TFEBRE}VARIS 2019

DEFLEANENDEKRTE

Wytze Brandsma - Brdning / Branding

VI

n it jier fan 'e kulturele haadstëd kamen
trije dichtbondels Ít dy't as in trijeltk byinoar
hearre. Yn20l6 wie Wytze Brandsma foarsichtich beg0n mei syn bondel God is it antwurd net. Dër wie safolle fraach nei, dat yn
2018 de f irde printinge al ritkaam. De bondel
waard yn itselde jier folge trochDe neakene
wierheid en Brdning. Alle trije befetsje se
fi irtich aforistyske, libbensbesköglike teksten,
allegear yn it Frysk én yn it Nederlànsk.
Brandsma (Dieren, 1949), opgroeid yn in griË
formearde hÉshàlding, is al fanjongs öf op
'e siik nei de sin fan it libben. Dër wiene syn
studzjes ek op rjochte. Hy waard agooch en
Íteinlik teolooch. Hy die foarmingswurk, wie
ïearaar en die pastoraal wurk. En noch siket er
hieltyd troch. Hy wennet al jierren yn Fryslàn en dat hat makke dat de bondels twatalich
binne.
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dichter syn tinzen en 0ntstiet in balàns yn.
tinken, fielen en hanneljen. Dat laat ta in ferskaat fan finderwerpen.
Brandsma skriuwt yn it foarwurd fan de tredde
bondel dat er hopet dat syn gedichten ítntgje
ta de sinjouwing fan in libbenspaad, dër't it
erkennen fan de b0ntens fan leauwen ta respe}Í
en ferdraagsumens laat, want, sa't in Joadsk
sprekwurd seit, wa't fol fan himsels is, yn him/
har is giin plak foar God.
De bondels binne rÍtjtn by de teologyske Ítjou-

wenj Narratio yn Gorkum http://www.narratio.
uVcategory/boeken en kostje € 9,00 it stik.
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As Brandsma syn tinzen Íëstleit op papier, is er
der- sa!.ang mei dwaande oant del,gjin wurd te
folle yn stiet. Syn gedichten binne net mei de
psalmen, mar mear mei de spreuken te ferlyk-

jen. Troch de tichtens fan syn teksten Ontstiet
romte dy't de lëzer oan it tinken set. De teksten binne trochlibbe en tsj0gje fan ynsjoch en
wiisheid. Se beklamje de ferantwurdlikens fan
elk yndividu om goed te dwaan en qespekÍfol
mei-irioar om te gean. Sintraal stiet de frijheid
om yn 'e brànirrg fan it libben jins eigen doel te
sy§en en yn te kleurjen.
Dat de bondels alle trije fiirtich gedichten
befetsje is gjin tafal. Yn de joadske, de kristlike
en de islamityske tradysje hat it getal fiirtich in
spesjale betsjutting. It stiet faak yn.relaasje ta
in yngripend barren, dër't in tiid fan besinning,
in ripingsperioade en in oergong nei in nije faze
op folget. By en troch it skriuwen fan teksten
oer de sinjouwing en it belibjen oarderet de
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