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Ook het water heeft een stem

slechts wij zijn sprakeloos...

Deze verzameling van gedichten is samengesteld vanuit de overweging om 
met  de  geselecteerde  gedichten  iets  uit  te  drukken  van  de  emoties  en 
gevoelens  die  de  zelfgekozen  dood  van  mijn  moeder  bij  mij  heeft 
opgeroepen. Ook is deze uitgave een soort laatste eerbetoon aan haar, een 
poging  om  het  onuitspreekbare  te  verwoorden,  in  woorden  die  niet 
afgesloten zijn, maar die openingen scheppen tot verdere betekenis. 

De dood is niet alleen een einde, hij is ook een begin. Een nieuw begin voor 
ons die achter blijven, wij  die moeten proberen deze dood een plaats te 
geven in ons leven. 

Persoonlijk geloof ik dat de dood voor mijn moeder een doorgang was, een 
deur naar een ander leven zonder lijden, zonder angst en zonder dreigende 
pijn. Die deur heeft ze zelf gezocht en gevonden in het water. Door haar 
dood heeft  zij  die deur  geopend.  Dat  is  niet  zonder  geweld  gegaan,  niet 
zonder heel veel kracht, kracht waardoor zij haar levenskracht die misschien 
nog in een verborgen hoekje in haar schuilde, onderdrukt heeft, toen zij in 
het water stapte. Laag water, slechts 60 cm diep. 

De gedichten die in dit boekje staan afgedrukt zijn bij elkaar gezocht om iets 
van de veronderstelde gevoelens van mijn moeder en mijn eigen gevoelens 
hierbij, te verwoorden en stem te geven. Of dat ook is gelukt voor andere 
lezers (en betrokkenen) weet ik niet, dat is ook een kwestie van vertrouwd 
raken met de woorden en beelden van de gedichten. Daarom hier dan ook 
een korte motivatie en duiding van de uitgezochte gedichten.

John Hacking

***



Het Water (Edmond Jabès)

De dichter, schrijver Jabès heeft een deel van zijn leven doorgebracht in de 
woestijn. Zijn oeuvre is getekend door die ervaring: Woestijn, zand, op weg 
zijn, ontmoetingsplaats met God, gebrek aan water, aan leven, woorden die 
hoopvol voedsel zijn voor de tocht. Mijn moeder is het water ingestapt: haar 
laatste bestemming.

Melancolia (Jacqueline E. van der Waals)

De melancholie, de melancholische depressie, het verdriet om een verlies, 
zoals Jacqueline van der Waals het hier uitdrukt, misschien om haar eigen 
moeder die vroeg stierf, het is heel herkenbaar ook in het gedrag van mijn 
moeder.  "Alles  is  ijdelheid",  een  besef  dat  mijn  moeder  vaker  heeft 
uitgedrukt op haar eigen eenvoudige wijze toen ze het gevoel had dat ze 
nooit meer beter zou worden.

Afscheid (Jacqueline E. van der Waals)

De confrontatie met het  water,  je  eigen leven,  je spiegelbeeld  en dan te 
gaan, voorgoed. Daar op die vroege zondagochtend, alleen en in stilte, in 
eenzaamheid.

Nocturne (Juan Ramon Jiménez)

Nachtmuziek, een serenade. Mijn moeder is op weg gegaan, haar ziel heeft 
haar lichaam verlaten in het water. Het lichaam bleef achter, koud, eenzaam, 
alleen. 

Evenwicht (Hilde Domin)

Ook wij zijn op weg, wij allen, verder het leven in, maar ook ons, wij die 
dragen moeten de last van pijn en verdriet, wacht de dood, een ontwaken 
van geliefde ogen.

Nocturne (Jacqueline E. van der Waals)

Een nachtgezang, een licht door het donker heen. De duistere diepte heeft 
niet het laatste woord. Ook niet voor mijn moeder.  Daarin zocht zij  haar 
redding, haar uitweg uit dit leven. Water is een deur. De afwezigheids Gods 
wordt hier tot spreken gebracht.



De muziek (Juan Ramon Jiménez)

De muziek die onze harten verder draagt, als redding, als vlot op een woeste 
zee van pijn en verdriet, slechts als enig houvast. Ons verlangen, ons leven, 
haar verlangen, haar leven, grote kleine werelden; over blijven tranen.

De herinnering (Juan Ramon Jiménez)

Mijn  moeder  is  (slechts)  herinnering  (geworden),  meegenomen  door  het 
water.  Het water ondergraaft ook ons, ons leven stroomt samen met het 
water. Uiteindelijk.

Nacht (Juan Ramon Jiménz)

In  die  nacht  is  mijn  moeder  geroepen,  zij  is  opgestaan,  zij  kon  geen 
weerstand  meer  bieden aan  die  innerlijke  drang  om te  doen  waartoe  zij 
besloten had. Het water heeft haar meegesleurd in een dodelijke omhelzing. 
Wie roept in dit gedicht? Was het mijn vader die haar vond?

Laagwater en Staan (Paul Celan)

In laagwater is mijn moeder gestapt, vastbesloten. Wat rest is stilte, een 
onbevaarbaar zwijgen. Het was een afscheid zonder woorden. Een litteken in 
de lucht is wat overblijft. Wij hebben geen taal (meer) om te spreken.

De zwarte herauten (Cesar Vallejo)

Toen die ochtend vroeg ging de telefoon. Wat niemand van ons voor mogelijk 
had gehouden kwam tot ons. Er vallen klappen in ons leven.

Depressies (Wolfgang Bachler)

Misschien verwoordt dit gedicht wel de gevoelens van mijn moeder, toen zij 
stap voor stap steeds dichter bij haar laatste daad kwam.

Mijn moeder (Gabriela Mistral)

Dit fragment uit een langer gedicht over haar moeder heb ik gekozen om dat 
in dit gedicht de grootheid wordt bezongen vanuit de eenvoud en zachtheid 
van haar. Kenmerken ook van mijn moeder.

Jij (Juan Ramon Jiménez)

Dit gevoel blijft bij mij achter, nu, na haar dood, terwijl de wereld verder 
draait.



Afscheid, In Profundis en Bloei (Gerrit Achterberg)

Zo is mijn moeder gegaan, wij speuren haar na. Wij proberen in gedachte 
haar weg en haar keuze te begrijpen, maar wij zijn voorgoed afgesneden. De 
vogels floten die ochtend. Ook nu fluiten zij. Mijn moeder zwijgt.

Tussen (Nelly Sachs)

Opnieuw wordt het nog een keer gezegd: mijn moeder ging haar eigen weg, 
een eigen tocht, een zoektocht, maar niet zonder genade.

In het ochtendgloren (Nelly Sachs)

Wij worden elke ochtend wakker, dezelfde pijn, een ochtend wordt in ons 
geboren, en het verdriet kleurt de dag.

Zo stijgt de berg -  Soms net als vlammen (Nelly Sachs)

Dát is de liefde, pijnlijk, en ook hard. Liefde doet lijden. Het is ieders mensen 
weg. 

Pas langzaam komt het licht in ons tot bloei, vervallen alle grenzen. Door de 
dood heen is er licht, licht als vanouds, sterrenlicht. In de oude mythologie 
wordt de overledene een ster, een ster schitterend aan de hemel. Sterren als 
de tanden van God, een lachende God, hij lacht ons toe, zei een moeder.



Het water

Vooraf bestaat het water.

Achteraf bestaat het water;

het duurt, het duurt voort.

- Het water van het meer?

- Het water van de rivier?

- Het water van de zee?

Nooit water op water.

Nooit water voor water;

water echter, waar geen water meer is;

water echter in de dode herinnering van het water.

Leven in de levende dood

tussen de herinnering aan het water en het

vergeten ervan,

tussen

de dorst en de dorst.

Het water treedt binnen:

ceremonieel.

Het water grijpt om zich heen,

het vloeit:



vruchtbaarheid.

Steeds water voor water.

Steeds water op water.

Overvloed.

- de woestijn was mijn land.

De woestijn is mijn weg,

mijn dwalen.

Steeds tussen twee horizons;

tussen de horizon en

het roepen van de horizon.

Hiernamaalsgrens.

Het zand glinstert als water

in onstilbare dorst.

Kwelling, door de nacht tot rust gebracht.

Onze stappen besprenkelen de dorst.

Afwezigheid.

- Het water van het meer?

- Het water van de rivier?



- Het water van de zee?

Spoedig komt de regen,

om de ziel van de doden te wassen.

Laat de afgebrande schaduwen voorbij,

de morgenstonden met de geofferde bomen.

Walm. Walm.

(Schreeuw eens als vruchten,

als bloesem,

als bladeren

en hun lange uitgestrekte armen.)

Elke arm zijn horizon.

Elke bloesem, elke vrucht

haar jaargetijde.

Het blad zijn neiging.

De hemel kijkt neer op de aarde.

Schrijven wil zeggen, de woorden uitlopen laten,

om de bodem te bevloeien.

Elke zin bestaat uit regen

en uit licht.



Ik schrijf de woestijn.

Zo sterk is het licht,

dat de regen zich vervluchtigd heeft.

Er blijft alleen het zand,

waar ik wandel.

Edmond Jabès

MELANCOLIA 

Toen ik door het maanlicht liep 

   En de paden meed, 

Bang, dat ik den tuin, die sliep, 

   Wakkerschrikken deed 

Door het ritselend gerucht 

   Van mijn kleed en voet- 

De oude boomen! die een zucht 

   Wakkerschrikken doet. 

 

Toen ik naar den vijver ging 

   Door het korte gras, 

Naar den boom die overhing 

   In den vijverplas, 



 

Waar het water inkt geleek, 

   En zoo roerloos sliep, 

Of het oog in 't duister keek 

   Van een peilloos diep, 

 

Waar het windgefluister klonk 

   Door het popelblad... 

Weet gij, wie op d' elzentronk 

   Mij te wachten zat? 

 

Vleermuisvleugelige vrouw, 

   Die mij 't eeuwig jong, 

't Eeuwig oude lied van rouw 

   Vaak te voren zong, 

Tot ik in den maneschijn 

   Zacht heb meegeschreid 

Met het eeuwenoud refrein: 

   "Alles ijdelheid." 

 

Hebt ge hier op mij gewacht, 

   Denkend, dat ik sliep? 

Hebt gij zóó aan mij gedacht, 

     Dat uw geest mij riep, 



 

Dat ik staan kwam aan het raam 

   En onrustig werd 

Door het roepen van mijn naam 

   Uit de lichte vert'?.... 

 

Toen ik u hier wachten vond 

   En met stillen schrik 

In den peilloos diepen grond 

   Staarde van uw blik, 

 

Toen ik zwijgend binnentrad 

   En in zwarte schauw 

Uwer vleuglen nederzat, 

Zwartgewiekte vrouw, 

 

Heb ik, met uw hoofd gevleid, 

   Liefste aan mijn hart, 

Zachtkens met u mee geschreid 

   Om der dingen ijdelheid 

   Om onze oude smart. 

Jacqueline  E. van der Waals 



AFSCHEID 

Een oogenblik voor het voorbije leven 

Als voor 't bewogen spiegelvlak te staan 

Van rimplend water, dat met stadig beven, 

Het beeld, eer het tot stand komt, doet vergaan, 

Den vorm te zien, die in het water drijft, 

Onzuiver zoo van kleuren als contouren, 

Die, vluchtig bij het allerlichtst beroeren, 

Geen wezen heeft, dat in zichzelf beklijft... 

En heen te gaan - en niets dat achterblijft 

Dan dingen, die wij meenden te bezitten, 

En niet ons eigen waren, die als klitten 

Nog hechten in de plooien van ons kleed, 

Maar die wij van ons doen, zooals we leed 

En bitterheid en zorgen van ons deden, 

Als niet van ons, als dingen van 't verleden... 

Een oogwenk voor het vlottend watervlak te staan 

En naar 't verwarde spiegelbeeld te staren 

Dat nog de trekken draagt, die de onze waren, 

En stil en eenzaam heen te gaan. 

Jacqueline  E. van der Waals 



Nocturne

De aarde voert door de aarde;

maar jij zee,

voert door de hemel.

Met welke zekerheid wijzen de zilveren

en gouden lichten van de sterren

de weg! – Men kan zeggen,

dat de aarde de straat

van het lichaam is,

dat de zee de weg

van de ziel is.

Ja, het schijnt,

dat de ziel de enige reiziger

van de zee is; dat het lichaam alleen

achtergebleven is, daar, aan de oever,

zonder haar, nadat het tot ziens heeft gezegd,

plomp, zielloos als dood.

Hoeveel lijkt

de zeereis op de reis in de dood,

in het eeuwige leven!

Juan Ramon Jiménez



Evenwicht

Wij gaan

ieder voor zich

de smalle weg

over de hoofden van de doden

- bijna zonder angst -

in het ritme van ons hart,

als waren wij beschermd,

zolang de liefde 

duurt.

Zo gaan wij

tussen vlinders en vogels

in een verbazend evenwicht

naar een morgen van boomtoppen

- groen, goud en blauw -

en naar het ontwaken 

van de geliefde ogen.

Hilde Domin

Nocturne 

Diepe nacht en duisternis 

En een lichtende glans op de zee, 



En diep in mijn ziel, die onrustig is, 

Een groot verlangen naar vree. 

Dan wordt mij de zwarte onpeilbaarheid 

Der duistere diepten tot 

Het beeld van. Gods verborgenheid, 

Het groote mysterie van God. 

Mij worden de lichtende wateren thans 

Het beeld van mijn eigen ziel, 

Waarin als een wonder de zachte glans 

Van 't godsverlangen viel.... 

De hemel heeft zijn licht gelaat 

Gehuld in zwarte nacht, 

Maar ruischend door het duister gaat 

Een schijnsel, vreemd en zacht. 

Mijn God verbergt mij Zijn aangezicht, 

Maar de glans, die mijn ziel doorgloort 

Als de vreugde die over de wateren licht, 

Hij ruischt door het duister voort. 

Jacqueline  E. van der Waals 



DE MUZIEK!

...Ze dringt

midden in het hart, de opgebloeide roos

van alle stemmen, die niet spreken.

De grote wereld is een kleine wereld,

waarin - o blauw, o vleugels! -

al datgene is, wat nooit in ons zal zijn,

met het teruggevonden verlangen

naar de vluchten, naar de verten, naar oneindige

vluchten, die nooit, in dit leven, komen

kunnen tot aan onze ziel...

En dan vervalt de kleine wereld - de grote -

in een koude rilling van ons, in het donker

- licht - en tranen...

Juan Ramon Jiménez

DE HERINNERING

De rivier stroomt onder mijn ziel

door, mij ondermijnend.

Nauwelijks ben ik nog in staat

stand te houden. De hemel



houdt me niet vast. En de sterren

houden mij voor de gek. Nee, niet daar boven

zijn ze, maar daar beneden in de diepte...

Ben ik? Ik zal zijn!

Word tot golf

in de rivier van de herinnering...

Met jouw, stromend water!

Juan Ramon Jiménez

NACHT

Roep op de zeeee!

Welk hart heeft, tot slinger geworden - arme slingeraar! -

jou geroepen? Van waar, roep, waar, met welke

vleugels zul je toch je doel bereiken?

Elke golf grijpt je, en jij, als een

dolfijn, in een zwaard veranderd, in niets dan kracht,

schreeuwt: meer,

meer, meer, meer, meer...,

of je slingert je - de vleugels nu als zeilen - als de zwaluw



verder en maar verder, verder en maar verder...

Roeeep op de zeeee....!

De sterren helpen je met hun echoos?

Roeeeep op de zeeeeee....!

Juan Ramon Jiménez

LAAGWATER. Wij zagen

de zeepok, zagen

de bekerslak, zagen

de nagels aan onze handen.

Niemand sneed ons het woord van de hartwand.

(Sporen van de strandkrab, morgen,

kruipgleuven, woongangen, wind-

tekening in het grauwe

slik. Fijnzand,

ruwzand, het

van de wanden losgeraakte, bij

andere hartdelen, in

de schil.)



Een oog, vandaag,

gaf het het tweede, beiden,

gesloten, volgden de stroming tot

hun schaduw, zetten

de vracht af (niemand

sneed ons het woord van de - - ), bouwden

een haak eruit - een smalle landtong, voor

een klein

onbevaarbaar zwijgen.

Paul Celan

STAAN, in de schaduw

van het litteken in de lucht.

Voor-niemand-en-niets-staan.

Niet herkend,

voor jou 

alleen.

Met alles, wat daarin plaats heeft,

ook zonder

taal.

Paul Celan



DE ZWARTE HERAUTEN 

Er vallen klappen in het leven, zo'n harde.. . Ik weet niet! 

Klappen als van Gods haat; alsof in hun aanschijn, 

de branding van al het geledene 

de ziel drassig zou maken... Ik weet niet! 

Er vallen er weinig; maar ze vallen... 

       [ Ze trekken donkere groeven 

in het hardste gelaat en in de sterkste rug. 

Zullen ze misschien de veulens zijn van barbaarse attila's; 

of de zwarte herauten die de Dood ons zendt. 

Het zijn de diepe vallen van de Christussen van de ziel, 

van een aanbiddelijk geloof belasterd door het Lot. 

Deze bloedige klappen zijn het geknisper 

van een brood dat voor ons verbrand wordt 

       [ aan de deur van de oven. 

En de mens... Sukkel... sukkel! Hij draait de ogen, zoals 

wanneer een schouderklopje ons roept; 

hij keert zijn dolle ogen, en al het geleefde 

wordt drassig, als een poel van schuld, in onze blik. 

Er vallen klappen in het leven, zo'n harde.. . Ik weet niet!   

Cesar Vallejo



DEPRESSIES

I.

Nu sluiten zich weer de wegen,

waarop ik onderweg was.

Er blijft geen uitstel meer,

verloren te gaan.

De aarde onttrekt zich aan mijn schreden.

Ik zink door moeras op een wolk,

die zich in geen hemel meer verheft.

Ik hoor enkel het geruis

van mijn voetstappen,

die niet meer voorwaarts komen.

Ik daal af, ik stap zwaar

een schaduw in de schaduw.

II.

Ik heb het tafelkleed kapot gesneden,

de tafel gebroken,

die voor mij gedekt was,

uit angst, om te eten, te drinken.

Ik heb het vuur vertrapt,



dat voor mij aangewakkerd was,

om niet met mij warm te worden.

Ik heb de slaap kapot gesneden

met het mes van mijn gedachten

aan schuld en mislukken en berouw,

uit angst voor de dromen.

Nu waak ik

tussen de scherven en de as

in de koude alleen.

Enkel de zolen branden

en sissen in de dauw,

die ze blust.

Wolfgang Bachler

MIJN MOEDER (fragment)

Heel klein was mijn moeder

als de pepermuntstruik, het gras.

Nauwelijks wierp zij een schaduw op de dingen, nauwelijks.

De aarde hield van haar,

omdat zij licht voor haar was,

omdat zij haar toelachte



in geluk en in verdriet.

De kinderen hielden van haar

en de ouden en het gras

en het licht, dat lieftalligheid bemint en haar zoekt

en haar vlijt.

Om haarentwille is het,

dat ik liefheb, wat niet naar trotse hoogten streeft,

wat zwijgend spreekt:

nederig, breedstammig kruid

en de geest van het water.

Wie vertel ik van jou

uit vreemde aarde?

De ochtend vertel ik over jou,

dat hij op haar gelijkt.

Op mijn eindeloze weg

vertel ik de aarde over jou.

Gabriela Mistral

JIJ

Allen gaan voorbij, groen, rood...

Jij bent daar boven, wit.



Allen strijdlustig, bars...

Jij bent daar boven, vredig.

Allen gaan voorbij, luchthartig...

Jij bent daar boven, rein.

Juan Ramon Jiménez

AFSCHEID

Ik zie haar klein geworden schreden in de verte;

nog een kwartier en zij is aan de wateren;

ik kan het nu niet meer beletten.

Dwalende zal ik haar nagaan als de verten

haar hebben ingeademd uit mijn ogen;

de weg ligt van een heengaan overtogen;

wij zagen het onzichtbaar wenken.

Gerrit Achterberg

IN PROFUNDIS

In dit bitter heldere, de dood,

kelder aan kelder grondlicht dwaal ik rond,

een zwemmer onder water, een verbond



met bodemen die nimmer zijn ontbloot.

Ik draag gestorven zonlicht in mijn mond,

waardoor, uit het weleer, de tijd

de beelden in de wanden bijt,

die wijken voor mij uit;

verbruikend deze zekerheid,

worden de woorden afgerond

tot eeuwigheid.

Gerrit Achterberg

BLOEI

Vogels blijven ontwaken

tegen uw zwijgen in.

In tuinen tussen bloemen,

die al uw donker wraken

lig ik u te verzaken,

dag uit, dag in.

Maar elk ontkennen is u noemen

in den voor u volkomen zin.

Gerrit Achterberg



Tussen 

jouw wenkbrauwen

staat je herkomst

een chiffre

uit de vergetelheid van het zand.

Jij hebt het zeeteken

afgebogen

verzwikt

in de schroefstok van het verlangen.

Jij zaait je met alle sekondenkorrels

in het onvoorstelbare.

De opstandingen

van jou onzichtbare lentes

zijn in tranen gebaad.

De hemel oefent aan jou

instorten.

Jij bent in de genade.

Nelly Sachs



In het ochtendgloren,

als een vogel het ontwaken oefent -

begint het verlangensuur van alle stof

dat de dood verliet.

O uur van geboorten,

ronddraaiend in pijnen, waarin zich de eerste rib

van een nieuwe mens vormt.

Liefste, het verlangen van jou stof

trekt bruisend door mijn hart.

Nelly Sachs

Zo stijgt de berg 

mijn venster binnen.

Onmenselijk is de liefde,

verplaatst mijn hart

in de glans van je stof.

Zwaarmoedig-graniet wordt mijn bloed.

Onmenselijk is de liefde.

Nacht en dood bouwen hun land

naar binnen en naar buiten -



niet voor de zon.

Ster is een verzegeld avondwoord -

doorscheurd

van de onmenselijke opgang

van de liefde. 

Nelly Sachs

Soms net als vlammen

jaagt het door ons lichaam -

als was het nog verbonden met de sterren

van het begin.

Hoe langzaam lichten wij in helderheid op -

Nelly Sachs
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