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Foarwurd

Nei de debútbondel God is it antwurd net fielde ik ferlet om 
mear fan sokke libbensskôglike teksten op skrift te stellen.
Foar it Frysk ha ik goede advizen krigen fan Jan Breimer te 
Grou en emearitus dominy Jan Wouda yn It Hearrenfean.
Ik bin harren tige tankber.

Utjouwerij Narratio hat it allegearre wer moai foarmjûn. 
Dêrfoar ek hertlik tank.

Wytze Brandsma

Voorwoord

Na mijn debuutbundel God is het antwoord niet voelde ik 
behoefte om meer van zulke levensbeschouwelijke teksten 
op schrift te stellen.
Voor het Fries heb ik goede adviezen gekregen van Jan 
Breimer te Grou en emeritus ds. Jan Wouda in Heerenveen. 
Ik ben ze er heel dankbaar voor.

Uitgeverij Narratio heeft een en ander fraai vormgegeven, 
waarvoor ook hartelijk dank.

Wytze Brandsma
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Hij die zegt

hij
die zegt
Ik ben
die
Ik ben
moet men
op
zijn Woord
geloven
en
in dit
zeggen
kan
in het
gelaat
van de ander
iets
van het
Geheim
oplichten

Hy dy’t seit

hy
dy’t seit
Ik bin
dy‘t
Ik bin
moat men
op
syn Wurd
leauwe
en
yn dit
sizzen
kin
yn it
antlit 
fan de oar
eat
fan it
Heimnis
opljochtsje
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Kwetsbaarheid

open staan
maakt kwetsbaar
liefde evenzeer
in het zijn
voor de ander
heb je geen keuze
de toekomst 
is ons aangezegd

Kwetsberens 

iepen stean
makket kwetsber
leafde likegoed
yn it der wêzen
foar de oar
hast gjin kar
de takomst
is ús oansein

Schijnheiligheid

de hiërarchie 
laat niet
met zich spotten
wie niet
luisteren wil
wordt
onder geschoffeld
dat hebben we
al meer gezien 

Skynhilligens

de hiërargy
lit net 
mei him spotte
wa’t net
harkje wol
wurdt
ûnderskoffelle
dat ha wy
al faker sjoen



12 13

Wat baat het

 
wat baat het
te weten
onwelwillendheid
te ervaren

het is
allemaal goed
te analyseren
het hoe en wat:
verworden identiteit
vervreemdt van de basis 
huichelarij ten top

wat baat het
te weten 
onwelwillendheid
te ervaren

Wat jout it 

wat jout it
om te witten
ûnskiklikheid
te ûnderfinen

it is
allegearre goed
te analysearjen
it hoe en het: 
ûntaarde identiteit
ferfrjemde fan de basis
húchelerij oan de top

wat jout it 
om te witten
ûnskiklikheid
te ûnderfinen
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Benauwdheid

staande
aan de zelfkant
van het leven
stokt 
dienstverlening 
in een structuur
die onmogelijke
eisen stelt 
ik dreig
te stikken 

Benaudens

steande
oan de selskant
fan it libben
stûket
tsjinstferliening
yn in struktuer
dy‘t ûnmooglike
easken stelt 
ik driigje
te smoaren Sta op en wankel

 

je tijd
van overpeinzing
is voorbij
wat je gemoed
ook drukt
sta op
en wankel

Kom oerein en wankelje

dyn tiid
fan prakkesearjen
is foarby
wat dyn moed
ek beswierret
kom oerein
en wankelje


