik van je hou,
zou ik je ogen
je lach willen zien
Als ’t kon
zou ik je kussen
de hele dag door
zou ik niet stoppen
met te luisteren of ik je hoor
Als ’t kon
zou ik zeggen
geniet, mijn wonderkind
omdat ik ’t leven voor je
zo wenselijk vind
Misschien dat de bloemen
op je graf
vertolken de liefde
die ik je geef en gaf
Dag lieverd
’t gaat je hopelijk goed
misschien krijg ik nu
wat meer moed
Moed om te leven
te lachen
verder te gaan
jouw gezichtje
blijft voor altijd
in mijn hart
gegrift staan

Dromen
Ik droom van het land
waar hemel en aarde elkaar verbinden
ik wil daar heen
en hoop jou daar te kunnen vinden
maar ik weet, het is ijdele hoop
want hoever ik ook loop
er komt geen einde aan de horizon
en ik maar dromen dat ik jou bereiken kon.

Doorgaan
Doorgaan met ons leven
of liever gezegd stoppen met ons oude
want we zijn het anders gaan beleven
niet meer dat vertrouwde.
Ons gezin is nu kleiner in aantal
leger dan voorheen,
herinneringen zijn er tal
het ‘waarom’ kent geen één.
We kunnen het niet meer terug draaien
ook al doen we zo ons best
ook al worden we steeds kwaaier
alleen herinneringen, dat is wat ons rest.
Praten over onze dochter of zoon
er bewust mee leren omgaan
vroeger zo gewoon
hoe doen we dat nu voortaan?
Misschien kunnen we elkaar helpen daarmee
omdat een ieder het verdriet en de moeilijkheden herkent
want een ieder hier is geconfronteerd er mee
een half woord is dan al toereikend.
We moeten wel doorgaan
ook al willen we dat soms even niet
het is alleen door het leren er mee om te gaan
het leven met ons verdriet.

Depressie
Er zijn van die dagen
waarin je verstikt
haast niet te verdragen
je ’n huilbui inslikt
Wanhopig verlangen
naar wat niet meer is
je schouders die hangen
ondraaglijk gemis
Gek-makende dromen
een gillend verdriet
die mij overstromen
’t leven niet ziet
Er zijn van die dagen
hoe kom je die door
met duizenden vragen
nu ‘k jou niet meer hoor
Een doelloos verdwalen
in ’t levenspatroon
een eind’loos herhalen
ik mis mijn zoon

Jou missen
Veel mensen om van te houden
en velen houden van mij
zoveel warmte om me heen
maar wat ik mis ben jij…
Zoveel liefde kan ik voelen
zoveel licht om mensen heen
in de zon van heel veel dagen
maar ik voel me zo alleen…
Zo gelukkig waren dagen
op de zee van weleer
wankelend moet ik nu toch verder
en zelfs huilen helpt niet meer…
Mensen zien me verder gaan
en verwachten veel te veel
Hoeveel pijn heb jij gehad…
Een grauwe nevel schittert in mijn pels
en sluit ze weg van alle pijn
Vechten helpt niet en het ritme
van mijn adem weet nog dat ik leef…

De vogels fluiten weer
de zon schijnt weer
ik ben me weer even bewust
van de goede dingen.
Ik zie dwergviooltjes
zo nietig, zo ontzettend mooi
ik ben hier best wel blij mee.
Toch?

Het houdt nooit op
Het houdt nooit op,
dat ouders intens moeten lijden
Het gebeurt steeds weer,
dat ouders van hun kind moeten scheiden
Niet alleen hier,
maar over de hele wereld
moeten er kinderen sterven
ouders machteloos, hopeloos
hun leven aan scherven
Door vroeggeboorte, ziekte,
Ongelukken, moord,
zelfmoord, hongersnood
Zij die nog een heel leven voor zich hadden
kunnen hebben, gaan dood.
Ouders hun dierbare kwijt
Je moet verder,
maar vraag niet hoe.
Er blijft levenslang een wond,
die steeds zal bloeden
en je hart weer openrijt.

Het begrijpen
Eerst kon ik het niet begrijpen
zat ik boordevol verdriet
Dat jij hier niet mocht blijven
Nee, dat begreep ik niet
Waar of jij nu was en waarom
daar stond ik niet bij stil
Ik zat alleen met tranen en verwijten
en binnenin die gil.
Dat het beter was voor jou, je ziel
was iets waar ik nog niet aan dacht
maar je kringloop
was nog niet volbracht.
Anderen moesten mij dit duidelijk maken
En dat deed iets in mij ontwaken.
Om te komen tot een hoger sfeer
Moest jij terug gaan deze keer
Vele levens moet je door
Heel veel loutering komt er voor.
Maar dan, uiteindelijk dat zicht
Op dat Goddelijk Licht
Waar wij dan samen zullen gaan
Zonder leed en zonder pijn
Daar zullen wij tot on de Eeuwigheid
Met elkaar verbonden zijn.

Een oor, dat voor jou openstaat,
dat luistert naar jouw droef gepraat;
een oog, dat in jouw ogen ziet
de diepte van een fel verdriet;
een hand, die jou wat houvast geeft
als je niet weet waarvoor je leeft;
een hart, dat jouw hart wil verwarmen
door je vol liefde te omarmen;
kortom, een vriend, die je laat weten:
‘je bent door mij echt niet vergeten’
Een mens, die in jouw weg vol tranen
je helpt een nieuwe weg te banen;
een lotgenoot, die heeft ervaren:
verdriet duurt vele jaren.
Dank nu voor elke man en vrouw
die zich zo geeft met liefd’ en trouw

Ik had je zo graag willen zeggen
Ik had je zo graag willen zeggen
dat het nu alweer wat beter gaat.
Dat ik de mensen weer ben gaan vertrouwen
en dat verdwenen is de woede en de haat.
Ik had je zo graag willen zeggen
dat er eindelijk begrip gekomen is.
Dat ik eindelijk weer redelijk denken kan
en ik je niet elke dag weer mis.
Ik had je zo graag willen zeggen
dat de herinneringen niet elke dag meer komen.
Er weer hoop voor mij is in de toekomst
en jij niet steeds sterft in mijn dromen.
Ik had je zo graag willen zeggen
dat de anderen jouw bestaan niet vergeten zijn.
En men met mij praat over ’t gemis
en ik leven kan met deze pijn.
Het spijt me, dat het niet zo is.

Overleven
Nee, vraag me niet, hoe ik dit overleef
hoe kan een mens verwoorden wat hij voelt
een leegte, zo intens, is wat er achterbleef
door diep verdriet word je vaak overspoeld.
Hoe onbegrijpelijk is een zelfgekozen dood
verpletterend verdriet, en radeloos verlangen,
zijn daad houdt mij m’n levenslang gevangen
een wanhoopsdaad die voor hem uitkomst bood.
Het doorgaan na het doodgaan van je kind
is moeizaam overleven met wat je overhoudt.
Als ik de zin van het leven ééns weer vind
misschien lijkt dan de wereld niet zo koud.
Maar vraag me niet, hoe ik dit overleef
eens hield jouw leven op om te bestaan
je weet m’n lief niet wat achterbleef
maar geef me toch wat kracht om door te gaan.

het leven heeft voor mij weer zin
tussen de draden van
de onbeschrijfelijke pijn
heeft zich verweven
langzaam
onopgemerkt haast in ’t begin
de vreugde om wat is
en is geweest
het doet mij voelen
’t leven heeft weer zin
ik ben niet bang meer
voor de dood
niet bang te hechten aan het leven
aan alles wat mij is gegeven
ik weet dat zij eens weer zal komen
met alle pijn
en het gemis
maar nooit zal kunnen nemen
de herinnering aan elk moment
dat mij nu dierbaar is

Ik huil om jou
Ik huil om jou, mijn lieve kind
omdat ik ’t oneerlijk vind,
dat je zo kort was in dit leven
je was er immers maar even,
als een rups in een cocon
die zich tot een prachtige vlinder ontspon
en wegvloog, vol vertrouwen
om een goede toekomst op te bouwen.
We zwaaiden je uit en zagen je gaan
je wilde op eigen benen staan.
Twintig mocht je nog net zijn
op die verjaardag was ’t fijn.
Kort daarna raakten we je kwijt
in minder dan geen tijd.
Geen afscheid, geen signaal,
Afgebroken, allemaal.
In brokken ligt sindsdien mijn bestaan
ik kan dit verdriet niet aan.
Ik ben innerlijk diep verscheurd
en wil eigenlijk niet geloven dat dit is gebeurd.
Dood, weg, zomaar ineens
niet te bevatten.
Daarom huil ik, mijn kind
om dat wat niet valt uit te leggen
en waar ik eigenlijk niet mee verder kan.

Zintuigelijk
Ik hoor in het ontwaken van de dag
zie je in de glinstering van een lach
voel je bij zonnewarmte op mijn huid
en onderga dit als streling van ’n nieuw geluid
Ik hoor je in het fluisteren van de wind
zie je in de ogen van elk kind
voel je bij het sluimeren van de avond
en vervorm dit als troost voor iedere nieuwe stond
Ik hoor je in het zingen van de golven
zie je in een duin door zand bedolven
voel je bij alles wat ik doe en denk
en noem dit jouw erfenis in Zijn geschenk…

Loslaten
Jou los te moeten laten
is een onmogelijke vraag
gisteren lukte ’t niet en ook nog niet vandaag
Je bent met mij verweven
in alle vezels van ’t bestaan
hoe kan ik je dan laten gaan?
Ik zoek tastend en aarzelend
naar een weg zonder jou
maar kom daarbij in ’t nauw
De dood nam jou mee
maar ik wil je niet kwijt
het is geen eerlijke strijd
Zoekend en bezinnend
doorleef ik steeds weer de pijn
van ’t afgesneden zijn
Soms ben je wel erg zwaar
toch blijf ik je nog dragen
ondanks de diepe wonden die zijn geslagen
Ik kan je zo moeilijk loslaten
maar misschien breekt morgen ’t moment wel aan
om je toch je eigen weg te laten gaan.

Wanhoop
Stil verdriet
Je ziet ’t niet
Je voelt ’t wel
Het lijkt een hel
een brand die woedt
een wond die bloedt
alles doet pijn
niets is meer fijn
Het leven doet zeer
Het hoeft eigenlijk niet meer
Je bent voorgoed je kind kwijt
Wie helpt mij uit dit dal
voor ik steeds verder val
Alles schreeuwt in mij
O God sta me bij

Ze zeggen:
Ze zeggen verdriet slijt
Vergeet het maar
Verdriet blijft mijn hele verdere leven.
Ze zeggen de tijd heelt alle wonden
Vergeet het maar
Voorgoed ben ik chronisch verwond.
Ze zeggen het leven gaat door
Vergeet het maar
Ik balanceer tussen heden en verleden.
Ze zeggen je kunt niet blijven huilen
Vergeet het maar
Onzichtbaar maar mijn hart zal blijven huilen.
Ze zeggen er is nog toekomst
Vergeet het maar
Mijn kind was mijn toekomst.
Ze zeggen. Ze zwijgen.
Ze denken dat het overgaat
Vergeet het maar.

Verjaardag van mijn zoon
Ik sta aan je graf, mijmer weg in het verleden
Het is toch o zo lang geleden,
dat ik jou in mijn armen mocht nemen.
Ik kon mijn geluk niet op en moest wenen.
Ik had een zoon, een schat van een kind
Die ik al die jaren zo had bemind
Jij was mijn leven, als een rots in de branding was jij;
Je was mijn zoon, ik was zo trots, je was van mij.
Maar toen op een dag, niet te geloven
Sloeg mijn leven ondersteboven.
Ik zag je daar liggen op nieuwjaarsdag,
Dat was voor mij de grootste slag.
Jouw leven eindigen op twintig jaar
Nu zijn we nooit meer bij elkaar.
Dat wij zo van elkaar moesten scheiden;
Van toen af aan begon mijn lijden.
Ik koester geen wrok en ook geen haat,
Maar soms denk ik dat God mij verlaat.
Mijn hart is leeg en grauw,
God, zie je dan niet dat ik rouw.
Mijn zoon die mij zo dierbaar was,
O, het geluk is soms zo broos als glas.
Vandaag jouw feest, je graf ligt vol met bloemen,
Voor jou mijn zoon, teveel om op te noemen.
Tranen vallen als dauw op je neer,
Niet te geloven, maar ik zie je nooit meer.

De woorden waarmee de woorden zijn geschreven
komen op papier door een traan tot leven
Opwellend door pijn en verdriet
en de enorme leegte die jij achterliet.
In de jaren die wij samen mochten beleven
heb jij mij ontzettend veel gegeven
en zelfs nu ik je gezelschap moet ontberen
heb ik nog veel van je kunnen leren.
24 maanden al heb ik je stem niet meer kunnen horen
maar in mijn gedachten treed je vaak naar voren
Door jou ben ik veel dingen anders gaan bekijken
en tracht daarmee het leven te verrijken.
De tijd die wij samen hebben doorgebracht
geeft mij nu weer de nodige kracht
om in het leven verder te gaan
onze liefde zal onverminderd blijven bestaan.

De Moeder
De moeder kijkt omhoog
Naar de grote Hemelboog
Zij heeft tranen in haar ogen
Denkt aan het kind dat eens in haar heeft bewogen
En uit haar werd geboren
En nu door de dood heeft verloren
Vraagt zich af waarom het zo moest zijn
Het verdriet doet zoveel pijn
Zij hoort de wind die fluistert
En zij luistert
Maar de wind kan haar toch ook niet helpen
Om haar tranen te doen stelpen
Zij voelt alleen maar het gemis
Om het kind dat er niet meer is
De moeder wordt nooit meer degene die zij ooit was
Die ging heen met haar kind zijn as…

De mensen van voorbij
De mensen van voorbij,
wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij,
wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen
en zijn wij even bij elkaar
aan ‘t einde van het jaar.
De mensen van voorbij,
zij blijven in ons leven.
De mensen van voorbij,
zij zijn met ons verweven
in liefde en verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren en een lied,
dat opklinkt uit verdriet.
De mensen van voorbij,
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen zij wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.

Het doosje
Ik heb een doosje in mijn hart
daarin woont onze zoon… heel apart
Het doosje staat een beetje open
dan kan ik zo bij hem binnen lopen
Ik praat dan met hem over allerlei dingen
samen gaan wij terug in onze herinneringen
Dingen die wij als gezin hebben beleefd
en die door waren gegaan als hij nog had geleefd
Hij troost mij dan weer voor een poosje
en weet ook dat hij voor altijd bij mij blijft
in dat heel aparte doosje

Die novemberdag
Op die novemberdag,
toen je geen enkel licht meer zag,
heb je voor altijd ons verlaten.
Hoe eenzaam zul je zijn geweest.
Wat spookte er toch door je geest,
dat je ons zó achter hebt gelaten?
Jij kon je leven niet meer aan.
Met dit verdriet moeten wij verder gaan.
En zonder ’t lief dat wij bezaten.
De wereld is heel anders nu gekleurd,
want wat er op die dag daar bij de spoorbaan is gebeurd
heeft wel een hele diepe wond nagelaten.
Totaal ontredderd in ’t begin
Het leven had geen enkele zin.
Het liefst was ik je toen maar nagegaan.
Heel langzaam drong toch tot me door:
‘Het leven dient wèl ergens voor’
en kon ik ’t eindelijk bij tijden aan.
De zorg en liefde voor gezin en werk
maakten mijn moed en wilskracht sterk
en doen me weer in het volle leven staan.
Maar nimmer zal het nog als vroeger zijn,
want telkens voel ik weer die smart en pijn,
omdat op die novemberdag jij stil bent heengegaan.

En dan…
En dan……..
gaat je kind dood
ondraaglijke hartepijn
dit leed onmeetbaar groot
zal altijd bij je zijn
En dan……..
sta je alleen
alleen met je verdriet
de mensen om je heen
zien al je tranen niet
En dan……..
gaat ’t leven door
een lange weg van rouw
het kind dat je verloor
blijft levenslang van jou

Elke dag
Elke dag weer ’t gevoel van onvolledigheid
elke dag weer ’t gevoel: ik ben niet compleet
elke dag pijn aan de wond in mijn lichaam
elke dag ’t gevoel van ’t vreselijke leed.
Nee, zonder pijn zal ik nooit meer leven,
niet gaan slapen of op kunnen staan.
O, waarom werd jij mij zo wreed ontnomen,
waarom werd ons dit aangedaan?
Degeen die het deed heeft zijn straf nooit gekregen,
wij allen kregen levenslang.
Jij was onze zon, maar die ging onder.
De toekomst maakt mij soms vreselijk bang.
Bang voor heimwee dat elke dag terugkomt,
bang voor ’t verlangen dat elke dag snijdt,
want ‘nooit meer’ kan ik niet begrijpen,
maar ‘nooit meer’ duurt nog zo’n lange tijd.

Ik weet dat mijn dromen
nooit werkelijkheid worden.
Ik weet dat mijn wensen
nooit vervuld zullen worden.
Ik weet, jij was het
die mij het gevoel gaf te leven
Ik dank je dat jij mij
zoveel jaar hebt gegeven.

Nog een keer samen
Elk jaar moet ik de foto’s vernieuwen
maar die van jou blijft hetzelfde, mijn schat.
Iedereen wordt steeds een jaar ouder,
maar jij hebt die kans nooit gehad.
Ik zie je steeds als een stralend bruidje
met een toekomstdroom, zonnig en mooi,
maar aan een vent, verslaafd aan heroïne,
viel jou mooie leven ten prooi.
Verstard bleef iedereen achter
niet beseffend hoe nu het leven zou zijn
zonder jou en je stralende gezichtje
alleen van binnen die pijn.
’t Is nu vier jaar geleden. Zo lang al?
Voor mij blijft het altijd vandaag.
Mijn leven stond stil, nu is er heimwee,
verlangen en altijd die vraag:
Waarom moest het noodlot jou treffen?
Een antwoord, dat had ik zo graag.
Nooit zal ik dat antwoord meer krijgen
ik moet verder met van binnen die pijn
en elke dag weer dat verlangen
nog één keer met jou samen te zijn.

Kind van het licht
Ver is de horizon, warm je gezicht
van het spelen met zand op die dag
zacht is de zee hij omspoeld je kasteel
en je springt er omheen nog hoor ik je lach
Ver zijn de meeuwen hoog in de lucht
in een glinsterend spel met de wind
in mijn hand jouw kleine knuistje
je loopt met me mee bukkend als je iets vindt
Uit het diepst van mijn hart komt warmte en licht
en je straalt als een kind van de zon
een afscheidsdag van een leven met jou
boven ons zweeft een groene ballon
’s Nachts is er onweer ik zit naast je bed
tot je slaapt want het maakt je zo bang
vredig slaap je die laatste nacht
je duim in je mond en een blos op je wang
Nu ben je weg lief kind van het licht
maar heel stil bij de zee
voel ik je warmte in het diepst van mijn hart
en draag dat mijn leven mee
Kind van het licht zoveel heb je gegeven
weer zie ik meeuwen in hun blauwe gewelf
zoveel verdriet maar je wees ons de weg
naar de kracht van het leven zelf

Gevoel
Klein is een mens als hij iets moet verwerken
dat pijn doet en zo machteloos maakt,
zonder veel woorden hevig raakt,
het leven deelt het uit, aan zwakken en aan sterken…
Klein is een mens als hij verdriet leert kennen
waardoor gevoel wordt afgeknot,
weerloos staat tegenover het lot
dat neerslaat en waaraan men nooit zal wennen…

Hoe gaat het
Hoe lang is het nu geleden
en hoe gaat het met je nu?
‘Och redelijk’, ‘gaat wel’, ‘dank u’
Wat verwacht je anders
als antwoord op mijn verdriet?
Op zo’n vraag verwacht je toch
dit antwoord… of niet?
Je zou je geen raad weten als ik zei
‘Het gaat niet zo goed met mij!’
Dus zeg ik maar wat je wilt horen
en na drie maanden zo onderhand verwacht…
‘Gaat wel’, ‘redelijk’ en produceer
daarbij een moeizame lach
Voor mij is voldoende dat ik zelf weet
dat ‘slijten’ langzaam gaat
en ik jou nooit meer vergeet!

Je kamer is behangen en gewit
het moest na al die jaren eens gebeuren
geen vingerafdruk die ergens nog zit
je spulletjes achter gesloten deuren.
Nooit vind ik meer een broek of sok
verdreven is je geur door ’t open raam
in deze doodse stilte tikt je klok
alleen je foto’s dragen nog je naam
Leeg is je stoel en onbeslapen ’t bed
een vreemde kamer zonder jouw gezicht
herinneringen heb ‘k opgepakt en neergezet
haal zachtjes doe ik je gordijnen dicht.

Opening
Mijn deur staat altijd op een kier
als je onverwacht mocht komen
onzichtbaar spinnen we een web van dromen
-misschien ben je vannacht wel hierDie deur geeft toegang tot mijn hart
een vesting door herinneringen ingekleurd
de afdruk van alles wat er gebeurt
-jij hebt daar je eigen partIn dat deel zijn onze levens aan elkaar gesponnen
een beschilderd landschap, uitbundig getint
de tekening van een ongeschonden kind
-we hebben verloren en toch gewonnen-

Jij en ik
Ik had gehoopt dat je me zou begrijpen
dat je ’t zou kunnen
samen zonder hoop te zijn
huilend bij elkaar
dat je bang bent
voor zoveel wanhoop en verdriet
ik had moeten begrijpen
maar ik kon het niet
jij bent niet als ik
jij slikt je tranen in
jij wilt niet overspoeld zijn
door wat je niet verwerken kan
jij bent een man
ik vraag van jou
wat jij bijna niet geven kunt
ik weet wel
dat je mij het beste gunt
maar waarom ben je zo bang
je bloot te geven
heel diep verslagen zijn
dat hoort toch ook bij ’t leven?
ik trek teveel aan jou
misschien is dat niet goed
maar ik weet ook niet
hoe het anders moet
ik wil niet overschreeuwen
wat zo met ons verbonden is
onze afgesneden liefde
ons verdriet
ik wil met je delen
anders niet

Dank je wel
Dank je wel geleende schouder
dat ik even leunen mocht
dat ik even klein mocht wezen
dat een hand de mijne zocht.
Dank je wel troost zonder woorden
voor het simpele stille zijn
voor trachten mee te dragen
van dezelfde zielenpijn.
Dank je wel geleende oren
open voor mijn jammerklacht
open voor mijn diepste wanhoop
luisterend de halve nacht.
Dank je wel dat toen ik woedend
vroeg: heb ik dit nu verdiend
jij alleen mijn haren streelde,
Dank je wel, je bent een vriend.

Voorbij
Het enige wat ik op dit moment wil,
Is ergens anders aan denken.
Gedachten verdrijven, momenten zoeken
Die geen tranen veroorzaken.
Vechten tegen dit onmachtige gevoel van verliezen
Wetend, dat er niets meer valt te kiezen.
Ik zag iets moois verdwijnen
Wegkwijnen
Met m’n eigen ogen.
En nauwelijks durf ik nog te geloven,
Dat alles weer gewoon wordt
Als alle andere dagen.
Toch weet ik, dat op zekere dag
Ook mijn beeld zal vervagen.
Hopelijk verdwijnt dan ook dit verdriet
Dat tot tranen leidt, als niemand mij meer ziet.

Veel te vroeg
Als je veel te vroeg
afscheid moet nemen
van je kind
en echt afscheid nemen
niet meer kan
je alleen maar kunt praten
tegen een dichte kist
hem begraaft zonder ook maar
één aai of kus
zijn graf verzorgt
en altijd twijfelt
hoe kan het dan bestaan
dat je met het ‘leven’
door kunt gaan?

Mijn zoon
Heel even maar ben je uit mijn gedachten
heel even zomaar weer een traan
heel even maar weet ik met mijn verlangen naar jou geen raad
heel even maar heeft het verdriet mij weer in zijn macht
heel even maar kan ik met mijn woede niet omgaan
heel even maar slaat de verbittering weer toe
heel even maar loopt als een schaduw voorgoed met me mee

Nooit meer
Striemend is het stil verdriet
Onherkenbaar is mijn leven
Sinds jij weg bent kleine zoon
Waarom ben ik zelf gebleven…
Koud werd je kleine warme lijfje
Bleek je huid je lief gezicht
Soms dacht ik dat je wakker werd
Door het levend kaarsenlicht
Nooit meer met de strandbal spelen
Samen rennen langs de zee
Nooit meer zal ik je zo zien
Want de dood, die nam je mee.
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