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De grutte fisken ite de lytskes 

Myn favorite skilder is Pieter Bruegel de Alde. Syn gravuere De grutte fisken ite  
de lytskes kies ik as embleem foar dit boek. Foar my symbolisearret de print in 
kapitalistyske maatskippij dy’t fret om mar trochgroeie te kinnen en dêr’t de 
grutte fisken hieltyd grouwer wurde en de lytskes hieltyd skrieler. De grutte fisken 
ite de lytskes liedt unferbidlik ta de útputting fan de planeet en ta it útstjerren fan 
it minskdom sa’t wy ússels kenne. It wurdt tiid om nei ús ferstân ynstee fan nei 
ús honger te harkjen, tiid dat de lytse fisken wegerje om har noch langer opfrette 
te litten.
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Woord vooraf

Met pensioen gaan is een drempelervaring. Zo ben je binnen, zo sta je 
buiten. Met emeritaat gaan is nog erger, want de drempeloverschrij-
ding duurt veel langer. Je denkt namelijk dat je in al je geleerdheid 
de wijsheid nog in pacht hebt en het kost tijd om te beseffen dat de 
jongere collega’s niet alleen je positie zullen overnemen, maar dat ze 
voortaan ook de wetenschappelijke en intellectuele agenda bepalen. 
Eigenlijk, zo realiseer je je dan ineens, hebben ze dat al een paar jaar 
gedaan. Dat is ook goed! 

In mijn geval stonden de omstandigheden een al te organische 
gang van zaken enigszins in de weg. Daarom voel ik me extra dank-
baar en gesteund dat zoveel mensen bereid waren om me de drempel 
over te helpen. Met name doel ik dan op de schrijvers van het tweede 
voorwoord van dit boek: Cor van der Meer, Anne Popkema, Willem 
Visser en Jan Ybema. Zij zorgden ervoor dat het boek er kwam, zij 
zetten de emmer klaar, ik hoefde die alleen maar te vullen. 

Er zijn ook veel mensen die me op een andere manier hebben ge-
steund en geholpen, door te lezen, te luisteren, tegen te spreken. Ze 
zijn belangrijk voor me geweest en daar ben ik hen dankbaar voor. 
Van hen noem ik Jesse van Amelsvoort, Jos Buis, Joke Corporaal, 
Johanne van Dijk, Arjen Dijkstra, Frank Huisman, Henk Minnema, 
Geart de Vries, Rob Wagenaar. Een speciaal woord van dank verdient 
Jan Ybema. Hij heeft er als (technisch) redacteur voor gezorgd dat er 
een mooi en ordentelijk boek kwam. Reyer Boxem bedank ik voor het 
genereuze gebaar waarmee hij een selectie van zijn prachtige foto’s 
beschikbaar stelde. Ik hoop dat de lezer ook zal zien dat Reyer hetzelf-
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de Friesland in beeld brengt dat ik in woorden heb proberen te vatten.
Tenslotte zou dit boek er natuurlijk helemaal nooit zijn gekomen 

zonder Kuna. Zij heeft altijd troostwoord, moedwoord en weerwoord 
en ze hield de zaken daarmee kunstig in het hoognodige evenwicht.

Sauwerd, 10 oktober 2022
Goffe Jensma



13

Foaropwurd

Goffe Jensma, sûnt maaityd 2008 heechlearaar Fryske Taal en Kul-
tuer oan de Ryksuniversiteit Grins, is fan ’t hjerst mei emeritaat gien. 
Guon kollega-frisisten hiene dêrom it idee opfette om him mei in ar-
tikelbondel te earjen as de alsidige wittenskipper, de orizjinele tinker 
en esseeïst dy’t er yn syn karriêre west hat en noch altyd is – as man 
fan de fiersichten ek, dy’t de ôfrûne jierren mei rjochting jûn hat oan 
de maatskiplike en bestjoerlike diskusje oer Fryslân en de frisistyk en 
wat dy begripen yn de 21ste iuw noch, of miskien wol opnij, betsjutte 
kinne yn in globalisearjende wrâld.

Jensma skreau dêr ûnderskate artikels en stikken oer, ferspraat 
publisearre yn bondels en tydskriften. Wy wiene fan doel om guon 
fan dy stikken foar in breed publyk te bondeljen en Jensma dêrmei te 
ferrassen by gelegenheid fan syn emeritaat. 

It rûn lykwols oars: it die bliken, Jensma prakkesearre sels ek oer 
in bondeling fan eigen wurk. Dêrom, ornearren wy, moast hy sels de 
regy krije oer de seleksje en eventuele bewurking fan de artikels en 
oer de taheakken. Jan Ybema, ien fan syn âld-studinten, hat redaksjo-
nele stipe jûn. It is dêrmei in boek fan Goffe Jensma sels wurden, dêr’t 
hy sels dan ek de ferantwurdlikheid foar op him nimt.

Sûnder finansjele stipe hie it útjaan fan dit boek net mooglik west. 
Wy wolle dêr de neikommende ynstellingen en ynstituten fan herten  
tank foar sizze: de provinsje Fryslân, Ottema-Kingma Stichting, Kenin- 
klik Frysk Genoatskip, Stifting FFYRUG en it Frysk Akademyfûns.

Wy hoopje dat de bondel ûndersikers oantrune sil om fannijs, of 
foar it earst, mei it wurk fan Goffe Jensma yn ’e kunde te kommen, 
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mar foaral dat it oansette sil ta fuortset ûndersyk op de tema’s dy’t yn 
Jensma syn wurk altyd sintraal stien hawwe.

De inisjatyfnimmers,
Jan Ybema
Cor van der Meer
Anne Popkema
Willem Visser

Ljouwert,
septimber 2022
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1

Inleiding: Exit Fryslân

— Op ’e seedyk —

It is sawat tsjuster. Noch justjes streaket krekt boppe de kym it lêste 
ljocht oer it wetter. Ik stean op ’e seedyk. Yn ’e fierte op ’e pier makket 
in boat him los fan de wâl. As it skip de steven keart, rekket it metaal 
fan de boech de stiennen kaai. It brûnsbûnzjend lûd stjert stadich 
út en it skip gliidt de nacht yn. Oer de reling bûgd steane sylhûetten 
stil myn kant út te sjen. Ik sjoch hoe’t op de wite boech yn bloklet-
ters noch krekt lêsber de namme fan it skip skreaun stiet. Stiet dêr 
‘Fr..yslân’? De sylhûetten komme yn beweging en rinne fan de izeren 
treppens ôf nei ûnderen, it rûm yn.

— Exit Fryslân —

Exit Fryslân. Letterlijk vertaald heeft dat zinnetje meer dan één be-
tekenis. ‘Hij verlaat Fryslân’. Dat doet een professor Friese taal- en 
letterkunde inderdaad als hij ermee kapt en met pensioen gaat. Het 
kan ook betekenen: Fryslân verdwijnt, gaat naar de filistijnen. Som-
mige mensen denken dat en ook ik denk het vaker wel dan niet. Het 
Friesland waarmee ik ben opgegroeid bestaat niet meer. Het is veel 
meer onderdeel van de grote wereld geworden dan iedereen ooit voor 
mogelijk had gehouden.

Daarom zou je ‘exit Fryslân’ daarnaast ook heel goed kunnen op-
vatten als ‘Uitgang Fryslân’, ongeveer alsof je in een trein zit of op 


