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’T HAT WEST, IT IS 
  
’t Hat west, it is; it stiet beskreaun 
En heart ta wrâlds bestean, 
’t Is by it grutte barren komd 
En kin net mear fergean. 

  
Wy drage it mei yn ús ûnthâld 
In libben barrens stik, 
Mar fêster wierheid hat it wûn 
Yn ivichheids beskik. 
  

O freonen dy’t myn jonkheid hie, 
O mienskip my sa nei ! 
Fergûn, ferstoarn? Mar heger geast 
Hat it yn ljochte dei. 
 

OERTINKING 
 

Heit en mem libje yn ús ûnthâld. 
Folk en freonen yn dizze kriten hawwe har noch yn wêzen. 
Ta yn oare wrâlddielen hinne der dy’t har by har drage. 
Mar nei dit geslacht sille hja ferstoarn wêze. 
  
Yn de stiennen binne har nammen set. 
Yn oare wurden, foar wa’t lêze kin, is eat fan har wêzen skreaun. 

Mar stiennen fergean en dy wurden sille fergetten wurde; 
Nei in pear geslachten sille hja ferstoarn wêze. 
  
Yn har slachte libbet har bloed en har geast. 
Yn har wurk foar hûs en folk sil har diekrêft bestean bliuwe. 
Mar dy bloedstream sil ferstruid wurde en dy opbou 

     ferrinnewearre, 
En minske’ each sil it net mear fine kinne. 

  
Mar wat west hat is wat oars as wat net west hat. 
Bûten minskene net-witten en fertsjustering. 
It moat stean bliuwe yn de Geast dy’t it al belibbet; 
Yn al syn fazen sil it behâlden bliuwe. 

 
FAN LIBBEN EN DEA 
  
Wêrom soe ik, bejierre man, it net bestean oer libben en dea 
     mei wat reden te kommen, 
En dan net beslipe nei rym en mjitte, mar sa’t de siele it foar jin 
     stelt? 

De dea sprekt my ta yn de frjemde mannichten fan Ruslân, 
     mar ek yn de inkelen, dy’t myn jonkheid kennen hat. 
Hjoed is it in Joadsk hearke, dy’t jinsen yn jonge tiid myn freon 
     hjitte koe, 
Juster wie it in boereman, dy’t ik wend wie noch sa deis te 
     begroetsjen, as er yn ús stêd syn kuier makke; 

En it hat ek wol in miich west, dy’t ier nei in oar wrâlddiel 
     ferfoer. 
Hja hawwe har libben ôfmakke en binne ús foargûn de 
swierste 
     fan alle wegen lâns; 
Har stik stiet beskreaun yn syn opgong en delgong as yn in 
     boek opsteld fan it Al-begripen. 

En myn eigen libben sjoch ik oan, dêr’t de lêste siden yn 
     ûntbrekke (as de eindichste etappe fan in safolle-steatetocht) 
Ik lit de blêden troch myn hannen glide en freugden en 



     eangstmen gean my wer as bylden foarby. 

  

Dan ferskynt my de filosoof, dy’t ik sa faken seach mei syn 
     heech, wat houten stal en syn losse mantel; 
En ik hear wer de wurden fan in godbeleard man oer syn lêste 
     dagen: hoe’t er folle frede hie, al wie er dan monist. 
Mar wêrom soe der gjin frede wêze, as it iene wêzensbegjinsel 
     opnomd wurdt yn it alomfetsjende lyksoartige? 

– Haw ik dy frede? Sil ik dy frede hawwe? Haw ik de ierde 
     net te leaf? 
O de waarme sinne fan dizze winterdei! O it ûntsachlike dat 
     om ús hinne is! 
 
Ofskie (1926) 

 
As ’k ienkear skiede moat – in ljochte dei 
Yn maaietiid wie my it lichtst – 
Dan set myn bank, dat iepen foar my leit 
Wêr’t jimmer ’t djipst ferlangen hinne teach. 

 
It fine lichem, no in griis te sjen, 

Leit sûnder macht. Mar yn ’e eagen blinkt 
It goede ljocht, en rook komt fan it fjild; 
Wat ea myn leafde hie, giet my foarby. 
 
Dan far ik út en stilkes wurd ik wei. 
Wat oerbliuwt is myn skym; beloaits it net te wreed 
En nim gjin print fan de teploege mom; 

’t Koe wêze dat hja spriek wat better wie ferswijd. 
 
Al wat er foech jout haw ik jimme bean, 
Bewarje dat; en mei wat leafde tink 
Him nei, dy’t mannich ding syn leafde joech – 
Sa lang as duorje mei de skiente dy’t er wûn. 

 
 

 
LOK 
 
  
     – Hasto ’t lân fan jonge langstme 

’t Hege lok op ierde fûn? 
  
Fier haw ik myn dreamen weide 
En de himmel iepen sjoen. 
  
     – Mar do wiest in ienlik swalker 
En de leafde koesto net. 

  
Ljochte ierde wie myn leafde 
Mei har hertslach gong myn hert. 
  
     – Lyts en earmtlik wie dyn libben 
En dyn krêft wol ier fergien. 

  
Mar op sêftste amme triljend 
Haw ik Skiente’ lûd ferstien. 
  
     – Asto weitsjochst, sill’ net bliuwe 
Treastlik, leaven fan dyn bloed. 
  

As dit eigen libben bloeide 
Nei syn aard, dan is it goed. 
 


