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Lichtgedichten ontstaan vanuit het pure 
plezier om met rijm en ritme het duistere en 

bezwaarde gemoed te verlichten.





Waarschuwing vooraf

Om iets te begrijpen, moeten we het niets bevatten.
We komen uit niets, gaan naar niets en tussendoor 
proberen we er iets van te maken. 
Omdat we niet alles kunnen bevatten of begrijpen, 
zijn wij net niet niets. 
Deze bundel brengt ons er wel iets dichter bij.

Robert Beernink
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Proloog

zolang er mensen zijn met geest
zal de inkt blijven vloeien
tot over de randen
tot ze vervloeien
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Kunststuk

ik heb een Willem de Kooning
opgehangen in mijn woning
het was een fikse worsteling
voordat hij eindelijk stil hing
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Weerfetisj

Doen we het weer? 
Ze draait zich op haar zij
richt haar 
gigantische gat op mij.
Na winden van 
bruine bonen en ui
volgt een lauwwarme 
rooie bieten bui.
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Verlopen

Zie, het stadhuis 
komt binnengeschreden,
ene dame
licht van lijf en zeden.
Trok ooit menig man 
zo van het trottoir
in haar gepimpte 
rood-roze boudoir.
De tijd tast toe, 
laat rondingen eroderen,
doch heimwee knaagt 
naar het lustvol exploiteren.
Een lustrum lang 
was ze uit de running,
toch vraagt ze 
een nieuwe ventvergunning.
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Diagnose

Een klerk van het crematorium
meldt zich bij een sanatorium.
‘Ik voel me knap klote, kut en koud.’
De zaalarts: ‘U hebt een burn-out.’ 
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Kerstklinkers

verhaal in stijl 
van stel in stal
de nacht is stil
het brood is stol
voor U geen stoel
we zitten vol


