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It tema fan dit nûmer is: 侘寂. 
De twa Sineeske karakters (respektyflik betsjutte se soks as ‘iensum’ en ‘stil’) 

skriuwe it Japanske begryp wabi sabi. Fan oarsprong is it in begryp út it 13e-ieuske 
Zenboeddhisme – Michel Dijkstra fertelt dêr yn syn bydrage mear oer. De idee wabi sabi 
hat fan grutte ynfloed west op de Japanske estetika. It ûnfolsleine, it asymmetryske, it 
skurve, it organyske, dat wat moai is fan jeld: men sjocht it rûnom werom yn tradisjonele 
Japanske ûntwerpen. Dêrby heart de gedachte dat men it fergonklike oanfurdigje moat.

Teekopkes barste. Persleinen pantsjes falle stikken. En troch it wer meitsjen nimt 
krekt de skientme derfan ta. Kintsugi of kintsukuroi: gouden reparaasje. Men plakt dêrby 
‘de diggels (…) / mei goud en hars / wer heelhûds’, lykas Edwin de Groot seit yn it fers 
dat yndirekt laat hat ta ús kiezen fan dit tema. – Dit wabi sabi is him dan ek it meast fan ús 
faaks op it liif skreaun, sawol yn syn dichtsjen as yn syn hâlding yn it libben.

Yn dit nûmer wolle wy dus útnoegje om mei sa’n útlânsk konsept ta nije Fryske 
literatuer te kommen. Wabi sabi, mei syn skientme en wearde sykjen yn wat stikken, skurf, 
brûkt, âld-makke-nij is, kin in kaai wêze om wat út ’e wei te setten binnen de beheinings 
fan ús condition frisonne. Wy wolle ommers literatuer meitsje yn in taal dy’t net folslein, net 
hiel is. In taal en literatuer yn stille krisis. Men hoecht Zen of Tao fierders net oan te 
hingjen om út dy hoeke wei oare gesichtspunten te krijen: net lineêr, net syklysk (de 
Westerske klisjees dy’t ús ta frames fan opkomst en ûndergong en fan hyperaktive groei 
feroardielje).

Elk op har manier ha Hein Jaap Hilarides, Greet Andringa en Johannes Beers de wabi sabi-
idee brûkt yn har nije wurk. En faaks skimeret der ek wat fan troch yn de oare bydragen.

De tema’s dy’t wy foar dit jier keazen ha, binne mei sin dûbelsinnich, iepen. Ensafh 
wol soks ek net tichttimmerje, wy binne in tydskrift foar en mei in ferskaat oan stimmen. 
Guodden meie dat miskien wat minder lije; hja sykje leaver har taflecht yn grutte-wurden-
gau-thús-dekonstruktivisme. Ek moaie diggels. Ensafh stiet lykwols foar it no hjir, en 
dêrmei ek letter noch, bestean fan literatuer yn it Frysk, – hoe stikken de omstannichheden
ek, hoe twaddehâns, hoe justjes fergriisd (sûnt hûndert jier ha der nea sa’n lyts bytsje jonge
publisearre Frysktalige skriuwers west) ek.
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In daudrip yn it moanneljocht

9 Margreet de Jong
Hjoed ik, moarn dû

10 Hein Jaap Hilarides
Schopenhauer in ’e son

13 Greet Andringa
Neisimmerdei

16 Edwin de Groot
Kintsukuroi 1: Opgean
Kintsukuroi 2: Grûnfêsten fan in boaiembedekker
Foar al wat bestiet is de ôftocht beklonken

19 Johannes Beers
It kolbert

24 Kick Burger & John Bosma
Wa-sabi

25 Lao Tse
út: Tao Te Ching – It Boek fan de Wei en de Deugd

30 Till Lindemann
Fakânsje / Ferien
Net libje as in hûn / Nicht leben wie ein Hund

32 Teije Brattinga
Fertroud
Stil oan it wetter

34 Geart Tigchelaar
Ofkicke

40 Edwin de Groot
Graach wat mear dong de kante meter

46 Willem Winters
DADA: Anna, Hannah, Elsa, A-Ja

51 Geart Tigchelaar
Hovedgård (DK), 30-4-2015: Hej Elmar



54 Elmar Kuiper
Húns / Ljouwert, 2-7-2015: Hoi Geart


