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Voorwoord

Onze zoon heeft op 27 juli 2004 suïcide gepleegd. Wij von-
den hem toen we terugkwamen van een zeilvakantie op het 

IJsselmeer. De onbegrijpelijke ontreddering op dat moment en 
het gevoel dat je gek wordt, hebben ervoor gezorgd dat deze 

gedichten bijna vanzelf op het papier vloeiden.

Terwijl ik de teksten uit mijn brein laat rollen,
lopen de tranen over mijn gezicht.

Ik hoop dat deze gedichten een steentje bijdragen voor hen
die op zoek zijn naar troost, rust, begrip, kracht, vertrouwen, 
herwonnen levenslust en geloof in een vernieuwde toekomst.

Monique van Elst-Hilckmann

Deurne, april 2021      



Tjalling
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Tjalling

Niets is zo onverstoorbaar en langdurig,

zo ritmisch en doordringend

zo opjagend en eentonig.

Niets lijkt soms een grotere kwelling,

dan hetgeen we zelf verzonnen:

de TIJD

Tjalling 

 1993



Tjalling
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Tjalling

Herinnering aan Tjalling

Denkend aan Tjalling
voel ik een grote pijn
traag door onbegrip
enorm groeien,
jaren gesloten
eenzaam verdriet
als hoge bergen
aan den horizon staan;
en in de geweldige
ruimte verzonken
de moed
verspreid over ons leven,
presteren, plezier,
oneindige liefde,
hoop en broederschap
in een groots verband.
het verdriet is groots
en door mijn hart wordt er langzaam
in dappere wanhoop
moed gesmeed
en in elke hartslag
wordt getreurd om het zwijgen
van mijn broer nu voor eeuwig
in rust en vrede.

Maurice  

 5 augustus 2004
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Op de goede weg

In het begin waren we goed op weg,
met veelvuldig overleg.

In de zomer van 2003 zou het gebeuren,
je leek helemaal op te fleuren.

We genoten van het prachtige weer,
en geloofden in een positieve ommekeer.

Het leek of je het toch had gered,
met zonnestralen in de tuin, op een campingbed.

Je vroeg je af hoe het volgend jaar zou zijn
de verwachting schetste een goede lijn.

Alles wat je deed leek goed te gaan,
niets bleek er meer in de weg te staan.

Geloof en vertrouwen,
leek je duidelijk op te bouwen.

Fietsen, sporten, zwemmen en nog veel meer,
het was er in een keer zomaar weer.

Redden zouden we het graag samen,
een goed gevoel als we er uitkwamen.  

 januari 2003
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Onmacht

Aan de zijlijn hebben we gestaan,
waarom ben je van ons weggegaan?
Hoe is het ooit ontstaan,
waarom is er zoveel misgegaan!

We dachten dat we het samen goed hadden gedaan,
waarom ben je op zo’n manier van ons vandaan gegaan?
Was het op het laatst te moeilijk om uit te leggen,
waarom kon je het ons niet zeggen?

Waarom mochten we het elkaar niet helder maken,
en moest het zo intens onze harten raken?
Het verdriet is zo immens groot en eeuwig lang,
toen het gebeurde keken wij op vakantie naar de zonsondergang.

We kunnen niet begrijpen wat er is gebeurd, voelden met je mee,
waarom ging je alleen door die vreselijke kolkende zee?
Het is niet te beschrijven hoe zoiets is,
je eigen kind, een onuitsprekelijk gigantisch gemis.

Vanmorgen zag ik een heldere ster aan de nog donkere hemel 
staan,
even dacht ik dat je bij ons langs was gegaan.
Ik hoop dat je nu een overvloed aan rust hebt gevonden
en dat we in hechte onzichtbare liefde blijven verbonden.

Onmenselijk veel verdriet en veel geleden,
van het begin af aan hebben we er samen voor gestreden.
We hadden het zeker tot een goed einde gebracht,
wat ons rest is intens verdriet en die vreselijke onmacht!  

 24 september 2004
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Onzichtbare lijn

Hulpverleners voor het leven,
zo zou je het kunnen beleven.

Niet dat ze er altijd moeten zijn,
een soort van onzichtbare lijn.

Als je het even niet ziet zitten op een moment,
maar dat je weet dat je veilig bent.

Dat je een teken van leven kunt geven,
en niet alles alleen moet beleven.

Belangrijk is dan het vertrouwen,
dat je samen eerst op moet bouwen.

Maar dat alles is voorbijgegaan,
we staan met lege handen voortaan.

Het is een troosteloze strijd,
waar lichaam en geest onder lijdt.  

 2 november 2004




