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Bataven

Toeval bestaat niet

Soms zijn er van die opmerkelijke toevalligheden die je aan het

nadenken zetten. Op zoek naar een boekje kwam ik een boek tegen dat

al jaren ongelezen in de kast stond. Je verzamelt soms boeken die in de

kast verdwijnen omdat je er gewoonweg nog niet aan toe bent ze serieus

en geïnteresseerd te lezen. Maar dan ineens zie je het boek staan en sluit

het aan bij wat je in gedachten hebt, of waarmee je al enige tijd bezig

bent. Een soort kortsluiting ontstaat en je gaat het boek  lezen. Zo

verging het mij nadat ik het boek van Dr. Franciscus Ridderus

tegenkwam en de titel las: ‘Historische Hollander’. 

Als persoon die geïnteresseerd is in onze afkomst, waarvan wij stellig

aannemen dat wij van de twaalf stammen Israëls nazaten zijn, spreekt

zo’n titel je aan. Je neemt het boek en leest het

in één ruk uit. Daarbij ga je aan de slag met

andere informatie. Dat is informatie uit boeken,

krantenknipsels, bladen, en via internet.

Daardoor ontstaat een beeld, en wel een profiel

dat de Nederlander uitbeeldt zoals hij nu is, en

vroeger is geweest zover wij weten. Leg die

gegevens naast de Bijbel en andere boeken

over de oudtijd, en je ziet de vergelijking

duidelijk voor ogen, dat de Nederlanders in

ieder geval héél veel overeenkomsten vertonen

met de zonen van Jakob en hun nazaten.

Welnu, wij wilden u meenemen langs onze ontdekkingstocht die loopt

door boeken, knipsels en allerlei informatiebronnen, zodat ook u een

vergelijking kunt maken tussen de oude Israëlieten en mensen of volken

van nu, met name de Nederlanders.

Ridderus over Bataven

Dr. Fr. Ridderus was een rechtzinnig Nederlands theoloog die leefde

van 1620 tot 1683. In zijn boek ‘Historische Hollander’ neemt hij ons

mee via een samenspraak naar de oudste bekende Hollanders, de

Bataven. Dat wisten we al van onze schooltijd, dat de Bataven via

uitgeholde boomstammen als kano’s de Rijn zouden afgezakt zijn naar

ons land.
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Teleac-boek

Ridderus weet te zeggen dat de Hollanders een zeer oud volk zijn, ook

wel Batavieren genoemd. De naam Bataven is juister. Hij noemt het een

oud en strijdlustig volk, leermeesters van de oorlog en heel goede

soldaten. Dat is niet verwonderlijk, daar onlangs in de krant stond te

lezen dat de Nederlandse soldaten na een enquête en test als de beste en

meest gemotiveerde soldaten van de wereld uit de

bus kwamen.

 De Bataven stammen af van een oud Duits (Diets)

volk, de Katten of Chatti’s, die later volgens

Tacitus Hessen werden genoemd. In ons land zijn

ook verschillende wegen of namen naar de Hessen

genoemd (o.a. de Hessenweg bij Wekerom/Ede). 

De Bataven waren goede zeelieden, waterratten, die

echter niet in uitgeholde boomstammen voeren,

maar met heuse boten. Ze zouden niet de Rijn zijn

afgezakt, maar uit Finland en Estland zijn gekomen

als kolonisten. En voordien zouden zij uit Sumerië zijn gereisd naar de

Noordelijke kuststreken waar zij hun nieuwe Sumer vonden, bij

riviermondingen als, de Rijn, Maas, Schelde en IJssel. Daar vonden zij

vruchtbare gronden. Op Walcheren stichtten zij hun burcht

Middelburght omstreeks 1630 vóór Christus. Dit waren hoogst

waarschijnlijk niet de oude Sumeriërs, maar afstammelingen van de 12

stammen Israëls, die in Ur en Sumer waren terecht gekomen, waar ook

hun voorvader Abraham had geleefd. Zij hadden van de Sumeriërs of

Feniciërs het navigeren op de grote wateren geleerd. 

Wie waren de Bataven?

Wanneer wij in het boekje van drs. Helene van Woelderen ‘Wondere

Parallel’ (Zebulun een stam van Israël) op p.135 de tekst vertalen uit het

oud-Hollands, van een titelblad van het boek van Adriaan van Scrieck

over de Nederlanden, luidt deze als volgt: 

De Nederlanders met de Gahalen en Tuytschen zijn tezamen in de

vroegste tijden Kelten genoemd, die voortgekomen zijn uit de Hebreeën

die naar het Noorden zijn getrokken, of te wel naar de kelteghen kant

(koude zijde) van de wereld, gelijk de Caldeën naar het Oosten zijn
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. Alle Europese landen hebben veel regelgevingen, b.v. Noorwegen, maar

zijn toch niet hét waterland zoals ons land.

vertrokken, de warmste kant naar de zon. Die Kelten gaan de Grieken

en Romeinen in ouderdom en spraak verre te boven.

Van Scrieck laat de Kelten van de oude Israëlieten afstammen. Deze

Kelten zijn de Germanen, waaruit de Bataven voortkwamen.

Katten

De naam Katten vindt men terug in Katwijk en Katten-elleboog,

Kattenburch, kattenkwaad. De Bataven waren zeer goede zwemmers,

alsof ze voor het water geboren waren. En ook dát klinkt ons niet

vreemd in de oren, daar onder de Nederlanders heel wat top-zwemmers

zijn geweest en nog zijn. Nederland heeft heel wat top-sportlieden

voortgebracht, denk aan schaatsers, voetballers, wielrenners, etc.

De Bataven kwamen volgens Ridderus dan ook precies op de juiste plek

terecht, een waterland, een land met zeer veel rivieren, sloten, plassen

en meren. Dan moeten wij gelijk denken aan wat in Jesaja staat

geschreven over het toekomstige land van Israël: 
Jesaja 18:7  Te dien tijd zal den HEERE der heirscharen een geschenk gebracht

worden van het volk, dat getrokken is en geplukt, en van het volk, dat vreselijk is

van dat het was en voortaan; een volk van regel en regel, en van vertreding,

welks land de rivieren beroven; tot de plaats van den Naam des

HEEREN der heirscharen, tot den berg Sion.

  

Bovenstaande tekst toont dat het volk geplukt is door vreemden, maar

ook door hun eigen vorsten en leiders, wel een vreselijk volk, dat wil

zeggen taai en standvastig, waar men leeft onder allerlei regelgevingen1

en wetjes en waar zeer veel watertjes zijn. Op welk land ter wereld kan

dit anders zien, dan op Nederland, ons eigen landje?

Toen de Katten door de Hermiduren werden bedreigd, zwommen zij de

Rijn over en kwamen in Nederland, wat toen nog woest en leeg was.

Daar vonden zij een veilige haven. De Romeinen huurden de Katten of

Bataven in als elite-soldaten, die zelfs met paarden en al gewapend over

rivieren zwommen, om de vijand te overvallen. Het waren zeer kloeke

helden, met vaste en sterke lichamen. Zij hadden lange ruige baarden en
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2. Julius Caesar stamt af volgens Einar Madsen (zijn boek ‘Norges arv fra

fortiden’ ) van de Germanen. Het is dan ook begrijpelijk dat hij van de Bataven die

van zijn eigen volk waren zijn lijfwacht nam. 

Julius Caesar

ontzagwekkende gestalten. Onder allerlei soldaten waren zij de besten

en dappersten, volgens Ridderus. En dan maken wij hierbij de

vergelijking met de helden van David, die ook mannetjesputters waren,

die voor niets of niemand opzij gingen.

Zie o.a. 2Samuel 17:8, en de lijst van Davids helden in 2Samuel 23:8.

Naamgeving Bataven

De naam Bataven komt van de koning der Katten, die Bato heette. Deze

bouwde het kasteel Batenburg en woonde ook in het kasteel Magus, wat

men Neo-magum noemde, of nieuw-megen, het huidige Nijmegen. Het

land werd Batens-have of Batavia genoemd. Tacitus die ten tijde van

Julius Caesar leefde spreekt reeds over de Bataven.

Dat is enige tijd vóór Christus. De Romeinen

spraken volgens Tacitus over de Bataven als zijnde

hun dapperste en betrouwbaarste soldaten. De

lijfwacht van Julius Caesar bestond uit Bataven. Dat

wil wel wat zeggen! De keizer stelde uit deze blanke,

blonde, blauwogige en gespierde reuzen zijn eigen

lijfwacht samen, omdat het de fraaiste ‘barbaren’

waren met wie hij ooit in aanraking was gekomen.

De Bataven waren vermaard als ‘de elite der

Barbaren’, de sterkste, de taaiste en de schoonste van

allen. Caesar2 beschouwde hen als het puikje van de mensheid! De

naam Bataven zegt dus niets over hun etnische oorsprong. Dit zijn de

oude Kimbren, Scythen (Germanen), Kelten en Teutonen.

Holland vormde oudtijds slechts een deel van Batavia, dat veel groter

was dan ons huidige Nederland. Sommigen menen volgens Ridderus dat

de naam Holland van Holtland komt, of houtland, waar veel bomen

waren. Dat kan, maar heel vroeger waren er juist niet zoveel bomen in

ons land. Anderen menen dat het een hol- of laagland betrof met veel

moerassen. Er zijn ook bronnen die zeggen dat de naam Holland van
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 Zeeland, komt van Sueven. Daar lagen volgens Homerus de Elyseeuse

velden, de zalige velden. In de Griekse mythologie lag hier de monding van

de Hades of onderwereld, de Hel of Tartarus. Op weg naar de onderwereld

komt er een splitsing, waar de ene weg die naar rechts leidt, uitmondt in de

hemel, de Elyzeeuse velden. De andere weg daalt af naar beneden, de hel of

Tartarus.  De beroemde laan in Parijs waar de Arc de Triomphe staat heet

‘Champs-Elysées, en is naar deze Elyseeuse velden genoemd. De naam

Holland kan ook van Hel of Helland afgeleid zijn. Er zijn verschillende

plaatsnamen als Helmond, Hellevoetsluis, Den Helder, die hiernaar zouden

kunnen verwijzen. De Vikingen waren de uitgewekenen. Wiekelingen, zij

die uutwiekten. Het waren friezen, Saksen, Drentenaren, etc. die uitweken

toen het christendom kwam opzetten. Karel de Grote heeft een grote

slachting onder hen aangericht, zodat verschillende van hen uitweken naar

het Noorden. Aldaar troffen zij soortgenoten aan, met wie zij de strijd tot de

christelijken in Holland aangingen, volgens Raymond ten Berge uit Assen.

Bataafse forten langs de rivieren

hooiland afkomstig is, daar er in ons land van gras veel hooi werd

gedroogd. Denk hierbij aan Gilead met de koeien van Basan en grazige

weiden, zoals ook in de zegeningen van Jahweh beloofd:
Deuteronomium 32:14  Boter van koeien, en melk van klein vee, met het vet der

lammeren en der rammen, die in Bazan weiden, en der bokken, met het vette der

nieren van tarwe; en het druivenbloed, reinen wijn, hebt gij gedronken.  

Hol in het Egyptisch = zand. Welnu, Holland is een zandland, dat klopt!

De Franse koning Carolus Calvis vergeleek de Bataven met hollende

paarden, dus een zeer voortvarend

en hard werkend volkje. Tenslotte

zouden de Noren en Denen (de

Vikingen) in ons land zijn

gekomen, die ons land naar hun

eigen land noemden, als Olland en

Zeeland.3 De Zeeuwen en Friezen

zouden afstammen van een ander

volk, dus niet van de Katten, maar

wel verwant eraan. Verschillende oernederlandse namen verwijzen ook

naar het water, Nederland als waterland. De naam Wassenaar betekent

‘Heer der wateren’. En denk aan achternamen als: van de Water, van der

Zee, van der Meer, van der Plas, etc. En ook achternamen naar rivieren
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4
 Over de Nederlandse eerlijkheid, zie D. Hans ‘Ons Vaderland’ p.39.

‘Volmaakte eerlijkheid. Ik heb 30 jaar de wereld afgereisd en ben in alle landen van

de wereld geeweest, en ik zeg u: Ik zou de inboorlingen van geen ander land zó

vertrouwen als een Hollander!’.

5
 De Kaninefaten waren verwant aan de Bataven, dus ook Germaan

Claudius Civilis

genoemd, als: van Rijn, van der Waal, Maassen, etc. De oude Bataven

waren dus deugdelijke strijders, waarvan het spreekwoord komt: ‘Die

door de deugd sterft, die vergaat niet’. 

Men hield de Bataven weliswaar voor een dom en plomp volkje, die

daarbij wél oprecht van hart waren. De Bataven waren vermaard

vanwege hun dapperheid, oprechtheid4 en trouw, zodat ze zeer gezien

waren o.a. bij de Romeinse keizers. Ze hadden weliswaar geen gouden

welsprekende tongen (denk aan Mozes die slecht ter tong was), maar

wel dappere en onmisbare handen.  Op een steen die men ooit bij een

Romeins kasteel vond stond: ‘Gens Batavorum, Amici en Fratres Rom’.

Dat is: ‘Het volk der Bataven, vrienden en broeders van de Romeinse

heerschappij’. Vanwege hun prestaties waren de Bataven vrij van

schattingen en tol aan de Romeinen. Verschillende Romeinse keizers

hadden een lijfwacht van Bataven. Zij vochten zich liever dood, dan op

de vlucht te slaan. Zij waren voor niets en niemand bang en vreesden

geen enkele vijand. De Romeinen waren een zeer machtig volk, maar

moesten zich toch behelpen met de Hollanders (Bataven), voor wie geen

moeilijkheid te zwaar was. Door hun dapperheid

hielden de Hollanders heel Europa in balans. Ze

waren zo ontzagwekkend, dat niemand hen tot

vijand durfde te hebben. Het waren echte

vrijbuiters, die zich geheel vrij wilden zijn. Onder

Claudius Civilis (deze heette in werkelijkheid

Lulius) keerden de Bataven zich zelfs tégen de

Romeinen, waarbij de Kaninefaten5 hen

bijstonden. Daarna zijn de Hollanders door de

Denen en Noormannen lastig gevallen, en ook de

Fransen wilden ons land wel hebben.

De schrijver G.J. Vos in ‘Onze Beschavingsgeschiedenis in beeld’, stelt

dat de Bataafse ruiterij alle natiën der wereld overtrof in het overtrekken
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Friese paarden

van grote rivieren in dichte welgeordende drommen. De Bataven

behoorden tot de Amici of vrienden der Romeinen.

Friezen 

De Friezen waren ook een machtig volkje, vrijheidlievend en oprecht.

Toen zij door de Denen en Noren werden geknecht, moesten zij 200

pond zilver per jaar aan de Deense koning opbrengen. In hun huizen

moesten zij deuren maken die naar het Noorden uitzagen. De deuren

moesten zo laag mogelijk zijn, zodat de Friezen er knielend doorheen

moesten, als blijk van onderdanigheid aan de Noren. Uiteindelijk wisten

de Friezen toch de Denen en Noren hun land uit te werpen, na grote

kwellingen en vernederingen. Liever dood dan onvrij, was hun

lijfspreuk. Nederland heeft van tijd tot tijd met oorlogen te worstelen

gehad, daar anderen ons land graag wilden bezitten en ons volk tot

knechten maken. Strategisch lag het Bataafse gebied heel gunstig,

gezien de zeeverbinding met Engeland en de landverbinding met het

achterland van Europa. De Bataven waren

algemeen helblond, en hun aantal bestond mogelijk

uit 20.000 soldaten. Het Oppidum Batavorum (de

hoofdstad) was Nijmegen. Het Bataafse eiland is

de huidige Betuwe.  

De Friezen woonden oorspronkelijk langs de hele

Nederlandse kustlijn, tot aan Duinkerken en ook

landinwaarts. Veel Hollanders zijn naar ras

overwegend Fries. Daarna hebben de Friezen een

vrij sterke Saksische en Frankische inslag gekregen

en missen iets van het extreme dat in de pure

Friese aard ligt.  De Fries is progressief, wil vooruit, is ondernemend en

volhardend. Er leven meer vulkanische mensen in Friesland dan in

Holland. De Fries is sterk patriottisch. Volgens het Oera Linda Boek

weten wij dat de Friezen de volgelingen waren van de godin Frya

(Inanna/Isthar/Nehallennia/Fortuna/Minerva) al rond 1700 vóór

Christus.

Friezen zijn volgens Baena (zie volgende pagina’s wie Baena was)

ongeëvenaard zuiver van ras en stijfhoofdig. Hij schrijft dat de

bewoners van de Nederlandse Delta in de Romeinse tijd omschreven
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werden als hoogontwikkeld, maar wel met onbehouwen manieren. ‘De

Nederlander lijkt bot en koppig, maar is heel goedhartig. Ze schamen

zich niet over hun ongemanierde optreden, en hebben het minst niet de

intentie daarin verandering aan te brengen. Ja, ze zijn zelfs trots op hun

gedrag. De Hollanders zijn ruwe bolsters, maar wel met een mooie

blanke pit erin. De Nederlander lijkt aan de buitenkant de rust zelve,

maar toch behoort hij inwendig tot de meest nerveuze soort. Ze hechten

erg aan hun verworven bezit en geven dat niet zomaar prijs. De

Nederlanders zijn een zeer humanistisch volkje, en zijn erg op elkaar

gesteld. De Nederlandse vriend en vriendin is wel de trouwste die er is,

maar ook de meest bedilzuchtigste van

de wereld’, aldus Baena.

De latere Friezen waren overwegend

Arianen, die anti-paaps en anti-Franks

waren. De Frissi zouden volgens W.

Dijkstra (Uit Frieslands volksleven)

van een aantal verdreven joden

afstammen. Dat zouden dan in

werkelijkheid leden van het Huis

Israëls kunnen zijn geweest. Frizziy = open veld. Nederland lag voor

2/3e onder water van 200 - 800 na Christus. Alleen het wonen op terpen

en verhogingen was mogelijk. Het gebied dat in Frisia droog viel werd

Vlieland genoemd, wat verbasterde tot Lielandria of Flandria =

Vlaanderen. Daarna viel Nederland gedeeltelijk droog en werd Nieuw

Friesia = Friesland. Dijkstra schrijft dat de Romeinse keizer

Vespasianus na de inneming van Jeruzalem een aantal joodse christenen

spaarde, doch hen verdreef uit Palestina en hen naar de gewesten aan de

Noordzee stuurde. Deze joden zijn volgens Dijkstra de stamvaders van

de Friezen geworden. Toen deze ‘joden’ als volgelingen van Jesjoea in

Friesland aankwamen, waren daar reeds de Frissi. Die Frissi zouden

eveneens van de 10-stammen afstammen.

Romeinse keizers

Julius Caesar vermeldt de Bataven reeds in ‘De Bello Gallico’.
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Het Hoge Woerd, opgehoogd dorpje

Bataafse vestigingen waren overwegend gevestigd tussen de grote

rivieren van het Oosten

t o t  a a n  d e  z e e .

Ockenburg bij  Den

Haag/Loosduinen en het

Hunerpark bij Nijmegen

gaven bij opgravingen

dezelfde grondsporen

prijs. De iets opgehoogde

g r o n d e n  v a n  d e

nederzettingen noemde

men ‘woerden’, zoals

deze er wel waren bij

Naaldwijk, Katwijk en Wassenaar, en

ook langs de Rijn op diverse plaatsen.

Langs de Linge lag bij Kesteren het

Hoge Woerd.

Een Woerd is het zelfde als een Wierd of

Terp. In Denemarken heet een terp een

torp wat weer veel op het Nederlandse

dorp lijkt. Op deze verhogingen

ontstonden de nederzettingen. Een wijk

is een baai, een inham, een veilige plek.

Noordwijk in Nederland heet in

Engeland Norwich en in Noorwegen

Nordvik.

Na het vertrek van de Romeinen uit

Nederland omstreeks 260 na Christus (zie Notitia Dignitatum) zouden

ook de Bataven verdwenen zijn van de aardbodem. Ze zijn echter zo

goed als zeker opgegaan in andere bevolkingsgroepen als de Franken.

Karakterschets van de Nederlanders

Hertog de Baena uit Spanje was tot driemaal toe in de vorige eeuw

ambassadeur in ons land. Hij schreef een boek over de Nederlanders,

waartussen hij jarenlang had vertoefd, kort na de eerste wereldoorlog,

tijdens de tweede wereld oorlog, en na de tweede wereldoorlog. Hij
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maakte drie verschillende perioden mee in ons land en heeft op

wonderschone wijze ons volk beschreven. Zijn boek draagt de voor

zichzelf sprekende titel: ‘Het raadsel Nederlander’.

Baena vond de Nederlanders een groot raadsel, een onbegrijpelijk volk,

zowel voor zichzelf als voor anderen. Hij zag in het Nederlandse

volkskarakter talloze paradoxen schuilgaan. In zijn lange en

avondtuurlijke leven vond Baena geen volk dat zo belast was met

tegenstrijdigheden als de Nederlanders. Ze zijn hartstochtelijk gesteld

op hun vrijheid en onafhankelijkheid, niet alleen als volk, maar ook als

individu. Tegenstrijdig hieraan is de paradox dat de Nederlanders

zichzelf niet durven te bevrijden van een keurslijf aan eigen

regelgevingen en conventies. Nederlanders zijn dus erg gesteld op hun

vrijheden, en evenwel onderwerpen zij zich heel gedwee aan de

dwingelandij van beuzelachtige maatschappelijke regelgevingen. Zie en

vergelijk Jesaja 18:7.

De Nederlanders zijn een vriendelijk volk, romantisch en sentimenteel

in hun gevoelsleven, maar tevens soms heel onbeschaamd in hun

optreden. Ze kunnen moeilijk hun ongelijk bekennen en fouten

herstellen. Ze zijn heel krenterig en gierig, en toch ook heel vrijgevig

als het om hulp gaat bij heel grote rampen. Vergelijk dit eens met wat

o.a. staat in Jesaja 57:17, Jeremia 8:10, 22:17, Ezechiel 22:12,27, etc. 
Jeremia 6:13  Want van hun kleinste aan tot hun grootste toe pleegt een ieder

van hen gierigheid, en van den profeet aan tot den priester toe bedrijft een ieder

van hen valsheid.  

Ze kunnen kibbelen over van alles en nog wat en hebben voortdurend

onderling botsingen. Ze zijn materialistisch ingesteld en toch ook

realistisch, heel godsdienstig soms. De Nederlander heeft een

ontvlambaar hart, is teder en vervuld met zinnelijke driften. Vanwege

de Calvinistische opvoeding leert de Nederlander zich te beheersen en

fatsoenlijk te zijn.  De Nederlanders zijn fundamenteel een diepzinnig

volk. Ze herzien hun mening bijna nooit. Ze lijken soms op wezens die

menen de wijsheid in pacht te hebben. Ze staan overal vooraan met de

opgeheven vinger.  Wel hebben ze een ingeboren eerbied voor de

rechten van de mens. Ze eerbiedigen minderheidsgroepen. Sir William
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6 Temple: ‘Observations upon the United Provinces of the Neterhelands

1672'.

Temple6 heeft ook een boek geschreven over de Nederlanders en hun

gecompliceerde aard. Hij schrijft o.a. het volgende, p.12:

‘Holland is een land, waar de Aarde beter is dan de Lucht, en

Winst meer aanzien geniet dan Eer; waar meer Verstand dan

Geest te vinden is, meer goed Humeur dan goede Humor, en meer

Rijkdom dan Plezier; waar een man liever zou willen Reizen dan

Leven; waar meer dingen zijn om in Acht te nemen dan om te

Begeren; en meer Eerbiedwaardige dan Beminnelijke mensen.

Maar deze zelfde eigenschappen en geaardheden brengen een

particulier Persoon of een Staat niet tot aanzien, noch maken zij

een conversatie aangenaam of een Regering groot; noch is het

waarschijnlijk, dat in Holland een voortreffelijke Koning slechts

een zeer matig particulier Heerschap zou zijn, of dat een

buitengewoon Heerschap slechts een zeer armzalige Prins zou

kunnen worden’. 

In wezen betekent deze hoogst

o p m e r k e l i j k e  e n  b e k n o p t e

beschrijving van Nederland een

lofzang op de gematigdheid. Iedereen

kan in Nederland min of meer

gelukkig leven en maakt een goede

kans op begrip bij de Nederlanders,

mits hij maar een gematigd mens is en

geen overdrijving gebruikt. Baena

zegt het als volgt: De Nederlanders kunnen superioriteit niet verdragen.

Gematigdheid, geen uiterlijk vertoon, geen poehah. Ze hebben een sterk

gevoel van saamhorigheid, om elkaar in nood bij te staan. Ze zijn

verdraagzaam en tevens heel fanatiek.

Baena zegt het als volgt, p.17, ‘Het Raadsel Nederlander’: 

‘Gij (Nederlanders) zijt een van nature vreedzaam volk van

burgerlijke realisten met een neiging tot gierigheid, werken en
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Nederlandse ‘kaaskoppen’ 

gemakzucht, maar de geschiedenis van uw natie heeft u

gedwongen te vechten, heeft u genoodzaakt u niet alleen teweer te

stellen tegen vijandelijke invallen en de overmacht van het

buitenland, maar ook tegen de krachten der natuur, met name de

eeuwig dreigende Noordzee, en om het beeld af te ronden is daar

uw voortdurende worsteling met de calvinistische Reformatie’.

Nederlanders staan bekend vanwege hun gematigd denken en handelen.

Het is een vastberaden volk, dat gemeenschappelijk aan één doel wil

werken, vanuit een besef van nationale eenheid. Hun lijfspreuk: Je

Maintiendrai = ik zal handhaven.  Ze tonen een oppervlakkige kalmte.

Ze fietsen en wandelen veel, doen aan vissport, luieren op het strand en

op terrasjes. Toch bedriegt dit beeld, want de Nederlanders zijn een zeer

heftig en gedreven volk in hun gevoelsleven. Het zijn algemeen

keiharde werkers.  Ze zijn zeer op hun vrijheid gesteld, maar

onderwerpen zich evenwel aan 1001 regeltjes, tradities en

verplichtingen. Baena weet in heel de wereld geen stad waar de

regelgeving zo dwingend is als in Den Haag.  Hij vindt de Nederlanders

loyale, eerbiedige en aanhankelijke burgers in relatie tot hun vorsten.

‘Ze hebben een zachtaardig en teder gevoelsleven, met een wat ruwe

buitenkant en soms lompe houding. Ze bezitten een monogame

geestesgesteldheid. Nederlanders

dienen in hun eigen ogen bij hun

eigen geloof te blijven, zodat

huwelijken tussen verschillende

geloven heel wat voeten in de

aarde hebben.  Al naar gelang de

o ms t a n d i gh e d en  z i j n  de

Nederlanders in staat tot een

geweldig élan en een begrip voor

menselijke problemen met een

scherpte van inzicht, die

nauwelijks zijn weerga kent. Aan

de andere kant kunnen ze elkaar het leven vergallen door

kleinzieligheden.  Ook kunnen ze zeer ontevreden zijn en morren’, aldus
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7
 Was professor aan de universiteit te Leiden in 1669, doceerde Frans, zie

Interent http://www.musee-imaginaire.de/lesesaal/steen/dok26611.htm

Baena. Zie en vergelijk dit gegeven met de Israëlieten tijdens de

woestijnreis: Exodus 16:2, 17:3, en:

 Numeri 14:36 ¶ En die mannen, die Mozes gezonden had, om het land te

verspieden, en wedergekomen zijnde, de ganse vergadering tegen hem hadden

doen murmureren, een kwaad gerucht over dat land voortbrengende;  

De Nederlanders zijn buitensporig nieuwsgierig, soms op het

onbeschaamde af. Ze zijn materialistisch en toch heel religieus. Baena

kende geen ander land ter wereld waar de godsdienst een grotere rol

speelde dan Nederland, ook op politiek terrein. Hij vond de

Nederlanders realisten, maar tevens dromers, die gevormd zijn door de

omstandigheden. Ze hebben zich altoos moeten bewapenen tegen

jaloerse vijanden én tegen het water. Die strijd heeft een stempel op het

volk gedrukt. Ook het klimaat heeft de Nederlander gevormd. Het volk

is vastbesloten de teisterende elementen te weerstaan. Ze zijn daarom

taai en koppig. Matigheid geldt in Nederland als de opperste deugd.

Iedere Nederlander beschikt over een scherp kritisch inzicht. Geestdrift

behoort in Nederland tot de zeldzaamheden, allerminst in hun kerken en

bij de geestelijken. Op religieus terrein laten de meeste kerkgangers in

Nederland zich alles op de mouw spelden en zijn ze zeer goed-gelovig,

tegen het naïeve aan. Evenwel zijn de Nederlandse kerkgangers zeer

dikwijls fanatiekelingen, die elk zich erop beroemen de zuivere

waarheid nog in pacht te hebben. Zie deze karaktertrek die hun vanuit

hun oude voorgeslacht meegekregen is:  
Jeremia 7:4  Vertrouwt niet op valse woorden, zeggende: Des HEEREN tempel,

des HEEREN tempel, des HEEREN tempel, zijn deze!  

Over de boeren van Nederland schreef Sir William Temple en ook een

Franse professor De Parival7, dat ze ‘kerngezond waren, taai, ijverig,

groot en zwaar, simpel van geest, grof in hun manieren, goudeerlijk en

bezet met veel praktische wijsheid’. 
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Ploegende boeren met ossen

Nederlanders zijn avonturiers, vooral langs de kustlijnen. Dat bracht de

zeevaart met zich mee. Het zijn vrijbuiters, vrij om overal buit te halen

(kolonisatie). Wel hebben de Nederlanders gebrek aan fantasie, zoals

Baena dat in o.a. de Latijnse landen

wél vond. Echt geestige gesprekken

hoort men in Nederland weinig. Dat

komt mogelijk, volgens Baena,

doordat in Nederland voor elk

probleem al een kant en klare

oplossing gereed ligt.

Veel buitenlanders hebben over de Nederlanders geschreven, dikwijls

met irritatie, soms terecht, maar meer uit onkunde. Baena voelde zich

ook weleens geprikkeld, maar wist dat toch te relativeren. Hij zag dat de

Nederlanders een hoog peil hadden bereikt, maar dat uit hun leven een

tekort aan gratie sprak. Hij vond de mensen goed en welwillend, maar

niet hoffelijk en beleefd; wel fundamenteel vrij, maar geremd. De

vrouw van de Franse ambassadeur in ons land La baronne de

Beauverger zei: ‘De charme van dit land is, dat álles er totaal anders is

dan overal elders’.  Baena stelde vast dat de Nederlander ofwel heel

godsdienstig is, ofwel volslagen vrijdenker, meestal humanist. Studies

neemt de Nederlander hoogst ernstig, heeft vooral wetenschappelijke

belangstelling, is echter niet literair, laat staan poëtisch. Zijn geweten is

moralistisch, zijn leven realistisch, zijn gevoelsleven sensueel, en diep

in zijn hart bemint hij de schoonheid, aldus Baena. Zie hier wederom

een aantal voortreffelijke eigenschappen van de Nederlanders, die wij

evenzeer terugvinden bij hun voorvaderen, de oude Israëlieten!

De Nederlanders leefden altijd in nauw contact met de natuur en waren

eraan overgeleverd. Hun eenvoud en nuchtere gezondheid houdt

verband met hun nauwe relatie met het water en de bodem van het land.

Nederland is nagenoeg het enige land ter wereld met een zeer diepe

zand- en kleibodem. Dat is uniek, daar de meeste landen een rotsbodem

hebben. Nederland is ook het dichtstbevolkte land ter wereld. Het

Nederlandse klimaat is met geen ander Europees land vergelijkbaar. 

Over de Nederlandse losbandigheid, en wat waarmee de profeten van

Israël destijds het volk aanklaagden is zeker een nadere studie waard.
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Simon Stevin

De Nederlandse taal

De Nederlandse Sygamberen, Chamaven (ook een Germaanse stam) en

Bataven worden gezamenlijk ook wel Franken genoemd. De

Sygamberen waren de Merovingische vorsten. De bewoners van de

Betuwe, Zuid-Holland en Kennemerland (genoemd naar de Kimbren)

waren Bataven en Kaninefaten. Frank heeft de betekenis van woest,

overmoedig, maar ook vrijmoedig en stoutmoedig. De Hollanders waren

hele ‘stoute’ krijgsmannen, zoals ook Karel de Stoute die naam draagt.

Het Frankisch heeft veel met het Bataafse gemeen, o.a. de uitspraak van

de zachte G. Ook de Goten spreken de G op z’n Hollands uit. Het

Nederlands zou regelrecht afstammen van Clovis, Dagobert en Karel de

Grote, wat wij o.a. af kunnen leiden van het Latijnse woord durpilus,

wat in het Nederlands dorpel is. Waar precies het Nederlands begint is

onzeker. De oudste teksten dateren van vóór 1150. Omstreeks 700

begint het Middennederlands. De oudste teksten zijn meer zinnetjes of

vertalingen van bijbelteksten. Ze beginnen met liefde: ‘probatio

pennae’. 

De tekst luidt: 
hebban olla vogala nestas hagunnan 

hinase hi(c) (e)nda thu 

uu(at) unbida(n) (uu)e nu 

‘Alle vogels zijn met hun nesten begonnen 

behalve ik en jij.

Waar wachten wij nog op?’ 

De Wachtendonkse psalmen zijn een Oudnederlandse psalmvertaling uit

de 10e eeuw. 
Forchta in biuonga quamon ouer mi in bethecoda mi thuisternussi

In ic quad uuie sal geuan mi fetheron also duuon in ic fliugon sal in raston

sal 

‘Vrees en beving kwamen over mij en duisternis bedekte mij

En ik zei: Wie zal mij veren geven als duiven, zodat ik weg

zal vliegen en een rustplaats zal vinden’ 

Simon Stevin (1548-1620) zegt van het Nederlands als

zijn moedertaal, dat het een waardige duytse taal is.
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Johannes Becanus

Niet alleen de hoge ouderdom, maar meer vanwege vier speciale kenmerken:

1. De aanwezigheid van een groot aantal éénlettergrepige woorden

2. Het vermogen om samenstellingen en afleidingen te vormen

3. Geschiktheid om een wetenschappelijke taal te zijn

4. De bewegelijkheid van het Nederlands, nl. het vermogen om mensen

ermee te overtuigen en te ontroeren

De laatste twee zijn functionele kenmerken.

Johannes Becanus (1518-1872) zegt in zijn Tweespraak, dat Nederlands

de oudste en volmaaktste taal is. Becanus heette in werkelijkheid Jan

van Gorp (Goropius), zoals Erasmus in werkelijkheid Gerrit Gerritsen

heette. Het Nederlands zag Becanus als de

‘moeder aller talen’. Alle talen waren volgens

hem van ná de Babylonische spraakverwarring,

behalve het Nederlands, wat de taal van Adam en

Eva volgens hem was. Onze taal werd Diets of

Duyts genoemd, wat volgens Becanus zoveel

betekent als d’outs of de oudste. Eva betekent

volgens hem: eeuw en vat, een vat voor alle

eeuwen, het eeuwig vrouwelijke. Wie dit vat vult

is een va-ter of vader. Alle talen zijn volgens Becanus van het

Nederlands afgeleid. 

Becanus vond het Nederlands een volmaakte taal, zie onderstaand

voorbeeld:  
De volmaaktheid van onze taal

De Goddelijke oorsprong van het Nederlands was volgens Goropius ook

te zien aan haar volmaaktheid: indien men een woord omgekeerd leest,

bekomt men het tegenovergestelde ervan. Hieronder volgen enkele

voorbeelden. Alp-pla: alp = berg, van al-op = helemaal boven, pla =

plat. Alb-bla: alb = wit, van al-ab = zonder alles = zonder kleur, bla =

zwart, denk aan het Engelse ‘black’. Loh-hol: loh of lo = een hoogte

(bijvoorbeeld Tongerlo, Westerlo), hol duidt op een diepte. Cal-lac: cal

= mooi, zoals het Griekse ‘kalos’. De schoonheid van de mens komt

vooral tot uiting door zijn taal, vandaar het Engelse ‘to call’. Lac

daarentegen komt van ‘laac’ = wat te laken is. Barg-grab: barg = berg

en grab = graf in de betekenis van put. Van-nau: ‘van’ duidt op een

verwijdering en ‘nau’ is een vernauwing. Troon-noort: troon verwijst
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8
 In ons woord sterven zit de gedachte van te vertrekken naar de sterren. In

het Fries is het stjerre. Ven is aanduiding van  beweging, zoals bij dra-ven, gra-ven,

ge-ven. In het Engels dient men eerst te vasten alsvorens naar de sterren te vertrekken

(starving to death). Tijdens het vasten wordt men heel spiritueel.

naar God, die zit daar immers op, noort of noord(en) is waar de profeet

Jeremias het kwaad situeerde. Mal-lam: mal = dwaas, onbestendig, zeg

maar: ‘zoals een kwibus zich fysiek uit’. Lam staat daar lijnrecht

tegenover, = iemand die zich niet kan bewegen. Een-nee: een = de

essentie, het ‘Ene’, nee = de totale ontkenning. Lee-eel: lee = lastig,

vervelend, verwant aan lien = lijden, terwijl ‘eel’ staat voor edel, mooi.
8

Het genootschap ‘Onze Taal’, richt zich op het belang van namen en

hield onlangs een congres in de Utrechtse Jaarbeurs, onder leiding van

dr. R. Rentenaar, verbonden aan het P.J. Meertens-instituut voor

Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde. 

Volgens Rentenaar komt de naam Rijswijk voor het eerst rond 1080

voor. Een wijk is een nederzetting, een rijs is een lage houtsoort die in

natte gebieden groeit.  Lathum (is een dorp in de Achterhoek), komt van

Laten = horigen, en um = heem, van heim, zoals ook chem van

Woudrichem en Doetinchem. Heem of Heim komen we tegen in

Sassenheim, dat is hetzelfde als sum van Hilversum. In Lathum

woonden dus de onvrijen, de horigen. Rond 800 kwam het christendom

naar onze streken, waar nog lang Germaanse namen als Wilhelm en

Grunhild werden gebruikt. Na een paar eeuwen werden er Bijbelse

namen ingevoerd als Pieter, Johannes en Nicolaas.

Volgens prof.dr. C.H. Edelman in ‘Ons volk en zijn grond’ wijzen de

plaatsnamen die eindigen op hem, heim, chem, kum, kom, zoals

Rhenen, Renkum, Bennekom, Arnhem, naar een concentratie van

bewoners rond een christelijke kerk, om aldaar een Frankische

dorpskern te vormen.  

Dr. J.D. Bierens de Haan in ‘Ons volk en zijn grond’ schrijft dat ons taal

het ganse volk is. Hij schrijft verder dat in de taal het wezen van een

volk tot uitdrukking komt. Er kunnen wel allerlei buitenlandse

invloeden op een taal inwerken, die echter niet het nationale wezen
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De Nederlandse maagd, symbool

van vrijheid

ervan kunnen ontwrichten. Het Nederlandse wezen vindt Bierens de

Haan introvers, en in de Nederlandse letterkunde is veel hart, gevoel,

gemoed, innerlijke bewogenheid en geestelijke waarde terug te vinden

van ons volk. De Nederlandse geest is realistisch, weinig romantisch,

ingekeerd en bezonnen. De Nederlander staat open voor schoonheid in

de natuur, wat in de taal en schilderkunst tot uiting komt. 

Voor buitenlanders is de Nederlandse taal één van de moeilijkste talen

ter wereld om te leren en te spreken. In feite vormt onze taal een soort

Goddelijke barrière tegen de instroom van vreemde elementen. Wijzelf

als Nederlanders leerden wél veel buitenlandse talen vanwege onze

handel en om onze horizon te verruimen. Dit is een teken van onze

beschaving en bevrijding van geest. Wij kunnen als klein landje bogen

op wereldinzicht.

Van onze volksdichter J.P. Heye het volgende gedicht, uit ‘Ons

Vaderland’, door D. Hans, p.58:

Neêrland! Was uw arm van staal,

‘t Hart was zacht en mild en goedig;

Zoo ook huwt zich, vroom en moedig,

Kracht en teêrheid in uw Taal!

Kan ze in wilde stroomen bruisen,

Plettrend, waar ze wêerstand vindt --

Streelend ook als lentewind

Kan ze fluistren, kan ze suizen,

Wáár zij, in ‘t bekorend lied,

Deugd en Schoonheid hulde biedt.

Neêrland! Leen uw luistrend oor

Aan de zangen van ‘t Verleden’--

Dring de rijke taal van ‘t Heden

Diep in ziel en zinnen door!

Wat aan glansen mogt verdooven,

o! De schittring van uw Taal,

Zacht als dons en scherp als staal,

kan geen tijd of magt u rooven .....

Zoolang ge uit haar parelvloed

Teêrheid put en Heldenmoed!
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Professor Dr. A. Chorus

Professor Chorus (Nijmegen) schreef een boek: ‘De Nederlander

uiterlijk en innerlijk’.  Hij komt tot de volgende stellingen en

conclusies:

‘Geen Europees land kent zo weinig geweld in zijn moderne

geschiedenis als Nederland. In Nederland is er algemeen weinig oog

voor écht grote mannen. Denk aan het schamele einde van Frans Hals,

Rembrandt, Ruysdael, Hobbema, de Witt, Oldenbarnevelt en anderen

meer. De twee laatst genoemde mannen zijn op schandelijke wijze

omgekomen. De Witt was te eenvoudig, te fatsoenlijk, te stipt, te

werklustig, te sober, te eerlijk in zijn daden en gedachten. Rembrandt

werd door zijn tijdgenoten niet begrepen.  Het is voor Nederlanders

altijd moeilijk om hun eigen ware aard te herkennen en te erkennen,

vooral wanneer deze zich in één persoon in grote proporties vertoont.’ 

Wij weten het, Nederlanders kunnen heel stug en hardnekkig zijn,

eigenwijs en eigenzinnig. Maar ook dat was niet vreemd aan hun oude

voorvaderen toen ze tijdens de woestijnreis een hard lesje moesten

leren, maar dat nimmer geleerd hebben. Ze waren te eigenwijs en te

hardnekkig, zie 
Exodus 32:9  Verder zeide de HEERE tot Mozes:

Ik heb dit volk gezien, en zie, het is een hardnekkig volk!

Ezechiël 3:7  Maar het huis Israëls wil naar u niet horen, omdat zij

naar Mij niet willen horen; want het ganse huis Israëls is stijf van

voorhoofd, en hard van hart zijn zij.  

Ondanks alle negatieve eigenschappen bezitten de Nederlanders veel

positieve deugden. De Nederlanders hebben dan ook in de gehele

wereld een naam en faam, dat zij als de kleine David de reus Goliad

aandurven, en deze metterdaad weten te vellen. Ze staan onwankelbaar

voor een rechtvaardige zaak. Ze staan bekend dat het onkreukbaar en

oprecht is in hun beleid, vasthoudend aan het doel en hardnekkig in hun

verzet, aldus Baena.  Hij vindt dit het volkskarakter van de

Nederlanders, dat in zijn ogen waarlijk grote afmetingen heeft. De

spreuk vindt hij waar, dat ‘God de wereld schiep, maar dat de
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Nederlanders Holland hebben gebaard’. De goede eigenschappen van de

Nederlanders vindt Baena veel zwaarder wegen dan de slechte.

Professor Chorus vervolgt dat de Nederlanders tot grote prestaties in

staat zijn, en daarbij wijst hij op de Nederlandse bloemen en bollenteelt,

die wereldvermaard staat (tulpen). Ook de kaas, het stamboekvee, de

schepen en baggervaartuigen, de DAF-automobielen en de Philips

elektrische apparaten die wereldwijd hun aftrek vinden. Ook de

bruggenbouw, de Deltawerken, de vliegtuigbouw (Fokker), etc.

Nederland bezit een grote handelsgeest, maar tegelijk een

kruideniersmentaliteit.

Bluf is er niet vreemd, denk aan de Haagse bluf. Maar ook dat konden

de zonen van Jakob, zie de geschiedenis van de broers die voor Jozef

verschijnen in Egypte, zoals beschreven in Het Boek des Oprechten.

(Sefer Hayasher).

De hoogste uiting van Nederlands zichtbare cultuur is volgens Chorus

haar schilderkunst geweest. Vooral in Nederland ontstond de echt grote

schilderkunst. Niet in Frankrijk, Duitsland en Engeland, maar vooral in

ons land. Nederland kent vele grote schilders als: Van Eyck, Van der

Weyden, gebroeders van Limborg, Jeroen Bosch, Breugel, Vermeers

(die pas na twee eeuwen werd ontdekt en naam verkreeg), van Dashorst,

de Hooch, Pieter Claesz, Willem Heda, van Beyeren, Paulus Potter, Jan

Steen, Terborch, van Ostade, Rubens, Honthorst, Hanneman, van Goch,

Rembrandt, Israëls, Verster, Mauve, Breitner, etc.

De Nederlanders hebben volgens Chorus geen wijsgeren van hoog

niveau voortgebracht, zoals Spinoza, die wel in ons land woonde maar

een jood was. Nederland kende wel grote mannen als Bolland en

Opzomer. Een Duitse professor filosofie wijt dit gebrek aan de

Nederlandse bodem en lucht. Pas in een land van bergen en dalen zou er

filosofische diepte kunnen ontstaan. Ach ja, wij denken dat deze

professor iets te verstrooid deze stelling heeft geponeerd, want in de

gehele Kaukasus is geen enkele grote filosoof te vinden, terwijl daar

bergen en dalen in overvloed zijn.
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9
. Dat is de gelijknamige titel van een boek over haar door Pieta van Beek,

uitgave Matrijs te Utrecht, ISBN 90-5345-261-3

Abraham Kuyper

Verder zijn de Nederlanders nuchter en niet

speculatief, volgens Chorus.  Ook de

theologie heeft volgens hem geen echt grote

denkers voortgebracht, hoewel Nederland

doordrenkt is met godsdienst als geen ander

land ter wereld. Wij denken dat Chorus als

Rooms Katholiek niet over de muren van

zijn parochie heeft willen kijken in het

Protestantse kamp, want daar komen we toch heus wel klinkende namen

tegen zoals de mannen van de Dordtse Synode 1618/19

en later Abraham Kuiper en Herman Bavinck, etc.  In de

rechtswetenschappen hebben wij volgens Chorus wél grote denkers

gekend als: Philip van Leiden, Hugo de Groot, Tobias Asser, Meyers,

Struycken en Van Vollenhoven.  En ook in de natuurwetenschappen

blinken enkele namen als: Stevin, Beekman, Huygens, Donders,

Lorentz, Hoff, Zeeman, v.d. Waals, Kamerlingh Onnes, Einthoven,

Zernike, Keesom, Leeuwenhoek, Swammerdam, etc.  Verder heeft ons

land grote mannen en vrouwen gekend die wereldberoemd waren

vanwege hun diversiteit in wetenschappen en kunsten. Denk aan de

eerste vrouwelijke studente Anna Maria van Schurman9. Denk ook aan

Jakob Cats, Joost van de Vondel en anderen meer. Zij beoefenden

allerlei kunsten en wetenschappen, dikwijls nog als autodidact, spraken

soms wel meer dan 12 vreemde talen, etc.

In de astronomie behoort de Nederlander tot de wereldtop, Het schijnt

dat 50% van alle astronomische laboratoria/observatoria een

Nederlander als hoofd/directeur hebben.

En ook hier is de vergelijking met het oude Israël te trekken, waar men

mannen had als Aholiab en Bezaleël, en de vele vrouwen (niet met

namen genoemd) die handwerkten aan de gordijnen van de Tabernakel. 

Een lofzang op de Nederlanden

Uit het boek: ‘De Kracht der Religie’, door drs. K. Exalto.
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Op p.29 wordt het boek van de predikant A. Hasius 1601-1650)

besproken: ‘Den Geestelycken Alarm’.   Hasius was predikant te

Leeuwarden. In een dankdag-predikatie sprak hij een lofzang op den

Nederlanden uit. Hij vergelijkt ons land met het oude Canaän: ‘Hij

(Jahweh) heeft ons hier in dit Nederland geplant als in het tweede

Canaän, een land als een aardsch Paradijs’. Hij noemt Nederland ‘een

kleyn begrijp des werelds’, en verder ‘en land, ‘t welck is een Herberge

voor Gods kerke, een Baarmoeder van groote Verstanden, een uyt-

vindster van alle konsten, een Schole van den Oorlog, een queekerye

van rechte Zee kinderen, een Voedster der beleeftheyt, ja, gelijk een

tegen-gewicht van alle koninkrijken der aarden, zoo datter ook onder de

Son geen gesegender Land en is dan dit ons lieve Nederland .....’.

En verder: ‘Wij hebben de Zee, by maniere van spreken bezaayt met

onse Schepen, wij hebben vele heerlijke Rivieren, den Rhijn, de Maas,

de Waal ende de Yssel, wij hebben daar toe (= bovendien) ook veele

Vischrijke Meyren (meren) en Inlandse wateren’.  

En van Leeuwarden: ‘En hebben wij ook hier niet de schoonste

landsdouwen, die men zoude konnen met oogen aanschouwen?

Gewisselijk ja: siet eens aan de groene Beemden en Weyden, siet aan

het Koorn op het Velt, siet aan de Boomen, hoe datse in deze Landen,

met hare vruchten so geladen staan, datse de takken daar van somtijds

qualijk dragen konnen’. 

Veder zegt Hasius: ‘Ons land en brengt ook geen Diamanten, Peerlen,

Gout, Silver, Koper en Loot voort, maar evenwel wij hebben ‘t hier zoo

weynig gebrek als elders; ons Land brengt ook geen speceryen voort,

van Noten Muskaat, Peper, Gember, Folie, Caneel, en zoo voort, maar

evenwel, ‘’t wert hier uyt Oost-Indien met onse Schepen zo abondant

gevoert, dat wy niet alleen voor ons zelven genoeg hebben, maar ook

andere Landen en Koninkryken daar mede voorsien; ik bid u, wat isser

in de wijde wereld, dat hier niet te vinden is!’. 

Hasius besluit zijn Lofzang met nogmaals Nederland een tweede land

Kanaän te noemen. 

Handel en scheepvaart

Tijdens de Gouden Eeuw voerde Nederland de wereldhandel aan. Dat

konden de Engelsen niet zetten.  De Nederlandse vloot voer over alle
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 Zie J. de Rek ‘Van Bourgondië tot Barok, p.504.

wereldzeeën. Overal nestelden de Nederlandse kolonies zich langs de

kusten. De Nederlanders hadden wereldwijd economische superioriteit.

Spanje was geheel en al van onze vaart afhankelijk. De rijkdommen van

Amerika verrijkten toen alleen de Hollanders. De vraag of wij wel

handel mochten drijven met blinde heidenen werd door dominee

Bandertius beantwoord, dat dat nergens in de Bijbel werd afgekeurd. Hij

zei dat het ‘uitverkoren volk’ van het westen daar geen

gewetensbezwaren over hoefde te hebben. (Zie J. de Rek: Van

Bourgondië tot Barok p.502).

De winsten van de scheepvaart waren soms

zo hoog, dat 500% normaal was. Er zaten

duidelijk imperialistische trekken bij,

waarop we heus niet trots hoeven te zijn.

Over het geheim van die adembenemende

expansie der Nederlanders hebben wij

Hollanders zelf weinig gefilosofeerd. De

Engelsen braken er echter wel hun hoofd

over en vroegen zich af: Waarom zij wel en wij niet? De Hollanders

leiden hun empire en handel met grote efficiency en zorgvuldige

aandacht voor het detail. Hun zakenmethode was modern. Zij hielden

zich aan hun contracten, men kon op ze aan. Ze betaalden contant,

gaven lange kredieten en vroegen lage rente, aldus de Britten. De

gouverneur van Virginia in de USA zei het eens met zoveel woorden in

het jaar 165110: ‘Wij moeten bang zijn voor de Londenaars, die ons in

dezelfde armoede zullen brengen waarin de Hollanders ons vonden en

waarvan zij ons bevrijd hebben’.

En nóg zitten de Hollanders vandaag wereldwijd in de top van de

zakenwereld. Ook de Nederlandse bankiers zitten overal met hun

kredieten en geldhandel.

Zien we hierin niet de zegeningen welke Jakob aan zijn zonen toezegde,

en die in Deuteronomium 33 herhaald en uitgebreid terug zien?
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Losse flodders

Hierna volgen enkele citaten uit krantenknipsels met betrekking tot ons

onderwerp:

Uit ‘De Telegraaf’ 22-10-1981:

‘Amsterdammer intelligentste Europeaan’.  Een onderzoek in 21

Europese landen heeft uitgewezen dat de inwoners van Nederland, met

als vertegenwoordigers de Amsterdammers, beschikten over het hoogste

IQ (Intelligentie Quotiënt).  West-Duitsland werd no.2. Het onderzoek

werd geleid door de Kroaat Dr. Vinko Bay en een aantal geleerden. In

totaal werden 10.737 Europeanen getest. In ons land werden 333

Amsterdammers geselecteerd uit alle lagen. Bulgarije en Frankrijk

bleken de domoren van Europa te zijn.

Uit ‘De Telegraaf’ 10-2-1979, waar de directeur van Rijn-Schelde-

Verolme dhr. Ir. J. Van der Meer zegt, dat op technologisch niveau

alleen West Duitsland, Zweden, Zwitserland en Nederland de

vergelijking met de VS doorstaan.

‘De Telegraaf’ 27-4-1991 over de Nederlanders:

Een Amerikaans bureau onderzocht de stand van Nederland. De

Nederlanders vormen het vreemdste volkje op aarde. Wij zijn ijdel,

blijken egoïsten, levenskunstenaars, aldus het Global Scan-rapport, een

consumentenonderzoek in 19 landen. Wispelturig, gecompliceerd,

onpeilbaar, ondoorgrondelijk, vol tegenstrijdigheden. De Nederlanders

hebben mij van alle 19 landen het meest verbaasd, aldus de coördinator

van het onderzoek Bernhard Walsh. Hij vond de Nederlanders niet

optimistisch, maar wel progressief; wel sociaal bewogen, maar weinig

milieubewust. De Nederlander maakt zich het minst druk om wat hij

eet, (veel suiker en snoepgoed), maar ze zijn wel geïnteresseerd in

gezondheid, echter niet in gezond voedsel. De Nederlanders behoren

volgens Walsh tot de meest energieke volkeren op aarde, en voelen zich

toch het minste gestresst. Ze rennen de hele dag en zijn niet vermoeid of

gespannen. Erg bescheiden is de Nederlander niet en ze spreken gedurig

met twee tongen. Vrijheid staat bij hen bovenaan, maar diep in hun hart

zijn het egoïsten. Ze zijn naïef en zelfingenomen, die het altijd beter

weten, maar niet altijd beter doen. Nederland heeft een laag



25      De Israëlitische Nederlanders                     No. 380

geluksniveau, meer dan de helft voelt zich ongelukkig. De Nederlanders

lijken het meest op de Noren, daarna op de Zweden en daarna op de

Belgen. Nederlanders bereiken gemiddeld de hoogste ouderdom, het

laagste sterftecijfer van kinderen, en de grootste opbrengst per hectare

ter wereld. Met de hoogste opbrengst van melk per koe, en het hoogste

inkomen per vierkante meter.

Uit het Reformatorisch Dagblad 4-9-2000:

De Glorie van Nederland

In 1506 schreef de Venetiaanse ambassadeur vanuit Vlaanderen aan zijn

regering het volgende: ‘In dit land zijn er drie dingen van de hoogste

kwaliteit: het zeer fijne en mooie linnen uit Holland; de prachtige

wandtapijten uit Brabant; ten derde de muziek, waarvan men zonder

meer mag zeggen dat zij volmaakt is’.

Het is waar, tijdens de 15e en 16e eeuw werd het muziekleven in

Europa voornamelijk door Nederlanders beheerst. De Nederlanders

onderscheidden zich als componisten vooral door de hoge graad van

perfectie die zij bereikten. De grootheid van de Nederlanders bestond

hierin dat zij met alle ingewikkelde vormen schitterende muziek wisten

te maken. Aldus het Reformatorisch Dagblad. 

Religie in Nederland

Godsdienst is tot nu toe de kern van alle culturen, zeker in Nederland.

Ons land heeft door de religie een opvallende vormgeving gekregen.

Het komt er in ons land op aan dat men een praktisch-christelijke

levenswandel bezit. De Nederlander maakt algemeen ernst met de

godsdienst, ze zijn bijzonder trouw, iets waarover veel buitenlanders

zich verbazen. De Reformatie in ons land was met de Dopersen

begonnen, maar werd door de calvinisten voortgezet. De Bijbel werd zo

getrouw mogelijk vertaald, wat de Staten Vertaling opleverde. Veel

uitdrukkingen uit de Hebreeuwse/Griekse grondtaal kwamen in ons

taalgebruik terecht. Men proeft in de taal der S.V. de eenvoud,

grootsheid, maar ook de hardheid van een strenge Godheid. Nederland

in de tijd van de Nadere Reformatie voelde zichzelf het nieuwe Israël in

het Westen. Namen voor Nederland als: ‘Westers Kanaän’, en

‘Jeruzalem in het Westen’ kon men overal horen noemen. Er is geen
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Kerk te Nederhemert

land ter wereld waarin zolang en

zovee l  over  godsdiens t  i s

gepolemiseerd als in ons land.  Het is

tevens uniek in de wereld dat

Nederland zoveel scholen heeft mét

godsdienst, maar ook zónder

godsdienst ,  alsmede aller le i

kerkgemeenschappen buiten het

katholicisme en calvinisme. Door het

calvinisme ontstond de hokjesgeest

in ons land, dit vanwege de leer der

erfzonde en uitverkiezing. Calvijn nam zijn idee over de verkiezing over

van ‘het uitverkoren volk Israël’.  Dit bracht groepshoogmoed met zich

mee, waar liefde en teerheid al gauw verbleekten. De Protestanten

hielden meer vast aan de Germaanse namen en Bijbelse namen als:

Dirk, IJsbrand, Roelof, Arend, Barend, Wessel, Aafje, etc. Maar ook

had men samen met de Roomsen namen in gebruik als: Johannes,

Thomas, Simon, Petrus (Pieter), Maria en Magdalena.

Wanneer wij letten op hetgeen Jesjoea (Jezus) over de schapen Israëls

zei in
Johannes 10:27  Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen

Mij.  

Dan is er in de wereld geen andere vaststelling mogelijk, en komt er

geen ander volk voor in aanmerking dan óns volk, waar de bevolking als

‘schapen van Zijn weide’ gehoor hebben gegeven aan Zijn stem, toen

deze tot ons kwam in de verkondiging van het Evangelie des

Koninkrijks. Met andere woorden, de verloren schapen van het Huis

Israëls, die in de verstrooiing waren, hebben de stem van hun enige

herder herkent toen Hij Zijn stem in het Evangelie aan hen liet horen. In

Nederland zijn vele ware gelovigen geweest. En nog is in ons land een

overblijfsel. Ons land is het enige land ter wereld waar de Gemeente van

Jesjoea op zulk een heerlijke wijze heeft gebloeid, zodat er een

roemrijke naam van is uitgegaan. Vanuit ons land is wereldwijd zending

bedreven en zijn vele Bijbels vertaald in andere talen en wereldwijd

verspreidt. 
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Prof.dr. J. Lindeboom in ‘Ons volk en zijn land’ bespreekt het

godsdienstig karakter van ons volk. Hij stelt dat de godsdienst vanouds

af tot de zeer belangrijke factoren in ons volksleven behoorde, met name

het Protestantisme. De Nederlander heeft overwegend grote theologische

belangstelling. Prof. Bolk wees erop dat er een treffende correlatie is

tussen de katholieke bevolking en het Alpine-ras (het midden-Europese

ras), bruin en donker-ogig. De katholieken wonen veelal in het Zuiden

van ons land en vertonen een eigen aard: emotioneel, actief, impulsief,

expansief, minder ondernemend, traditionalistisch en gemoedelijk. De

protestantse Noorderling is meer stroef, minder heftig, minder

esthetisch, maar wel meer ondernemend en stoer. Het Calvinisme

maakte van hen wantrouwers van genot, pessimisten. Het Veluwse

zandvolk is meer gemoedelijk piëtistisch. De Groningers en Friezen

meer orthodox rechtzinnig. De kustbewoners vertonen meer religiositeit

en overgave, daar zij in een gevarenzone wonen. Prof. Lindeboom vraagt

zichzelf af of er ter wereld wel een land te vinden is, zo klein van

oppervlakte, zo betrekkelijk gering aantal bewoners, die evenwel een

veelheid van kerken en geloven bezitten? De pluriformiteit in ons land is

inderdaad groot. Geen eenheid, wel veelheid. Die veelvormigheid van

het kerkelijk leven is typisch Nederlands. 

Volgens prof. Romein zijn karaktertrekken van een volk niet statisch

maar dynamisch, wisselend, voortschrijdend, onder invloed der

omstandigheden. Dat geldt ook voor religieuze karaktertrekken. Toch

heeft ons volk iets eigens en karakteristieks sinds vele eeuwen in het

organiseren van religieuze gemeenschappen. Ons volk is in religieus

opzicht wel star, maar niet enkel star, gesloten maar niet afgesloten, niet

zonder fierheid en ook niet eigenzinnig trots. Er kan altijd wel een

glimlach af. Prof.dr. N.B. Tenhaeff zegt dat de pijlers van onze

volkskracht zijn, dat de Nederlanders geen welsprekender uiting hebben

dan: hun glimlach!

Nederlands karakter in de bouwkunst

Elk land heeft zo zijn eigen bouwstijl(en). Nederland staat

wereldwijdbekend om zijn eigenaarde topgevels. De structuur van een

huis bepaald het karakter. Een goed bouwmeester geeft door die

structuur het karakter weer van de samenleving waarvoor hij bouwt.
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 Dit boekje is verkrijgbaar bij het Nederlands Israël Boekenfonds

te Almere, Postbus 30009, 1303AA Almere.

Vóór 1650 was de houtbouw dé

traditionele bouwwijze. Houtbouw met

rieten of strooien daken maakte een dorp

of stad tot een fakkel die wachtte om

aangestoken te worden. Er zijn grote

rampen in ons land in het verleden

geweest, denk aan Brakel en de brand in

Amsterdam. In 1452 begon men na een

grote brand de houten huizen met stenen

te ommuren en pannen op de daken te leggen. In Nederland vinden wij

vervolgens welverzorgde boerderijen, dikwijls met boomgroepen. Die

ordelijkheid spruit voort uit een zekere mate van innerlijke ontwikkeling.

Wij hebben, zoals bekend, veel land aan het water onttrokken, wat een

grote kunst is, die wereldwijd beroemd is. Dat leerde ons geduld te

beoefenen.  Nederland is als uit het water getogen. Denk aan de naam

Mozes. Zelfs onze lucht is bezwangerd met water (veel regen, mist en

damp). Daar moeten de woningen en gebouwen tegen bestand zijn. De

Nederlander maakte van zijn huis een kunstwerk. Vuurrode stenen met

lichte voegen, in prachtige kleuren geschilderde ramen, deuren en

luiken. En dan een siertuin eromheen. Een echte hof. Nergens ter wereld

is dit sprookjesachtig sierlijke bereikt dan in ons land. Ook de

binnenhuis architectuur zorgde voor schoonheid, intimiteit en sfeer. Rust

straalt de Nederlandse bouwkunst uit, knusheid en sfeer, dat zijn zo de

deugden van onze bouwkunst.   

Zebulon/Nederland

In het leerzame en overtuigende boekje van drs. Helene van Woelderen:

‘Wondere parallel, Nederland/Zebulun een stam van Israël11‘ staat het

volgende te lezen:

De zegeningen van Zebulun roepen een zeesfeer op: grote zeehavens,

een kustland, visserij, marine, scheepvaart en schatten van de zeebodem.

Zebulun lag in Palestina niet aan zee, dus moet dat op later tijden zien.

Zebulon betekent zoveel als inpalen, omheinen en bewonen.
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Opmerkelijk dat van de stam Zebulon in de Bijbel

geen enkel kwaad vermeld staat. Daaruit spreekt

fatsoen van de gelukkigste patriarch der

twaalven. Amsterdam is gebouwd op palen,

opgeheven woningen. Chof = haven, hof (denk

aan Het Binnenhof). Er zijn in Holland lusthoven,

hofsteden, etc.  M.Z. van Boxhorn: ‘Bedieningen

van de tot noch toe onbekende godinne

Nehallenia (Leiden 1647) schreef een studie over

de Phoenisische oorsprong van Haarlem, waarin

hij het Hebreeuwse woord nahal vertaald als ‘geleider’, en amah als

‘schip’. Dus een godin die de schepen geleide. Of Hahallel, het vee in de

groene weiden leiden. Nehallennia schijnt dus van Israëlitische

oorsprong te zijn. Zebulon moest zich verheugen over zijn uittocht

(export). Export van kennis en van

producten en diensten. Ook emigratie kan

er onder vallen.

Zebulon zal de pen der schrijvers

hanteren. Prachtig schrijfwerk, kalligrafi.

(Zoals ook de eerste Nederlandse studente

Anna Maria van Schurman schitterend

kon kalligraferen, ook in vreemde talen.)

Voorzichtige vergelijkingen

De beschrijving van de Bataven/Nederlanders kunnen wij naast de

beschrijving leggen van de oude Israëlieten, waarbij wij opvallende

overeenkomsten zien. Nederland heeft 12 provincies, terwijl er in oud

Israël 12 stammen waren. Is Nederland het ‘Israël in het Westen’, waar

van álle stammen vertegenwoordigd zijn? Dat lijkt er wel heel sterk op.

Er zijn duidelijke paralellen waarneembaar. Onder de oude Israëlieten

waren eveneens veel dappere helden en kloeke krijgslieden, zoals

opgetekend in de boeken Samuel en Koningen. Denk aan de helden van

David. Zie 
2 Samuël 23:8 ¶ Dit zijn de namen der helden, die David gehad heeft: Joscheb

Baschebeth, de zoon van Tachkemoni, de voornaamste der hoofdlieden. Deze
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was Adino, de Ezniet, die zich stelde tegen achthonderd, die van hem verslagen

werden op eenmaal.  

En zie verder Jozua 8:3, 2Samuel 1:19,25, 10:7, 17:8, 23:8, 1Koningen

1:8, 1Kronieken 7:11 en
1 Kronieken 7:7  En de kinderen van Bela waren Ezbon, en Uzzi, en Uzziel, en

Jerimoth, en Iri; vijf hoofden in de huizen der vaderen, kloeke helden; die, in

geslachtsregisters gesteld zijnde, waren twee en twintig duizend en vier en

dertig.

1 Kronieken 7:9  Dezen nu in geslachtsregisters gesteld zijnde, naar hun

geslachten, hoofden der huizen hunner vaderen, kloeke helden, waren twintig

duizend en tweehonderd.

1 Kronieken 7:11  Alle dezen waren kinderen van Jediael, tot hoofden der

vaderen, kloeke helden, zeventien duizend en tweehonderd, uitgaande in het heir

ten strijde.  

Wanneer wij Het Boek des Oprechten lezen, worden daarin de zonen

van Jakob eveneens als bijzondere helden (mannetjesputters)

omschreven, en hun geweldige kracht en uitstraling.

Verschillende Nederlandse en buitenlandse onderzoekers hebben hun

mening over de Nederlanders op eerlijke wijze gegeven. In grote lijnen

komen hun bevindingen wonderwel overeen met elkaar. Velen van die

onderzoekers wisten niet, noch hebben vermoedens gekoesterd, dat de

Nederlanders best weleens de directe nakomelingen konden zijn van de

twaalf stammen Israëls in de verstrooiing, Jakobus 1:1, Handelingen

25:8. Het Huis Israëls verloor haar naam en identiteit en werd tot Lo-

Ammi (niet meer Mijn volk). Zij werden tot etnos, dat betekent

‘volkeren’, wat veelal foutief werd vertaald door ‘heidenen’. Etnos wil

zeggen: dat zij etnisch gezien wél tot Israël behoorden, maar zich

daartoe niet meer mochten rekenen vanwege de scheidbrief. 

Tot deze blinde gewezen Israël-volkeren, die hun naam hadden verloren

en identiteitsloos waren, moesten de Apostelen gaan met hun blijde

boodschap van het herstel van het Koninkrijk van Jahweh, dus met het

herstel van Israël!  Zij waren immers vervreemd van het burgerschap

Israëls, vervreemd van de verbonden waaraan zij ooit deel hadden

genomen, zie:

Efeziërs 2:12  Dat gij in dien tijd waart zonder Christus,

vervreemd van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen van
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de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God

in de wereld.  

Tot hén zal weer gezegd worden: Gij zijt kinderen van de Levende

Almacht, zie 
Jesaja 62:4  Tot u zal niet meer gezegd worden: De verlatene, en tot uw

land zal niet meer gezegd worden: Het verwoeste; maar gij zult

genoemd worden: Mijn lust is aan haar! en uw land: Het getrouwde;

want de HEERE heeft een lust aan u, en uw land zal getrouwd worden.  

Is Nederland het land van Jahweh’s liefde? Hiervoor zijn wel redenen

aan te voeren. De namen van oud Israël volgens Ezechiël 23 zijn Ohola

en Oholibama, en in Hosea Lo-Ammi en Lo-Ruchama. Deze namen zijn

afgeleid van het Hebreeuwse grondwoord voor ‘liefde’, dat is ‘ahab’ of

‘ahaba’. Ahah is meer de uitdrukking van verwondering, welke

uitdrukking ook in ons land heel gebruikelijk is.  Ohel = huis of

tabernakel.  Raham = medelijden, compassie. Raham is tevens

baarmoeder. Rachama = dierenliefde. Ook in het Grieks heeft het woord

voor liefde 3x de a in het woord, agapao.  Ahaba heeft tevens 3x de a,

de Aleph van het ‘begin’ in zich. In de eindtijd komt de liefde van

Jahweh tot uitdrukking in het volk van Zijn liefde, waarvoor Hij een

plaats heeft besteld waar zij veilig zullen wonen, in het Noorden waar

Zijn Geest tot rust komt, Zach. 6:8, 2Sam.7:10. Dat zijn de kuststreken,

een plaats van vette weiden en veel eiken zoals in Basan, met wilgen

aan de waterbeken, Ps. 68 en Jesaja 44:4.  Nederland is een veilige

schuilplaats, dat grotendeels uit het water is gehaald via Deltawerken,

polderwerken, etc. In Nederland heeft men het ‘leven’ vanuit het water

gehaald, een droge woonplaats, wat door de oudste Nederlanders een

EE werd genoemd, waar de naam van de stad Ede vanaf is geleid. Het is

een land van melk en honing, welvaart en voorspoed. Nederland behoort

tot de rijkste landen ter wereld. Denk aan de Gouden Eeuw.

De naam Ohola lijkt ook verdacht veel op onze naam Holland, een

piepklein land dat in de gehele wereld verwondering wekt, zodat men

uitroept: Ahah, of Oh! Het volk is op netheid gesteld. Ahal in het

Hebreeuws = schoon zijn, vrijgevochten. Nederland is vrijgevochten,

een eerlijk volk en nuchter volk. Tijdens de duistere Middeleeuwen was
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het dokter van Wier die een boek schreef over de waanzin van de

heksenvervolging. In Polsbroek en Oudewater werden voor het eerst in

heel Europa op eerlijke wijze de ‘heksen’ gewogen, en daaruit bleek dat

de heksenvervolging inderdaad berustte op waanzin! Ook onze netheid

is wereldberoemd. Overal nette tuintjes, een opgeruimd land, hoewel

dat soms weleens een andere aanblik geeft vandaag de dag.

Nederland is een veilige haven voor verdrukten geweest, en is dat nog.

Ohel staat in verband met het koningschap, de heilige zalfolie. Oholiba

is het Jeruzalem in het Westen, waar het zaad van Abraham (in die

naam zien we eveneens 3x de A terugkeren) de liefde van Jahweh mag

ervaren, wonend op de navel der aarde, in de veilige schuilplaats des

Allerhoogsten. Ab - vader, en Raham = baarmoeder, of te wel de navel

van de aarde.  

Wij besluiten deze brochure en hopen een bijdrage te hebben geleverd

tot nadenken, daar wij goed beseffen slechts enkele tipjes van de sluier

te kunnen oplichten, die nu nog de (Israël) volkeren bedekt, Jesaja 25:7.

Het Geuzenlied
Wat verschijne,           Wat verdwijne,

‘t Hangt niet aan los geval.    In ‘t voorleden

Ligt het heden,              In het nu wat komen zal

Opgaan, blinken,                   En verzinken,

is het lot van ieder dag;         En wij allen

Moeten vallen                        Wie zijn licht bestralen mag   

(Afscheid van Amsterdam, 1811)(Van Bilderdijk of van Da Costa.)

Nog een gedicht van Van Adama Scheltema (in ‘Ons Vaderland’, door

D. Hans)
Wat zijt gij klein Holland

Met uw verlegen zwijgende mensen

En al uw langzame stille levens

En al uw vele denkbeeldige grenzen,

En o! Met nergens ooit iets verhevens --

Maar groot toch is uw volk Holland,

verwant aan uw heerlijke verleden,

dat tussen uw heemle’en zeeën bleef groeien,

En tussen die wiss’lende eeuwigheden

Zich bereidt om opnieuw te gaan bloeien!


