
Voorbijde nevellde dize foarby:

ingehouden positivisme
Dit is de vierde dÍchtbundel van Wytze
Brandsma in krap vier jaar. Vier bundels: het
schrijí - dicht- en vooral denkwerk is voor
Brandsma een inspirerende levensinvulling.
Dit keer heeft de gepensioneerde

agoog-theoloog zijn bundel in een iets kleiner
formaat dan de andere uitgegeven, en in
eigen beheer wegens de sluiting van
uitgeverij Narratio in Gorinchem. De bundels
liggen voor me op de tafel. AIle vier hebben
op de omslagen een voorkeur voor de natuur.
We zien achtereenvolgens koeien en een

strand bij helder weer; dan een

zonsondergang, ook aan het strand.

Brandsma laat zich door vergezichten en

weidsheid bezielen, iets wat níet alleen zijn
levensbeschouwíng typeert, maar wat hem
ook plaatst in zijn woonomgeving van
Gersloot.
Op de laatste bundel verschíjnt een oranje
vlinder. Een mooie combínatievan titel en

beeld, een vlinder als de ontpopte boreling
van de rups,'voorbij de neveli De auteur zelf
ziet in de vlínder het positieve symbool voor

verandering en onsterfelijkheid. Tekenend
voor de inhoud van zijn nieuwe boek.
ln de eerdere bundels waren zijn gelovig en

ruímzinnig levensbeschouwelijke
zielenroerselen het uítgangspunt maar de
ínsteek van de laatste bundel is meei
toegespítst op het thema van het ouder
worden. En daarmee op de confrontatie met
de vergankelijkheid en de dood. Wat betekent
dat voor het afscheid nemen? Overlíjdens van

dierbaren voerden hem in één jaar een aantal
keer in een tweegevecht. De tijdel'rjkheid van
het geluk doen hem verwonderd staan. Het is
daarom mísschien wel dat zijn leeftijd in de
personalia van zijn bundels ontbreekt. De

opbouw van zijn bundel heeft iets

systematisch. Het begint bij'Schepping' en

eindígt bij 'Kruisdood Weldoeneri Alle titels
daartussen verraden iets van een zich

herhalende, golvende neergang en een

opbloei. Op'Het doek valti volgt'Herijkeni op
'Heengaan'volgt'Geen goede zaaki en na

'Loslaten, komt Afscheid' en daarna
Openbaríngi De boodschap is dat alles wat
vergankelijk, of oud is, níet per definitie
negatieí of voorgoed afgelopen moet zijn. De

bundel voorziet de lezer van een

levenswerkelijkheid met perspectieven, de
bundelademt een ingehouden positivisme in

een metrische stijl. Zoals in 'Hervinden': ik
moet je / opnieuw zien / te vinden I want / alleen

/ is maor / alleen. En in')ij en ik': Jij en ik / wij
samen / betasten / het geluk/wot even /
bestond.
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(2016; vijf drukken); De naaktewaarheid
(201 8); Branding (201 8; twee drukken).


