Redaksjoneel
It is noch simmer, wylst ik dit skriuw, mar de ekwinoks en de hjerst slûpe stadich neieroan. De
sinne is noch wol fûl, mar moarns en yn it skaad is de lucht wer skrousk. De ierde rûkt fochtich en
oerryp, de fruchten gêstje oan ’e tûken. In tiid fan en nei de rispinge, wat ekstra tiid. De natoer hat
him deljûn, en rintenieret.
Ik toffelje myn boekekast op en del, de adrenaline fan kommende ferhuzerij hâldt my wekker yn ’e
nacht. Ik karmasterje de opbringst fan jierren: wat sil mei, wat kin nei de kringloop, wat skatten
lizze der yn rigen efter de rigen. De nachten wurde alle nachten minder ljocht. Myn flatsje sil fan it
winter noch plat; dit dak, dizze muorren, dizze flier sille se ta grús ferpulverje.
***
Foaroan yn dit nûmer de ferfrysking fan ‘Leeuwarden Train Station’ fan de Kanadeeske dichteres
Alyda Faber, dat yn fragminten mei skerpe rantsjes de relaasje ta âlden en it ôfskiednimmen
útsprekt.
Dit is in nûmer mei ferhalen fan weromsjen, mei opstannige en mei ferstille dichters. In pear wiken
nei dit fjirde nûmer ûntfange jo ensafh nû. 5, dêr’t de winnende ferhalen en fersen fan de Rely
Jorritsma-priis yn steane.
Oan ’e ein fan 2017 komme wy wer mei in temanûmer: dêryn wolle wy de literatuer fan Baskelân
foar it fuotljocht bringe. Wy binne der wiis mei dat it Nederlânsk Letterefûns troch it ús takennen
fan subsydzje wurdearring sjen lit foar de ‘bûtenlânske’ temanûmers dy’t wy troch it jier meitsje.
André R. Looijenga
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