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over een nieuwe grondslag voor de politiek van onze maatschappij

Zeer geachte heer,

“we moeten tot een verbreding van onze basis komen, en wel in de eerste plaats.....”
Natuurlijk kun je zoiets niet verlangen maar het zou het ledental misschien ten goede komen. In elk 
geval had het mij ervan kunnen weerhouden mijn lidmaatschap maar weer op te zeggen.
Ik heb mij nu door u laten overhalen mij opnieuw bij DS 70 aan te sluiten, en zelfs aal 10 van de de 
honderden guldens die ik te kort kom voor over gehad. Ook houd ik mij nu – al doe ik het op mijn 
eigen manier ‘Intensief en agressief met de partijvernieuwing bezig. Ik zoek ijverig naar een 
pseudoniem voor het politiek bulletin. Uit dit alles moge blijken hoe goed uw complimenten 
werken.

Op 25 april schreef u mij een antwoord op mijn “zeer boeiende  “brief van de zevende. Uw 
woorden waren zo vleiend, dat ik een ogenblik heb getwijfeld aan uw oprechtheid. Maar laat ik 
aannemen dat u het meende en u voor de consequenties zetten. Dat zijn dat u aan de woorden van 
deze “kies-ster“ met de klemtoon op de laatste lettergreep zoals u voorstelde- iets meer aandacht , 
nòg iets meer aandacht, schenkt aan deze brief

Ik heb er namelijk alle begrip voor dat u zich niet met alles wat op u als voorzitter enz enz afkomt 
uitvoerig in kunt laten eb zeker niet met zaken die niet van onmiddellijk belang zijn voor de 
politiek. Hoe onwaarschijnlijk het u ook mag voorkomen aan de linguïstische kwestie die ik te 
berde bracht, zit meer politiek vast, dan u denkt.

Ziet u, de taal is de gedachte zelf en het alfa en omega van elke beschaving. De taal vermeerdert ons
begrip met dat van anderen. Doordat elk van ons min of meer toch een eigen taal spreekt en die van 
de ander op zijn eigen manier verstaat, kan de taal ons inzicht zowel vertroebelen als verhelderen 
als verhelderen. 
Hoe geleerder iemand is, hoe geringer de kans dat de in hem opgeslagen kennis- kennis is taal- 
verwerkt is tot een helder inzicht.

Begrijpen is vertalen. Maar omdat sommige kennis macht is, loont geleerdheid meer dan inzicht, en 
vandaar de wonderlijke denkbeelden die een beschaving kenmerken.
Want de taal verandert van hier naar daar en van nu tot straks, maar daar wordt weinig rekening 
mee gehouden.
Berichten die ons van ver weg of van lang geleden bereiken zijn in de regel herhaaldelijk 
“vertaald”en zo is  in ons historisch inzicht vooral, de ene vergissing op de andere gestapeld.

Aan een brok overlevering als de Bijbel is dat duidelijk te merken maar ook de wetenschappelijke 
geschiedenisboeken hebben erg veel weg van een verzameling sprookjes. En op ons historisch 
begrip bouwen wij onze toekomstplannen, onze politiek.
Het waren politieke beweegredenen die mij dreven tot de linguïstiek – of hoe moet ik het noemen - 
er is geen enkele linguïst, maar ook geen enkel gewoon mens, die de taal op dezelfde wijze 
onderzoekt als ik doe.
Het begon met mijn afscheid van de BBK , een vakbond van kunstenaars. Vakbonden bedrijven 
extra parlementaire anti-democratische politiek. Vooral die van de kunstenaars met hun “publiek ik 
veracht U” en hun eis tot onderhoud uit de belastingpot. Het gevaar van de in 1945 boven water 



gekomen federatie van onschuldige kunstenaarsverenigingen is van meet af aan onderschat, 
aanvankelijk ook door mij. Gewoonlijk begeven mensen zich niet in een beroepsvereniging om de 
cultuur te ontredderen, de maatschappij te ontwrichten en de inflatie te bevorderen. ( Anarchisme 
staat de afschaffing van geld voor) 
Wat er met de culturele revolutie werd beoogd, was mij dus niet aanstonds duidelijk maar ik ben 
mij toen of eigenlijk al veel eerder gaan verdiepen in het vraagstuk. Ik was het er niet mee eens dat 
kunst als vormentaal een kleurentaal , Appel noemt het een “soort geheimschrift” werd opgevat, en 
daar klaarheid over te krijgen, boog ik mij over de echte taal.
Zonder het te weten was ik als BBK-lid een anarchiste. Het doet er niet zoveel toe dat ìk dat was, 
maar des te meer dat er miljoenen anarchisten rondlopen die het niet beseffen. Sommigen, 
misschien de meesten, zullen het nooit ontdekken. Zo heb ik pas op de leeftijd dat ik grootmoeder 
werd begrepen, dat ik in mijn jeugd (voor de oorlog) in een zuiver anarchistische jeugdbeweging 
heb gezeten in de regelrechte voorloper van provo.
Het was een ongeleide groep, maar de ouders van die kinderen waren anarchisten in het algemeen.
Het voorwendsel was drankbestrijding maar daar hadden we het nooit over. Ik heb in mijn leven 
voortdurend met anarchisme te maken gehad en dat heeft mij ertoe gebracht, mijn werk te 
verwaarlozen om te kunnen uitdokteren wat er precies gaande was.
Dat dit een uiterst ondankbare hobby is waarmee ik mij niet zuinig heb benadeeld en in diskrediet 
gebracht zult u wel niet van mij willen geloven. Niemand snapt het: Het lijkt zo altruïstisch. Maar 
hoe kan iemand die verziende is zich als een bijziende gedragen?

Ik ben niet bescheiden genoeg om kortzichtig te zijn. Geleidelijk aan ontwaarde ik het anarchisme 
dat ik als een onzichtbare hand de wereld na haar bevrijding van het Duitse, Italiaanse en Japanse 
Fascisme bestuurt. Gezien de oorsprong van het fascisme in die landen: fascisme of 
nationaalsocialisme - waarom zou je ze niet over een kam scheren_ kwam voort uit het nationaal 
anarchisme. Dit nationaal socialisme was de terugslag daarop, maar het anarchisme dook onder of 
week uit en kwam in de gunst die de onderdrukker verspeelde. Om een herhaling van die 
geschiedenis te voorkomen is het noodzakelijk dat wij ons grondig op de oorzaak van het kwaad 
bezinnen. Door de inflatie gedwongen heb ik mijn oude vak weer opgevat zodat mijn schrijverij 
hierover niet opschiet, Niettemin zou ik u denkelijk kunnen helpen aan een sensationele nieuwe kijk
op een huidige politieke constellatie.
Samen met een historicus en een talenkenner en eventueel andere deskundigen zou ik een sensatie 
verwekkend boek kunnen schrijven dat de schellen van de kiezers hun ogen zouden doen vallen. Ik 
vraag u met de moed der wanhoop die mogelijkheid voor mij te scheppen of niet voor mij maar 
voor DS 0.
Hier volgt een poging U in het kort uiteen te zetten waar het om zou draaien.
De slotsom van mijn politieke verkenningen is, dat wij varen op een ondeugdelijk kompas. Ziet U, 
als er in India iets misgaat, dan wijst iedereen meteen naar India’s heilige koe en premier Ghandi is 
gedurig in de weer tegen de religie. Dat is daarginds bijzonder lastig door het lage 
ontwikkelingspeil van de doorsnee van de doorsnee gelovige.
Maar hoe staat het met de misstanden in Europa en Amerika: Wordt hier ook wel eens echt gelet op 
de nadelige invloeden die van heilige koeien kunnen uitgaan?  Nee: wij kennen enkel heilige 
huisjes. Daar wordt met een hartstocht, een betere zaak waardig, onophoudelijk tegenaan geschopt. 
Het is al lang verworden tot een gevecht tegen windmolens, want er zit, op anderhalve Jongeling na,
geen mens meer in. Wat is het dan voor heilige , die ons de nek breekt.
Onze religie is de wetenschap. Zodra een leer gepreekt wordt aan de universiteit, staat hij gelijk met
heiligverklaring. Vandaar dat alle nieuwlichters zich haasten, hun verzinsels te verwoorden in een 
wetenschappelijk klinkend taaltje om vervolgens op te klimmen tot  een leerstoel bij Alma Mater. 
Dan duurt het niet lang meer of de doctorale en doctorandale kwakzalver weet de overheid van zijn 
onmisbaarheid te overtuigen. De overheid creëert een werkgelegenheid voor hen en weldra is het 
hele volk vergiftigd, incluis de regering. En dit werd mogelijk gemaakt door het wetenschappelijk 
beginsel, dat een specialisme uitsluitend door de specialisten in hetzelfde vak beoordeeld mogen 



worden. Het publiek heeft al helemaal geen stem in het kapittel: Wetenschappelijke adelstitel dient 
voornamelijk om er leken de mond mee te kunnen snoeren.

Er is een tijd geweest dat leken tot geloof gedwongen waren in de kerk. Om mee te mogen praten 
moest je minstens zijn ingewijd als priester – maar die tijd ligt gelukkig ver achter ons. Hoewel: de 
rol van de kerk is in hoofdzaak overgenomen door de wetenschap en nu is het met wetenschappelijk
gezag al ongeveer weer net zoals vroeger met het kerkelijke. 
Hoe is dat zo gekomen? Om dat na te kunnen gaan moeten we een duik in de geschiedenis nemen. 
Aan genesis gemeten, dat van oudsher althans in de christelijke kunst een vooraanstaande plek heeft
ingenomen, was de kerk al tijdens haar oprichting aan de wetenschap vijandig. Maar niemand weet 
meer waarom. Ik merk dat aan als een lacune in ons politiek-historisch inzicht, vooral omdat de 
oude strijd telkens opnieuw is opgelaaid – het bekendste voorval is het vonnis over Galilei, maar dat
was een uitzondering.

In de geschiedenis van de Nederlandse beschaving valt waar te nemen, dat niet alleen
de RK kerk maar ook de NH kerk wantrouwig stond tegenover de wetenschap. De wetenschap won 
desondanks het pleit en wel op haar tegen-aanklacht aan het adres van Genesis. Blijkbaar stond of 
viel het hele geloof, en de ganse beschaving, met genesis en was de strekking van dat verhaal 
tegengesteld aan die van de wetenschap. Wat is nu de moraal van Genesis: dat de mensen eigendom
zijn van hun schepper en hem derhalve moeten gehoorzamen, dat hun voorgeslacht gefaald heeft, 
daartoe verleid door de wetenschap en dat de wetenschap hen daarom van Godswege is ontzegd. Zij
kunnen slechts door dwangarbeid van die straf verlost worden.  Dat was dan het Joodse geloof.
De christenen echter werden, op voorwaarde dat zij het christendom beleden, verontschuldigd. Zo te
zien hadden de Joden  dus  meer belang bij de triomf der wetenschap dan de christenen. Wellicht 
waren zij ook het meest tot afvalligheid geneigd.
Hoe dan ook, zij hebben zich hevig in de twist gemengd.

De wetenschappelijke bestrijding van Genesis was vrij gemakkelijk want het scheppingsverhaal 
was ten ene male onbegrijpelijk. Daarvoor in de plaats kwam de evolutie-theorie: De “natuurlijke 
historie”nam de plaats in van de Bijbelse geschiedenis. De evolutietheorie is nooit helemaal 
gestaafd met wetenschappelijke feiten, niet toereikend. Het ziet er zo langzamerhand niet meer naar 
uit dt die nog ooit gevonden zullen worden. En nu staat of valt de hele moderne beschaving precies 
zo met de evolutieleer als voorheen de christelijke met de leer van genesis. De evolutie waarvan 
gehoopt werd wetenschap te worden is geloof gebleven; in wezen een anti-christelijk geloof dat de 
christelijke beschaving reeds goeddeels heeft ondermijnd en vervangen door een evolutionaire.

De godsdienstige wijsbegeerte of theologie, heeft goeddeels het veld geruimd voor de 
evolutionistische filosofie of a-theologie. de 17-de-eeuwse laat ik maar buiten beschouwing, want 
Spinoza heb ik nog niet uit  maar de 19deeuwse filosofie tenminste maar ook reeds de 18de-eeuwse 
staan in het geheel in het teken van de evolutie. Bij nader inzien, dat is wel even iets om bij stil te 
staan , is die filosofie antiwetenschappelijk. Dat wil zeggen : anti natuurwetenschappelijk. De 
filosofie verdedigt de speculatieve wetenschappen tegen de natuurkundige wetenschappen en 
technieken. En evenzo neemt zij het op voor een vertheoretiseerde kunst, tegen de naturalistische. 
Met andere woorden-: de filosofie vertegenwoordigt dan wel geen godsdienst, maar toch een 
religie. Ik hoop dat deze gedachtensprong niet te groot is.
Zogenaamde wetenschappen die uit de evolutionistische filosofie zijn afgeleid, zijn 
wetenschappelijk beschouwd dan ook onbetrouwbaar. Zij sluiten slecht aan op de werkelijkheid. 
Waar zij toch worden toegepast moet dat wel tot rampen leiden.

Zulke wetenschappen zijn bijvoorbeeld de psychiatrie de moderne pedagogi , de sociologie en de 
politicologie. Maar voor dit alles uit ging het historisch materialisme.



Als regeren vooruitzien is, dan is de historische visie voor de politiek van overwegend belang want 
vooruitzien is onmogelijk zonder tegelijkertijd een blik terug te slaan. 
De richting van de vooruitgang wordt bepaald door de verbindingslijn van heden en verleden. Dit 
verklaart de anarchistische tendens van de politiek sinds, ja sinds wanneer? Het anarchisme is al zo 
oud als de wereld en de evolutiegedachte eveneens. Ik had dus willen zeggen: sinds de opkomst van
het evolutionisme.

Mijn stelling is nu dat het een niet te onderscheiden is van het ander. Anarchie vloeit voort uit het 
evolutionisme zoals dat op haar beurt voortkomt uit het anarchisme.
Maar! , zult u van Riep nazeggen, “wij zijn toch geen anarchisten!” Want u gelooft wel in de 
evolutie net als Biesheuvel en Groenevelt. De enige bekende ongelovige is - mijzelf buiten 
beschouwing gelaten - de naïeve Jongeling. Het verschil tussen hem en mij zit ‘m in de koppigheid 
waarmee hij vasthoudt aan de rib van Adam. Ik ben niet koppig maar gewoon voor rede vatbaar.

Ik ben niet grootgebracht met Genesis maar wel met die evolutietheorie. Mij is opgevallen dat de 
felste aanhangers daarvan tevens anarchisten, doorgaans in een orthodoxe kerk zijn opgegroeid, om 
pas daarna in het voortgezet onderwijs of op de televisie de evolutietheorie te krijgen 
voorgeschoteld. Dat laatste niet als theorie maar als wetenschap.

De evolutie is niet een maar hèt alternatief voor Genesis. Wie twijfelt aan zijn aapachtige 
afstamming wordt gehouden voor een onontwikkelde domoor die zich alles laat wijsmaken 
namelijk dat de oermens gemaakt werd uit klei door een pygmalion. Wie nu nog , de de 
ondervinding van de wetenschap ten spijt on zulke OT- onzin blijft geloven, mankeert het aan 
gezond verstand.
Toch is de E.Th. ook nogal fantastisch en veel ouder dan meestal wordt aangenomen, niet jonger 
zelfs dat het Oude Testament.

Genesis houdt meer in dan de lotgevallen van het eerste mensenpaar: aan hun roman vooraf gaat 
nog een andere scheppingsmythe. Toen Einstein zijn geloof in God bevestigde had hij zich daarop 
kunnen beroepen. Maar Einstein, de uitvinder van de betrekkelijkheid, zal zijn relativisme wel mede
op de door hem als Jood geldige heilige schrift hebben betrokken. Als schepper van het uitdijend 
heelal was hij een evolutionist en dat was hij ook als pacifist getuige met name zijn vertrouwen in 
de psychoanalyse. Ik denk dat u dit niet. ineens kunt volgen maar de leer van Freud is typisch 
evolutionisich. Waarom , dat stel ik later aan de orde. Ook Freud had er geen moeite mee zijn 
evolutionisme te laten rijmen met zijn godsdienst. Want al was hij een atheist, dat weerhield hem er 
niet van in een brief aan zijn geestverwant Frederik van Eeden te spreken van zijn “God 
Hij noemde die God met name die naam was “logos
Een Freudiaanse vergissing?
Nee, want de toon was daarvoor veel te pathetisch. Freud geloofde dus in een andere God en het 
spreekt wel haast vanzelf dat die god de satan was die in de tweede schepping van het oude 
testament veroordeeld werd. Want nietwaar, de satan was de wetenschap en de Logos is dat ook.

Ik had het in het voorgaande steeds over wetenschap in tegenstelling tot geloof maar kwam al 
redenerende tot twee elkaar vijandige geloven: godsdienst en religie of God en de Duivel, de 10 
geboden en de evolutie.

Inderdaad komt de verering van de duivel voor in deze tijd: de zwarte magie herleeft. Dat deze 
thuishoort in het anarchisme lijdt geen twijfel, maar dat er ook een evolutionistisch kanthe aan zit 
wordt over het hoofd gezien. Er wordt weinig aandacht geschonken aan de neo-alchimie (zwarte 
kunst) , het is immers niet zo algemeen? 



Dat lijkt zo. Maar als de cultus van de duivel nu eens een geheim zou zijn? De geheime cultus van 
de antichrist bestaat en is nog steeds dezelfde als die ooit in de duistere middeleeuwen bekend stond
als de “synagoge van  Satan”
In een later tijdperk hadden de gezworenen van dit genootschap, veelal rijke en vaak invloedrijke 
atheïsten van zowel christelijke als ook Israëlitische huize, de opdracht om zich te vermommen in 
het geloof van hun omgeving. Op die manier konden ze optreden als splijtzwam. Nu zouden we dat 
politieke infiltratie noemen. Maar  de duivel terzijde: ik ben volstrekt niet bijgelovig, of ook 
gelovig.
Terug naar de wetenschap.
Waar de blanke top der wereld globaal in twee godsdiensten verdeeld is en God en de duivel beiden
in de universiteit aanwezig zijn – al was het alleen maar psychologie en theologie- rijst de vraag of 
er ook twee soorten wetenschap bestaan, en of die dan overeenstemmen met de aloude Bijbelse 
geschiedenis aan de ene kant en de nieuwe natuurlijke historie aan de andere.
Ik meen van wel en van niet. Niet, omdat de bijbelse geschiedenis op de universiteiten nagenoeg 
heeft afgedaan en de ouder tegenstelling heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe: die van A humaniora
tot de natuurwetenschappen B. De scheidslijn tussen de eerste en de tweede is niet zuiver. De 
biologie bijvoorbeeld hoort gedeeltelijk tot B doch haar natuurfilosofische afkomst verloochent zich
niet.  Nochtans is er wetenschap èn wétenschap, empirische en filosofische en zo nu en dan verheft 
zich een hoogleraarsstem in de woestijn die de een of andere wetenschap meet haar complete 
inboedel naar de rommelzolder wijst. Opmerkelijk is hierbij dat het altijd om om een humanitaire 
wetenschap gaat en nooit om een emprische.

De universiteit heeft zich eerst in Italië, daarna in Frankrijk, en pas in de 16de eeuw (Willem de 
Zwijger “schonk”het ontzette leiden een universiteit) geëmancipeerd uit de middeleeuwse 
corporaties. Aan de verschillende universitaire gebruiken is dat nog steeds te merken. Oudtijds had 
elk gilde zijn eigen heilige: de samenvoeging van die heiligen leverde de Alma Mater op en wie 
was dat anders dan Maria? Door studie was het mogelijk geworden zich te bevrijden uit de 
horigheid aan de gilden en die studie in in de artes liberales universeel. Dat kwam ook tot 
uitdrukking in de eenheid van het studentencorps. Nu kennen wij woord “corps”ook nog als 
“vendel”. Afdeling van de strijdmacht en inderdaad waren de gildebroeders dienstplichtig geweest. 
Erasmus die toen in de Nederlanden op de grens van twee werelden leefde was niet voor niets een 
pacifist. Want, zo stel ik mij voor de vorsten kwamen door nieuwe intellectuele vrijheid in 
moeilijkheden. Waar moesten zij voortaan hun “zwitsers”vandaan halen? Ik heb het antwoord in de 
vraag gelegd en zou ook kunnen aantonen dat het woord zwitser Zoeaaf e.d gewoon soldaat 
betekende en dat ook Willem de Zwijger zijn bijnaam te danken heeft aan dat begrip. 
(de brave Soldat Schweijk.)
Zwijger was de Nederlandse variant van Sieger. Dat neemt niet weg dat er nog meer achter zat. De 
vorstelijke “zwijg”-zaamheid had iets te verbergen dat het daglicht niet verdragen kon: de 
sluikhandel in kanonnenvlees. Overigens betekent betekent deze woordafleiding nog niet dat de 
Oranjes die slavenhandel schuldig waren. Het bestond nu eenmaal en zij moesten er gebruik van 
maken om een einde te maken aan het misbruik van mensen.
Deze veronderstelling wordt bevestigd door het feit dat er in de generaliteitslanden , daar waar de 
katolieke gilden weliswaar ontbonden werden 
 maar die toch in handen van de contra reformatie vielen, het Zoeavenstelsel , de kerkelijke 
dienstplicht dus , bleef bestaan.
Limburg heeft zijn schuttersvendels gehandhaafd als levende folklore. Daaruit kun je opmaken dat 
het ronselen van zwitsers altijd een wijdverbreide zwarte handel is geweest die zich ook over 
Nederland uitstrekte.

Trouwens waarmee werd de geuzenvloot bemand? En wie waren de “Hollandse jongens van jan de 
Witt”?  Het lijkt me niet moeilijk te raden waarom de Jan de Witten onder goedkeuring van 
dominees door het gepeupel werden verscheurd. Daar zullen zijn eigen “jantjes”de hand in hebben 



gehad. En wat die dominees betreft: zij waren, bij gebrek aan een VVD of KVP, de leiders van de 
volkspartij in die dagen. Het is tekenend voor nieuw links en voor inks in het algemeen, en ook voor
de liberalen, dat zij bijna allemaal het door dik en dun voor de Witten hebben opgenomen. Uiteraard
omdat de witten atheïsten waren.

Ik vind het gescheld op dominees ten lange leste een gevecht tegen windmolens is geworden. Het 
wordt tijd het atheïsme weer eens te onderwerpen aan kritiek. Het christendom zou tegen het 
gezond verstand in druisen . Maar het atheïsme is ook maar een geloof en dan wel een met een aan 
het christendom vijandige moraal. Christenen mogen zo nu en dan schijnheilig zijn maar wat te 
denken van de linkse intellectuelen die zich zo sociaal over het domme volk ontfermen waarvan ik 
denk , dat zij het niet kunnen redden zonder “zwitsers” die in onze tijd met valse beloften worden 
opgekocht en betaald. De kerken krijgen de schild  van alles wat mis is in de wereld en in het 
bijzonder van het kolonialisme. Laten we eens even een blik werpen op de ware geschiedenis.

Historisch  gezien is Nederland een samensmelting van de verenigde Nederlanden.  Dat waren niet 
alle Nederlanden. Uit de geschiedenis kennen wij de noordelijke en zuidelijke Nederlanden. 
Volgens jan en Annie Romein waren de Nederlanden de lage landen bij de zee. Maar wat is er dan 
voor laags aan de Veluwe of de Ardennen? Nederland was allicht geen geografisch maar een 
staatkundig begrip: het waren onderlenen en wat daar een eenheid van maakte was de Nederduitse 
volkstaal, de Nederduitse dialecten. De Nederlanden waren dus kolonies en Keulen, Colonia 
Agrippina, was lange tijd het middelpunt van Germania inferior.

De werledgeschiedenis is de geschiedenis van het kolonialisme. Wij vatten kolonien op als rijkdelen
over zee maar de zee is niet essentieel en ons plitiek inzicht wint erbij als we inzien dat ook ons 
land ooit een kolonie was van habburg en daarvoor van Rome en nog eerder van Byzantium.

Wat behelsde klonialisme precies? In Multatuliś vrij Arbeid lees ik: Onderofficieren werden van 
geld voorzien om in de dorpen met behulp van dansmeiden ( dansmariekes) den onnozelen inlander 
tot spelen te verleiden. Zodra deze meer verloor dan hij kon betalen werd hem geld geleend om 
door te spelen. Het geleende geld werd beschouwd als handgeld.  Men knipte hem de haren af en hij
was soldaat.
Desondanks roemde Multatuli de “geweldloze veroveringstaktiek van de VOC  die blijkens een 
opmerking van J.J. Rousseau reeds door Grotiun werd goedgepraat. Rousseau was verontwaardigd .
Multatuli zag gen overeenkomst tussen het liberalisme en de VOC en riep de Nederlandse regering 
op om de javanen te beschermen tegen de vrijheid!

Er is een treffende gelijkenis met de overlevering omtrent de germanen. Zij verdobbelden hun 
vrouwen en hun kinderen, ze waren verslaaffd....( let op de dubbelzinnigheid)  aan de sterke drank.
Vuurwater was ook het middel om de Indianen in Amerika te onderwerpen. Het schijnt nog steeds 
toegepast te worden...nu met de Eskimo’ s . het Indiaanse proletariaat in Zuid Amerika is verslaafd 
aan alcohol. Maar de vloek van het oosten is of was ….de beurt is aan het westen..... opium. Omdat
Opium, omdat is de islam het gebruik van alcohol verboden is? 
Een derde middel om het volk eronder te krijgen en te houden was volgen Marx de christelijke 
godsdienst die hij daarom vergeleek met opium.
Marx, van joodse liberale huize was evenals Freud bevooroordeeld tegen de kerk. Omdat het voor 
het moderne anarchisme Marx net zo heilig is als het oude testament voor christenen en Freud hen 
zoveel waard is als het evangelie plus de openbaring loont het de moeite het aandeel van de kerken 
in de verovering wan de wereldmacht te onderzoeken.

Het verhaal kan nietkorter omdat de revolutionaire stellin waarmee ik aan het eind voor de dag wil 
komen, berust op mijn ongeloof in een aantal gangbare inzichten, en dat aantal is nogal groot.



Om de kluts niet kwijt te raken vat ik even samen wat ik tot hiertoe te berde bracht alvorens verder 
te redeneren.:

… uw oproep tot inventief en agressief medearbeiden aan de partijvernieuwing
..
.. uw tactvolle afwijzing van mijn verzoek om medearbeiders aan mijn actieve en agressieve 
linguïstiek-vernieuwing en het verband tussen etymologie , filosofie geschiedenis en politiek-
historisch
mijn linguïstische nieuwsgierigheid  werd veroorzaakt door de anti-democratische politiek van het 
vakverbond der kunstenaars
moderne kunst , muziek en letteren maken deel uit van het culturele anarchisme. Zij bedienen zich 
van een min of meer geheime code of symboliek (Karel Appel: Kunst is een soort geheimtaal) 
terwijl de schilderkunst , mijn vak, nu wordt opgevat als vormen of kleurentaal, onbewuste 
communicatie die behoort tot de publiciteitsmedia van het collectieve onderbewuste.

Ik ondervond dat ik mij noch met de artistieke, noch met de uitgangspunten en resultaten van de 
wetenschappelijke linguïstiek kon verenigen en vroeg mij af of de crisisverschijnselen in kunst, 
politiek en wetenschap op een enkele noemen moesten worden gebracht en of er gesproken kon 
worden van een algemene beschavingscrisis.

Ik zocht die noemer in het een of andere geloof en wees onvoorwaardelijk het geloof in de 
wetenschap als religie aan  als de religie van onze tijd en de evolutietheorie als het dogma van dat 
geloof.

Evolutietheorieën zijn geen wetenschappelijke theorieën maar religieuze, Historisch gezien is het 
evolutionisme de theoretische bestrijding van het christendom en politiek niet te onderscheiden van 
het anarchisme.
Indien regeren vooruitzien is – DS ‘70 gaat daarvan uit –  en de anarchisten onze voornaamste 
vijanden zijn _ ook een partijstandpunt-  dan is een degelijke analyse van de geschiedenis van het 
geloof een wezenlijk belang voor de democratisch socialistische politiek.

Genesis en Genesis, religie tegenover godsdienst, God en de Duiven. De duivel en de wetenschap.

Wetenschap en wetenschap, de natuurwetenschappen en de humaniora

Humaniora en pacifisme en anarchisme

Domineesland of bonzenland, de anarchistische demagogie en het kolonialisme

modern anarchisme is de combinatie van Marx en Freud. Beiden richten zich tegen het christelijk
gezag en het kolonialisme

Ik ga nu verder met mijn kijk op de verhouding tussen kolonialisme en de kerk.

Nederland kreeg zijn koloniën niet van de Calvinisten maar eerder van de goddelozen. Als die 
bewering waar is moet bijgevolg Max Weber ongelijk hebben en is het Calvinisme dus niet de 
oorzaak geweest van het Nederlandse kapitalisme zoals tegenwoordig op de scholen wordt geleerd.
Voorzover het kapitalisme en kolonialisme steunen op een maatschappelijke ondergrond was het 
een onchristelijke,
De Gomaristen mogen op den duur zijn gezwicht voor het Arminiaanse geld en daarmee voor de 
rekkelijkheid van het Arminiaanse geweten toch blijft het een feit dat de “innerweltliche Askese” 



van de Nederlands Hervormde zuinigheid slechts door een onzichtbare draad aan het noodlot met de
Nederlands Indische losbandigheid en verkwisting was verbonden.
Typerend  oor de tegenstelling is het volgende resultaat , afkomstig ui de Voorrede van de “de 
ervarene en verstandige Hollandse huishoudster” uit 1795: “Kinderen die van jongsafaan tot het 
involgen derzelven lusten, en het voeren van een overdadige levenswijze zijn opgevoed, staan dan 
de handen dwars, onbekwaam zijnde om zich naar de tijd te schikken en iets tot opbeuring van die 
vallende staat ter hand te nemen, waardoor de Jongelingen uitspatten of zich naar Indien 
begeven......”
Dit was een zeer Nederlands hervormd boekwerkje, de Nederlanders thuis hadden geen hoge dunk 
van  de Indiëvaarders. Inderdaad muntten de Nederlandse ondernemers overzee niet uit door 
vroomheid. Wie de wijk nam naar een ander werelddeel had in de regel schilden of iets anders op 
zijn kerfstok. Zedeloos stond gelijk aan goddeloos, dat geeft te denken.

Het was het uitschot van Europa dat de koloniën van Europa heeft gevestigd en dat 
kolonialisme was niet calvinistisch. Het was niet eens een typisch Europees. 
Altijd en overal zij de asociale elementen uit het eigen land verbannen en hebben vrijbuiters, 
eenmaal rijk geworden het moederland tenslotte van zich afhankelijk weten te maken. Want God is 
met de goddelozen. Wie zich niet aan de regels van het spel stoort die wint de pot. De kolonisatie 
begin als een quasi eerlijke handel Het gewapende geleide was voornamelijk gericht tegen de 
concurrentie, maar de legalisatie die volgde was onvermijdelijk.

Een gekoloniseerd volk zoals Nederland geweest moet zijn kon zich niet onafhankelijk maken 
zonder andere koloniën van de vijand over te nemen. 
De christelijke zending ging daar niet aan vooraf maar kwam er achteraan. Zo zien we op Java een 
bekering in minstens drie lagen: Hindoeïsme, islam en christendom.
Het calvinisme heeft die onderworpenheid der inheemsen niet bevorderd maar hen juist rijp 
gemaakt voor de kolonisatie. Al met al is er een duidelijke samenhang tussen kolonisatie en 
vrijdenkerij en niet zozeer tussen kolonisatie en christendom.

Australie was een strafkolonie. De Kaap was een bevoorradingsstation voor de scheepvaart. Elders 
in Afrika verkochten Arabieren of de negers zelf hun krijgsgevangenen, soms ook hun eigen 
kinderen. Dit gebeurde niet zozeer om Zuid Amerika maar om Noord Amerika van slaven te 
voorzien.
In het gekatholiseerde zuid Amerika werd het Europese bloed met indiaans vermengd. Dat was in 
het nadeel van de indianen. Het afschuwelijke voorbeeld voor kolonisatie werd geleverd door de 
voorouders van de Nood Amerikaanse kolonisten . De Noord-Amerikaanse kolonisten waren voor 
een groot deel vrijdenkers die je ook sectariérs zou kunnen noemen.

Amerika was het land van de vrijheid, van de non-conformisten en, – die ganze Welt dreht un 
Liebe-  dikwijls waren zij veelwijvers zoals de Quakers en de mormonen die in Amerika hun 
communes stichtten. 
Een commune is een kolonie. Heden ten dage zijn dat allemaal keurig nette mensen maar in de loop
der tijd is er ook het een en ander gebeurd. Eerst kwam er een engels bestuur en pas daarna stonden 
de verenigde staten op. Om de oorspronkelijke geestesgesteldheid van de Amerikanen enigszins te 
peilen neem ik de Quakers weer bij de horens. Van alle Amerikanen zijn zij wel de keurigsten. 
Vandaar dat president Nixon er prat op gaat uit een geslacht van Quakers te stammen. Het stelt de 
watergate-affaire in een ander licht. De geschiedenis van de Quakers is beschreven door de 
Nederlandse Amerikaan Jan de Hartog in zijn boekenreeks “Kinderen van het licht”. Die titel doet 
reeds het ergste vrezen, niet aangaande het boek maar wel wat betreft de historische Quakers. 

Jan de Hartog zijn boek over de Quaker-verlichting is leerzame lectuur. Jammer echter dat de 
oorsprong van deze religieuze stroming is zoek gebleven. Misschien was die ook niet in Engeland te



vinden waar Jan zocht. Misschien ook wel maar het spoor liep misschien ook over het continent en 
zelfs wel over Nederland. Want hier, waar ik nu zit te tikken, dat is tussen Breukelen en 
Nieuwersluis, hier lag wat men noemde de “Mennistenhemel”. Mennisten waren natuuraanbidders 
en ook plantenkwekers. Kwekers wordt in Engels als Quakers gespeld maar de uitspraak is 
dezelfde. Quebec in Canada ter plaatse van het vroegere indianendorp akonia was mogelijk de 
franse vorm met de betekenis : “plantage’ Quebec was de hoofdstad van la Nouvelle France.
Maar hier aan de Vecht ligt een Queeckhoven, een eindje verderop, aan de Angstel ligt een buten 
met de naam Quackenburg. De ganse streek tussen Amsterdam en Utrecht  bezaaid met de 
“paleizen van de Amsterdammers” was rond 1700  een en al kweeklust. Er was een hele 
schilderschool die daarvan getuigenis aflegde op bloemstukken, ontsierd met aangevreten vruchten 
en het daarvoor verantwoordelijke ongedierte. Een variant op de vanitas-stillevens.
Op geschept oud-Hollands lieten de kwekers hun fraaie successen vereeuwigen in waterverf.

Intussen bekruipt mij het hinderlijke gevoel, dat u wat ongeduldig wordt, niet inziende wat 
het tekenen van bloemetjes heeft uit te staan met politiek. 
Laat mij uw onuitgesproken vraag maar even beantwoorden: het heeft te maken met de 
evolutietheorie en die op zijn beurt weer met de theorie van de economische groei . Als dat geen 
politiek is! Ik ben helaas niet zo bedreven in economisch of ook sociologisch taalgebruik. Ik zeg het
liever met bloemen en vruchten.
Waar thans het limnologisch instituut is gevestigd woonde vroeger Agneta Blok. Zij was een 
doopsgezinde nicht van Vondel en beroemd om haar ananassen. Dat herinnert aan de relatie waarin 
de rijke kwekers en kweeksters stonden tot de “compagnieën van verre”. 
Ook het Hohe Huys in Muyden behoorde tot die kring. Het humanisme vierde daar hoogtij. 
Humanisme ook als buitenkerkelijkheid, tenminste als we alles wat toen niet geaccepteerd werd in 
de ned. Herv. Kerk buitenkerkelijk mogen noemen. 
Humanisten, zelfs als zij behoorden tot een kerk, waren verknochte heidenen. Dat wil zeggen: neo-
antieken. In de stad stonden zij bloot aan kritiek maar op hun buitens waren zij vrij. Hier woonde 
Oldenbarnevelt en Engel de Ruyter (zoon van Michiel) Spinoza als atheïst uit de joodse gemeente 
verbannen dook onder bij de doopsgezinden aan de Amstel. Als Czaar peter het benauwd kreeg in 
zijn hutje aan de Zaan liet hij zich ontvangen op de een of andere buitenplaats aan de Vecht. 
Linnaeus was hier ook kind aan huis.

Nederland was een kwekersland en is dat zelfs spreekwoordelijk gebleven: kikkerlandje.
Ik herinner mij als de dag van gisteren hoe Elisabeth R van de televisieserie haar neus ophaalde 
voor de “frogs” kikkers uit Holland die zij te woord moest staan. Een diskwalificatie die onze 
voorouders overigens deelden met de Fransen. De Nederlandse deftigheid was in haar ogen niet 
veel soeps en toch was zij op haar manier heel democratisch. de contrareformatorische Vlamingen 
gingen onder “een echte republiek” een vrijgevochten bende verstaan. Waar dat op sloeg is 
vereeuwigd op de schilderijen van Jan Steen. Jammer dat de onthullendste documenten uit die tijd 
later vernietigd zijn of gekuist. Jacob Cats maakte er zijn levenswerk van dit volk te verheffen uit de
poel des verderfs. Hij slaagde daarin maar Nederland bleef toch een doorgangshuis voor allerhand 
staatsgevaarlijke elementen uit het buitenland. Het doel was vaak (Mayflower) de overtocht naar 
Amerika, maar sommigen bleven hier hangen en pasten zich aan.
De Nederlandse kwakers van de 18de eeuw waren reinheids-apostelen. De kwakerinnetjes waren 
toonbeeld van zedigheid. Toch vormden de Quakers van het eerste uur – als ik mag afgaan op Jan 
de Hartog, die zelf een quaker is, een obscuur gespuis dat zwolg in mystiek bijgeloof en visionairen 
voortekenen.

De doopsgezinden van de 19de eeuw waren onberispelijke burgers maar die van de 16de eeuw 
waren, samen met de remonstranten, ongetemde anarchisten. Zij stonden op de bres voor se 
absolute autonomie van de steden en dus voor de belangen van de regenten ook al preekte het 
anabaptisme de onbaatzuchtigheid.



Die onbaatzuchtigheid werd her en der ook nageleefd. Hun politieke afkeer van de Nederlands-
hervormde dominees leeft nog voort in het woord: domineesland. Menno ter braak was een man die
was opgevoed in de doopsgezinde traditie. De dominees van de 19de eeuw waren van de 
weeromstuit op de 18de eeuw nogal preuts. Het is anachronistisch om die van de 17de eeuw 
daarnaar te beoordelen.
Zo was Cats, die geregeld overlegde met de ned herv predikanten voor die der 19de eeuw welhaast 
een vuilschrijver geworden. En ook het katholicisme van de 19de eeuw mag niet gelijkgesteld 
worden aan dat van vóór de contrareformatie. k bepaal me tot deze eeuw omdat die nog in het 
geheugen ligt. Ik neem niet de 20ste omdat de interkerkelijke verschillen zich nu oplossen in een 
grote oecumene. Het is echter schering en inslag dat dit toch gebeurt en daardoor begrijpen 
katholieken en protestanten tegenwoordig helemaal niet meer dat zij elkaar 80 jaar lang op leven en 
dood hebben bevochten. Nog erger is het dat ook deskundige historici het niet begrijpen.

Een leerboek uit 1970 voor middelbare school: de middeleeuwen brengen echte volkskunst, De 
kunstenaars cijferden zich helemaal weg....het ging om de gemeenschap en het werk en niet om de 
persoon die het werk had gemaakt. Daarom zijn schilderijen uit die tijd zelden gesigneerd. Het 
ideaal was steeds de gemeenschap. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat er één kerk was namelijk 
de Rooms-Katholieke”

Ja zeg ik dan, In Rusland is er ook maar één partij, de communistische.
Deze kijk op de middeleeuwse kerk is  19deeuws en blijkbaar ingegeven door anti-reformatorische 
of anti-contra-reformatorische vrijdenkers. De heimwee naar de middeleeuwen is veelzeggend, dat 
zowel de reformatie als de contrareformatie gericht waren tegen ketterijen van het Zenoisme aan  de
ene kant en het Platonisme aan de andere. In de 19de eeuw keren het een en het ander, 
achtereenvolgens als anarchisme en communisme terug.
Het is niet moeilijk na te gaan uit welke hoek de wind woei maar onze historici waren zelf anti-
kerkelijk en zagen maar al te graag over het hoofd dat die ideale gemeenschapszin in feite horigheid
is geweest. Onderhorigheid aan het geestelijk gezag, aan de toenmalige intelligentsia (trouwens een 
woord voor de Russische revolutionairen in de 19de eeuw)

Nogmaals, ik ben mij er terdege van bewust dat mijn eigenwijze stellingen om 
wetenschappelijk bewijs vragen maar ik ben me er ook van bewust dat honderdduizend 
doctorstitels nog geen bewijs zijn van het tegendeel. 
Ik zou nog heel wat kunnen aanvoeren om mijn inzichten te verdedigen maar ik beloofde u niet 
meer dan dit  globale overzicht.
Voor de grondige uitwerking moest ik mij kunnen verzekeren van deskundige steun want mijn 
historische kennis schiet te kort. Bovendien zou ik er geen tijd voor hebben. Onlangs schoot ik een 
geschiedenisleraar aan. Hij gaf toe dat de schriftelijke bronnen waarvan de geschiedschrijving zich 
pleegt te bedienen in hoge mate onbetrouwbaar zijn, dat Hooft zijn nederlandse Historien 
componeerde om de opstand goed te praten (naar mijn zegsman het uitdrukte) enzovoorts. Maar 
deze geschiedenisleraar bestreed mijn opvatting dat de geschiedenis , die zijns inziens geen 
wetenschap is, de wetenschap zou moeten dienen. De historicus, zo zei hij, heeft zich in dienst te 
stellen van de maatschappijverbetering. 
Alsof de maatschappij ermee gebaat zou zijn om om de tuin geleid te worden!!!
Niet dat dit een nieuwigheid zou zijn maar wel de brutaliteit om er zo voor uit te komen. Dit 
wetenschappelijk bedrog is dus zo oud als Methusalem zelf en de instelling van leerstoelen voor dit 
vak aan de universiteiten heeft daarmee niet afgerekend. De benoeming van hoogleraren was en is 
een politieke beslissing.

De geschiedenis als wetenschap is een reconstructie op grond van kritisch onderzoek der 
schriftelijke bronnen. De mondelinge overlevering of de schriftelijke vastlegging daarvan 
wordt als onbetrouwbaar terzijde geschoven. Ze maken immers een alleronwetenschappelijkste 



indruk. Het zijn verminkte en tegelijkertijd versterkte geruchten. Dat is zo ja, maar niet in de laatste 
plaats om die te overstemmen zijn de historici voorzien van schriftelijke bronnen. Het zou dus niet 
onaardig zijn als die volstrekt ongeloofwaardige sterke verhalen van de mondelinge traditie alsnog 
ontcijferd konden worden. En dat kàn. Dat is mogelijk omdat een en dezelfde geschiedenis werd 
doorgegeven in talloze versies. Versies zijn talen of vertalingen. En de taal als zodanig is niets 
anders dan een sneeuwbal van historische symbolem. Hier ben ik dan wel in strijd met de erkende 
linguïstiek die verkondigt, dat de taal buiten het verstand om, is geevolueerd(!) uit 
gevoelsaxpressies. Het taalscheppend genie is een dichter en de onbedorven oermens was uiteraard 
een moderne dichter.
Daar geloof ik dus geen bal van. Ik zie meer in een vergelijkend onderzoek van taal en 
geschiedenis dan in de tegenwoordig gangbare psychologische analyse  van de taal die het 
taalkundig bronnenonderzoek verdringt.

De geschiedenis van de middeleeuwse ketterij is vrijwel uitgewist. We weten er het rechte niet meer
van. Wel weten we dat zogenaamde heksen van vreselijke dingen werden beschuldigd en werden 
verbrand. Maar wij geloven niet meer in  onzin en stellen ons die vrouwen dus voor als onschuldige
slachtoffers van een bijgelovig priesterdom. En de ketters zien wij als martelaren van de reformatie 
of  van de geestelijke vrijheid. We beroemen ons erop ook ketters of heidenen  te zijn en een trapje  
hoger te staan in de evolutie. Nu zijn er in ons midden ongedacht veel ketters maar daarmee is 
eigenlijk gezegd dat die geen stap verder zijn gekomen dan de broeders en zusters van de vrije geest
in de middeleeuwen”Want ketters of katharen ware etymologisch zuiveraars , puristen en dus 
perfectionisten oftewel Utopisten.

Erasmus was dus een ketter: “maar wat kan daar gaaf zijn , waar de gaafheid des geloofs 
ontbreekt?”met deze zin besloot hij zijn pleidooi voor de wederdoperij waarvan hij had gezegd : 
“Ofschoon deze secte bij de overheden slechter bekend staat dan enig andere, wegens de 
regeringsloosheid die zij , naar  heet , prediken, hebben zij toch nergens een kerk, streven ij niet 
naar heerschappij en beschermen zij zich niet door enig geweld. Onder hen zijn er velen van een 
strengere levenswandel dan bij de overigen.”
Maar Erasmus geloofde er zelf al niet meer in: “Ik zie een geslacht vam mensen opdoemen, dat 
mijn ziel innig verafschuwt. Ik zie niemand beter worden, maar allen, voorzover ik weet, slechter, 
zodat ik het diep betreur dat ik eens in mijn boeken de vrijheid des geestes heb gepredikt. Ik heb dit 
evenwel te goeder trouw gedaan, niets minder vermoedend dan dat er zulk een soort van lieden zou 
ontstaan”En dat was dan de praktijk.

Erasmus was een kamergeleerde. Zijn wijsheid was boekenwijsheid. Luther maakte hem uit voor 
atheïst en epiurist. Erasmus op zijn beurt hoonde Luther om zijn huwelijk: hoe banaal! Maar Luther:
“Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang , der bleibt ein Nar sein Leben lang” bekend ook van 
Johan Strauss uit wenen.
Luther was dus een realis en Luther geloofde aan hekserij. Hij wist dat heksen onechte kinderen 
kregen , dat zij gifmengstrs waren, besmettelijke ziektes verspreidden en predikanten betoverden. 
Hoe hij zich die betovering voorstelde daargelaten,  (charmer in het frans ) waarom zou er niets van 
waar geweest kunnen zijn?

Omdat de Nederlandse predikant Balthasar Bekker, “scherpzinnig . Kloekmoedig bestrijder van 
onwetendheid en bijgeloof”in 1691 het eerste deel van zijn trilogie “de betoverde wereld”uitgaf. In 
1692 werd hij in Alkmaar door de provinciale synode afgezet. Nochthans werd hij in Amsterdam 
door de vroedschap gehandhaafd. Zijn werk heeft alom navolging gevonden  maar zowel 
katholieken als protestanten hielden een herinnering aan de wraak der heksen. Waren het de 
afgezette priesteressen van de heidenen of ketters? Wanneer werden de laatste overblijfselen van 
het antieke kolonialisme uitgeroeid? Zíjn ze eigenlijk wel uitgeroeid? 



Balthasar Bekker moet zijn redenen gehad hebben want in zijneeuw bestonden er heksen, ook in 
Nederland. En ik durf te wedden dat u tenminste één van die heksen kent: Hille Bobbe, de heks 
van Haarlem.
Zij werd geschilderd door Frans Hals. Dat portret of een kopie daarvan hangt in het metropolitan 
Museum in NY. Nu over de betekenis daarvan.
De uil op de schouder van dit viswijf lijkt nergens naar. Ik denk dat het een toevoegsel uit later 
tijden betreft, Hij werd erbij gehaald om de voorstelling die gezien de 18de eeuwse ets die Cocler 
ervan maakte, zeer geliefd was, te verduidelijken. Een versiering is het bepaald niet.
Het opschrift nu van deze ets luidt: Fr Hals pinxt.L.B. Coclers sculpt.?Babel van Harlem/ uw uil 
schijne u een volk, O Babel! ‘k ben te vreen/ speel met een valsche pop, gij zijt niet alleen”
Wie was zij dus? Zij was wat in de openbaring van Johannes “de hoer van Babylon”genoemd 
wordt, maar ook was zij Athena, de godin der wijsheid en de stedemaagd. “Pop”was “beeld” en 
“Hille Bobbe”dus “heiligenbeeld” en de heilige wier plaatsvervangster zij op aarde was heette dan 
Sainte Beuve, Sint Bavo.....de naam van de grote kerk in Haarlem. Die kerk is dus aan de Paus 
(Frans : Pape ) gewijd. En die Paus staat daar afgebeeld met tiara en al op het mysterieuze drieluik 
van de eveneens mysterieuze gebroeders jan en Hubert van Eyck in de Sint Bavo te Gent: Maria aan
zijn rechterzijde en Johannes aan de linker. Onder hem de Heilige Geest daaronder het altaar met 
het Lam en nog lager de levensbron. En hier hebben we nu eens een geschiedenisbron van het 
zuiverste water....ik zal daar nu niet over uitweiden.  

Malle Babe zoals zij ook genoemd werd was volgens mij dezelfde als vrouw Holle (onderin de put) 
en de godin Hela (hola houd er de moed maar in) De Germanen vormden het KNIL van de 
Romeinen – in Spanje heet de politie nog steeds Hermandad-  terwijl de paus in de plaats kwam van
de Roomse of Romeinse keizer. Et schijnt een tijd geweest te zijn waarin er geen paus maar een 
vrouw op de heilige stoel zat: in het proces tegen Johannes Hus beriep deze zich daarop.  Deze 
Pauw zoals ik haar maar noem ( vergelijk: Pape Gaai) is de geschiedenis ingegaan als Paus 
Johannes maar naderhand ontmaskerd als p
pausin Johanna, in de volksoverlevering vrouw Jutte en in het nieuwe testament misschien wel 
heilige Anna, moeder van Johannes en Maria. Op de kermis krijgt zij nog steeds een slag op het 
hoofd. Een kermis was een kerkinwijding ofwel de verjaardag van de kerkheilige. 

Kerken bestaan er in soorten: van Sint Jacob tot sint Jan maar een Sint Anna kerk bestaat niet. Dat 
kan niet omdat de kerk Sint Anna eruit gooide. De aanleiding is geweest dat zij, als Pausin Johannes
IX, tijdens de processie nog wel, een kind gebaard had. 
Emmanuel Rhoïdis: “Pausin Joanna, een studie uit 1885) Zij werd gewipt en dat gaf pas het aanzijn 
van de kerk.
Anniversaire …. m.i. : verjaardag van de omverwerping van Anna.
-aire = aera= jaar= omwenteling van de anniver= univers= envers= de oorspronkelijke omwenteling
was uiteraard niet vanzelf tot stand gekomen. Daar had Sint Joris die de jonkvrouw redde uit de 
klauwen van de draak de hand in gehad.
Sint Joris= George= Churchill
De stedelijke Sint Jorisgilden of schuttersgilden hadden in de kerk ook een kapel maar wellicht was 
ooit de hele kerk van hen want de middeleeuwse geestelijkheid gedroeg zich nog krijgshaftiger dan 
nu onder geestelijken gebruikelijk is. Op vroegmiddeleeuwse afbeeldingen verschijnt Christus als 
krijgsman en de helm is het kerkelijk hoofddeksel bij uitstek gebleven.

De overwinning van de kerk was niet volledig: met de kloosters werd, gezien de talrijke 
voorstellingen van Sint Anna te drieën, een compromis gesloten: Sint Anna houdt haar eigen Jantje 
op de ene arm, de kleine Jezus op de andere. Maar al gauw verschijnt Maria ten tonele. Tenslotte 
verdwijnt Anna uit zicht terwijl Johannes wat op de achtergrond raakt. In de vrijsteden (“Stadtluft 
macht frei”) regeert Maria, de moederkerk, Ecclesia. Haar monument triomfeert in Straatsburg in 
over de synagoge. De laatste ontmanteld en geblinddoekt, haar staf gebroken , terwijl de gekroonde 



Ecclesia een kistje in handen houdt, wellicht de schat der Tempelieren. Die schat zou bij 
Straatsburg begraven zijn en daarnaar is eeuwen vergeefs gezocht. Onze lieve Vrouwe ofwel Notre 
dame kreeg ook een school en vanuit die school ontwikkelde zich de universiteit.

De katholieke kerk was een gemeenschap van steden, de stad een commune van gilden en het gilde 
was een dienstplichtige vakgroep die onder bescherming van de bijpassende heilige, de naa die 
heilige genoemde stadspoort voor haar rekening nam. Daarboven troonde de stedemaagd die haar 
scepter over de ommelanden zwaaide. Maar de kerken werden overkoepeld door maria. Maria was 
het vrijheidsbeeld onder wier hoede de vrije kunsten werden onderwezen aan vrije burgers die het 
voorrecht hadden te mogen trouwen (“mariage, se marier”). Dat valt tenminste op te maken uit het 
schilderij van Holbein waarop een zekere burgemeester Meyer neergeknield is voor Maria met haar 
kind. Zij heeft haar mantelk om de heer des huizes heengeslagen; de grootmoeder is nog gesluierd, 
de middelste generatie stemmig gekleed en de kinderen rijk uitgedost.
de stadslucht had hen vrij gemaakt maar aan die vrijheid waren wel voorwaarden verbonden. De 
voorwaarde was geld. De wijze waarop dat geld verdiend was noopte tot boetedoening in de vorm 
van schenkingen, waaronde ook kunstwerken aan de kerk.

De vroege renaissance-kunst is vol madonna’s, madonna’s die de kerk opluisterden. Maar dat was 
niet zomaar sierkunst; elk stuk was een document. Een telkens terugkerende voorstelling onder deze
documenten is Maria die haar kind een appel geeft. Het lijkt mij de moeite waard om te weten wat 
voor gedachte daarachter schuilgaat. Is het dezelfde appel die op het Gentse altaar nog in handen 
was van de uit het paradijs , het hemels licht, verdreven Eva?
Eva’s gezwollen buik vertelt ons dat zij is verdoemd tot zwangerschap. De opstelling van Adam, 
aan het andere einde van de hel, vertelt dat zij geïsoleerd zijn en verstoken van kennis. Hun 
vijgenbladeren geven aan w1at zij niet mogen weten. Maar dat zou nooit gelukt zijn als Eva niet 
gesluierd geweest was. (De sluier, de nonnendracht) en haar wederhelft gecastreerd.

Maria gaf haar kind zijn appeltje terug: het kind was een jongen en de appel een symbool 
voor  zaadbal, zoals de teelballen nog altijd ietwat onwetenschappelijk genoemd worden. 
Dieren worden gecastreerd door er één weg te nemen en het is aannemelijk dat in vroeger tijden 
slaven ook datzelfde lot ondergingen: dat was veiliger. Daaraan hebben we nog steeds die 18de-
eeuwse opera aria’s voor castraten aan te danken. Later werden zij vervangen door jongenssopranen
maar in RK landen heeft dat erg lang op zich laten wachten.
Sic: in orthodoxe kerk, Mariaverering....geen jongenskoren maar mannenkoren)
Maria beperkte haar gunsten tot de hogere standen die zich niet met handwerk bezighielden. Zelfs 
het schrijven hoorde daartoe: vorsten schreven niet, dichters evenmin. Een van die schrijvers was 
Erasmus. Hij liet zich in zijn functie door Holbein vereeuwigen. Dat was een teken dat er iets 
veranderde maar dat kwam niet doordat de boekdrukkunst was uitgevonden. Die uitvinding had ook
eeuwen eerder gedaan kunnen zijn, er was alleen geen aanleiding toe geweest. De emancipatie, die 
begon als humanisme vroeg om de mechanisatie van het monnikenwerk dat schrijven tot dan toe 
geweest was, en niet omgekeerd. De schrijvers maakten zichzelf op deze manier vrij. Erasmus was 
dan ook voortdurend in de weer met het ter perse leggen van zijn republiek der Letteren, niet alleen 
van zijn eigen geesteskinderen

In het voetspoor van de schrijvers volgden de schilders. Ook zij waren afkomstig uit de 
kloosters en het monument van hun strijd om onafhankelijkheid is de vorig jaar (1976)opzettelijk 
geschonden Piëta (heb medelij!) van Michelangelo die zich placht uit te putten in bewijzen dat hij 
iets met zijn handen schilderde maar met zijn hoofd.
In de Piëta, het allerenigste werkstuk waar zijn naam op staat, gooit hij Maria haar mishandelde 
zoon als het waren voor de voeten. In de sixtijnse kapel wreekt hij zich op de Sybillen die er aan de 
kant geschoven zijn



Sibille (vaak gespeld als sibylle) (Grieks Σιβύλλα, Latijn Sibylla) was in de klassieke oudheid de 
benaming voor een aantal maagdelijke prinsessen die, geïnspireerd door een godheid (in de regel 
Apollo) en daardoor in extase, spontaan en ongevraagd de toekomst voorspelden in Griekse 
hexameters.

Homerus schijnt geen sibillen gekend te hebben. De naam komt voor het eerst voor bij de filosoof 
Heraclitus en wijst, net als de wijze van profeteren, op een oosterse origine. Van de 6e tot de 4e 
eeuw v.Chr. kenden de Grieken slechts één sibille, die wel op verschillende plaatsen haar 
activiteiten ontplooide. Dit leidde gauw tot een vermenigvuldiging van het aantal sibillen, die ook 
individuele namen kregen, en de eigennaam werd een soortnaam.

Varro somt er (in zijn Antiquitates) tien op:

de Perzische
de Libysche
die van Delphi
de Cimmerische
die van Erythrae (Klein-Azië)
die van Samos
die van Cumae (hiervan zijn de namen bekend van Amalthea, Herophile, Demophile en, bij 
Vergilius, Deïphobe)
die van de Hellespont
de Phrygische
die van Tibur (hiervan is de naam Albunea bekend)
De Sibille van Erythrae zou aan Alexander de Grote zijn goddelijke afkomst geopenbaard hebben, 
die van Tibur aan keizer Augustus de komst van Jezus Christus. Door de literatuur werd de Sibille 
van Cumae het beroemdst: zij zou aan de Romeinse koning Tarquinius (I of II ?) de zogenaamde 
Sibillijnse boeken hebben verkocht, en in Vergilius' Aeneis begeleidde zij de held Aeneas op zijn 
tocht naar en door de onderwereld heen. Bij Cumae werd in 1925 een 130 m lange gang ontdekt, die
leidt naar een grot die door sommige onderzoekers wordt geïdentificeerd als de grot van de Sibille.

Afbeeldingen van sibillen zijn in de oudheid eerder schaars (vb. op munten), maar in de religieuze 
kunst van de middeleeuwen en de renaissance worden zij vaak voorgesteld als vóór-christelijke 
tegenhangsters van de oudtestamentische profeten. Wereldberoemd zijn de vijf sibillen die 
Michelangelo uitbeeldde op het plafond van de Sixtijnse Kapel in het Vaticaan.

Hij laat er geen twijfel over bestaan dat zij heksen waren. Welnu, laat ik mij niet verliezen in de 
kunstbeschouwing. Ik heb slechts willen aangeven waar het anarchisme , ook dat bvan vandaag, op 
terug te voeren is. Er is een doorlopende, ononderbroken verbinding van de opstandigheid van toen 
naar die van nu.

Het symbool van de opstand is de wederopstanding van Christus. Jezus Christus is waarschijnlijk 
geen historische persoonlijkheid geweest, zomin als Maria of Johannes maar net als zij de 
personificatie van gebeurtenissen die wel degelijk hebben plaatsgevonden. Dan was hij het verraden
stamhoofd, zelf gekruisigd, ter dood gebracht en nogmaals in zijn vrouwelijk nageslacht gekruist.
Hij was geen astronaut, maar wel eenn God of althans diens stamhouder. Zo is wie zich aan de 
vijand onderwerpt niet meer godvruchtig. Slaven denatureren, doch Maria, de ongerepte natuur, 
herstelt de onbevlekte voortplanting.
Waar Christus de nieuwe Adam genoemd werd, was zij de nieuwe Eva, zodat aan haar het wonder 
werd voltrokken van de “mensenzoon”. Dat begrip wordt verstaanbaar door te bedenken dat 
“mensen” niet werd opgevat als de hoogste diersoort maar als het lage volk, het waren de 



monniken- dat wil zeggen, dat denk ik. Ik heb daar een groot aantal gemengd taal en 
geschiedkundige argumenten voor.

Waar en wanneer de mensen erachter kwamen, waar Abraham de mosterd haalde, werd het, 
begrijpelijk genoeg, een janboel= John Ball= John Bull= jungle- naar de bijnaam van een Engelse 
oproerkraaier. En zo bedierf ten lange leste ook Maria haar zaak weer. Bij de wederdopers (= anti 
dopers, anabaptisten) verliest zij haar naan en wordt zij gewoon Natuur maar wel met een 
hoofdletter. Ten tijde van Frans Hals is zij een Hollandse huisvrouw die de appel voorhoudt aan 
haar, niet meer naakt, doch in gebloemde kledij (der Natueren bloeme) gestoken zoontje – het 
schilderij heet overigens “Min met kind”. De stedemaagd Kenau, is nog slechts een vage 
herinnering die anachronistisch wordt bijgetekend. In Utrecht heet zij Katrijn van de Leemput: 
Catharina is de beschermheilige van de provincie Utrecht, daar waar de buitensingel ook 
Catharijnesingel heette.
We kennen Katrijn voorts uit de poppenkast en uit het oude liedje : “Juffrouw Katrijntje zat achter 
‘t gordijntje ….wat deed  zij daar?”
Zulke rijmpjes uit de oude doos zijn gekuiste straatliederen, maar onze ganse traditie is gekuist, 
daarbij inbegrepen de geschiedenis. Nationaal en stedelijk chauvinisme hebben Kenau en Katrijn 
opgeheven tot de burgelijke stand: vervalsers stonden gereed om te voorzien in de behoefte aan een 
representatief portret. Maar het waren, met alle respect, soldatenmoeders, hoerenmadams – ik zeg er
maar niet meer bij, dan dat dit alles voorlopig niet meer is dan mijn eigenwijze mening.

Kenau zal behoord hebben bij het Kennemerland. Malle Babbe bij de stad van Bavo. Zulke 
“maagden”waren onmisbaar voor de verdediging van elke stad en ieder land. De dienstplicht die 
Willem III al had willen invoeren is democratischer.
Maar pas Napoleon wist dat concept door te drijven. Helaas wisten welgestelden zich daar dan toch 
weer af te maken met een remplaçant . Zich ergens met een Jantje van Leien vanaf maken. Jantjes 
waren stiefkinderen, moederskinderen, matrozen en hun moeders heetten mogelijk Jaantje:
In Bartje van Anne de Vries heet zo’n vrouw Zwarte Jaantje . En wie hebben we daar? Jeanne 
d’Arc. Waarschijnlijk een een verbastering van een woord “darc”of “darque “ dat naast het Engelse 
dark verwant aan  ( je ziet eruit als een) Turk metathetisch de “draak” die door Sint Joris werd 
verslagen.
In tegenstelling tot de Haarlemse malle Babbe verscheen de Franse Jeanne in haar volle 
wapenuitrusting, evenals Athene zelf. Maar haar uil had zij thuisgelaten. Jeanne werd als heks 
verbrand en dat om geen andere reden dan waarom Maurits  die van Oldenbarnevelt liet 
terechtstellen. Jeanne werd opgevolgd door Marianne, niet alleen de moeder van de Franse Marine 
maar ook de muze van de Franse revolutie en het model naar welk het Amerikaanse Vrijheidsbeeld 
vervaardigd werd. De Amerikanen spraken Jantje uit als Yankee.


