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Foarwurd

Yn myn debútbondel – God is it antwurd net – meitsje ik, troch 
middel fan aforistyske en libbensbeskôchlike teksten oer sinjaan 
en -belibjen, kenber dat it oan ús minsken is om in leefbere wrâld 
fan frede en gerjochtichheid te realisearjen.  
Yn de twadde dichtbondel – De neakene wierheid – ha ik de 
kwetsberens fan leauwen mear nei foaren komme litten.  
Yn dizze tredde bondel – Brâning – giet de syktocht nei de sin fan 
it libben fierder. Sintraal stiet de frijheid om yn de brâning fan it 
libben jins eigen doel te sykjen en yn te kleurjen.

De bondels befetsje alle trije fjirtich gedichten. Yn de joadske, 
de kristlike en de islamityske tradysje hat it getal fjirtich in 
spesjale betsjutting. It stiet faak yn relaasje ta in yngripend 
barren, dêr’t in tiid fan besinning, in ripingsperioade en in 
oergong nei in nije faze ta op folget. By en troch it skriuwen 
fan teksten oer it sinjaan en -belibjen oarderje ik myn tinzen en 
ûntstiet in balâns yn tinken, fielen en hanneljen. Dat laat ta in 
ferskaat fan ûnderwerpen.

Ik hoopje dat myn gedichten útnûgje ta it sinjaan fan in 
libbenspaad, dêr’t it erkennen fan de bûntens fan ûnderskate 
wizen fan leauwen ta respekt en ferdraachsumens yn laat, want:  
Wa’t fol fan himsels is, yn him/har is gjin plak foar God (Joadsk 
sprekwurd).

Foar it Frysk ha ik advizen krige fan Jan Breimer te Grou.
Ik bin him tige tankber. Utjouwerij Narratio hat it allegearre wer 
moai foarmjûn, dêrfoar ek hertlik tank.

Wytze Brandsma

Voorwoord

In mijn debuutbundel – God is het antwoord niet – maak ik, door 
middel van aforistische en levensbeschouwelijke teksten over 
zingeving en zinbeleving, kenbaar dat het aan ons mensen is om 
een leefbare wereld van vrede en gerechtigheid te realiseren. 
In de tweede dichtbundel – De naakte waarheid – heb ik de 
kwetsbaarheid van geloven meer naar voren laten komen.  
In deze derde bundel – Branding – gaat de zoektocht naar de zin 
van het leven verder. Centraal staat de vrijheid om in de branding 
van het leven je eigen doel te zoeken en in te kleuren.

De bundels bevatten elk veertig gedichten. In de joodse, de 
christelijke en de islamitische traditie heeft het getal veertig een 
speciale betekenis. Het staat vaak in relatie tot een ingrijpende 
gebeurtenis, waar een tijd van bezinning, een rijpingsperiode 
of een overgang naar een nieuwe fase op volgt. Bij en door het 
schrijven van teksten over zingeving en zinbeleving orden ik 
mijn gedachten en ontstaat er een balans in denken, voelen en 
handelen. Dat leidt tot een diversiteit van onderwerpen. 

Ik hoop dat mijn gedichten uitnodigen tot zingeving van een 
levensweg, waarin erkennen van de veelkleurigheid van geloven 
leidt tot respect en verdraagzaamheid, want:
Wie vol van zichzelf is, in hem/haar is geen plaats voor God 
(Joods spreekwoord). 

Voor het Fries heb ik adviezen gekregen van Jan Breimer te Grou. 
Ik ben hem er heel dankbaar voor. Uitgeverij Narratio heeft een 
en ander weer fraai vormgegeven, waarvoor ook hartelijk dank. 

Wytze Brandsma
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Schepping

het leven 
is een 
macabere 
dans 

ik begreep 
dat het 
creëren 
niet af was

Skepping

It libben 
is in
makabere 
dûns 

ik begriep 
dat it 
kreëarjen 
net ôf wie

 

CO2 

de aarde
wordt woest 
en leeg 
door 
zoveel 
onachtzaamheid 

CO2

de ierde
wurdt woast 
en leech
troch
safolle
ûnachtsumheid


