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Dit sil it earste nûmer fan ensafh wêze dêr’t Piter Boersma neat oan ta dien 
hat, al stiet der âld en nij wurk fan him yn, is er op alle ôfbyldingen werom te
finen en geane alle stikken oer him en/of syn wurk. Hy wist sels in tiidlang
neat fan dit nûmer.
Doe’t er begjin jannewaris 2014 ús te witten die dat er oan ’e ein fan it jier
it haadredaksjestokje trochjaan woe, wiene wy wol even fan slach. Mar net
lang, al op ’e wei fan dy gearkomste by Cor yn ’e St. Anthony-strjitte nei de
nijjierssit by Wouters, moat it idee ûntstien wêze. Neist oare wylde plannen
fûnen wy inoar yn it plan om Piter in spesjaalnûmer oan te bieden, as tank
foar al syn krewearjen troch de jierren hinne, earst foar Hjir en de lêste jierren
foar ensafh.
It nûmer waard taret bûten Piter om. Mar hoe giet soks, ien en nochris ien
makket in fersin yn ’e mailadressen. En Piter krijt in mailtsje dat er net ha
moatten hie. Doe ha wy it op ’e gearkomste fan begjin desimber mar sein, dat
wy mei nûmer 6 rêde soene. En dat wy der mei-inoar foar ynstiene dat er der
bliid mei wêze soe. (dat moat noch bliken dwaan fansels) De tsjinset fan Piter
kaam ek noch yn dyselde gearkomste: hy bleau – al stjit er wol guon taken
ôf – oan as haadredakteur! No, dêr binne wy allegear allinne mar bliid om.
Wy fûnen it lykwols skande om al dy moaie stikken dy’t yn ’e tuskentiid
ús kant útkommen wiene – fan (âld-)redaksjeleden, freonen, kunde, de soan,
we hoegden net ien oan te trunen – dêr’t alderhande fasetten fan Piter en syn
wurk yn nei foaren komme, werom te stjoeren. En om mei in bekende 
útfeartûndernimming te sprekken: ‘wêrom wachtsje mei wat moais te sizzen, as it
hjoed ek kin?’ Dat sadwaande leit it Piter-nûmer no dochs foar jim en is Piter
noch hieltyd haadredakteur.

Lokkich 2015 tawinske!

Janneke Spoelstra


