
Redaksjoneel

Dit nûmer fan Ensafh, dat yn de grize wiken nei Alderheljen foarm krige, wurdt no tusken Sint-
Steffen en Aldjiersdei by jo besoarge. Net dat it troch dy mankelike tiid fan it jier predestinearre 
wie, mar it omfiemjende tema kaam as fansels út op ‘weromsjen’.

Janneke Spoelstra sjocht werom op it libben fan Janneke Radsma (1896-1976) yn in 
biografysk essay dat in hiel nijsgjirrich tiidsbyld jout fan hoe’t it wie om hûndert jier lyn as jonge 
frou út Fryslân trochleard te hawwen en hoe’t it Jongfryske fermidden troch in entûsjaste 
meidochster belibbe waard. In net earder publisearre fers fan Janneke Radsma is yn dit nûmer, 
foarsafier bekend, postúm har printe poëzijdebút.

It weromsjen kin ek warskôgje. Fan Edwin de Groot publisearje wy it gedicht Sankofa, – de 
titel ferwiist nei in West-Afrikaansk symboal dat it ‘omsjen om fan eardere fouten te learen’ ûnder 
wurden bringt. Soks bliuwt mar al te aktueel: te min tebeksjen, selektyf werinnerjen, bline flekken, 
út har ferbân lutsen neistinoar sjen, of troch in te smelle fierrekiker. 

Wy meitsje fan Ensafh graach in tydskrift dat ek it wer ris besjen lije kin. In ferskaat oan bydragen, 
in rêstige en moaie papieren foarmjouwing, teksten dy’t mei soarch neisjoen binne, en sûnt dit jier 
ek it skerpsinnige grafyske wurk fan Margreet de Jong út Drachten. Sa wolle wy fansels ek fierder. 
Us foarútsjoch is dat wy ‘gewoan’ sa fierder geane.  

It muoit ús lykwols dat dat sûnder Tryntsje van der Steege yn ús redaksje wêze sil. Sûnt de 
simmer fan 2011 hat hja in hiele protte tafoege: yngeande skôgjende stikken, har betûftens yn it 
omgean mei de subsydzjeferlienende amtnerij, har fernijende ideeën en suggestjes om ús by de tiid 
te hâlden. Fanwege har drokke oare wurk hat Tryntsje fan ’e redaksje ôfskied nommen, mar wy 
ferwachtsje gauris wer fan har te lêzen yn Ensafh.

Foar no winskje ik jo de rêst fan it lêzen op papier. En it bêste foar 2016.

André R. Looijenga
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