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Privé Domein 139: ‘Eigen Land’ maar niet ‘Boreaal’ (naar Thierry de Baudet)  
(Groninger Museum en Friesland) 
Na al die cultuurdompers van Ilja Pfeijffer in Grand-Hotel Europa is ons de schrik om het 
hart geslagen. Toch niet hoor. Wij hebben Venetië denk ik wel 20x bezocht en ofschoon 
die vaparetto’s altijd bomvol zaten was er buiten de grote trekpleisters als San 
Marcoplein en de Rialtobrug zo ontzettend veel meer te zien en hoe meer je buiten die 
plaatsen kwam hoe minder druk het werd. Die verfoeide cruiseschepen – wat een ramp 
om daar je vakantie op door te brengen – zetten vakantiegangers als vee af – voorop 
loopt een figuur met een paraplu omhoog om het volk bijeen te houden – lopen in snel 
tempo voorbij – letten meer op elkaar dan op wat ze zien en moeten in een kort 
tijdsbestek Venetië hebben gezien en beleefd. 
 
En ja natuurlijk, het toerisme wordt een probleem. Wat zijn wij dankbaar alle grote attracties en 
musea al jaren geleden bezocht te hebben. Dat gaat nu echt niet meer in de grote 
vakantieperioden. Toeristen zullen zich op talloze kleinere plaatsjes, steden met mooie musea 
moeten richten. 
 

Groninger Museum: Daan Roosegaarde ‘Presence’ 
Hoeveel jaren wij niet de tentoonstellingen in het oude en nieuwe Groninger museum 
hebben bezocht zijn niet op een hand te tellen. Onlangs bezochten we de opening van de 
tentoonstelling van Daan Roosegaarde’s (1979) tentoonstelling ‘PRESENCE’. Roosegaarde 
slaagt erin de zon binnen te halen in een museum dat zelf geen zonlicht heeft. 
Het hele museum is één groot lichtgevend sferisch landschap geworden waarin de 
toeschouwer actief betrokken wordt. Via technisch vernuft toch een poëtische ervaring. 
De bezoeker loopt over paden terwijl zijn voetstappen lichtend na-ijlen of doen zijn 
lichaam opdoemen op de museumwanden. Hemelse sferen wisselen zich af met 
pollockachtige drippings in sneeuw en spelen met levend lopend licht waarin kinderen 
volop sporen kunnen maken. 
 

 
                                                                                                       Smog Free Tower Rotterdam-Beijing 
 

Roosegaarde is begaan met onze aarde en streeft naar schone lucht, water en energie. 
Vuile lucht zuivert Roosegaarde met zijn ‘Smog Free Tower’. 
Roosegaarde vindt zijn inspiratie in kunstenaars uit de jaren 1960 en 1970 (bv Landart en 
Arte Povere) en in de natuur van lichtgevende kwallen en vuurvliegjes. 
 
Wall House#2 Hoornsemeer Groningen. 
Na al die jaren in het Groninger Museum bezochten we op aanraden van Andreas Blühm 
het Wall House #2 aan het Hoornsemeer iets buiten Groningerstad. Het Wall House#2 is 
al in 1973 ontworpen door de New Yorkse architect John Quintin Hejduk (1929-2001) maar 
kreeg pas in 2001 zijn plek aan het meer, helaas te laat voor de iets daarvoor overleden 
architect. 
Hejduk wordt tot de ‘New York Five’ gerekend: Richard Meier, Michael Graves en Peter 
Eisenman. Richard Meier en Michael Graves zijn in Nederland bekend door hun gebouwen 
in Den Haag. 
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                                                                                 Met mooi uitzicht over het Hoornse water 
 

Het drie- losse – verdiepingenhuis voor twee personen bestaat vooral uit rondingen en 
een grote muur, voor elke verandering van ruimte moet je door de muur en hoef je 
elkaar niet tegen te komen. Er worden regelmatig wisselende tentoonstellingen gemaakt. 
Hejduk maakte een gang van 25 meter waarmee hij ‘tijd’ wilde uitdrukken. Waar je 
binnen komt is het verleden, de muur is het nu, de rest is toekomst. 
 

        
Nientje loopt weer de trap op 
 

Friesland - Fryslân  DOKKUM  
Leonie wilde al heel lang eens een Friese Elfstedentocht gaan maken (droog zwemmen 
en schaatsen). Waar te beginnen ? Dokkum natuurlijk, Bonifacius en Willibrordus is ons 
vroeger, vanuit katholieke achtergrond, met de paplepel ingegoten. 
Mensen moeten blijkbaar altijd bekeerd worden – iemand een mening overbrengen – is 
van alle tijden en het gebeurt nog iedere dag – en nog steeds met geweld als men zijn 
zin niet krijgt. Veel godendom, de heidenen, moesten overtuigd worden van de ware ene 
God, nou ja een dictator kan ook. Bonifacius (Wynfritch geheten 673-754) – brenger van het 
goede - kwam vanuit zuidwest Engeland via eerst Dorestad (Wijk bij Duurstede) bezocht 
te hebben in Dokkum om er het geloof te brengen en heidenen te leren niet hun doden te 
verbranden maar te begraven en in de ene ware God te geloven. Uit Engeland ja, waar 
men van geloof veranderde in 1534 toen Hendrik V111, zes vrouwen, waarvan hij er 
twee liet onthoofden omdat hij niet mocht scheiden van de paus van zijn eerste vrouw 
toen deze hem geen overlevende zoon bracht en de ‘Anglicaanse kerk-Kerk van 
Engeland’ een feit werd. Je vraagt je af hoe het mogelijk is dat een heel volk zo’n idioot 
Hendrik V111 kon volgen. 
Bonifacius reisde door zowat heel Duitsland, wordt de apostel van Duitsland genoemd en 
werd aartsbisschop van Mainz. 
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We logeren in een hotel aan het Dokkumergrootdiep, niet aan het Dokkumer Ee waar de 
schaatsers overheen gaan, kijken vanuit onze kamer weemoedig over spiegelend water 
naar het verre verleden en overdenken onze zonden:Schulden worden overgedragen. 
Willibrordus (658-739) had in Friesland en de lage landen en daarbuiten al veel voorwerk 
gedaan. 
Bonifacius werd toen hij met 53 medewerkers een doopfeest wilde opluisteren door 
stokslagen in Dokkum of omgeving in 754/755 vermoord. 
Het verhaal gaat dat de bekering of kerstening van de heidenen plaatsvond toen 
Bonifacius de heilige eik van de heidenen omhakte en er vervolgens door de goden niet 
werd ingegrepen, de heidenen tot bekering overgingen. ‘Er was geen eik meer veilig’ 
 

  
                                              Grote of Sint-Martinuskerk en Ijssculptuur van Birthe Leemeijer (1972)markt 
 

Luther (1483-1546) gooide met zijn 95 stellingen op de deur van kerk in Wittenberg roet in het 
rustig geworden water. Tijdens de Tachtigjarige oorlog 1568-1648, de bevrijdingsoorlog tegen 
Spanje, vechten overal katholieken en de nieuw gelovigen protestanten elkaar op leven en dood. 
Zo ook in Friesland. 
Tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) tussen de Republiek en de Spanjaarden laaien de 
theologische twisten weer in alle felheid op. Het ging vooral om het leerstuk van de predestinatie 
(uitverkiezing); om de vraag of God bij de geboorte van een mens al bepaalde of diegene naar de 
hemel of hel zou gaan. Geen zinnig mens, hoop ik, gelooft dit meer, maar in mijn jeugd was dat 
voor velen normaal. 

 
Op onze reis door Friesland merkten wij dat onder alle soorten gelovigen de ontkerkelijking 
plaatsvindt. Kerken staan leeg, worden niet meer bezocht voor erediensten, worden omgebouwd 
tot atelier, winkels, appartementen, theaters, musea en dorpshuizen. 
 
De ijssculptuur van Birthe Leemeijer op de markt vind ik een van de mooiste sculpturen 
die er te zien zijn langs de Elfsteden; speelbal van de elementen zon, luchtvochtigheid, 
temperatuur en wind doet dit bronzen beeld denken aan een bladerdak waaruit koude 
lucht opstijgt en in een ijssculptuur overgaat. De energie wordt opgewekt door 
zonnepanelen. 
De bomen op de markt kleuren rood in het najaar en verwijzen naar Bonifacius en zijn 
volgelingen die werden vermoord. 
 

  
Ontstaan van het beeld                                                   metamorfose van het beeld 
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Oogappel Leeuwarden 
Wij volgen niet de officiële route die begint en eindigt in Leeuwarden. 
We waren slechts één keer, lang geleden in Leeuwarden geweest en hadden daar het 
oude museum bezocht. Leeuwarden werd een openbaring voor ons. Wat een prachtige 
stad, een stad van allure, met mooie herenhuizen, veel ruimte en parken en mooie 
musea. In 2018 werd Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa ten koste van 
bijvoorbeeld Eindhoven. Eindhoven kon nauwelijks geloven dat de stad van innovatie en 
design het moest afleggen tegen het meer provinciale Leeuwarden. En was burgemeester 
Jorritsma niet vanuit Leeuwarden als commissaris van de Koningin in Friesland naar 
Eindhoven gekomen. We kunnen best trots zijn op Eindhoven, maar eerlijk is eerlijk, 
Leeuwarden is een veel mooiere stad en overal waait nog de sfeer van stadhouderlijk 
bloed. 
De eerste keer van deze reis logeren we in ‘Boutique Hotel Catshuis’ dat ooit het 
voornaamste woonhuis in Leeuwarden was en oorspronkelijk eigendom van ‘Pieter Cats’, 
koopman, politicus en bestuurder, die in 1806 het woonhuis liet bouwen in Empirestijl. 
 
Fries Museum 
De Friese architect ‘Abe Bonnema’ liet bij zijn overlijden in 2001 18 miljoen euro na voor een nieuw 
te bouwen Fries Museum aan het Wilhelminaplein in Leeuwarden. Bonnema wilde dat Hubert-Jan 
Henket de architect zou worden van de nieuwbouw die onder andere ook het De Vriese Paviljoen 
van het Boymans museum heeft gebouwd. Zijn bouwstijl kenmerkt zicht door Licht en Luchtig.  

 

         
Museum Leeuwarden bovenste verdieping kijkend over het Wilhelminaplein staat links en rechts hoog op een 
gebouw ‘JA JONGU – NEE JUH’ en ja zo is het wel allemaal een beetje in het leven 
 

Het museum toont met behulp van videobeelden de wording en verandering van 
Friesland, de strijd tegen het water maar ook dat het water geeft. 
 
Er zijn vele mooie objecten te zien maar vooral viel mij het werk van Lourens Alma 
Tadema op (1836 geb. in het Friese Dronrijp en gestorven in Wiesbaden 1912), sinds 1899 Sir 
Lawrence Alma-Tadema. Beroemd, verguisd en weer beroemd. Tadema schildert gladde, 
realistische historische taferelen van luxe en decadente taferelen uit het Romeinse Rijk 
(reisde naar Rome, Florence…) die verwant zijn aan de ‘Prerafaëlieten’ – ‘Ford Madox Brown’ en 
‘Dante Gabriel Rosetti’ en de Duitse ‘Nazareners’ als ‘Friedrich Overbeck’ en ‘Peter von 
Cornelis’. Zijn opleiding volgde Tadema aan de toen beroemde Academie van Antwerpen. 
Zijn werken roepen nostalgie op, zijn verfijnd van stofuitdrukking. Hij wordt vooral 
beroemd in Engeland, woont in Londen, waar hij toevallig voor een medisch consult 
terechtkomt, wordt in de ridderstand verheven en is een van de meest succesvolle 
schilders van de negentiende eeuw. Na de eerste wereldoorlog zakt zijn markt in elkaar 
door het allesoverheersende modernisme. Alma Tadema wordt begraven in de beroemde 
St Paul’s cathedral in Londen. 
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Een groter verschil tussen Tadema (1836-1912) en de andere Friese schilder Gerrit Benner 
(1897-1981) is bijna niet mogelijk. 
 

   
 
Het wordt weer een lange brief – ik schrijf veel – om zelf niet te vergeten. 
Ik keek verwonderd naar een innemend portretje van Emo Verkerk zijn vader. 
Indrukwekkend is de tentoonstelling van ‘Éric Van Hove’ (1975 Algerije) met zijn 
tentoonstelling ‘Fenduc’ (kunst-handelspost) waarin hij laat zien waar in achteraf 
werkplaatsjes internationale ambachtslieden, economen, kunstenaars met overgeleverde 
kennis oude en nieuwe motoren worden gemaakt, niet via de lopende band, maar in 
elkaar gecreëerd met mensenhanden. – Ongeacht afkomst – doen ingenieusheid, liefde 
voor het ambacht, het materiaal, je ziel oplichten. Schoonheid puur sang. 
 
Ik heb HELAAS geen Bal verstand van techniek maar deze motorblokken zijn KUNSTWERKEN. 

 

 
Eric Van Hove                    Emo Verkerk – Vader               Eric Van Hove 

 
Laat ik het zo zien. De boom die buiten het beeld doorgroeit is de VADERBOOM die kennis/liefde 
van al het leven doorgeeft en daarom past het schilderijtje wel tussen de kunstwerken van Eric Van 
Hove. 
 
Leeuwarden, Bolsward, Wieuwerd verwijzen de dikgedrukte woorden naar 
oorspronkelijke terpen, heuvels die telkens verhoogd werden door het almaar stijgende 
water en uiteindelijk dorpen werden. De eerste terpen ontstonden 100 na Christus. 
Friesland is water, grenzend aan Noordzee en Waddenzee, sloten, meren en plassen. 
Als je in Friesland het vlakke land, overschot aan water, de luchten ervaart dan kun je 
niet anders constateren dat we in een mooi land mogen wonen, mooi georganiseerd, het 
water in toom gehouden – van vijand naar vriend. 
 
Wieuwerd –Wiuert (Fries) 
Bij dit minuscule plaatsje ten noorden van Sneek sta ik toch wat langer stil.                      
275 Inwoners en toch een heel interessante geschiedenis. Oorspronkelijk één van de 500 
terpen (woonheuvels) die over de Friese kleistreken verspreid lagen.                                
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Wieuwerd lag toen aan de Middelzee. Wieuwerd was een rijke plaats geworden door de 
zeevaart; nu ligt het dorpje tussen groene weiden. 
Pas midden vorige eeuw werden de terpen afgegraven vanwege de vruchtbare grond; er 
was immers nog geen kunstmest. Tijdens die afgravingen werden veel schatten 
gevonden, in Wieuwerd werd een enorme goudschat gevonden. (Rijksmuseum voor Oudheden 
in Leiden)                                                                                                                                                
Ik ben vooral geïnteresseerd in het geslacht ‘WALTA’ dat het Waltahuis of Thetingaslot 
bewoonde. Zoals overal vonden er twisten om het geloof plaats; in de buurt van Walta 
tussen Schieringers en Vetkopers, een geschil tussen cisterciënzers en norbertijnen. 
In 1514 werd het Waltaslot belaagd en verwoest door ‘Den Zwarten Hoop’. In 1522 
werd het slot nadat het slot weer was opgebouwd, nu door stadhouder Schenck van 
Toutenburg, verwoest: ‘…… ende sloegh alles doodt…’. (1)  
 

 zoals het Waltaslot of Stins ongeveer zou zijn geweest 
 
De tachtigjarige oorlog (1568-1648) zorgde opnieuw  voor grote onrust waardoor de 
Walta’s moesten vluchten. 
 
Anna Maria van Schurman en de LABADISTEN 
Op het einde van de zeventiende eeuw, na lange tijd vergeten te zijn, stond Wieuwerd 
weer volop in belangstelling doordat op het Walta-slot de Labadisten zich vestigden: 
een Gereformeerde en van de wereld afgescheiden Gemeente; een piëtistische 
godsdienstige sekte. Het was een tijd van zedenverval; bier- en brandenhuizen waren 
geopend en er heerste veel dronkenschap terwijl de kerk leeg bleef. ‘De harten zijn 
verkleumd en de liefde is geweken. We moeten de verstrooiden wederom 
vergaderen….’(1) Hervorming moest er komen zei de vrome vrouw ‘Anna Maria van 

Schurman’(1607-1678), humaniste, taalkundige dichteres, talenwonder, kunstenares, eerste 
vrouwelijke studente toegelaten aan de universiteit van Utrecht, ofschoon ze slechts 

achter een gordijn de colleges mocht volgen – ze was een mannenziel in een 

vrouwenlichaam – ze had haar vader beloofd nooit te trouwen – ze moest zich 

niet inlaten met ‘die ‘onontwarlijken verdorven wereltschen huwlijksbant.’ (2)  
Ja Anna was zeer kuis. Anna vroeg de Fransman Jean de Labadie naar Wieuwerd te 
komen. ‘…. De Sodoms zullen ondergaan in verderf’. Jean de Labadie preekte in 
Zwitserland, Utrecht, Middelburg, Veere, Duitsland, Denemarken…. 
 
‘Wij willen, o God, voortaan niet willen, wij willen zelfs niet zijn…O, mogen wij voor U 
verdwijnen en doen alsof wij niet meer waren, opdat Gij alleen in ons moge zijn.’ (1) 

Anna van Schurman was bevriend met Constantijn Huygens en vele geleerden in binnen- 
en buitenland. Ze schreef een dissertatie,was hoogleraar aan de universiteit van 
Franeker, vond dat vrouwen moesten kunnen studeren aan de universiteit: ze was de 
geleerdste vrouw van Nederland. ERE WIE ERE TOEKOMT! 
 
De Labadisten wilden een gesloten gemeenschap op het landgoed Walthastate in 
Wieuwerd, met ongeveer 400 leden die samenleefden en werkten volgens strenge regels. 
Wie zich aan de gemeente verbond had geen eigendom meer, herders beheerden alles. 
De wereldlijke geest moest worden verbannen; geen opschik en uiterlijkheden meer. De 
herders gaven alle leden hun werkzaamheden die ze dagelijks moesten verrichten en er 
werd Frans gesproken. 
Na 1680 trad het verval van de gemeenschap omdat onder andere armen zich 
aansloten, het aantal kinderen toenam en er niet genoeg geld binnenkwam 
omdat de gegoeden zich terugtrokken. 
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zelfportert als kuisheid              Jean de Labadie     Nicolaaskerk –beschermer van vissers     Walthastate 

 
De kelder in de Nicolaaskerk 
Anna Maria van Schurman sterft in 1678 en bijna honderd jaar later in 1765 doet de 
Leeuwarder krant gewag van een opgegraven lijk dat van Anna van Schurman blijkt te 
zijn. Het bijzondere is dat het lijk in zijn volle glorie, alsof het niet gestorven was te zien 
was. ‘…….gelijk als een levend mensch…met kleren en al. ‘’ ……geheel gaaf uit de grond 
terwijl de kist geheel vergaan was. (2) 

De geleerden stonden voor een raadsel. Het lijk werd meteen weer ter aarde besteld 
zonder meer door iemand gezien te mogen worden. 
 

    
 
 

 
  Anna Van Schurman         Anna door Jan Lieve –niet Jan Lievens     mannelijk lijk 
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Van de oorspronkelijk elf kisten zijn er vier met een lijk overgebleven die goed 
geconserveerd zijn. Het is nog steeds een raadsel hoe deze lijken zo goed geconserveerd 
kunnen zijn, men denkt nu dat bepaalde gassen die uit de bodem opstijgen de 
eigenschap hebben om alle bederf te voorkomen….. Zelfs de vogels en dieren zijn de 
de lijken trouw gebleven. 
 
De rondleiding in de Nicolaaskerk met de lijken werd verzorgd door een DEURNENAAR 
getrouwd met een meisje uit Wieuwerd. 
 
Heeg en Woudsend 
We moeten even op adem komen na een teveel aan zondeval, Labadisten en niet 
vergane lijken en gaan op bezoek bij vrienden in Heeg aan het Heegermeer die daar een 
vakantiehuis hebben en laten ons bijna geruisloos meedrijven met hun motorboot naar 
Woudsend; de wereld lijkt hier op enkel wat gemurmel van water vol onschuld, alsof het 
altijd zo geweest is. 

 
Aanlegsteiger bij het huis van vrienden in Heeg --richting Woudsend – slapen in een wijnvat Stavoren 
 

In de lange Midstrjitte in Woudsend kun je bij alle huizen teksten lezen over kleine 
neringdoenden die daar geleefd hebben om niet vergeten te worden. 
 

 
Woudsend                                                                                       Midstrjitte 52 
   

Terug naar Leeuwarden:  
Prachtige plaatsen sieren Friesland, acht dagen is veel te kort om alles te zien en te doorgronden, 
toch kiezen we ervoor nog eenmaal terug te gaan naar Leeuwarden. 
We logeren in het prachtige Hotel Paleis Stadhouderlijk Hof, waarvan de hele omgeving 
de van Nassaus uitstraalt, zoals een boom in het midden van een hekwerk, opgedragen aan de 
troonbestijging van Wilhelmina omgeven met een lauwerkrans opgetuigd met sinaasappeltjes. 
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We dineren in de Nassauzaal. We kijken van ons tafeltje schuin naar grote schilderijen met portretten van de 
familie Van Nassau en geliefden en waar Johan Willem Friso van Nassau-Dietz – Prins van Oranje (sinds 1702 
geërfd van zijn achterneef stadhouder Willem 111) met zijn vrouw  Marie Louise van Hessen woonden. Hij 
verdrinkt tijdens een overtocht van Moerdijk over het Hollandsch Diep als zijn boot kantelt bij Strijensas. 
  

Vóór het hotel staat een groot standbeeld van Willem Lodewijk Graaf van Nassau- 
Dillenburg (1560-1620) met de tekst: D’’N VADER EN ZIJN VOLK – D’N STRIJDER VOOR SLAND VRIJHEID 

Die strijd was tegen de Spanjaarden gedurende de Tachtigjarige Oorlog. Hij was 
getrouwd met zijn nicht Anna van Nassau de dochter van Willem van Oranje.               
 

Er liggen in de Grote of Jacobijnenkerk 18 van Nassaus begraven. 
 

         
Grote of Jacobijnenkerk         Ik kon niet nalaten nog wat kleingeld voor de Nassaus op te halen 
 

Museum Princessehof 

We willen per se het keramiek Museum Princessehof bezoeken. 
De naam zegt het al, het museum is gewijd aan de weduwe van stadhouder Johan 
Willem Friso van Nassau-Dietz - Prins van Nassau vanaf 1702 Maria Louise van Hessen-
Kassel (1688-1765), liefkozend Marijke of tante Meu genoemd. 
 
De collectie heeft een grote impuls gekregen door notaris Ottema die een enorme 
collectie aan het museum heeft geschonken. De collectie van oorspronkelijk Chinees en 
Italiaans aardewerk is indrukwekkend in een omgeving die buitengewoon aangenaam is. 
Leeuwarden heeft altijd al plateelbakkers (gleibakkerijen) gekend. De hele ontwikkeling van 
Neolitisch aardewerk tot zeer eigentijdse keramiekkunst is in dit museum te bewonderen. 
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Chinees Ru aardewerk (1086-1106) exclusief voor de Chinese keizer, met gecraqueleerd 
glazuur dat minuscule barstjes heeft: imperfectie werd als verdienste gezien. 
Veel moderne kunst uit het Westen is pas in de twintigste eeuw tot die ontdekking 
gekomen. 
 
Voordat we Leeuwarden verlaten zien we de ongenaakbare ‘Love’ fontein sculptuur van 
twee jonge mensen in de nabijheid van het centraal station van de kunstenaar Jaume 
Plensa. (1955 Barcelona) 
 

 
Jaum Plensa                                             Cornelia Parker Workum       Allora&Calzadilla 2,5hx18m Harlingen 
Elf fonteinsculpturen langs de Elfsteden voor Leeuwarden als culturele hoofdstad van Europa 
 

We bezoeken Franeker (Eise Eisinga Planetarium), Harlingen, Sneek, IJlst, Workum (Jopie 
Huismanmuseum), Hindelopen en Stavoren. 
 
Stavoren 
Zwaluwen vliegen aan en uit van het plafond in de smalle gang voor de wijnvatkamers. 
Ja, ja het vrouwtje van Stavoren dat door haar arrogantie van voorspoed en rijkdom aan 
de armoede geraakte en dacht nog rijker te worden. Haar gouden ring gooide ze in zee 
omdat ze geen genoegen wilde nemen met het graan dat de schipper voor haar had 
meegebracht. ‘Net zo min dat ik deze gouden ring ooit nog terug zal zien, zal ik in de 
bedelstand vervallen.’ Echter een visser ving een vis met in de buik haar ring. Vanaf toen 
raakte ze in de armoede. 
  

In verband met Leeuwarden als Culturele hoofdstad van Europa maakte Mark Dion (1961 

USA) een sculptuur van een vis in een fontein waarin het verhaal van de ring van het 
vrouwtje van Stavoren wordt verbeeld. Voor alle Elfsteden hebben kunstenaars 
fonteinsculpturen gecreëerd. 
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Mark Dion                                             vrouwtje van Stavoren                 Stephan Balkenhol Sneek 

Noord-Holland 
Vanuit Zurich(zuidoever-zuidhoek) in Friesland rijden we over de afsluitdijk naar Den 
Oever die Friesland met Noord-Holland verbindt en een haarscheiding brengt tussen 
IJsselmeer en Waddenzee. 
De zon is op zijn best, het water is aan beide zijden zo scherp als een mes, geen 
rimpeling is vanuit de auto te bespeuren, het licht glanst als een vlakke spiegel. 
Helaas kunnen wij niet het wonder van Daan Roosegaarde aanschouwen die geen 
lantaarn nodig heeft om het licht uit te strooien als een auto over de afsluitdijk rijdt.  
Als de auto voorbij is dooft het licht. 
 
Via Medemblik, Enkhuizen (Zuiderzeemuseum), Hoorn, Volendam, Monnickendam, oude 
vissersplaatsjes, pareltjes van schoonheid gaan we naar schiereiland Marken. 
 

      
Afsluitdijk met het wondere licht van Roosegaarde  Enkhuizen Drommedaris, zuidelijke toegangspoort en    
Westerpoort 
 

Marken 
Marken ooit een eiland is nu door een lange weg met het vaste land verbonden een 
schiereiland geworden. 
We verblijven in hotel Hof van Marken dat geleid wordt door de Belgische designers 
Yannic en Sarah. Yannic ontwerpt vooral interieurs voor dure jachten. 
De ontvangsthuiskamer is gezellig eclectisch ingericht. Een probleem voor Leonie was de 
moeilijke trappen naar boven – het was heel heet die dag – waar we uitkeken over oud 
Marken en het IJsselmeer. 
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Toelichting Titel: ‘Eigen Land maar niet Boreaal’ is ontleend aan een uitspraak van 
Thierry Baudet waarin hij het heeft over Boreaal Europa waarmee tot uitdrukking wordt 
gebracht dat Europa van oorsprong alleen door blanken was bevolkt en nu niet meer en 
dat we dit moeten herstellen. 
 
Uit de overwinningsspeach van Thierry  Baudet bij de Provinciale 

Statenverkiezingen (21 maart 2019) 
‘De uil van Minerva (godin van de wijsheid) spreidt zijn vleugels bij het vallen van de 
avond’ 
‘……,,En zo staan we hier. Vanavond, te elfder ure, letterlijk. Te midden van de brokstukken van 
wat ooit de mooiste, grootste beschaving was die de wereld ooit heeft gekend. Een beschaving die 
alle uithoeken van de wereld bestreek, die vol zelfvertrouwen was. En die de mooiste architectuur, 
de mooiste muziek en de mooiste schilderkunst heeft voortgebracht die ooit onder de sterrenhemel 
heeft bestaan. Ons land maakt onder deel uit van die beschavingsfamilie. Maar net als die andere 
landen van die boreale wereld, worden we kapotgemaakt door mensen die ons juist zouden 
moeten beschermen.’  
Boreaal betekent letterlijk ‘noordelijk’ of ‘noordenwind’. In extreem rechtse kringen is het een 
eufemisme (verzachtend woord) voor raszuiverheidtheorieën. Baudet ontkent dit, 
maar zijn gedachtegoed liegt er niet om. 
 
Laten we trots zij op ons mooie land maar laten we vooral met een open blik onze 
medemensen behandelen zoals ook wij behandeld willen worden. 
 
We rijden naar huis en voelen heel sterk dat we nog eens terug moeten. 
 
Literatuur: 
(1) Wieuwerd en zijn historie, pag.10,37,40 uitg. van der Eems, Oosterend (p.5,6 tekst)  
(2) Marjan Brouwer:Vrouw van de wereld –het leven van Anna Maria van Schurman, 
     pag.,11, 17, Museum van Martena Franeker. (p.6,7 tekst) 
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