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Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende
ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan
ook écht alles op onze planeet bepalen.

In korte broek en Hawaii-hemd naar de noordpool...
De nieuwe bewoners van noordwest-Europa blijven op de kusten en trekken niet of nauwelijks
landinwaarts. Zij blijven in hun ‘handelsfactorijen’ (een statio) met een ‘estate’ op een rots en
een haven in de baai. Uiteraard bevoeren ze de rivieren en dreven zij handel met lokale
bevolkingen. Taalwetenschappers hebben geconstateerd dat er een taal gesproken werd langs
de kusten van west Europa die men ‘Ingueoons’ noemt. Kennelijk heeft zich een taal en cultuur
afgezet op de kusten waar de Friezen woonden die overal gelijk was. De Babyloniërs,
Soemeriërs en Akkadiërs waarvan de laatste twee te herkennen zijn als de ‘munabtutu’ en
‘magyaren’, waarin we de Finnen, Friezen en Kelten herkennen, hebben een duidelijk spoor
getrokken in Europa door tijd en geschiedenis.
Je moet het wel zoeken en ook willen zien! En aanvaarden dat er een beweging was vanuit
het Midden-Oosten naar noordwest-Europa. Er werd dus een ‘ingesleten’, een ingewoonde taal
gesproken door de nieuwelingen en de plaatselijke bevolkingen. Dat moet de Dietse Taal
geweest zijn die langzaam afzwakte naar het inlandse niveau... zoals het Hollands van de 17e
eeuw in Suid-Afrika verwerd tot een kindertaal (Afrikaans) omdat geen voeding meer kreeg en
bleef steken op het niveau van toen. Wel werd de taal meer onzuiver door slechte opname en
overname van de plaatselijke bevolkingen; zoals de Khoikhoi of Khoi (de Hottentotten), de
Xhosa en de Zoeloe’s. Zij brabbelden er een kindertaaltje van. Hier lees officieel Suid-Afrikaans:
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