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Perry Pierik: “Uitgeverij Aspekt heeft een beetje naam op te houden wat betreft
bijzondere onthullingen op historisch gebied. Zo hebben wij in het verleden het
boek van Francesco Carotta uitgegeven, dat heette Was Jezus Caesar?1 Dat heeft
in dat jaar geleid tot wat de VPRO noemde het grootste wetenschappelijke debat
dat er in Nederland dat jaar gevoerd is en dat ging over de vraag, eh, wat was de
stelling van Carotta, die zei dat eigenlijk alles wat we weten over de historische
Jezus  heeft  eigenlijk  plaats  gevonden in het  leven van Julius  Caesar,  wat  wel
redelijk  goed  gedocumenteerd  is.  Er  zaten  dus  hele  frappante  leuke
vergelijkingen  tussen.  Dat  werd  onthaald  met  verbazing  en  met  een  zekere
skepsis, er waren ook wat mensen boos. We hadden een presentatie in Tumult,
in Utrecht, dat werd ook werkelijk een tumult, die bijeenkomst, met een oproep
van bepaalde professoren dat het boek vooral niet gekocht moest worden – dat
was een hele goede reclame voor het boek, trouwens.”
 
Uit de zaal: “Tricky!”

Pierik: “Zo kan dat natuurlijk gaan en dat is interessant. Het leuke is om nu te
zien, we zijn nu zoveel jaar later, de storm is ook wat gaan liggen, maar je ziet
wel dat dat werk, dat inmiddels in een hoop landen vertaald is2, en ook steeds
meer aan gerefereerd wordt door wetenschappelijke literatuur. Het leuke is dat
het eigenlijk opgeschoven is naar de mainstream conceptie over het idee Julius
Caesar en de vergelijking met Christus3.
  
We hebben ook een heel bijzonder boek uitgegeven over de Heilige Graal.4 Daar
is veel over te doen geweest, ook door alle bekende films en [onverstaanbaar]-
gebeuren. Er zijn ook serieuze studies over verricht en een van de auteurs die

1 Francesco Carotta. Was Jezus Ceasar? Over de Romeinse oorsprong van het Christendom. Een onderzoek.  Vertaald 
[uit het Duits] door Tommie Hendriks. Met een nawoord van Erika Simon. Aspekt, Soesterberg, 2002. 430p. 
Vertaling van: War Jesus Caesar? Goldmann, München, 1999.

2 Pierik wekt hier de indruk dat hij de eerste uitgever was, en dat eerst daarna vertalingen verschenen. In 
werkelijkheid verscheen het boek eerst in het Duits, en was Aspekt slechts een van de buitenlandse uitgeverijen die 
daar een vertaling van uitbracht. 

3 Complete onzin. Zie o.a.: Maud Effting. Journalist zoekt antwoord: was Jezus nou Ceasar, of niet? De Volkskrant, 
Amsterdam, 05-11-2007. “Klassiek historicus Anton van Hooff zegt dat dit apekool is. Volgens hem bedrijft Carotta 
pseudo-wetenschap. ”
https://www.volkskrant.nl/economie/journalist-zoekt-antwoord-was-jezus-nou-caesar-of-niet~b32ebfbe/ 
Jona Lendering. MoM | Excess emprical content. Mainzerbeobachter.com, 11-12-2017. 
https://mainzerbeobachter.com/tag/francesco-carotta/ 

4 Jaap Rameijer. Glastonbury en de Heilige Graal. Aspekt, Soesterberg, 2010. 390p. 
Een serieuze recensie van dit werk laat zich niet traceren. 
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wij daarin gepubliceerd hebben was een zekere Jan Smulders en die ontdekte
een hele interessante verhouding, waarin hij eigenlijk zei: je hebt eigenlijk twee
manieren om tegen de metafysica aan te kijken; je hebt een godsbeeld en je hebt
goddelijke verhoudingen. Nou, iedereen kent zaken als de Gulden Snede, en hij
heeft ontdekt dat die Gulden Snede nog maar een begin is en dat er heel veel
andere  wetmatigheden  en  verhoudingskwesties  nog  achter  zitten  die  geen
gemeengoed zijn. En zo kwam hij er bijvoorbeeld achter dat je de omtrek van de
cirkel kon berekenen door de symboliek van de vrijmetselarij te gebruiken, dus
de passer  en de  winkelhaak kon  je  een  constructie  mee maken  waardoor  je
zonder het pi-getal de omtrek van een cirkel kon berekenen.5 Hele bijzondere
ontdekking, niet bekend ook in de algemene literatuur, dus: ja, ik vond dat erg
leuk om uit te geven.
 
Uitgeverij Aspekt is een algemene uitgeverij. Wij geven literatuur uit, we geven
non-fictie uit, politieke boeken, we hebben Balkenende uitgegeven, boeken van
de Socialistische Partij. Wij zijn de huisuitgever van het CIDI, Centrum Informatie
en Documentatie Israël, dus wij hebben een serieuze reputatie. Maar we geven
ook ruimte  aan boeken die,  eh,  doordachte  theorieën die  misschien nog niet
salonfähig zijn, maar mensen die wel iets ontdekt hebben en die daar, laten we
zeggen,  op een goed beredeneerde wijze dat onder de aandacht brengen  en
waarvan we echt  denken:  hé,  daar  zitten interessante aanknopingspunten in,
daar hebben andere mensen nog niet naar gekeken, en zo'n boek hebben we hier
vanmiddag ook.”
    
[Er zijn] toch een aantal bijzondere publicaties geweest in de loop der jaren die
aandacht  hebben  gekregen,  die  aandacht  hebben  gevraagd  voor  volkomen
onbekende facetten. Het beroemdste boek is  van Nicholas Goodrick-Clarke, dat
heet  The  occult  roots  of  Nazism.  Fantastisch  boek,  gaat  over  de  Oostenrijkse
oorsprong  van  de  esoterische  bewegingen  die  achter  het  nazisme  zaten.6 De
Deutsche Arbeiter Partei, de eerste partij van Hitler, is opgericht door het Thule
Gesellschaft.  Het  Thule  Gesellschaft was  in  feite  een  vrijmetselaarsachtige
organisatie, onderdeel van de Artamanenbund, wat weer een projectie was van
het Guido von List Gesellschaft uit Oostenrijk.
  
Guido von List was iemand die hield zich met runenkunde bezig, die hield zich
bezig  met,  die  had  het  Armanenschaft opgericht,  een  soort  moderne
[onverstaanbaar]. Die hield zich bezig met de  Ahnenerbe,  de voorvaderstudies.
Dat was op een gegeven moment zo groot geweest, dat weten we eigenlijk niet
meer, maar in het begin van de twintigste eeuw had praktisch ieder Duits gezin

5 Jan Smulders. De Ware Graal en zijn valse hoeders. Aspekt, Soesterberg, 2005. 334p. 
Serieus afgebrand door: Jan Willem Nienhuys. Smulders' Ware Graal. Skepter 18.2, 2005.
https://skepsis.nl/smulders/ 

6 Het is een gedegen studie; veel breder dan Pierik hier aangeeft. 
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een  kamertje  in  z'n  huis  waar  de  Ahnenerbe,  dus  de  voorvaderen,  herdacht
werden.7 Dat is best wel bijzonder. Dat had natuurlijk ook te maken met het feit
dat Duitsland laat ontstaan was in Europa, had dus eigenlijk een identiteitscrisis,
en juist omdat er een identiteitscrisis was, was ook veel behoefte aan om uit te
vinden  wie  zijn  we  eigenlijk,  waar  komen  we  vandaan,  wat  is  onze
voorgeschiedenis,  en  dat  leidde  ook  tot  allerlei  bewegingen  die  ook  niet
ongevaarlijk  waren.  De  hele  ariosofie,  de  ariërgedachte,  is  ontstaan  eigenlijk
vanuit uit de onzekerheid over de eigen identiteit, waarbij men opgesprongen is
op bepaalde culturele verschijnselen die leefden, theosofie met name die op dat
moment in Europa groot was, met het idee over wortelrassen, en je had Steiner
in die tijd ook, dat zijn allemaal mensen die hun invloed hebben gehad en je ziet
dat dat soort politieke stromingen daar natuurlijk ook gevoelig voor zijn. Dus zo
wordt dat uitgebouwd.

Een ander interessant boek is, eh, van Wilfried Daim, dat gaat over Jörg Lanz von
Liebenfels, dat boek heet Der Mann der Hitler die Ideen gab.8 Dus waar komen de
voorlopers van Hitler vandaan? Dat is een interessante kwestie,  want,  kijk,  in
nazi-Duitsland  ontstond  natuurlijk  de  Führerstaat.  De  Führer  had  natuurlijk
geen aardse voorlopers. Die kwam natuurlijk rechtstreeks vanuit de hemel op
ons neergedaald, om te vertellen hoe we leven moesten. Dus het lastige was dat
de voorlopers van Hitler moesten eigenlijk monddood gemaakt worden. En dat
is ook gebeurd. De enige leermeester die Hitler erkend heeft was Dietrich Eckart.
Dietrich Eckart is ook de man aan wie Mein Kampf is opgedragen. Dietrick Eckart
was  ook  de  eerste  hoofdredacteur  van  de  Völkischer  Beobachter.  Hij  had  het
tijdschriftje Auf gut deutsch, daar is bijvoorbeeld  Alfred Rosenberg ook later, de
nazihoofdideoloog, in dienst gekomen om daarvoor te schrijven. 

Dus, ehm, ja, dit soort voorlopers zijn eigenlijk onbekend, ook klein gehouden en
het mooiste voorbeeld daarvan is dat de man die de baas was van het  Thule
Gesellschaft,  waar  ik  het  net  over  had,  waar  de  DAP  uit  voortgekomen  was,
Rudolf von Sebottendorff, die heeft kort na '33 een boekje opengedaan over waar
Hitler nou eigenlijk vandaan kwam en wie zijn voorlopers waren en wie hem de
macht  ingecatapulteerd  heeft.  Dat  boekje  heette  Bevor  Hitler  kam,9 en  dat  is
vervolgens  ook  gelijk  na  '33  verboden  door  Hitler  en  Von  Sebottendorff  is
vervolgens uitgeweken naar Turkije, want hij was bang dat ie gearresteerd zou
worden, is daar ook gebleven, heeft een tijdje nog voor Duitsland gespioneerd –
dat weten we omdat de archiefstukken uit  de Duitse ambassade vrijgekomen
zijn en dan we dat hij op de payroll stond. Hij kreeg eigenlijk een soort zwijggeld,

7 Bronnen?
8 Eerst gepubliceerd in 1957. Wilfried Daim (1923-2016) was een Oostenrijks pseudo-historicus. 

Jörg Lanz von Liebenfels (1874-1954) was een Oostenrijker, schrijver en uitgever van antisemitische geschriften. 
Hitler zou, volgens Daim, Von Liebenfels in 1909 ontmoet hebben, waarna hij zelf antisemiet werd. Hier is echter 
geen enkel bewijs voor; de eerste aantoonbare antisemitische uitlatingen van Hitler dateren uit 1919. 

9 Online op: https://archive.org/details/Sebottendorf-Rudolf-von-Bevor-Hitler-kam 
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zou je kunnen zeggen, want ook uit die stukken van de ambassade bleek dat zijn
inlichtingen eigenlijk niks waard waren, maar hij was wel een ooggetuige uit de
begintijd waarvan Hitler later wilde dat het eigenlijk toch liever niet bekend was.
 
Een ander boek, wat speculatiever van karakter, dat ik zelf wel fascinerend heb
gevonden, was het boek van Trevor Ravenscroft over de lans van het lot10. Dat
gaat over de lans die de zijde van Christus doorboord zou hebben en die in de
Hofburg van Wenen bewaard wordt. Het is algemeen bekend nu, dat is ook wel
interessant, dat voordat Hitler zijn toespraken gaf in Neurenberg, sloot hij zich
op met die lans, omdat hij ervan uitging dat daar een zekere, ja, laten we zeggen
stimulerende kracht van uitging. Dus hij geloofde in zekere mate in die occulte
werking van de lans van het lot, de lans van het bloed.
 
Het feit ook dat Friedrich Barbarossa daar enorm mee gedweept heeft, dat was
toch een groot voorbeeld van Hitler historisch gezien, hè, de veldtocht die hij het
meest wilde was de oorlog tegen de Sovjet-Unie voor  Lebensraum en dat werd
dan ook inderdaad gedoopt Unternehmen Barbarossa  [onverstaanbaar]. Ik denk
dat jij,  Theo, ongetwijfeld nog daar iets over zal zeggen. Dat was dan ook het
aardige, toen ik Theo leerde kennen, jij kwam voor mij volledig out of the blue, ik
wist ook niet dat je bezig was met dergelijk onderzoek en dat daar een heel
collectief  mee aan werkte,  ehm, je ziet  vaak,  en dat valt  me op,  dat,  ja,  grote
vernieuwingsideeën en, ja,  dit soort ontdekkingen, komen vaak niet vanaf het
pluche maar meer vanuit de coulissen. En dat is ergens ook logisch, ja, als je op
het pluche zit ben je ook de mandarijn van iemand, want je vertolkt natuurlijk
toch een bepaald  standpunt  en een bepaald  beleid,  enne,  de ideeën van een
instituut of van een politieke partij of een beweging, en, ja, dat nodigt niet altijd
uit, laat maar zeggen, tot de grootste ontdekkingen. Er zijn natuurlijk hele mooie
voorbeelden van, in de geschiedenis. Het was natuurlijk Heinrich Schliemann die
Troje heeft opgegraven en niet een of andere universiteit in Berlijn, het komt
toch, wat dat betreft, van een, ja, een liefhebber, kenner, autodidact, wel een heel
begaafde  man  die  Schliemann,  die  ook  razend  goed  in  allerlei  talen  was  en
zichzelf allemaal aanleerde, maar vooral ook een gedrevenheid, ik denk dat dat
heel belangrijk is.
 
Voor mijzelf is het zo, Aspekt is een algemene uitgeverij,  we hebben best een
naam op te houden wat betreft historische boeken. Voor ons is dat van belang, is
het onderbouwd, is het goed doordacht, is het ook iets waar de auteur zijn ziel
en zaligheid in legt? Nou, ik heb Theo Beenen nu een aardige tijd leren kennen, ik

10 Trevor Ravenscroft. De lans van het lott. De occulte macht achter de lans, die de zijde van Christus doorstak, en 
hoe Hitler de kracht misbruikte om de wereld aan zijn voeten te krijgen. Aspekt, Soesterberg, 2012, Vertaling van 
The spear of destiny, 1972. De eerste Nederlandse vertaling (door Bob Snoijink) verscheen bij de zweverige 
uitgeverij Ankh-Hermes in 1974. De Aspekt-uitgave is vierde druk van deze vertaling.   
Het is een pseudo-historisch werk, gebaseerd op “mystiek meditatie”-onderzoek en gesprekken met geesten. Tsja. 
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heb heel wat keertjes het ritje richting jouw huis gemaakt, dat niet naast de deur
lag, ook omdat ik moet zeggen dat het ook inspirerend was. Op het moment dat
je er geweest was, het heeft ook veel met ver-tellen, met de nadruk op tellen, te
maken,  ik  ben  echt  een  typische  historicus,  ik  heb  wel  de  cursus  gevolgd
'Economie  voor  historici',  maar,  laten  we  zeggen,  daarna  houdt  het  ook  een
beetje op met de getallen, dus het is, eh, leuk voor mij, ik vond het interessant,
en,  ehm,  maar  het  is  natuurlijk  geen  geheim,  dat  wist  ik  ook  wel  uit  de
geschiedenis dat, euh, ja, ontzettend veel zaken natuurlijk, euhm, gecodeerd zijn
doorgegeven.  We  hadden  natuurlijk  ook  niet  allemaal  een  beveiligde
satelliettelefoon in de geschiedenis. Boodschappen moesten van het ene gebied
naar  het  andere,  dus  codes,  geheimtaal,  verpakte  boodschappen,  schilderijen
waarin iets verwerkt zit, muziekstukken – een muziekstuk ligt aan de grondslag
eigenlijk van dit verhaal – hebben altijd een belangrijke rol gespeeld.
 
Dus  vandaar  dat  wij  trots  zijn  op  dit  boek  van  het  Enigmacollectief,  Hitlers
diamanten,  en,  Theo,  ik wil  je  graag de ruimte geven om wat te vertellen,  en
misschien dat jullie na afloop nog vragen hebben.”                                             

Bronnen

https://www.youtube.com/watch?v=qqRnOhh73bo  (deel 1) 3’15” Toespraak Pierik
https://www.youtube.com/watch?v=k32Zu-pSOgA (deel 2) 13’ 05” – Toespraak Pierik, vanaf 
7’46” Theo Beenen. 
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