
Op zoek naar protolegale

legitimaties buiten de politiek

Otto Bismarck, Pruisisch 

kanselier1870

 Hij wil één rijk in midden-Europa
(“Mittreupa”)

 Onder leiding van militair Pruisen

 En met uitsluiting van veelvolkeren-
Oostenrijk

 Hij wil rechtvaardiging zoeken voor deze 
eenwording buiten de politieke partijen

 Het biotisch-biologisch evolutionarisme
schijnt ervaringsafhankelijk empirisch 
bewijsbaar

 Dat moet deze neutrale legitimatie 

bieden: natuurlijke 
noodzakelijkheid

Deze eenheid zal Duitsers 

de strijd om de biotische 

vitaliteit borgen
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Het Roomse Rijk der Duitse Natie is 

daarvoor ongeschikte bedding

Dan komt het primaat bij 

Oostenrijks-Habsburg

 Dat heeft steeds de fictie van het 
territoriaal nationalisme afgewezen

 Het annexeerde 
protectoraatsgebieden die het 
vervolgens een autonome 
deelstaatsstatus gaf

 Dat deed het voornamelijk via 
huwelijkspolitiek binnen gezeten 
soevereine dynastieën

 De Lage Landen zijn daar een 
voorbeeld van; de Bourgondische 
Kreits (1543) is nooit Duits geworden

Alleen oorlog kan unificeren 

en een geweldsmonopolie 

rechtvaardigen

Daarom is de huiskroon van 

Habsburg een inert 

instrument voor geopolitiek
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De staten strijden met fysieke 

geweldpleging, aangevuld met 

andere middelen
Duitsland zal leven door het 

veldleger

De overlevingsaandrift van 

de sterkste
 “Survival of the fittest” betekent:

 Alleen de militair sterkere overleeft

 Dus moet een natiestaat een volksleger 
hebben dat steeds mobilisabel is te land 
en ter zee

 Dat vereist een universele persoonlijke 
dienstplicht

 Dat leert de biotisch-biologische 
evolutietheorie die in de fysieke natuur 
besloten is

 Virchow moet dat biologisch 
onderbouwen. Hij weigert. Bismarck 
daagt hem uit op een duel
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Dit is een travestie van het 

biotisch evolutionarisme

Het is een geopolitieke 

hertaling van biotische 

termen
 Losgewurmd uit een biologisch 

betoog

 Zonder empirische grondslag en 
zonder validiteitscriteria

 Het is een belijdenis van 
staatkundige aard op bases van 
gelijkstellingen naar woordluid

 Omdat het eenvoudig is, makkelijk 
te visualiseren en eindeloos 
herhaalbaar slaat het aan in de 
nieuwe media

 Hoe dichter bij de aap, hoe 
zwakker het volk of de natie

Bovendien is de 

geweldpleging 

gemechaniseerd: wat is 

daar biologisch aan? 
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Bismarck, maar ook Kipling, Rhodes en Chamberlain

surfen mee op de mythes die alsnog 

natuurwetenschappelijk “bewezen” zijn
De celbiologie houdt zich daar niet mee 

bezig

 Chamberlain publiceert op het continent en citeert 

eclectisch Darwin

 Zijn wijdverspreide Duitse Volksuitgaven zijn vertaald 

 Maar met het oog op een axiomatische rassenleer door 

de vertaler, niet door de auteur gekoesterd

 Als “zelfs een Brit” een rassenleer huldigt, dan moet die 

wel onomstotelijk wáár zijn zeggen de Duitse 

Pangermanisten

5



De humuslaag voor meerwaardige

oervolkeren

Het paradigma is:

De intuïtieve overtuiging 

primeert
 De meerderheidsovertuiging is 

doorgaans een onverschoonbare 
en onoverwinnelijke dwaling

 Ook empirische feiten dienen 
interpretatie en analoge 
toepassing

 Alleen zo kan men de “vitale 
wereldgeest” verstaan en ernaar 
handelen

 De biotische evolutieleer is een 
fragmentarische benadering

 De rassenthese zorgt voor synthese
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Alle volkeren hebben mystieke 

rijken als oorsprong
Dat is een mondiaal 

gegeven

 Het middeleeuwse Servische rijk van 
de Karadgeorgewìcszen op de 
Balkan

 Het imperium van Mataram op Java

 Het Poolse koninkrijk in midden-
Europa

 Het Judeaanse rijk in Palestina

 Het Friese Rijk vanaf de zondvloed 
der Noordelijke Zee

 Het Romeinse Rijk tot 350 na Chr.

 Alleen Duitsland heeft zoiets niet

Deze rijken zijn gronden 

voor hersteloorlogen
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Friezen als Atlantiërs

Het Doggerrijk

De Friezen heersten over 

de oceanen

 Zij voeren met 
verkenningsschepen uit en deden 
volksplantingen

 Zij heersten over de wereld

 Totdat de helft van Noorwegen in 
zee stortte in 8000 v Chr

 De vloedgolven voeren zeven 
keer rondom de planeet

 Daarna was de Doggervlakte een 
mangrovewoud

 Met de Theems, Rijn en Schelde 
als estuaria voor de handelsvloot
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Deze mythen hebben altijd 

feitelijke grondslag

Dat maakt ze attractief

 Er is een Scandinavische breuk 
geweest aan het eind van de 
Grote IJstijd

 De Noordzee is bij zondvloeden
een ondiepe binnenzee geweest

 Door de Doggervlakte hebben 
wegen gelopen in de Romeinse 
tijd

 Tussen Newcastle en Katwijk lag 
een bij sterke eb begaanbare 
heirbaan nog in de periode van 
Hadrianus

Fort Brittenburg
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Piet Paaltjes verveelt zich

Haverschmidt, Hervormd 

Dominee

 Als hij afstudeert is hij overtuigd 
van de modernistische 
bijbelexegese

 De bijbel is wellicht geïnspireerd 
van godswege en bevat een 
heilsleer

 Het is geen geschiedenisboek 
noch een historiografische 
catalogus

 Het is een linguïstisch instrument 
zoals Erasmus aantoont. Er is geen 
universele oertekst

Dat kan hij niet op de kansel 

kwijt
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Piet te Foudgum: het verzonnen 

Atlantis

Foudgum staat pal achter 

de here

 Foudgum zwaar gereformeerd en 

afgescheurd

 Bijbel is historiografische 

openbaring

 Piet probeert zich los te houden 

van deze schriftuurlijke

heilsgeschiedenis

 Sluit aan bij de mythe van de 

Friezen als Atlantisch oervolk en 

vlucht in deze fantasiewereld

 In een manische periode

Maar veel muziek is er niet 

bij
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Een Fries runeschrift op 

indogermaanse planetentekens

Het is een pre-bijbelse

openbaring van een 

heilsplan

 Haverschmidt richt zich tegen de 
rechtzinnige duiding van de Bijbel 
als croniek van een godsverbond 
met een uitverkoren volk, dat zich 
in fasen verwezenlijkt tot aan een 
eindstrijd

 Hij vond dat een miskenning van 
de bijbel als linguïstisch 
legendarium van de Joden die 
hun natie wilden legitimeren

 Dat kon hij niet openlijk erkennen

Maar ook een parodie op 

de Edda
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Bedoeld voor intern amusement 

onder gelijkgestemden

De afscheuring was destijds 

een politiek gevaar

 Willem I wilde een Hervormde Staatskerk 

waarvan hij het hoofd zou zijn

 Daarvoor ontwierp hij aanstonds een 

regeeringsregelement in 1813

 Een dominee moest de staatszijde kiezen, 

want hij was beambte en moest Hervormde 

leerstellingen verkondigen

 Dat betekende destijds een naturalistische 

uitleg van de scheppingsdaad

 Piet kon dat niet opbrengen en collegae 

evenmin.

De Cock leidde een 

Afscheiding in 1834 op 

“bevindelijke basis” en gold 

als staatsgevaarlijk
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In XIXe eeuws Friesland 

bevindelijkheid troef

Piet moest op de kansel 

bevindelijk zijn

 Hij was een man van stemmingen en 

mijmeringen

 Vluchtte in een fantasiewereld waarin de 

bijbel gerelativeerd werd

 Via een ante-deluviale openbaring waarin 

een oerras door de goden de hegemonie 

over de aard krijgt aangeboden

 Onder de voorwaarde het aangaan van 

een biotische eindstrijd tussen blank, zwart 

en geel ras

Homo diluvii testis in Teylers

Museum gold als 

wetenschappelijk bewijs
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De duiding van fossielen gaf 

charlatannerie vrij spel

De prehistorie was een 

werkhypothese

 Piet en anderen: “fake it until you make it”

 Maar dan in kleine kring voor eigen 

amusement

 Piet en kornuiten componeerden een 

postdeluviale openbaring

 Aansluitend bij de Atlantische mythen

 En de rassenleer van De Goubineau en 

diens “ariosofie”

 Deze Friese oorsprongsmythe werd privatim 

gecopieerd

Eelco Verwijs ging ermee aan de 

haal; voordracht voor Academie 

van Wetenschappen
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De authenticiteit werd nu prestige-

object

Een Stapelachtig project

 De bedenkers van het manuscript 
kregen faam als heemkundig 
experts

 In de wereld van de universitaire 
geleerdheid

 Het Fries Genootschap erkende het 
manuscript als in 1256 geschreven 
door zekere Over Den Linden van 
wie een nazaat een copie had 
gemaakt voor het Fries 
genootschap

 Dr J.G.Ottema “bewees” vervolgens 
de authenticiteit in 1872 volgens 
middeleeuwse bronvergelijkingen

De inventors konden niet 

meer terug
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Het Oera Lindabok internationale 

sensatie
Al spoedig evolutionair 

bewijsmiddel Darwinistische 

traditie
 Een Engelse vertaling William R. 

Sandbach 1876 geeft grond aan 
de geopolitieke hertaling van het 
evolutionisme

 Een blank oervolk bij Brittenland is 
tot wereldheerschappij geroepen

 Duitsland heeft nog meer 
belangstelling: Friezen zijn 
Teutonen en dus missionair 
geroepenen tot Weltmacht

 Virchow protesteert tegen deze 
aanwending van het 
evolutionisme

Tot 1933 blijft dit misbruik 

beperkt. Maar Himmler vindt 

het prachtig
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Forschungsgemeinschaft

Deutsches Ahnenerbe e.V. 1935
Walther Darré & Hermann 

Wirth

 Het Boreale Boerendom heeft de 
Teutonische Lebensraum geschapen

 Zij waren eigenerfde boeren en 
vrijen die geen belastingplichtigen 
waren

 De Karolingers hebben ten behoeve 
van het Christendom de 
tiendrechten toegestaan aan hun 
bisschoppen

 Zo hebben zij de Teutonische Adel 
beroofd van haar morele 
fundamenten en hun nomadische 
missies

Reichsnährstandführer
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Hermann Wirth: de prof 

Prllwytzkofski der rassenleer
Wirth moet de authenticiteit 

van Oera Linda bewijzen

 Hij introduceert daarom een nieuwe 
wetenschap: de ideografie, een 
postdeluviale germanen-
anthropologie

 Hij bezigt vooral paleohistorische
inscripties

 Er was een Hyperboreale
beschaving of Thule samengesteld 
uit Arische supermensen

 Door een Joods-Christelijke 
samenzwering is deze gereduceerd 
in Oost-Pruisen maar ze zat in 
Austrasië waar ze verjaagd werd 
door de Bourgondiërs

Wirth moet academische 

erkenning borgen 
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Wirth wordt een ambassadeur van 

het Germanenthum

1934 bezoek Leeuwarden

 Hij inviteert Friese studenten in 
Berlijn

 En organiseert in Nederland 
heemkundige tochten om bewijs 
te vinden in boerderijen en oude 
kloosters voor runetekens in het 
opgaand metselwerk en in 
koekplanken

 Hij propageert de grootse zending 
van de Nordische Mensch en doet 
opgravingen

 Hij vindt in Nederland 
ontvankelijkheid

Frans Farwerck, Gerrit van 

Duyl, paladijn
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De Neurenbergerwetten geven 

legaliteit aan de rassenleer 1935

De wet veronderstelt rassen

 Duitsbloedigen, kleurlingen, voljoden, 

halfjoden en mengrassen

 Alleen de Duitsbloedige is volwaardig 

rechtsgenoot

 De andere rassen kunnen beperkte 

grondrechten uitoefenen mits deze 

toegekend zijn bij wettelijke regelingen

 Duitsbloedig wordt men door geboorte op 

Duitse bodem uit ouders die ook Duits-

herkomstig zijn

Het begrip “Jood” blijft 

ongedefineerd
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De Neurenberger rassenindeling 

moet uitgewerkt worden

Via ministeriële 

verordeningen

 Daar is men tot februari 1942 mee 

bezig

 Dan wordt pas de 

Wannseekonferenz gehouden 

waarin de praktische 

implementatie wordt uitgelijnd tav

joden

 In Neurenberg was nog geen 

totale vernietiging van 

volksvijandige rassen voorzien

Heydrich regelde de 

implementatie, Eichmann

de logistiek per land
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Nederland ging in de kolonieën

ook van rassenonderscheidingen 

uit 1854-1946

Het Regeeringsreglement

 Er zijn Europese Nederlanders

 Europeanen (Britten, Duitsers, 

Fransen, Russen)

 Indo’s of mestiezen

 Inheemsen of inboorlingen

 Oosterse Vreemdelingen

 En overigens toegelatenen

Europeanen zijn volwaardig 

rechtssubject en Inheemsen niet
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De introductie van wettelijke 

rassenclassificaties was 

acceptabel
In november 1940 voert de 

bezetter ze in

 Het college van secretarissen-generaal 

protesteert niet

 Het kondigt de verplichte Ariërverklaring 

voor ambtenaren en beambten af

 De doelgroep tekent doorgaans de 

verklaring

 In februari 1942 wordt de Amsterdamse 

Joodsche Raad geïntroduceerd als aparte 

Joodse regering

De Hoge Raad billijkt dit

 Hij verklaart dat regelingen door 

of vanwege de bezetter 

gegeven kracht van 

Nederlandse wet niet kan 

worden ontzegd
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Bij de processen van Neurenberg 

wordt van racisme geen 

zelfstandig misdrijf gemaakt
Ook niet van discriminatie

 Wel van vernietiging van een volk 
op grond van rassenherkomst

 Dat kon ook bezwaarlijk want de 
USA discrimineerde Afro-
Amerikanen wettelijk stelselmatig

 En Sovjet-Rusland deed dat met 
Joden en Slaven in de Baltische, 
Poolse, Georgische, Ukraïnse en 
Belarussische invloedssfeer

 De veroordeling van de As-
mogendheden kon daarop niet 
gegrond worden

Overwinnaarsjurisprudentie
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