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‘Humor is overwonnen droefheid’

Godfried Bomans’ beroemde aforisme 
staat voor de moed in verdichting 
bevrijding te vinden. 

Pappie, mammie, zusje lief,
Niet zo droevig wenen,
Mij is toen ik heene ging,
Jezus dra verschenen.

Hoe peilloos diep verdriet, persoon-
lijke troost en rotsvast vertrouwen zijn 
verwoord in deze vier regels op het 
bidprentje voor een bijna honderd jaar 
geleden gestorven baby, grijpt me nog 
altijd naar de keel.

Het is de pure kracht van de juiste 
woorden, in de juiste toon, op de 
juiste plek, die ons voorbij onszelf 
durft te laten kijken.

Voor mij is het leven een tijdelijke, door 
natuurklanken gevoede clustering van 
sterrenstof. Tussen het samensmelten 
en uiteenvallen ervan, wat wij tijd 
noemen, doen we ons best om er iets 
van te maken. 

Gelukkig hebben wij taal.

25 februari 2023, 
Robert Beernink 





9

Emmerlijst

ik tel nu vijfenzestig jaren
dus de eindpunt komt in zicht
ik kijk in mijn emmer van wensen
die voelt zo verrassend licht

ooit maakte ik een lijst van dingen
hoewel van weinig gewicht
toch reden om me voor te nemen
dat ik er nimmer voor zwicht

nog slechts één papiertje ligt erin 
ik pak het en lees bedrukt
dat ik nooit dit versje zou lezen
zelfs dat is me niet gelukt
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Zegen

‘God hebbe zijn ziel,’
bidt de familie vroom in koor.
‘Ho, hij leeft nog, even wachten,’
prevelt de pastoor.
‘Uw slotgebed is slechts een wens,
Onze Vader van gedachten.’ 
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Kooi 

elke verdieping van dit tehuis,
een ornithologisch toevluchtsoord,
voelt voor oude vogelaars als thuis
op de vierde huist de grasparkiet 
daaronder de koekoek en de griet
een trap omlaag de kanariepiet
en één hoog de kleine karekiet
de begane grond heet kierewiet 
dat is weliswaar geen vogelsoort
maar ach, dat weten ze daar toch niet 


