
Redaksjoneel

Twastriid: konflikt, twaspjalt, twivel... Dit nije nûmer fan Ensafh sit fol mei tsjinstridichheden. 
Wy iepenje mei in lange oersetting troch Geart fan der Mear, fan in bysûnder stik 

Aldingelske histoaryske epyk. In fjildslach tusken Ingelsen en Wytsingen op in strân yn augustus 
991, frjemd en fassinearjend. It is in gedicht dat ek de wrâld fan de ier-midsieuske Friezen in bytsje 
tichterby bringt.

Elmar Kuiper en Geart Tigchelaar krije dêrnei it wurd, mei nije fersen en twa brieven dêr’t 
inerlike twastriid yn meispilet. – En omdat men net kin ‘sónder gedónder’: fierderop twa resinsjes 
wêryn’t jonge dichters út Fryslân, Sigrid Kingma en Obe Alkema, har âldere kollega’s op it harspit 
nimme. Oer in ein-20e-ieuske Fryske grande dame, dêr’t de mieningen by libben oars bot oer 
ferdield wiene, skreau Bouke Slofstra lykwols in myld stik, mei dochs skerpe rantsjes.

Dêrneist lêze jo yn dit nûmer noch folle mear aparts om jo mei te fernuverjen.

***

Dit jiers kinne jo yn ús papieren nûmers hieltyd ek Gysbert Japicx tsjin it liif rinne. It is nammentlik
350 jier lyn dat de Boalserter skoalmaster, foarsjonger en oerpake fan de Fryske literatuer ferstoarn 
is. Yn it jier 1666, sa’t it liket yn ’e moanne septimber (sj. Breuker 1989, II.4.5.1), ferstoar er oan de
pest. – Gysbert kenne wy fansels as de histoaryske link tusken Ald- en Nijfrysk, as ynspirator fan de
weropbloeiende ynteresse yn ús taal yn ’e 19e ieu, en as nammejouwer fan in priis. Der sit lykwols 
folle mear foar ús yn him en yn syn ieugenoaten: Gysbert is ús Shakespeare (hoe bryk oft sa’n 
ferliking ek is) en hy fertsjinnet mear as allinnich mar yn in kreaze werútjefte yn jo boekekast te 
stean.
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