
 Liefjes aantekeningen van gedachten over taal en schrift en
ethymologie

Niet genoeg om mij te schamen & niet beschaamd genoeg om mee te liegen met de rest, hou ik mijn
mond: &  schrijf: Ik schrijf wel met mijn boeken.

over geloof:

Het individualisme kent geen geloof, het overtuigt zich.
Geloven doe je op gezag van anderen, per definitie. Niemand komt uit zichzelf op het idee dat de 
Heilige Schrift is gedicteerd door God zelf, het wordt de goegemeente voorgepredikt. Kenmerk 
voor geloof is dat het gepreekt wordt door een gezaghebbende groep
geloof begint als overtuiging en is de verwording ervan.
De verwording treedt dáár in waar het overtuigingskarakter verloren gaat doordat de redelijkheid 
van het inzicht plaats maakt voor de drijfveer van het belang.
Geloof is een werktuig in handen van de machteloze
wie ‘het wel gelooft, doet dat tegen beter weten in, is het vechten moe, wil niet in het harnas 
sterven. Liever slaaf dan dood.
U betoogt dat geloof op gespannen voet staat met democratie 
Met het stomme woord democratie hebben ze een flauw spelletje uitgehaald
volgens sommigen is dus een parlementair stelsel geen echte democratie omdat het volk er niet 
regeert. En nogal wiedes niet omdat het volk is wat wordt geregeerd.

over linguistiek

Ik ben onafhankelijk van alle etymologisch verklaringen of andere linguïstische wijsheid slechts 
met gebruik van veel woordenboeken en de taal als zodanig=d van voren af aan begonnen.
Niet eens met een doelgerichte opzet.
Ik prakkezeerde als ik niets te doen had
het enige dat ik van de etymologen overnam was het denkbeeld dat er uit de oorsprong van een 
woord geschiedenis te leren viel. Maar ik ging verder door geschiedenis en taal als onafscheidelijk 
van elkaar te zien.
Vooral van die geschiedenis wou ik meer weten.
De gangbare etymologie werkte soms op mijn lachspieren, en wilde ik dan verbeteren
Ik kon geen boek of krant meer lezen
ik zag alleen nog maar woorden....het werd een ziekte
de betekenis van een lettergreep wordt bepaald door haar plaats in het woordenboek de kans op het 
vinden van overeenkomsten van talen/woorden zou binnen de landsgrenzen wel eens groter kunnen 
zijn maar in de vorige eeuw zag men dat aan.
Ik beweer niet dat ik er altijd in slaag maar ik probeer het, niet anachronistisch denken maar 
zeitgemäss.
Het allereerste is de landsgrenzen schrappen. Ik geloof niet in de historische atlassen, tenminste niet
tot aan d kerkhervorming waarmee de landsgrenzen pas duidelijk in kaart werden gebracht
Als je de grote staten vergeet hou je de kleine over, dat zijn de steden
door historici stadstaten genoemde
de stad was een samenvoeging van een of meer burgen
borrow= bureau = Bürde belasting
ik sta er borg voor



Niettemin kwam er een indrukwekkende verzameling naar plaats en tijd gerangschikte woorden tot 
stand en dat op zichzelf behoudt zijn waarde. Aan de etymomlogische verklaringen omtrent het 
ontstaan van die woorden zowel van hun betekenis als die van de klankverandering die zijn hebben 
doorgemaaklt, ben ik steeds harder gaan twijfelen.

Het vergelijken van woorden met nagenoeg dezelfde betekenis  uit verschillende talen en daarbij 
overeenkomst in klank ofwel verschil in klank dat evenwel tot overeenkomst wordt door die 
klankem, letters zeg maar, afzonderlijk van de ee taal naar de andere ta vertalen en wel volgens 
vasteregels, ondoelmatig is , athans weinig oplevert , – ik denk zelfs dat het fout is.
De vergissing moet zijn veroorzaakt door op evolutie geënte theorieën, nationalisme, dat de 
eigenaardigheden van een taal, waaronder de landstaal werd verstaan, bepaald waren door de 
grondsoort en het ras.
O ja, en  de weersgesteldheid. Vandaar dat belangstelling voor dit vak min of meer verdacht werd 
toen bekend werd dat Hitler de oorlog had verloren.

Aangezien, naar trouwens ook is vastgesteld door historici, de landstalen waren ontstaan door het 
intercommunicale verkeer, en niet zozeer door het internationale, zou het niet minder zin hebben 
gehad, en heeft het dat nog, de talen der oorspronkelijke staten, en dat waren de steden, met elkaar 
te vergelijken.
Weliswaar is dat niet meer goed mogelijk, doordat zij onderling vermengd zijn geraakt, maar de 
reden om de woorden binnen een en dezelfde landstaal ook in de vergelijking op te nemen, blijft 
bestaan.
De kans op het vinden van overeenkomsten zou binnen de landsgrenzen wel eens groten kunnen 
zijn maar in de vorige eeuw werd dat anders gezien. Van de oorspronkelijke stadstaal was alleen het
plat nog over en dat werd beschouwd als een degeneratieverschijnsel van de eigenlijke taal. Wat het
tot op zekere hoogte ook wel is. Het was nog niet in zwang gekomen dialectwoorden, laat staan 
Bargoens in het onderwijs op te nemen.

De taal is gansch het Volk 
Joost van den Vondel. De plaatselijke tongvallen ontwikkelen zich niet langer, wel bewaren ze nog 
uit het algemeen beschaafd verdwenen woorden en gezegden. Ik wil niet beweren dat er aan de 
dialecten in het geheel geen aandcht werd geschonken,

Taal is geen.....

Taal als zodanig  is geen gevoelsuitdrukking, taal is geen evolutieverschijnsel, wat bevestigd wordt 
door de waarneming dat er geen verband bestaat tussen taal en rasverschillen
taal is geen nabootsing van zintuiglijke waarnemingen, ook niet van natuurgeluiden. De woorden 
die een papegaai uitstoot lijken taal maar zijn het niet. Een imitator die een koekoek vervalst heeft 
het woord koekoek niet nodig en het is trouwens maar een beperkt taalgebied waarin genoemde 
vogel koekoek”roept terwijl daarmee niet gezegd is dat de koekoek zijn taal aanpast bij die van zijn 
mogelijk auditorium. Zogenaamde onomatopeeën bestaan dus niet, wel bestaat de neiging om 
woorden, dwz taalwaarden voor geluiden op een imiterende toon uit te preken, veelal door ze te 
herhalen, soms gevarieerd: een tikkende klok tiktakt
Hoewel taal in schrifttekens kan worden aangeduid is taal eigenlijk geen tekenstelsel ook al kunnen 
er wel gelijkwaardige tekenstelsels- denk aan het Chinese – bestaan, die toch niet vallen onder het 
begrip schrift.
Taal is in de eerste plaats geluid, voortgebracht door het menselijke spraakvermogen –  al kan het in
beginsel ook bij dieren voorkomen – en met een door de gewoonte van het volk in kwestie bepaalde
bedoeling.



Wat de bedoeling van taal is valt te zien aan kleuters die zich bezig houden met het zich eigen 
maken van hun moedertaal. Ze wijzen iets aan daarbij de naam uitsprekend om bevestiging te 
krijgen. De naam vervangt de waarneming.

Het woord kan de waarneming niet vervangen, dwz die niet in het geheugen terugvinden, waar die 
nooit heeft plaatsgevonden. Vandaar dat het verschil in levenservaring niet alleen samen gaat met 
taalverschillen maar dat dezelfde woorden verschillend worden verstaan al naar gelang de 
omstandigheden waaronder zij gehoord worden of gelezen. Want in vergelijking met de van tijd tot 
tijd an van plaats tot plaats veranderende werkelijkheid is de taal betrekkelijk onveranderlijk.

De taal bestaat uit in zinnen gerangschikte woorden. De stemming waarin ze gesproken worden, 
wordt behalve door de stijl van de woordkeuze en zinsbouw vooral vertolkt door de “muziek”die 
slechts heel vaag kan worden aangegeven door leestekens.

De taak geeft de werkelijkheid niet weer maar wat wij daarin onderscheiden, en welke dingen het 
behelst hangt er vanaf waar wij belang in stellen. In de regel is het eerste mamma of happie of zo. 
En dan   taal is een mededeelzaamheid en een maatschappelijk verschijnsel maar wel van sciale 
aard.

Het aanleren begint dus met het aanroepen van anderen en dat moet wel kenmerkend zijn voor het 
ontstaan zelf van de taal. Al gauw komt bijvoorbeeld opa in aanmerking en paardje, maar da zijn 
dan ok alle oude heren, mogelijk ook dames en zelfs minder oude “opa”
En alles wat aan opa is is opa. Opa scheidt zich af van het paardje, maar het paardje nog niet van de 
koe. Die is ook een paardje. Paardje wordt misschien ook in de omtrek van een afgehapte boterham 
herkend.
Als het zusje Rietje heet zijn voorlopig alle meisjes Rietjes.

De taal vergelijkt en onderscheidt gelijk op met haar gebruikers, als het goed is – papegaaientaal is 
immers geen taal._ Nu wil dat helemaal niet zeggen dat een kind dat vliegen en kikkers gelijkelijk 
beesten noemt daar geen verschil in ziet, maar toch zet het aan tot opletten en nadenken, dat kleine 
potjes grote oren hebben.
Mijn zoon Maarten nog op de kleuterschool, en al lang in bed, riep mij eens bij zich om te vragen 
wat “conjunctuur”was. 
Judith, stout geweest en daarna de wonderbaarlijke uitwerking van het spijt me had eraren vroeg 
"wat is eigenlijk spijt?"

Dokters kunnen ervan meepraten dat kinderen zich nog maar heel gebrekkig kunnen uitdrukken 
maar het schijnt dat de taal zelf toereikend is om elke gedachte , ook een nieuwe aan een ander te 
verstaan te geven- mits hij de ware Jacob is natuurlijk.

Als het niet anders kan, is D manier om dat te doen: zinnen bouwen en wel met de in omloop zijnde
woorden en gezegden. Het zijn de taalregels die dit mogelijk maken maar zij verklaren niet de 
betekenis van de woorden.

Zoals wij ons vermeyen in de aldernieuwste spelling om de lui die er verstand van hebben ook eens 
een figuur te aten slaan, werden vroeger wetten opgesteld om het moeilijker te maken – vgl met 
examens nu.
In elk geval zijn de grammatica’s gemaakt en van hogerhand opgelegd.
Dikwijls zijn ze even overdadig als die uit de tijd geraakte standentitulatuur was met de 
bijbehorende beleefdheidsfrases. Vermoedelijk is daarbij gebruik gemaakt van het naast elkaar 
bestaan van verschillende grammatica’s behorend bij verschillende talen/dialecten.



Landstalen werden immers min of meer kunstmatig uit de binnen de grenzen voorkomende 
samengesteld.

wachtwoord

De verscheidenheid aan dialecten zou behalve door hun onderlinge afzondering ook aan opzet 
gelegen kunnen hebben. La parole betekende athans in Nederland “wachtwoord”en niet voor niets 
wordt er in het tegenwoordige taalonderwijs evenveel belang gehecht aan een zuivere uitspraak van 
de vreemde talen als aan een onzuivere van de eigen taal.
Het een is zo goed politiek als het ander en de tijd kan niet ver meer zijn dat men hier Harlem’s 
wordt onderwezen in plaats van hoog Haarlems zo als nu.

Amsterdam had, heb ik wel eens horen zeggen, meer dan 20 soorten plat. Dat lijkt mij wel wat 
overdreven maar je zou het bijvoorbeeld kunnen verklaren uit de vroegere gilden of uit de buurten, 
in de middeleeuwse burchten waar zo’n stad uit groeide.
En buiten de steden waren de messengevechten tussen de jongens vanuit de naburige dorpen nog zo
gebruikelijk dat je kunt begrijpen he het in de tijd van de Hoekse en kabeljauwse twisten geweest 
moet zijn.  Dat was oorlog e in oorlogstijd kan het best handig zijn dat juist die moffen die jou niet 
van spionage moeten verdenken in de gaten lopen omdat ze het woordje Scheveningen niet kunnen 
uitspreken of scheepsbeschuit. 
Het kerklatijn was net zo exclusief als dat van de universiteit of dat – nou ja- der Ladino’s of de 
echte dieventaal. Het Bargoens. N dat de Spaanse variant van de  zigeunertaal “kalo” heet  wat wel 
zou kunnen samenhangen met kabbala en cabildo n met “code” 

Och wat doen de hippies van nu of andere moderne bewegingen met de taal.
De Leidse bek en  ‘t spraakje zijn de laatste tijd niet zo gewild meer, maar het academische 
vakjargon beleeft een bloeitijd. Ook de politieke polarisatie wordt door polariserend taalgebruik 
ondersteund, en welbewust.
Als Breughel dus gelijk had toen hij de toren van Babel als een soort arena schilderde, kon er in dat 
verhaal van de Babylonische spraakverwarring best eris wat zitten.
Trouwens ik heb, bedenk ik me, het sterkste voorbeeld nog vergeten: als juridisch spraakgebruik dat
niet verhinderde, hadden we al die zoveelste rangs advocaten helemaal niet nodig. Ik heb gezegd.
 Maar dat wilde ik niet zeggen. Alleen nog, dat daar waar ‘t schrift zo geheim was (s griffie s crypt) 
dat er voor de boekdrukkunst – zegels waren allang in gebruik, en een uitvinding was het dus amper
– geen plaats was, ‘t wel een wonder wezen zou, als er geen taalgeheim had bestaan. 
Behalve  nog dat secretaris en ja de vrijmetselarij “kennis is macht”er niet om liegen.

De Bijbel als openbaring, en Gods’ geheimzinnig woord – vóór de hervorming werd de Schrift 
meen ik wel in een crypt bewaard – is dus niet zo’n onbegrijpelijke opvatting.
Wat geheim is, is heilig en wat heilig is, is geheim. Sacrament secret

geheimschrift ontraadselen is lezen....to read raden
de schrift.

Geen schriller tegenstelling dan van krant tot schriftteken
Vrouw Jutte van Juttemis dat was Pausin Johannes, later getranssexualiseerd tot Paus Johannes op 
wie Jan Hus zich trachtte te beroepen

door historici stadstaten genoemde
de stad was een samenvoeging van een of meer burgen
borrow= bureau = Bürde belasting
ik sta er borg voor



Er ging mij een licht op  taal is opgebouwd uit synoniemen die de stof hebben geleverd voor de 
differentiatie van hun oorspronkelijke algemene betekenis. Zo gaat het immers nog, weliswaar niet 
of nauwelijks meer met de vrijwel opgeloste streektalen, maar wel met de woorden uit den vreemde
die wij overnemen: in  het Nederlands is “happening” niet helemaal hetzelfde als  “gebeurtenis”

Voorts kreeg hetzelfde woord in verschillende tongvallen – de verschillen hingen ook samen met 
godsdienst, beroep, stand, geslacht enz. behalve een gewijzigde betekenis ook een gewijzigde 
uitspraak vooral daar waar het woord was overgenomen uit een geschreven taal. Dit zijn een paar 
regeltjes maar het voornaamste is historisch denken, want taal is geschiedenis, overlevering. O ja, 
en je kunt de geschiedenis dus nooit begrijpen zondere de taal, noch omgekeerd de taal zonder de 
geschiedenis, wmaar wat ook: het begin is zoek en je moet dus bij het eind beginnen.
Evolutionisten doen dat niet, theologen trouwens ook niet.

Volgens de wet van de harmoniserende communicatie slijten onbeklemtoonde lettergrepen af. 
Welke dat zijn dat hangt afvan de tongval. Lettergrepen zijn voorwoordelijke woorden en woorden 
vaste gezegden in voorwoordelijke zin. Dat houd ik vol een tongval is een accent= accijns etc.
dialect delict
een dilletant was een vertaler een tolk
hij vertaalde de boventaal voor de dommen, voor de arme of eigenlijk voor de niet meer armen, de 
burgerij, boeken waren duur. Vorsten konden niet allemaal lezen.

15 -12 -1975:

Algemeen of middelbaar ontwikkelden, de half-intellectuelen en waarom niet ronduit halve-garen 
worden tegenwoordig geestelijk gecastreerd. Tegenwoordig meent met geen verstandig woord meer
over wat dan ook te kunnen zeggen, als dat ook maar een beetje buiten de beperking van het eigen 
vakgebied ligt. Maar er is een tijd geweest dat iedereen die geen analfabeet was, het aanzien had 
van een geletterde, en die tijden brachten meer beschaving kunst en wetenschap voort dan de onze.

Cats gaf de voorkeur aan papieren kinderen, menig ander aan papieren vrienden.
Tot op de dag van vandaag is in alle vrouwenbewegingen of ze nu van die vrouwen zelf dan wel 
van mannen uitgingen, de man de maatstaf van alle menselijkheid gebleven. En hetzelfde met 
betrekking tot de werklui van de de academici om wier belangen en inzichten het altijd allemaal 
draaide.

Het socialisme zette de arbeiders dus in tegen de technocratie maar voor de ideologie. Je zou 
kunnen spreken van ideocratie, Op het ogenblik hebben we een academocratie en veinzen dat de 
inkomensongelijkheid niet meer in de eerste plaats wordt veroorzaakt door kapitalisten maar door 
topsalarissen.
Waar de adel zijn gezag rechtvaardigde om door afkomst of stand en de burgerij door belasting te 
betalen pleegt de deskundigheid zich te beroepen op haar “wetenschappelijk”niveau.

De macht der kerken berustte op hun liefdadigheid die was verankerd in de schrift. 
De schrift werd ontzenuwd door in de evolutieleer en het liberalisme stelde in plaats van de goede 
werkende gemeenten, de welvaart van de volkeren.
Het socialisme herschiep de volkeren tot internationale en brak het gezin af ten gunste van de 
werkgroep, terwijl de welvaart moest wijken voor welzijn en sociale wetten.

Door toedoen van de socialisten werd het algemeen kiesrecht ingevoerd. De ironie van het 
historisch evolutionisme??? dat het thans juist door socialisten wordt aangevallen en ondermijnd. 



Het zou werkelijk democratisch zijn maar democratie is een contradictiointerminus want het volk is 
per definitie onmondig en zal dat altijd blijven ook in een idiocratie.

De ontevredenheid oven het algemeen kiesrecht is het gevolg van de schaalvergroting in het 
kiesstelsel die de waarde van de stem van elke kiezer afzonderlijk verschrompelde. De politiek nam 
een demagogische koers en kreeg zodoende het karakter van een massaproduct te vergelijken met 
de kitsch die de kunstmarkt veroverde.

kitsch, kunst ..... maatschappelijke ontwikkelingen

Kitsch is slechte maar goedkope namaak. Het snobosme dat op zijn beurt de kitsch van de 
kunstmarkt verdringt is hetzelfde maar met dit verschil dat het de tegenovergestelde kunstopvatting 
tot zijn voorbeeld heeft genomen. 
De moderne kunstopvatting sluit aan bij het anarchisme dat de politieke partijen wil vervangen door
de vakbonden en het algemeen kiesrecht om getrapte inspraak.
Op die manier wordt de invloed van het volk op het beleid beperkt tot  de door de beroepsscholing 
bepaalde maatschappelijke bevoegdheid van de kiezers. De waarde van hun kiesrecht komt daarbij 
gelijk te staan met de spelen die wij hen naast het brood gegeven werden, hergeen neerkomt op een 
zoethoudertje. Aldus geraakt de eigenlijke zeggenschap die het begrip medezeggenschap pas inhoud
geeft geheel in handen van degenen die daarvoor krachtens hun opleiding zijn bestemd . Met andere
woorden aan de humanitaire wetenschappen waarmee we dan terug zijnin de middeleeuwen. Toen 
de scheidslijn tussen heer en slaaf gelijk viel met die tussen vrije en ambachtelijke kunst, tussen 
hoofd en handenarbeid.
Tegenwoordig in de kunstwereld zo treffend weer “gebonden”kunst genoemd. Zelfs in de rooie 
kunstenaars met haar GFK afdeling Gebonden Kunsten federatie. De GFK wordt luid overstemd 
door de beroepsbeoefenaars der vrij kunsten in de BBK, want sinds de liberale emancipatie van e 
kunstenaars ( dat wil zeggen van hun meester-knecht en de gezellen) door de opheffing van gilden 
en beroepsgeheimen, werden schilderkunst en beeldhouwkunst , die samen de “schone 
kunsten”uitmaakten bevorderd tot de vrije kunsten of te wel vrije beroepen. 
Andere ambachten , bij de Duitsers handwerkers geheten, bleven minderwaardig. Het socialisme 
van de pré Rafaelliten dat hier tegenop kwam was dan ook gericht het oude handwerk, de sierkunst 
tegelijk met andere loonslavernij in ere te herstellen. Ofwel terug te brengen in de vermeende 
religieuze dienstbaarheid van de hiërarchie der Middeleeuwse kunsten waarin de bouwkunst, de 
bouwmeester of kortweg  Meester... een woord dat de vrijmetselaars zoals Goethe Tolstoij met een 
hoofdletter schrijven de leiding zou hebben gehad in plaats van de bouwheer. 

“Modern Art”noemden zij hun schilderijen die ervan getuigden dat zij onder schone kunst sierkunst 
en dienende kunst verstonden.
Hun voorkeur aan het ambachtelijke was de terugslag op de fotografie en de industriële revolutie. 
Maatschappelijk bekeken vertegenwoordigden zij de artisans en de graveurs , de middenlaag die 
haar aanhang zocht bij de onderste laag, het volk en zwervers, die Wandervögel. Hiertoe moesten 
uiteraard Bohemiens worden gerekend en de refusés van de salons.
Toch vallen de realisten en impressionisten artistiek gesproken niet onder de schone kunsten van de 
romantiek maar onder het wetenschappelijk empirisme van de beeldende kunst dat ten slotte opging
in fotografische en filmkunst.
Het synthetisme van de Nobis, voortgezet als expressionisme was een verbuiging naar de andere 
kant, waar ook de hand-made fotografie van Dali en Willink van de metefysische kunst, surrealisme
dada en de zogenaamde nieuwe zakelijkheid een parodie op de overkeefde schilderkunst zelf en op 
de zichzelf vernietigende beschaving als zodanig.
Het was Tolstoij die de kunst de maat van  “goed”in plaats van mooi aanlegde . De inhoud van dit 
begrip “goed” werd bepaald door zijn anarchistische religie.



Ditzelfde “goed”is de politieke maatstaf die na de b....... ing werd gebruikt in de ballotage van de 
BBK en bij andere zuiveringen. Tijdens de bezetting betekende “goed”een goede Nederlander (vgl. 
un bon catholique) maar het betekende wel zal wel afkomstig zijn geweest uit de illegaliteit.

De geheimzinnigheid van anarchisme heeft te maken met zijn staatsgevaarlijkheid. Het 
anarchisme heeft te maken met zijn staatsgevaarlijkheid. Het anarchisme is illegaal en 
academocratisch in plaats van democratisch anarchistische verklaringen moeten dus gewantrouwd 
worden.

Zo klinkt het tamelijk voorzichtig als anarchistisch preken over hun experimenten maar het woord 
experiment heeft onder anarchisten een heel andere betekenis dan in de natuurwetenschap.
Anarchisten zijn roekeloze fanatici, voor wie het experiment een waarde op zichzelf heeft, omdat zij
geeloven dat  het experimenteren hun is voorgeschreven door de evolutie.
Een fanaticus is iemand die die geen wetenschappelijke twijfel kent en die zeker weet het enige 
ware geloof te bezetten.

In de wetenschappen is de evolutie een geloofsdogma In de beta wetenschappen slechts een alsnog 
te bewijzen hypothese. 
Waar de maatschappij evolutionisten of veranderaars hun …..telligheid mee trachten goed te praten 
is dat deze wetenschappelijk zou zijn en daarmee alleen geldigMaar die evolutie is slechts 
wetenschappelijk als hypothese die kan moeten worden opgegeven.
De evolutie als leerstelling is bepaald onwetenschappelijk en zelfs wetenschappelijkheid van de 
evolutie als hypothese komt op bij de grenzen van de biologie. De overplanting van de evolutieleer 
naar geschiedkundige gebieden is parallellisme en dus eens te meer geen wetenschap.

Het schoolvoorbeeld van het parallellisme is de materialistische grondstelling van Marx: zolas zijn 
het bewustzijn bepaalt bepaalt ook het maatschappelijk zijn het maatschappelijk bewustzijn. Dit 
spel met vage woorden – zijn voor bestaan, tegenmorfexistentie genoemd, en bewustzijn voor 
verstand of geest is een onvervalste analogie en analogisch wil zeggen volgens mij, zonder logica, 
zonder noodzaak of verband.

Bewustwording is hier indoctrinatie/propaganda.

Een analogie is een redenering die niet raakt maar zijn doel voorbij schiet langs het vraagstuk heen 
gaat en nergens op slaat.
Analogieën verklaren geen oorzaken en kunnen dus ook geen gevolgen voorspellen.

Een andere poging tot  rechtvaardiging van de maatschappelijke evolutie als geloofsdogma is dat de
mens niet zonder levensovertuiging of geloof kan en dat dit materialistische geloof het enige 
alternatief is voor de godsdienst.

Nu was  in de evolutionistische gedachtengang de westerse beschaving in de evolutionistische 
gedachtengang het verst ontwikkeld en dat zal wel verklaren waarom juist de westerse godsdienst, 
het christendom was uitverkoren als de grondslag voor de verandering der maatschappijleer. In elk 
geval was de westerse beschaving de overheersende en zodat het niet toevallig was dat de  
nieuwdenkers zelf van christelijke huize waren of althans op het christelijke denken voortbouwden. 
Dat gebeurde echter niet om het te versterken daartoe was immers geen aanleiding
maar om het te ondermijnen en re overtreffen. Want daar twijfel het begin van alle wijsheid is, 
plegen nieuwe gedachten voort te komen.uit verzet tegen de oude.   Die nieuwe gedachten komen 
echter nooit voort uit het volk wel uit een nieuwe middenstand die ondanks zijn rijkdom en zijn 
titels
rijkdom, adel en geleerdheid van de tweede rang bleef.



 In de 19de eeuw deed dit verschijnsel zich voor onder vooral Duitstalige Joden in Nederland reeds 
in de 17de eeuw. Voorafgegaan door Spinoza.
Mij dunkt is het niet zonder betekenis dat Marx en Freud , de twee groottse onrustzaaiers vab de 
laatste 100 jaar beiden Joden waren, noch dat Rothschild en Einstein het waren. Zij waren het die 
internationale jodendom dat de wraak van het duitse nationalisme zich op den hals haalden. Het was
hun politiek hun leer hun geld en hun aanzien dat de de tegenzet in Israel mogelijk maakte.
Het is hun macht die de VS thans parten speelt en die de hele wereld, op de sovjet unie na, 
meesleept in hun botsing, hun kettingbotsing.

Het is gebruikelijk om met de Joden zelf een andere uitleg aan het anti-semitime te geven. Het zou 
voornamelijk zijn ingegeven door een folkloristisch bijgeloof. Nu viel het bestaan van dat bijgeloof 
hoe vervaagd het ook reeds was niet te ontkennen om zich ietwat geheimzinnig gastvolk te blijven 
gedragen hield de joodse internationale dit bijgeloof zelf in leven. Hun internationale 
verbondenheid was te voordelig om op te geven. En dat gold ook voor Marx. 
Kenmerkend voor de joodse Freud is dat hij een internationale oprichtte: de psycho-analyse. Het 
moderne internationalisme is in oorsprong joods. Het keert zich tegen alle voorheen christelijke 
naties maar niet in gelijke mate tegen de joodse natie en ook niet tegen het nationalisme van 
voorheen door blanken bestuurde volken van ander ras. Het is van anti christelijk tot anti-blank 
geworden. En waar ook joden blanken zijn vergaat het hen als Goethes tovenaarsleerling die de 
krachten b\hij zelf had opgeroepen niet tot staan kon krijgen en om zijn oude meester roept.

Het beroep dat de joodse wereld op de de christelijke doet is niet vergeefs. De kerngedachte van het
christendom is immers de erfzonde. Weliswaar was dat een oudtestamentische zonde die de Joden 
is blijven belasten maar waar de christen is verlost.
Christenen echter en daar gaat het om, geloven in erfelijke schuld in gemeenschappelijke schuld 
collectieve  schuld dat is het beginsell van alle rassenvooroordeel, het antisemitisme incluis, maar 
de doorwerking van het marxisme in de kerken leidde behalve tot afvalligheid tot regelrecht pro 
semitisme, zodat het het huidige geslacht der vroegere christenheid geneigd is de geschiedenis op 
haar kop te zetten en de erfschuld op zen eigen christelijke rekening te zetten
Marx die de gehoorzaamheid aan de kerk verwierp, speelde tegelijk op de gehoorzaamheid der 
christenheid der christenene aan het nieuw testamentische geweten  en Tolstoij haakte daarop in. 
Revius de N hervormde godgeleerdheid was hem daarin voorgegaan met zijn
“er zijn joden met, heer jesu die u cruysten”

de zelfmoordneiging van ons christelijk ras is Tolstoijaans, de Marxistische klederdracht van 
vandaag , een boetekleed waarin Amerikanen en Europeanen trachten te ontkomen aan de wraak 
der derde wereld, een wraak die zij aanhalen omdat zij vrezen , omdat zij erin geloven en die zij 
geloven omdat zij haar rechtvaardig achten. Maar is de zaak van christelijk Europa wel genoeg 
verdeer..d
om het vonnis uit te spreken?
Revius eindigde “hij droeg onze smarten” zijn gevecht met de erfzonderige zelfbeschuldiging “want
dit is al geschiet eylaas!”om mijn sonden maar waren het die in dezelfde tijd de Nederlandse 
koloniën  vestigden?

In deze tijd waarin wij Hollanders als loon voor onze eeuwenlange gastvrijheid omwille van enig 
geloof vervolgden, uit ons beiden huis verdreven worden, verschijnt hier het ene boek na het andere
om te laten zien hoe in onze gouden eeuw het volk werd mishandeld en uitgebuit, maar wie waren 
die kapitalisten?

Genoemde geschriften komen doorgaans uit de katholieke hoek en zijn een van de reeds lang 
gevreesde uitkomsten van elke katholieke volkskunstpolitiek, die als gevolg van de seksuele 
Hervorming maar ook van de katholieke vakbeweging en kerkelijke oecumene zo als uitgepakt is 



door zowel door protestant s als door katholieken was verwacht hetgeen niet wegneemt dat het 
calvinisme zondebok moest worden.
Maar het waren geen calvinisten die zich lustverblijven lieten bouwen langs de Vecht en zich 
adellijke titels kochten van de winsten uit de VOC . Er het waren geen Nederlands hervormden die 
hun geluk in de koloniën beproefden.

Naar de Indien gaan was verdacht. Meestal werd dit gedaan aan schuldeiser of aan straffen te 
ontkomen.

 En Amerika was het paradijs van de non conformistische sekten, de voorlopers van de Tolstojaanse
communes. De gewone zending kwam evenals de moederlandse staat pas later en zelfs, te oordelen 
naar Multatuli lag de schuld van de uitbuiting van de koloniale volken meer bij de eigen overheden 
en bij de Europese gelukszoekers dus bij de Europese staten die de willekeur althans aan  banden 
legden.

Onder de wijkers van de Republiek de Nederlanden bevond zich een onevenredig groot aantal 
voorlopers van onze maatschappijhervormers toentertijd vrijgeesten genoemd.
Zij waren dopers, remonstranten , hugenoten, kwakers, joden , katholieken enzovoorts. Zo werd de 
Vechtstreek tussen Nieuwersluis en Breukelen de mennistenhemel bijgenaamd.

jodenvervolging  zionisme
Het is na de jodenvervolgingen van het nationaal socialisme bij voorbaat aan te nemen dat 
vervolgde groepen in het ongelijk werden gesteld omdat zij eigenlijk gelijk hadden. 
Aannemelijk evenwel is het hun aangedane onrecht dankten aan een hen opgelegde collectieve 
verantwoordelijkheid of, zoals de joden waarschijnlijk, aan een geërfde schuld.

Een ongeteld aantal joden heeft zich in de loop van de geschiedenis tot het Christendom bekeerd. 
Gelet op de slechte naam van de Spaanse Marranen werden daartoe voorwaarden gesteld waar zij 
zich niet altijd aan hielden
Zulke joden gingen op in de natie die hen gastvrijheid had verleend.

Sinds de 19de eeuw assimileerden joden zich vooral bij internationale volksgroepen of was het 
eerder zo dat die groepen zich juist bij hen aansloten, of niet in het bijzonder bij de joden maar bij 
de uitgeworpen andersdenkenden in het algemeen?
 
Zoals in elk volk bestond allicht ook onder joden een standentegenstelling zodat niet alle joden voor
de linkse internationale konden voelen, Het joodse nationalisme of zionisme ( ontworpen door 
Herzl) werd door rijke Joden waargemaakt. 
Het zionsme dat zich uitdrukkelijk tegen assimilatie keert is even racistisch als het nazisme en 
aparter dan de Zuid Afrikaanse apartheid die in Afrika een feitelijk gegeven was. Maar die van de 
joden niet of niet meer.

De oprichting van de staat Israël nadat het nazisme werd vernietigd bewijst dat de Duitse angst voor
de joodse macht niet helemaal ongegrond was. En hoe ontzettend die misdaden door naziś tegen 
joden begaan ook waren, we moeten niet uit het oog verliezen dat het oorlogsmisdaden waren. 
Hitler matigde zich aan Europa te verlossen van de joden zoals napoleon het wou bevrijden van het 
juk onder de adel.
Duitsland voerde oorlog tegen de joden en een een ongeschreven wet verbiedt het zulks op te 
merken, we mogen niet vergeten dat uitwassen als massamoord en marteling vanouds in elke oorlog
voorkomen.



Dat Mein Kampf tegen de joden was gericht is in overeenstemming met de vermoedelijk bestaande 
wet dat elke oorlog tegen het buitenland tegelijkertijd een burgeroorlog is.
Wie een oorlog begint, begaat onrecht , maar wie zich niet tegen zijn aanvaller verdedigt, laat het 
onrecht begaan.
De verdediging is geen moord maar noodweer en zo is ook de doodstrraf niet wreed maar was de 
moordenaar het.

Wat veroorzaakt oorlog?
Oorlog, of beter gezegd de vrede dat is het grote politieke vraagstuk. Het helpt iet geweren te 
breken of de atoombewapening onklaar te maken want oorlog kan niet alle soorten wapens worden 
gevoerd en desnoods zonder, en het één is niet minder erg dan het ander. Het is ook niet de 
bewapening die de oorlog veroorzaakt maar omgekeerd. 

Ze zeggen dat de uitbreiding van de rechtspraak van dorp tot stad, van stad tot gewest enz. de 
oorlog binnen de gebieden heeft uitgebannen maar dat gaat slechts zolang op als er geen 
burgeroorlog uitbreekt. Het gevolg is bovendien alleen maar schaalvergroting van de oorlog tussen 
de gewesten, landen enz. En een wereldstaat is vooralsnog niet denkbaar omdat als statenverbond 
tot nu toegewezen 
 een monsterverbond is, dat uiteenvalt als de druk van buitenaf verzwakt. Maar misschien is de 
betrekkelijke wereldvrede sinds de tweede wereldoorlog inderdaad naar Churchill meende aan de 
angst voor een atoomoorlog te danken.

Churchill leerde eveneens dat het bewapeningsevenwicht de oorlog tegenhield en daar zit ook wat 
in. Dat armoede en honger oorlog oorlog maken is slechts waar voor zover de machteloze armen 
zich door de bewapende mogendheden laten paaien. De ointwikkelingshulp wedlop gaat gepaard 
aan de bewapeningswedloop maar de ontwikkelingslanden spelen hun weldoenders tegen elkaar uit.
Hoe heeft de oorlog zich historisch ontwikkeld? Oude vormen leven voort in de messengevechten 
van de opgeschoten jongens vn verschillende dorpen waarbij het, evenals in de gevechten van de 
stadsbuurtbewoners meestal om de meisjes ging en gaat, maar ook wel om het aanzien van de buurt 
(dicriminatie van zwarten) of om de handel, de woongelegenheid ( of het land het grondgebied of 
territorium in de ethologie

Onderling niet door een wet gebonden negerstammen roofden elkanders vrouwen en vee.
In het romantische, tenminste tegenwoordig romantisch aandoende duel tussen twee heren, een 
oude vorm van rechten, het Godsoordeel?  ging het om de eer, wie zijn rechten niet verdedigde was 
eerloos. Romantiek werd het misschien toen het alleen nog gedaan werd om een vrouw of een 
meisje. Maar wat was die eer oorspronkelijk, wat de mestkar van het Staphorster volksgericht, wat 
de mesthoop waar Job op zat?

dienstplicht
Pas de algemene dienstplicht , de door napoleon Bonaparte verwerkte gedachte van 
Stadhouder/koning gaf aan de oorlog haar tegenwoordige gezicht. Dienstplichtigen “lotelingen”die 
opkwamen voor hun nummer op zijn nummer zetten  
hadden gelijke kansen . Elke soldaat soldaat had de maarschalksstaf in zijn ransel. Maar het was een
gelijkheid van gezinnen: geen stond meer af dan 2 zonen de overigen waren vrijgesteld om 
“broederdienst”

Opvallend is de overeenkomst van het dienstplicht stelsel met dat van de katholieke kloosters een 
gezin dat in de gunst van de kerk wou blijven staan stond een of meer zoons af aan het klooster dat 
hun opriep ( roeping????)  Er waren ook kloosters voor gevallen of in de steek gelaten meisjes en 
oude vrijsters. En Brabant leverde Zouaven aan de Paus. Limburg heeft nog steeds zijn vendels, al 
is de schutterij, ook in Zeeland nog maar een spel. Daar kwam in Engeland de sport vandaan.



Wat was eerder de jacht of de oorlog?
Het kan niet anders of het nationale leger van dienstplichtigen was opgebouwd volgens het 
voorbeeld van de voorafgaande huurlegers 
kadaverdiscipline 
wie waren die huurlingen Kanonnenvlees? Dat was allemaal vóór de trias Politica.

Waarvoor diende de scheiding van de wetgevende , rechterlijke en culturele macht? En die van kerk
en staat?

Het nationale leger heeft een krijgsraad en is in twee standen verdeeld, evenals de politie. De 
scheidslijn is die tussen intellectuelen en ambachtslieden. Geletterde en analfabeten vroeger, of 
geestelijken en leken. Ingewijden en ontwijden , insiders outsider.
Vroeger werden gevangenen als soldaten gebruikt.
B.... werd er blijkens het oude testament gestraft tot  in het zoveelste geslacht –  erfzonde: christus 
was de onschuldige die gelijkop werd gestraft met dieven en moordenaars.
De oorlog werd gevoerd door ridders die rechters waren, soldaten waren lijfeigenen.

 De invoering van het geldstelsel moet samenhangen met belastingheffing aan de ene kant en 
werkverdeling aab de andere
De verschillende muntstelsels bestreken allengs grotere gebieden en moeten oorspronkelijk dus 
voor die heel kleine gemeenschappen gemaakt zijn. Een slaaf was waard wat hij opbracht, dat is wat
hij ervoor kreeg in geld? Zodat de waarde van een slaaf moet hebben samengevallen met zijn loon.
Hoewel het oude dienstplichtstelsel moet hebben geleid tot misbruik (politieke gevangenen) was het
normale dienstplichtstelsel en zekere zin nog onrechtvaardiger. Krijgsdienst was vermoedelijk een 
gunst geweest bij wijze van gratie in plaats van de doodstraf mogelijk ook van andere lijfstraffen. 
Vandaar dat onze voorouders toch een kijkje hadden op onze helden ter zee.

De gilden waren behalve de krijgsdienst tot andere diensten verplicht. Hier lijkt de verklaring van 
de antieke verachting voor het werken met de handen. 
Napoleons eigen legers bestonden denkelijk nog uit huurlingen die onder zijn aanvoering voor hun 
eigen zaak streden. De dienstplicht die hij buitenlands instelde wekte pas verzet, maar ook de 
nieuwe dienstplicht werd waarschijnlijk met geestdrift volbracht toen het tegen Napoleon ging.
De algemene dienstplicht maakt een einde aan het “beroepsleger en was de ingrijpendste 
verandering die via de code Napoleon door het Weens Congres tot stand werd gebracht.

Het oorlogsheldendom spreekt voornamelijk hen aan die niet veel te verliezen hebben. 
Doodsverachting wordt gekweekt om het geloof.
Het aantrekkelijke van het krijgerspakje is, dat het gezegd heeft. Evenals de zee geeft de 
krijgsdienst meer kansen om vooruit te komen, op een burgerlijke loopbaan. 

Het verzet tegen de dienstplicht komt van de intellectuelen, in het bijzonder van de intellectuelen en
kunstenaars die zich ook onder de officieren niet thuisvoelen. In de horigenlegers van de oude adel 
waren zij, naar ik veronderstael weliswaar ondergeschikt maar vrijgesteld van vechten.

Voor de adel verdenderde er weinig. Ook in het nieuwe stelsel bleef het in de adellijke rangen 
gebruilelijk een krijgshaftige loopbaan te kiezen.

De landenoorlog is dus ontstaan uit het eeuwige geschil tussen hervormers en behoudenden als 
belanghebbende machten die hun verkregen of nog te verkrijgen rechten verdedigen met een leer 
die die geacht wordt het geweld te rechtvaardigen.



Dat moet al zo geweest zijn tijdens de verovering van Europa om het Christendom en daarvoor voor
de Roman way of life.

Een eigenaardige trek van de doorsnee dienstweigeraar is dat hij zo vechtlustig is al wil hij niet voor
Nederland vechten 

Achter veel oorlogsverklaringen staat de verontschuldiging dat het de laatste zal zijn hetgeen doet 
denken aan het laatste glaasje om het drinken af te leren.
Kan geweld slechts worden uitgeroeid door meer geweld? En kan geweld eigenlijk wel worden 
uitgeroeid door geweld?

De krijgsmacht dat berust op het beginsel van alle macht: De maatschappelijke keel  piramide) die 
tegelijk het teken der bescherming is en van de schaalvergroting. De oorlog is niets anders dan een 
kinderruzietje op grote schaal. Het merkwaardige van kinderruzies is dat ze onder jongens altijd 
uitlopen op handgemeen. Meisjes roepen er hoogstens hun grote broer erbij ouderlijk of 
schoolmeesterlijk gezag volstaat om de strijdenden te bedwingen of als de sterke arm eraan te pas 
komt kan die het ook nog zonder wapens af.

gehoorzaamheid is een gewoonte. En alle gezag gaat terug op de macht der gewoonte 
geweld komt pas op als de gewoonte het laat afweten. 

De gewoonte der gezagsgetrouwheid groeit uit tot afhankelijkheid van kinderen jegens ouders of 
jegens degenen die hun plaats innemen: wie de jeugd heeft heeft de toekomst.

Het gezag der ouderen berust op ervaring en geleerdheid en is ee natuurlijk gegeven. De 
zogenaamde generatiekloof is, ook al herhaalt zij de geschiedenis slechts het gevolg van het de 
macht uit handen nemen van ouders en paters door jeugdleiders en schoolleraren. Het is ook 
eigenlijk geen generatiekloof maar een gezinssplijting. Een ander werktuig tot hetzelfde doel is 
echtscheiding.

De redelijke grondslag voor elk gezag is kennis – kennis is de macht omdat “kennis kunst kweekt” 
Maar de werkelijke grondslag is tot grote schade van het hele volk dikwijls geen ware doch valse 
kennis, want macht is begeerlijk en lokt dus bedrog uit.
Wetenschappelijk bedrog wordt schijn- of pseudowetenschap genoemd en daar valt de godsdienst 
of religie onder. Toch zijn godsdiensten , geestelijke stromingen en andere vormen van bijgeloof
bijgeloof hier gebruikt in de zin , wetenschappelijk bedrog op zijn allerergst
filosofie, theosofie, theologie, geestverruiming, uittreding, het tweede gezicht, het zesde zintuig, het
collectieve onderbewustzijn, de psychoanalyse.

Alles wat zich tegenwoordig anders noemt alternatief  wat vroeger heette “aan gene zijde”ofte wel 
in hoger sferen “wil de wereld naar de andere wereld helpen”of doet dat toch zonder het te willen.

De humanitaire wetenschap is hard op weg in de religie gesleept te worden . Bijgeloof is de 
vermeende vertolking van verouderde wijsheid.
Het gevaar wordt niet gezien omdat positivistische evolutionisten met Auguste Compte aan een een 
voorwetenschappelijk denken dat onvermijdelijk geheel zal worden overwonnen. Maar godsdienstig
denen is niets anders dan wetenschappelijk verval.
Logisch denken is geen uitvinding van de wetenschap maar volstrekt natuurlijk en aangeboren. Dat 
het dikwijls lijkt of kinderen niet logische denken komt omdat wij over meer kennis en inzicht 
beschikken dan zij. Daar komt bij dat kinderen geneigd zijn tot gehoorzaamheid  en vandaar tot 
gelovigheid zelfs tot goedgelovigheid en tot vasthoudendheid aan het eenmaal geleerde.
De natuurlijke verbeelding verschilt niet wezenlijk van de wetenschappelijke.



Het onwerkelijke van overgeleverde voorstellingen is niet te danken aan de kracht van de ongerepte
verbeelding maar te wijten aan de onverstaanbaarheid van tradities en aan de onwetendheid der  
historici die zulke verslagen van het voorgeslacht vertalen en uitleggen.
Sterke verhalen zijn de uitkomst van herhaaldelijk oververtellen. Zo is het ook met de 
wonderverhalen van de gelovigen.

De moderne kunst gaat ervan uit dat de verminkte waarheden uit de schatkamer der prehistorie 
hogere waarheden bevatten:
het hogere is immers moeilijk of helemaal niet te begrijpen.

De wereld wil bedrogen worden Alle kwakzalvers plegen onzin voor te stellen als een vondst van 
een genie die alleen door ingewijden kan worden begrepen..
Domme mensen geven altijd de voorkeur aan weten boven begrijpen en trachten andermans 
verstand te overbluffen met hun opzienbarende wetenswaardigheden . En zetten daar een gezicht bij
van :
lekker! Dat kan jij nou eens niet niet verklaren! (aan Herdring)

zoekwoorden:

Karel

carolus

Mokum

kenau

zigeuner/Rom

Charlemagne
Charle....Gros
Carolus magnus
magnus meervoud van Manus
engelse vertaling: Magna Carta
had weer met de Kartuizen te maken
Kartuizers hadden weer te maken met Chartres Chartreuses

Carolus was een munt, een Groot, zoals ik het ziekenhuis
Groot was de stad...groot Mokum, een pleonasme Gorod Moskau

stedemaagd
La  mère l’oie moeder de gans of van loi...wet
sprookjes van Perrault of van Pierrrooie = ooie = domme gans
gans = ganz = kamf = strijden
Koning = kind= kenau= gnie  daarom nog genietroepen

met 21 kreeg je in Engeland de sleutel, als een soort van ereburger
alleen eerstgeborenen?
Was die sleutel niet tevens een ring, sleutelring 
De Silhouet genoemd naar de minister van Lodewijk XV, wiens zuinige 
politiek hem ertoe noopte kostbare miniatuurportretjes aan te schaffen  bl bla 
blaadjes
het ding heette zo dus.

Rom noemt de zigeuner zich in Europa
Met het oude Rome werd simpelweg DE STAD bedoeld zeggen ze
het palatium van de 7 Palestijnse heuvelen? 
Rom is wellicht ook Raum, het Rijk, het Ruime Rijk
Royaume



Rooien....ruimte maken

Katholiek gebruik hier in het oosten jongens ook Maria achter hun naam te 
zetten
dopers gebruik om er Jan achter te plakken, Gerrit-Jan, Wander-Jan

Jusqu’à la Besace stond er op een zijde van de geuzenpenning (gildepenning) 
tot in den doeet. De Boze , moet wel abuis zijn, de bus was vroeger de 
diligence en ook heette zo de armenkas van ‘t gilde. Na de hervorming dan 
want daarvoor ging het allemaal naar het oosten

Waar lag Alexandrië waar de grootste aller bibliotheken in vlammen zou zijn 
opgegaan?. Wat wij nu Egypte noemen heette het land Kemet = Heimat
en dat zou zwarte grond betekenen. Dat wordt dan in verband gebracht met 
alchemie, zwarte kunst.
Iskander de Grote
Allemaal Grote , ook Hugo de Groot Hugon is het woord voor duivel in de 
Provence

Sylvesterabend, dus Sylvester was het nieuwe jaar
Père Noël = Père nouvel = Pieter nel, door Thomas Vaer uitgeluid (Gijsbrecht 
van Amstel)

de islamieten zeggen Exander / Iskander
volgens mij is dat ook zigeunertaal. Het hoogste recht heet bij zigeuners de 
KRIS
Hun taal is India's en hun wetten zijn streng
Onder zigeunertroepen vind je nog bewaard oud Byzantijnse goudstukken als 
een soort reliquien

parool Wer da?  Wort woord  waard warte wacht garde  was “parool” wachtwoord 
cupbeker

Woord is dus status, hoe dan ook een linkse of een rechtse, dat hoor je aan de 
vakbondsleider met zijn dubbele tong, half geletterd en half analfabeet:

Frans Hals

Hier een hele moeilijke
Frans Hals= Frans oiseaux
want de franse meervoudsuitgang -aux heeft oorspronkelijk niet au maar al in 
het enkelvoud gehad: verg. cheval chevaux. -als werd dus aux
Hij heette inderdaad niet Frans maar Francois. Dat je zinnen anders in woorden
mag verdelen dan gebruikelijk is een semantische stelling, die volgens mij 
overigens maar zelden opgaat. Maar het zijn natuurlijk oorspronkelijk drie 
woorden geweest van welke ḧals”wel te maken zal hebben gehad met 
halsmisdaad en waaghals, de hals van de weegschaal van justitie.
Het zit denk ik ook in Elswout, het oude landgoed buiten Haarlem waar de 
koeien de bellen uit het Haarlemse wapen dragen 
Zwitserse? Frans Hals mocht niet werken buiten Haarlem. En hij had “zeven” 
zonen, net als vader Abraham (symbolische getal)
Wout is trouwens hetzelfde woord als hout of houd of halt of halte en het 
Duitse Walt en volgens mij ook als hals.
Halt is arrest nietwaar? En de Nederlandse vorm van Francois was later denk 
ik Rhijnvis (Feith) Vogel is een klankvariant van oiseau, zoals je nu ziet, en de 



betekenis is gekooid. (vergelijk voleur , vogelaar en fiscus en vis=leven in west
Friesland was het in mijn jeugd nog de gewoonte van moeder voor de grap hun
kind over de schouder te nemen en te roepen : “vis is te koop”
Mijn conclusie: Frans Hals was een hugenotenleger, stadsschutterij, die echter 
in de hoedanigheid was opgeheven. Schilder (denk aan schilderen bij een 
schilder- of wachthuisje) was trouwens hetzelfde als de meer Duitse variant 
schutter – ertussen staat schout

Daar kwam dus de bloeiende renaissancekunst uit voort, ook in Italie

Hetzij tot een verzamelaar en v.d.w. tot allebei, tot een verzamelaar en 
waarschijnlijk bewerker van hetgeen te boek gesteld was onder de ijken of 
eiken. 
Klop het af op ongeverfd eikenhout, maar niet op eigen houtje want waar in 
bronsgroen eikenhout, dat was dus Limburg, het nachtegaaltje – enfin
De hoogste eiken zou je zeggen dat waren AIX, La Haye en Aken. 
Lijfeigenschap, Gedoemd tot – ding dong en de Donge de Sint Jan.
uit een negro spiritual: I know that my redeemer liver
the redeem is recht Dat is wel even een hele sprong, maar v.d.w. alweer een 
wet- en rechtmatige. 
En dat zit zo: Buon Giorno= bonjour
Giorno is journée= giornata
Giornata= jaar+ nest.
Jour  is heure = uur= Dior= duur
Ik bedoel maar dat dat die d va deem er op dezelfde wijze af kan slijten als die 
van duur.
Nu staat of stond ding= dinc, denk in nauwe betreckking tot dacht vgl 
Middachter Allee en  le Midi (aangelegd door stadhouder koning op denkelijk 
historische gronden!!!) 
Een nieuw licht schijnt over de aloude ingelanden v.w.d.
maar dacht  = acht= achst= ax= heks en die Asen
Aas in het kaartspel en in Holland staat een huis, van je singele hopsasa
And youŕe an ass, een dwaas aangezien ding= dwing...vgl Dwingeloo
(plaatsnamen op loo , goed “bos”maar liever “law”) en Twente of Tubantia
terug naar deem,   wordt da dus gelijkwaardig aan van Acht, wat alleen nooit 
vannacht gebleken is maar wel der Akt, männlicher  Akt en ook het engelse 
act= wet , wacht,
waarmee redeen ahw gelijk en gelijkvormig met react = recht= vrede , guerre, 
wraak en Rache, revenge , vervangen My redeemer wil zeggen: onze wreker
e werkster heeft er wel een plaatje bij, uit een heel oud getijdenboek
Christus als personificatie van de vrede, jazeker wioest dreigend in de rondte 
zwaaiend met zijn vervaarlijke zwaard. Recht voor allen 
Utrecht evenals Atrecht en wat dat betreft als Straat (s)burg in Austra (s-i-a) , d
w z in tegenstelling tot en naast neustrie “Ooster”Azieë van Autra, evenals 
ooster of oester, huitre, hectare, hetaere, achter = schuld, schelde.
Jacoba  van Beyreren was te Goed gevestigd op Ostende. Ochtend= geboorte 
de spotnaam Jacobakannetjes)
Hysteron (als dat grieks is voor baarmoeder) Aurora of Orient
Aber Ach du lieber Augustin
Augustus is de oogstmaand van het ooft, obst wenigstens oft, auch in die 
Niederlände

Heer vrouw boer Aas



die laatste en de minste, laagste slechts een van de negen 

Negen neuf nuf nopjes novices 

Even denken
bom,pomme= appel= appèl
heb nog een appeltje te schillen
vanwege een geschil

Je bent doorgaans groot genoeg om je eigen boontjes te dopen 
Bonne , bonhomme

Gedopte boontje? Ik wil eieren
Haal maar een vogelnestje uit. Wil je weten hoe dat moet kijk dan naar het 
schilderij bam Breughel  ongeveer 1550
daarop staat een man die wijst op een jongen die er in de boom hangend mee 
bezig is. Waarom Breughel dit schilderde is onbekend. Maar de Engelse 
studenten noemen elkaar soft of hard boiled eggs.

Columbus kon een ei laten staan

Een hele Piet, Pieterman = andere naam voor gulden

Skandinavie  sint Maartensmaaltijden
Roemenie en Joden: Paasmaaltijd belangrijker en in Rusland krijgt dan elke 
voorganger een ei

Roemenie....vooravond van Pasen = lammerenmarkt

Offerlam, paslam boterlammetje
versierde paasos in Breukelen= paashaas

Het haasje zijn
oxaal
As
 is verbrande turf   te laat voor de opstanding
aswoensdag paaswoensdag

Medaille medaillon = metaal = middel betaalmiddel

12 = douze. La doude, dolce 

Dat die het allerlangzaamste ging   11 en dertigst
elvendracht, boete belasting
er moeten destijds 11 apostelen maar 12 sybillen zijn geweest
Michel Angelo heeft ze vereeuwigd op het plafond van de sixtijnse kapel
het was daar kennelijk te hoog om ze uit de geschiedenis te schrappen.

Cybele,
maak je niet te sappel

Utrecht Er schijnen documenten te bestaan dat Utrecht de onbegrijpelijke naam Albio 
Bolarum droeg
het latijn maakt hier en daar de indruk een soort vereenvoudigde – maar er 
bestond geen andere - te zijn voor een veelomvattende verzameling van 
dialecten
Bolarum kan op die wijze bolwerk hebben betekend en ook wel bouwwerk



albio heeft een betekenis wit wat niet wegneemt dat er ook alverman in zit 
opgesloten, de Alf
is dat de verdrukte Olav die in opstand kwam tegen Trajectum en het 
hernoemde tot
Ultrajectum
Olac was de boze wolf
de weerwolf
hij at zijn grootmoeder op kreeg stenen voor brood nadat hij was gesneden
steen= vesting , bolwerk

Olaf
sint Olav sint Olie
kwam hij van Holysloot?
Sint Olav is een dubbele jan net als Sint Januarihij zag dubbel zogezegd
heilig, heilig maar nog niet 3 maal heilig zoals de paus
voor het Lapje houden     lap olav

Een halve gare
guerre, halb und gar
il n’avait guère....nauwelijks, niet helemaal

In matters of trading
the fault of the dutch
is giving too little
and asking too mutch

a curse= cross
c’ est a cracher- op zijn koeterwaals = Gaulois= kolder ….culture

kruising = crétino het Italiaanse scheldwoord 
Waren Christenen gekruist. Was Jezus – even aangenomen dat deze figuur 
bestaan heeft- zelf een kruising, een jas? Een Jan in de zak?
Een Jean Jacques
Een jas is een boer.....klaverjassen
een jas is de boer, de jonker.
Die Jünger, de discipelen.
Een paljazzo? Een paljas
een vechtjas
Pal-jazzo    palazzo ...palais de justice
Palz
Palts
Bâle  babel
Belfort Beaufort
balance van Justitia
Babylonische ballingschap der Pausen
Les baux boven de vallée d’enfer, de bauwitmijnen

paljazzo= pilatus, de politiek
kerstmis...de grote misbruik
askruis in de kerk...het oxaal   oksel

Christus afgebeeld als een ezel aan het kruis op een oude Romeinse muur met 
een bijschrift van een zekere Anaximenos
âne van asine ezelin



spijker Het gaat nog over spijkers
jezus werd aan het kruis genageld
wie zorgde voor de spijkers
de zigeuners....zeggen zij ook zelfbeschuldigingwaarom gebood de Paus hen 7 
maal de wereld rond te trekken (hongaarse sprookjes.. in een land over 7 
bergen , 7 jaren etc.)

jezus en Johannes, was als water en vuur
Johannes dopende in de Jordaan: maar na mij komt ene die U zal dopen met 
vuur....de vuurdoop

lutte... lusthof  krijgslist
foefje...in Middelnederlands de truc van Troyen
trug en drug   wat spreekwoordelijk droom betekent = drank waarvan afgelijk 
drogist en drost= troost, triest   “dolle dries”   drusus  droesem onderste 
de duivel baar de duiven de laagste stand

de stad was een samenvoeging van een of meer burgen
borrow= bureau = Bürde belasting
ik sta er borg voor

het rijk van Rome ging nooit onder In het teken van het kruis hield het stand de
zending was kolonisatie
de vorsten hun dommen ontstonden uit slavernij
in de basiliek van Constantijn werd recht gesproken zeggen ze
dat kan wel kloppen
kerk= kroek= krek= krekt= correct= gerecht

de roomse kerk alles wijst erop dat de Griekse ouder was
zou de kerk van Rome niet eigenlijk de verovering van de slavische kerk zijn 
geweest
de niemandslanden tussen de steden waren in handen van Tollenaars

Er was iets veranderd onderjan was bovenjan geworden en daarmee was diens 
taal geemancipeerd.
Die taal behoorde bij de diep verachte diligentia of nijverheid
in tegenstelling tot indulgence  of toegeeflijkheid (tegenover leenhorigheid) 
der intelligentia

Teufel toeval bobbel dubbel dubbele januari Democrites: er is geen groter 
schande dan onder een vrouw geplaatst worden.

Dingdag uitdaging 
waarom duelleren bij de dageraad
afstand , ruimte is een zinnebeeld voor tijd
are èren area uur heure
laagste recht...verste hiervandaan  daarom moest het voltrokken worden aan de
horizon, het uur van de zon....de opkomst dus, als het daagt in het oosten



Jezus bezweek niet aan zijn verleiding zegt het evangelie
Wat je van het nieuwe testament moet denken – er zal gerust aan geknoeid zijn
Maar de taal konden ze niet vervalsen, de volkstaal niet. Omdat die niet van 
hogerhand werd onderwezen.

holland Eiland   isolement
Holland, Gallandia (rus) Alankomaat (fins), Olanda, de Nederduitse 
ederlanden, Pays bas, Germania Inferior

wat wou dat zeggen? Holland?
Hetzelfde als ingeland en Engeland waar ook een Holland was te vinden
ligt nu ten zuiden van Hull
ongeveer de streek waar de naam Erasmus het meeste voorkomt
hier was het meer Jeronimo
Engels Holland was ook een drassig gebied, gedeeltelijk vanuit Holland 
ingedijkt
nabij het riviertje de Humber.....humble = nederig

Olifant? Overzetveer... Maarssen over de Vecht de Oliphant
pad heen en weer tussen Amsterdam en den Haag: Olfantspad

keper Op de keper beschouwd

spijker Lidmaat van een spijker in vroeger dagen
spijker op laag water
eigenaar van de spijker hield er een spijk op na
op de Veluwe Doornspijk
Spakenburg
Spijkenisse
spijk spie –--- spion, pion, pigeons, de overbrievers, navolgers , epigonen

Jan Rap rapenburg Rasphuizen voor jan Rap...gevangenis tuchthuis

koddebeyer Kudde en boer  keuterboer

Dracht, recht, recht op belastingheffen
plaatsnamen op dracht drecht tricht
drek dreggen dreef dr drift

allemaal betekenis gracht, gorod, stad, sticht
stift ig gesticht

zodat Utrecht dus geen over de rivier geworpen was (fr. Jeter) maar eerder een 
Troya gracht of gratie, een grens

Jutte Unterjocht (du) onderworpen
joch= juk de weegschaal van justitia
vrouw van jutte sint Juttemis

Jan Klaassen en 
Katrijn

Nicolaaskerk
na de stedemaagd Catrijn  van de buurkerk.... onderworpen door de stichter 
van de Nicolaaskerk?



Officieel: 
Servatius Servaas van servare redden of behouden
bisschop Arravatius van Tongeren
die volgens Gregorius van Tours op het naderen van de Hunnen naar Rome 
ging   en naar maastricht waar hij begraven ligt op 13 mei op Pinksteren 384

Karel

Kerel

In karel de Grote betekent Groot – hij was een veldheer- denkelijk munt wat 
bevestigd schijnt in het Frans: Charlemagne.
In karel de V komt het rangtelwoord overeen met dat van Floris V en het zou 
gelijkgesteld moeten worden met witte, vita 
Floris, Kloris, “mijn Kloris”die kleur moet bekennen
de Clarissen van Vondel 
chlorofiel....groen, jagersgroen
een lauwerkrans is groen, lauweren zijn blaren bladeren
Bladeren kunnen ook wit zijn
louter wit was het strafblad van Luther

karel klankverwant aab  Kriel Kreool kerel 

Luther leeft voort als Sint maarten aan wie oa de Domkerk in utrecht is gewijd 
waarschijnlijk het grootstopgezette bouwwerk van de gothiek
Niet alleen de Groningse Martini- Groningen was een Friese hoofdstad- ook de
Martinikerk van de heterodoxe universiteitsstad franeker hadden blijkbaar deel
aan de Lutheraanse geschiedenis. 

Zwitsers waren soldaten
Zwitserland een soldatenrepubliek
Vorstelijke stambomen...
bestonden al die zoveelste vorsten ook echt?wat voor zekerheid geven 
stambomen omtrent de geschiedenis war zij werden opgesteld om rechten te 
waarborgen voor de toekomst? 

Luther

Norwich/
Noordwijk

Luther is een voornamelijk Duitse geschiedenis
de rest van de wereld was er op uit hem uit te vlakken
het was een valse leer Waals?

De Lutherse kerk die met een koepel
waarom die koepel?
Die was verwoest... maar was het eigenlijk wel een koepelkerk geweest
Koepelkerken waren destijds niet bepaald in zwang in deze streken
wel in Rome en Constantinopel

de kuip heette het daar en er moet ook een kerk hebben gestaan waar Plancius 
de zeevaartkunde onderwees tenzij het nog geen echte kerk was maar slechts 
zo’n koepelkerk
In den Haag werd een protestante kerk gebouwd door twee bouwmeesters, 
Bartholomeus van Bassen. peter Noorwits
Norwich is het engelse Noordwijk
ik leerde bij de kunstgeschiedenis op de academie dat deze pieter Norwits 
zelfmoord had gepleegd omdat het dak van die kerk kort na de bouw was 
ingestort
De haagse nieuwe kerk heeft inderdaad een  koepelkerkvorm behouden
De koepel van de Lutherse kerk in Amsterdam schipperskerk of copperkerk 



zou die vorm hebben om dat de Lutherse kerken niet herkenbaar mochten zijn 
aan kerktorens en zo zouden ze dan de koepel hebben bedacht

maar een koepel was reeds traditie op deze plek. Het koepelmotief vond ook 
toepassing in de 19de eeuwse Sint Nicolaaskerk aan de oude Zijds waar de 
oude kerk wordt aangewezen als die waarin Plancius zijn zeevaartschool 
gevestigd had.
De oudste nog bestaande koepel kroont het voormalige stadhuis op de dam 
die symboliseerde niet Rome, noch een andere christelijke hemel. Het stadhuis 
stond in het teken van de navigatie ( en het oude testament)
Ik beweer dus niet dat koepelkerken in de Lutherse tijd opkwamen, koepels als
zodanig en ook in de vorm van Planetaria waarschijnlijk welbewust. Als de 
Dom aan Sint Maarten is gewijd is hij daarmee waarschijnlijk ook gewijd aan 
Luther. Sint Maartens geboortedag valt op de geboortedag van Luther.
Sint Martinus Bisschop, heer van alle landenoorlog dat wij hier met lichtjes 
klopen is voor ons geen schande

de oude kerk in Amsterdam achter de Sint Olavspoort was gewijd aan de 
patroon van de schoenlappers: Krispijn of Sint Crispinus
Lucifer
Luzifer Luther van de lichtjes van de zweedse Lucia’s en de Sint Luciensteeg 
naar het voormalige klooster en Sint Lucas. Lucas de evangelist van de 
Lakenhal in Leiden

Voor het eerst bedenk ik dt de eigenaardige omlijsting van van Leidens’ 
beroemde , want oorspronkelijke laatste Oordeel ergens op   moet slaan. Ik zie 
ook waarop, op de Leidse Sterrenwachtkoepel.
De hemel is erop afgebeeld door een over drie luiken verdeelde klokvormige 
koepel! Apocalypse
Over dat andere schilderij  de aan Holbein toegeschreven Augsburgse 
madonna met de schenkers burgemeester Burckmayer burgmeester en zijn 
gezin. Een bekeringsdocument. 
Augsburgse confessie
Waarom is de Leidse ruïne rond? Waarom heet die Burg burgt en dan nog op 
zijn duits
Voorburcht?
Ook de plaats Voorburg.

waar Holbein vandaan kwam is ook onzeker. Bij van Mander heet hij nog 
Holbeen  variant van Halewijn, Halloween
Lebuïn Calvijn. Colijn, keulen Sint lieven
De Sint Lievens monstertoren in Ziekeizee waar Erasmus scheepging met 
Holbein.
Om over te steken naar Engeland. Van Holbein zijn verder geen overtuigende 
werken bekend.

Sint Maarten Sint maarten werd gevierd met een groot banker waarschijnlijk zoals in 
Skandinavië gebruik bleef.

Servaas Servaas is niet alleen de patroon van Mestreech 
(st Gervais in Milaan)

aan Heldring Ik deel niet jouw opvattingen over de 17de-eeuwse welvaart



een thalassocratie....ja dat was het toen geen poldermodel
ik ben met je eens dat de maakbare samenleving op alle terreinen faalt

Het noorden was geen oriëntatiepunt voor Egyptenaren
het zuiden ook niet waar de obelisk was een zonnewijzer en het oriëntatiepunt 
was het oosten het punt waar de zon opkwam, het begin van de dag en de tijd
het noorden had pas een oriëntatiepunt door de kompasnaald ….het Noorden

Het geloof in de vruchtbaarheid van de maan hing samen met de 
maandstonden van vrouwen en uit de duur van de zwangerschap ( joden en 
islam 1 jaar is 9 maanden)
waarschijnlijk werd het zonnejaar later ontdekt dan het maandjaar.

vermeer Waarom bestaan er geen tekeningen van Vermeer? Wat was het geheim van 
zijn volmaaktheid? Heeft hij echt zo weinig geschilder of is de rest verloren 
gegaan bij de Delftse Kruitdamp
Het is niet onwaarschijnlijk dat hij gebruik maakte van de camera Obscura.
De variatie zit voornamelijk in de rangschikking van telkens hetzelfde soort 
onderdelen waaronder in steeds dezelfde kamer : de tegelvloer en de 
witgekalkte muur 
wat opvalt is het bijzonder vaak voorkomende glas in lood raam, denkelijk op 
het noorden zoals een atelierraam.
D eigenaardige eigenschap van zulk vensterglas was dat je er wel door naar 
buiten  kon kijken maar niet andersom het oervoorbeeld.
Onthoud ook dat het niet toevallig was, dat de groze lenzenmakerAnthonie van
Leeuwenhoek executeur testamentair was inzake de nalatenschap van de 
schilder.

Theo loog die ooit de waarheid sprak

kobaltblauw Kobalt wellicht verwant met Kobold 
in duits onverklaard
kabouters ...aardmannetjes
aarde....groeve ….mijngang
kobalt werd gedolven in een mijngang
Kobalt= mijn
kaboater= mijnwerker
klankverwant met Kabots zou verbastering zijn (van dale) van capuchon
ook de dracht van de capucijnermonniker
cabots betekent muts
mijnwerkersmuts dus?!
Denk aan de dracht van de kolenboer

het is dus eigenlijk een geleegde zak, gevouwen in de vorm van een puntige 
capuchon. Dat woord is dus weer een variant van chapeau en dan met de 
betelenis van puntmuts. Die is weer een kenmerkende dracht zowel voor 
capucijnermonniken als voor kabouters, zg kapotjes.
Wat ook nog klopt is dat kobalt wordt gevonden in Duits Noord en Oost-
Europa

Ons havenen was vroeger zeggen ze hevenen
etymologen vinden het vreemd dat dit juist het tegenovergestelde betekende, 
namelijk herstellen, verstellen, repareren= remparts ...Rembrandt



Ik vind het niet vreemd
denk aan vereffenen, verstücken, verhapstücken.

Is de Friese vlag niet pas opgekomen t t v de opstanden tegen het 
ouderlijk”gezag?in Franeker in 1787 op t hoogtepunt in Franeker waar Eise 
Eisinga een belangrijk man was in het verzet tegen de Fransen.

willem de Zwijger Ik geloof niet meer dat  Willem de Zwijger u
uit Dilllenburg van Nassau kwam. Hij kwam via de Zuiderzee naar 
Amsterdam.
Friesland was staatsgezind maar Leeuwarden niet
de doopsgezinde vermaningen kwamen later op en daaruit kwam het 
socialistisch idealisme
Friesland werd bekeerd door liudger die volgens mij een verbastering van 
Luthers naam is
de Dederduitse reformatie in de tijd van voor de vrede van Munster
gedicht van Jan Jansz. Starter (Amsterdam, 1593 - Hongarije, september 1626)
is auteur van onder meer minnedichten, kluchten, e.d. Zijn bundel Friesche 
Lusthof (1621) - vanaf 1614 woonde hij in Leeuwarden - werd een 
verkoopsucces
O Friesland, zo vol deugden als ik een landschap weet
Versierd met duizend vreugden, uw bodem is bekleed
Met korenrijke velden, uw steden zijn voorzien
Met wallen en met helden, die wijslijk u gebien
O Friese aard, recht edel land
Die door het zwaard uw vrijheid want
O Friese aard, recht edel land
Die door het zwaard uw vrijheid want 

Wie kan uw lof verkleinen, de Friezen in de strijd
Verwonnen de Romeinen in Keizer Karels tijd
Ja, zij bestormden Rome en namen 't in, dat 's meer
Dies hebben zij bekomen, de gulden vrijheid weer
O Friese aard, recht edel land
Die door het zwaard uw vrijheid want
O Friese aard, recht edel land
Die door het zwaard uw vrijheid want

O Friesland wilt beschutten uw vrijheid tot de dood
Laat niemand u ontnutten uw privilegiën groot
Wilt u als mannen weren, blijft stadig op't gebod
Van uw wel wijze heren, maar bovenal van God
O Friese aard, recht edel land
Die door het zwaard uw vrijheid want
O Friese aard, recht edel land
Die door het zwaard uw vrijheid want

Tekst en melodie uit Starter, Friesche Lusthof, 1621 



Dat was de tijd waarin de enige cultuur die de Friezen ooit hebben geschapen 
tot stand kwam.
De friesche klokken waren beroemd....met planetarium
Schrijver Gijsbert Japiksx , goede schilders en musici waarschijnlijk ook 
mooie Friese stadjes met prachtige architectuur.
inpolderingen
dan praten de ingebeelden modernen elkaar na dat het Calvinisme, waarmee ze
dan de Nederduits-gereformeerde kerk bedoelen zo noodlottig is geweest voor 
de kunst en de letteren. Maar nee,! Het was dus juist de omslag die een eind 
maakte aan dat gouden tijdperk.

Tax en texer schelling, ter schelling dus van tax en tesselschade.
Met het oude schild, Scikge.
Scalinger zaliger beweerde weliswaar dat hij van Italiaanse komaf was, is dat 
ooit geboekstaafd?- hij had in elk geval wel verstand van d\sterrenkunde
hij kende Italiaans dus
hij kende waarschijnlijk ook de Brabdaris

Galilei schreef ook in het italiaans
maar zijn naam was niet italiaans
Galileo Galilei   het zal een latinisering zijn geweest, wat zal het betekend 
hebben?
Leo= latijn voor leeuw
Gallische leeuw? Bestaat niet.
Gaal galen,  vogels  Gueex, geuzen, gouwen galeien
Gallus = haan
sankt Gallen
nachtegaaltjeVlaamse gaai
nachtegaal is een oude schuttersnaam

Hoe latiniseer je HollandersRussen: Galandia
Galilei werke met een Hollandse kijker, voorloper van Huygens

Het kopje    ook een uitkijktoren
het eigenlijke kijkduin van van onze kust, er valt wat voor te zeggen dat 
Copernicus daar heeft gewerkt en vervolgens in Franeker niet in het 
Frauenburg (onvindbaar) 
dat zal Vrouwenakker = Franeker (officiële afleiding)zijn geweest
Met het beleg van Haarlem zijn er velen gevlucht. Het boek van Copernicus 
werd pas omstreeks 1616 op de index geplaatst vanwege het optreden van 
Galilei.. Kepler vluchtte na de synode van Dordt voor de contrareformatie 
hoewel niet uit Nederland …
Kepler....is dat niet van Keppeltje kapje?
Zij waren allemaal vast geen Duitsers of Italianen maar doodsvijanden van 
Rome

Op de Amsterdamse Westertoren staat een prinsenkroon van goud, oranje
de Amsterdamse keizerskroon in het wapen is blauw
Stad met twee wapens

Van Oraniën, van Oringen, warnaden, guarancen. Horigen, geringen, v



De kerstboom Weinachtsbaum is een symbool 
i de geest van Paulus , die volgens Erasmus alle akelige dingen van het 
jodendom tot symbolen had teruggebracht
de kerstboom is een uitvinding van na het lied van Schiller en ná de muziek 
van van Beethoven an nog langer na Paulus en Erasmus.
Kerstmis , mede op het Franse réveillon gelet waarbij de geschenken na 5 
dagen  als de gestrenge of kort gehouden étrennew
Driekoningenavond op de vijfde  en samenvallend met “de verschijning” 
waarbij Christus dus aan het daglicht treedt, voor het eerst het daglicht komt 
aanschouwen
Epihany na het profane feest van Oud en Nieuw is weer een ander fenomeen 
van weer een andere tijdrekening

zinnebeeld is ogelijk oud Germaans voor sinnepop
mogelijk geen vertaling van Sinnbild.
Pop is ook een woord voor gulden
Bube   Engels Bobby boy bij ons bode

de zin van een gebed
dominee iemand die domineert

Entlösung Entlösung zou een nieuw woord geweest zijn.
In de naoorlogse woordenboeken NL – D  en D-D niet terug te vinden behalve 
als uit politiek van Hitler.
In mijn oude Duitse woordenboek uit 1923, van gelderen:
entlösen= bevrijden, verlossen, vrijmaken

Wahrig: 1968 – 77 
Endlösigkeit= endgültige Loösung eines Problems
1942- 5 verhüllende Bez. Für : Ausrottung der Juden
Het woord is als zodanig dus niet as hoofdwoord opgenomen 
geschiedvervalsing in de taal

Het individualisme kent geen geloof, het overtuigt zich.
Geloven doe je op gezag van anderen, per definitie. Niemand komt uit zichzelf 
op het idee dat de Heilige Schrift is gedicteerd door God zelf, het wordt de 
goegemeente voorgepredikt. Kenmerk voor geloof is dat het gepreekt wordt 
door een gezaghebbende groep
geloof begint als overtuiging en is de verwording ervan.
De verwording treedt dáár in waar het overtuigingskarakter verloren gaat 
doordat de redelijkheid van het inzicht plaats maakt voor de drijfveer van het 
belang.
Geloof is een werktuig in handen van de machteloze
wie ‘het wel gelooft, doet dat tegen beter weten in, is het vechten moe, wil niet
in het harnas sterven. Liever slaaf dan dood.
U betoogt dat geloof op gespannen voet staat met democratie 
Met het stomme woord democratie hebben ze een flauw spelletje uitgehaald
volgens sommigen is dus een parlementair stelsel geen echte democratie omdat
het volk er niet regeert. En nogal wiedes niet omdat het volk is wat wordt 
geregeerd.



In hoeverre mag / moet je de traditionele geschiedenis loslaten en aan de 
andere kant toch gebruiken?

Gudrun= Katrijn

Den Haag geen stadsrechten
de nederigste stad van Hollanders slechts een residentie
eiken, haken daar hingen ze geboefte aan op
het Y in Amsterdam met het hekelveld buiten de stadhouderrechtspreken onder
de eikenhout
Plein in den Haag; Pleine = vlakte

Waar was in den Haag de Wagenstraat
in Amsterdam de Vijgendam
den haag wel de wagenstraat verlengde van de Vlamingstraat daar zou geweest
zijn was de Lommerd (flambard)
den Haag
La Haye  Hainaut
Henegouwen
Jacob van de haagse Jcobskerk ging daarover
witte zwanen op de torens van de Lutherse kerken
op de uleborden van de Friese boerderijen  een uyl dus
zwanenridders
ons Henegouwse Hugenotenrijk
zwanen in de adellijke vijvers
naar de Haye gaan1

Zwitser Schweitser  Zwijger Zwier

De zoon van Willem van Oranje die gevangen zat in Spanje
werd van Paaps protestants hij werd opgevolgd door ene  Mouringh Mauering 
in Hoogduits
dat was dus een rang rank of frac
Mouringh was natuurlijk helemaal geen zoon van Willem
een oranje dynastie bestond nog niet 
Maurits is een naam geworden maar zo heette hij niet waar het is een 
buitenlandse uitspraak van het woord mouwring... de mof misschien, een 
insigne

In den Haag daar woont een graaf...
wie was lieve Jantje?
Het mandje?

Je had verschillende hoven van Oranje

Jantjes vingertje en zijn duim....dat wijst op geld

Calais variant van Gaulois Caledonia
schotse klederdracht lijkt verdacht op die van de Romeinen
Gaelics afstammelingen van de Romeinse bastaarden die zelf juist de muur van
Hadrianus opwierpen om zich tegen de engelsen te beschermen ipv andersom?

De duizend vrouwen van Salomon Mohammed 
stedemaagden militairen

Kapperen= kopperen   was smullen
 de eerste maandag van het jaar koppermaandag 
kopperprenten, boekdrukkersgezellen gingen langs de deuren met hun prenten



enkhuizer almanac het feest van de besnijdenis des heeren valt op 
Nieuwjaarsdag
Driekoningen ook?
Voor de Roomse kerk is 1 januari de dag van het feest van het moederschap 
van Maria

Antwerpen betekent gildestad of Hanzestad

Ik had op de academie een medeleerling, Annetje de haas, dochter van die professor, haar moeder 
was een Lorenz
 het lastige van een elektronische denkmachine is dat  je er alles vóór moet denken waarom zou je 
denken als je alles eenvoudig op kan zoeken.
Dat doe ik ook wel, maar in boeken . Dat is trouwens gezonder omdat je er af en toe voor moet 
opstaan om naar je boekenkast te lopen.
Jouw jongste notities liggen met stropdas en al vlak  naast me op de schrijftafel

bij kijkduin lag Meer en Bosch , richting Loosduinen
daar heb ik nog geholpen deutsch-unfreundkiche drukwerkjes te verdrinken toen de Duitsers 
binnenvielen, van iemand met een gebroken geweertje die daar spijt van had.
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