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V O O R W O O R D
Beste lezer,

Voor u ligt alweer het negende nummer van ons nationalistisch 
jongerenblad De Stormlamp. Deze keer hebben we een analyse 

van de huidige staat van de vaderlandse beweging in vergelijking 
met radicaal-links, een artikel over waarom nationalistische idealen 

actief uitgedragen moeten worden, een stuk over de affiniteit 
van Nederlands rechts met Rusland, een verslag van het Groot-
Nederlands Jongerencongres en meer. Genoeg om te lezen dus!

Er zijn alweer een aantal vreemde maanden achter de rug. 
Waar we het jaar nog aanvingen met de coronahysterie en de 
daar bijhorende repressieve maatregelen, sloeg de situatie eind 
februari geheel om met de Russische invasie van Oekraïne. Het 

o-zo gevaarlijke coronavirus leek plots verdwenen, en vervolgens 
verdwenen ook de meeste maatregelen. Uiteraard werd het 

coronapaspoort niet definitief geschrapt, maar ‘in de ijskast’ gezet.

Als Geuzenbond kunnen we in ieder geval terugkijken op een 
productieve periode. Van het organiseren van een congres en 

meelopen in een coronabetoging, tot kleinere activiteiten zoals het 
plakken van affiches en klevers, het ritme zit er na twee jaar corona 

weer goed in. Wij zullen ons ook onverminderd blijven inzetten 
voor onze idealen, daar kunt u van op aan.

Wij wensen u veel leesplezier. 



N i e u w s b e r i c h t e n
N i e u w s b e r i c h t e n

P a m f l e t t e n  t e g e n  c o r o n a m a a t r e g e l e n

A a n p l a k b i l j e t t e n  i n  H o l l a n d

O p r u i m a c t i e  i n  R o t t e r d a m

Op 2 januari waren Geuzenbond-activisten aanwezig op een 

grote betoging tegen de coronamaatregelen in Amsterdam. 

Zij hebben daar pamfletten verspreid met informatie over de 

activiteiten en doelen van het verbond.

De Hollandse afdeling van de Geuzenbond heeft de afgelopen 

maanden affiches verspreid in Delft, Rotterdam en Leiden. 

Hieronder ook een nieuw aanplakbiljet met een opschrift 

dat jonge nationalisten aanmoedigt zich in te zetten voor het 

vaderlandse ideaal.

Halverwege januari hebben Geuzenbond-activisten zwerfvuil 

opgeruimd in twee Rotterdamse parken. Onze actie kon rekenen op 

veel sympathieke reacties van omstanders.
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n i e u w s b e r i c h t e n
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D e  t i r a n n i e  v e r d r i j v e n !

N a t i o n a l i s t i s c h e  a f f i c h e s  i n  B r a b a n t

E r n e s t  v a n  d e r  H a l l e n  h e r d a c h t

Geuzenbond-activisten liepen mee in een grote betoging 

tegen de coronatirannie te Rotterdam. Zij droegen tijdens deze 

demonstratie fakkels, prinsenvlaggen en een spandoek met het 

opschrift ‘De tirannie verdrijven!’, een duidelijke verwijzing naar 

een les die te trekken valt uit ons volkslied. De nationalistische 

aanwezigheid op de betoging werd op internet veelvuldig 

gedeeld, zowel door voor- als tegenstanders.

De Brabantse afdeling van het verbond zat niet stil de 

afgelopen maanden en heeft affiches verspreid in Eindhoven, 

’s-Hertogenbosch, Turnhout en Waalwijk.

74 jaar na zijn sterfdag heeft de Geuzenbond opnieuw Vlaams 

nationaal jeugdleider Ernest van der Hallen herdacht. Aan zijn graf 

te Lier werden bloemen en een portret geplaatst. Het verbond 

hecht veel waarde aan denkers die belangrijk zijn geweest voor ons 

gezamenlijk Nederlands nationalisme.
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n i e u w s b e r i c h t e n

C o r o n a b e t o g i n g  i n  D e n  H a a g

G e u z e n b o n d  G e l d e r l a n d

W a n d e l i n g  i n  S c h o o r l

De Hollandse afdeling van de Geuzenbond was begin maart 

aanwezig op de betoging tegen controlesamenleving, die onder 

het mom van het bestrijden van een epidemie is ingevoerd. Er

zijn hier pamfletten verspreid met de doelen en activiteiten van 

het verbond.

De Geuzenbond Holland organiseerde in maart een wandeling 

in de duinen van het Noord- Hollandse Schoorl.

Eind maart is de Gelderse afdeling van de Geuzenbond 

opgericht. Gelderse nationalist, je bent niet alleen! Een 

uitgebreidere tekst over onze nieuwe afdeling valt te lezen op 

bladzijde 19.
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a c t u a l i t e i t

Door Walram

Recentelijk liep ik een willekeurige dagbladhandel in. Tot mijn verbazing trof ik daar het blad ‘Gezond 
Verstand’ aan, een zogenaamd ‘wappieblaadje’ dat de afgelopen jaren uiterst kritisch is geweest op het 

coronabeleid. Ik pakte het blaadje op om het eens te bekijken, maar zag (niet geheel tot mijn verbazing) 
een afbeelding van een dappere Russische strijder op de voorpagina. Op de grond, verslagen door de Rus, 

lag een soldaat met SS-camouflage, een Wolfsangel op de mouw en een helm van de Teutoonse Orde. 
De Russische strijder wordt afgebeeld met een vlag met daarop een afbeelding van Jezus Christus en 

achter hem een kathedraal. Het dappere Rusland als verdediger van traditionele waarden tegen Westers 
neonazisme, een verhaal dat direct vanuit het Kremlin lijkt te komen.

Het zal niemand ontgaan zijn dat Noord-Nederlands rechts zich voor een groot gedeelte direct of indirect 
achter Rusland geschaard heeft. Het is volledig te begrijpen dat men enige waardering krijgt voor de 
andere partij, die al jaren door links-liberale landen bestookt wordt met leugens, propaganda en sancties. 
Maar is Rusland wel onze vriend als dissidenten?

Allereerst is er misschien wel de meest duidelijke strijdigheid met de ‘beginselen’ van de meeste rechtse 
stromingen in Nederland: het soevereiniteitsprincipe. Al sinds jaar en dag bekampt men de steeds 
overheersender wordende Europese Unie en het daarmee gepaarde verlies aan nationale soevereiniteit. In 
dit soevereinisme zit de veronderstelling dat een volk het recht heeft op zelfbestuur. Nu Rusland dit recht 
op zelfbestuur van het Oekraïense volk met voeten treedt, schaart dezelfde beweging zich voor een groot 
deel achter de imperialisten.

Daarnaast is er een diepgaander argument dat Rusland een vertegenwoordiger zou zijn van de traditionele 
waarden die wij als nationalisten nastreven, in tegenstelling tot het ‘ontaarde Westen’. In deze analyse 
wordt echter niet meegenomen dat Rusland bijvoorbeeld een veel hoger percentage abortussen heeft 
dan de meeste West-Europese staten, of dat Rusland het multiculturalisme en de islamisering omarmd 
heeft. Volgens voorspellingen zou Rusland in 2050 voor één derde uit moslims bestaan. Daarnaast is het 
ook nog waard om te vermelden dat nationalisten in Rusland actief vervolgd worden. Poetin noemde 
volksnationalisme in 2018 overigens een ‘denkwijze voor holbewoners’. En, indien de berichten kloppen 
uiteraard, vraag ik mij af waar het verkrachten van minderjarige Oekraïense meisjes, het gebruiken van 
gifgas op een broedervolk en het neerschieten van onschuldige burgers passen binnen het rijtje van 
traditionele waarden die wij als rechts hoog in het vaandel zouden moeten hebben.

rechts en rusland
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VLAAMS ?  RECHTS ?  STUDENT ? 

Uw plaats is bij ons !

Nationalistische
STUDENTENVERENIGING

@NSVnationaal www.NSV.be @nsvibes

volg ons ongecensureerd 

op telegram!
@Stormlamp
@Geuzenbond
@GeuzenbondBrabant

@GeuzenbondGelderland
@GeuzenbondHolland
@GeuzenbondOverijssel

Rusland rechtvaardigt de gewelddadige inval door te wijzen naar Oekraïense ‘ultranationalisten’. Deze 
enge nationalisten zouden de Russische minderheid uitmoorden in samenwerking met de Oekraïense 
staat. Verder beweert Rusland dat de Oekraïense nationaliteit een verzinsel is en altijd zal leiden tot 
‘neonazisme’. Daarom zou het volksbewustzijn van Oekraïne uitgeroeid moeten worden. Ook over dit 
thema zijn de vertegenwoordigers van Nederlands rechts opvallend stil, terwijl men zich voorheen 
opwierp als verdedigers van de nationale identiteit. In plaats daarvan is men druk bezig met het delen 
van pro-Russische Twitter-pagina’s met neppe profielfoto’s en twijfelachtige video’s over zogenaamde 
Oekraïense oorlogsmisdaden.

Ja, er is veel mis met het Westen. Dat beseffen wij allemaal, aangezien wij anders niet zouden strijden 
voor de idealen die wij hebben. Maar wie zich achter Rusland schaart is af. Het betreft hier geen 
traditionele, conservatieve en nationalistische macht die Europa komt redden van het liberalisme, maar 
een decadente, anti-nationalistische staat die erop uit is het eigen multi-etnische rijk te vergroten ten koste 
van Europese levens. Met Sovjetvlaggen trekken de voormalige onderdrukkers van het Oekraïense volk 
hun grondgebied binnen met als missie het nationalisme daar te vernietigen. Consequente nationalisten 
steunen de identiteit en volkssoevereiniteit, en dus de strijd van de Oekraïners tegen een imperialistische 
invasiemacht. 



VLAAMS ?  RECHTS ?  STUDENT ? 

Uw plaats is bij ons !

Nationalistische
STUDENTENVERENIGING

@NSVnationaal www.NSV.be @nsvibes
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w i j s b e g e e r t e

T h e o r i e  e n  P r a k t i j k
Door Freek

Zoals de meeste van onze lezers zullen weten is de 
filosofie de grondslag van al het politieke denken 
en doen. Als Geuzenbond hebben we om die reden 
vorming van de leden als misschien wel onze 
belangrijkste taak gezien. In onze visie is het zo dat 
goed activisme enkel kan plaatsvinden wanneer 
iemand beschikt over een juiste ideologische basis. Als 
men daarop voortborduurt komt er op den duur goed 
handelen uit, mits uiteraard competent aangestuurd. 
Hier ligt echter wel een gevaar op de loer. Zeker, een 
mens is nooit uitgeleerd. Toch moeten we concluderen 
dat veel jonge mensen blijven steken in theoretische 
verhandelingen en discussies, terwijl in de praktijk 
niks gedaan wordt. Aangezien deze praktijk minstens 
even belangrijk is als de theorie rijst de vraag op die 
in dit artikel behandeld zal worden. Wat kunnen 
we doen om te voorkomen dat we als beweging 
verzanden in theorie?

Ik wil benadrukken dat theorie uitermate belangrijk is wanneer we het hebben over politiek handelen. 
Wat we zeggen en denken heeft direct invloed op de manier waarop we praktisch uiting geven aan 
onze idealen. De voorbeelden van wat er mis kan gaan, en ook misgaat wanneer men zonder de juiste 
onderbouwing de straat opgaat, zijn ontelbaar. Het is leuk om te lachen om de zoveelste compilatie van 
linksen die zich idioot gedragen in het openbaar. Toch is moeten we de jammerlijke conclusie trekken 
dat er genoeg voorbeelden zijn van dergelijk gedrag aan de rechterzijde. We moeten blijven beseffen dat 
niemand immuun is voor achterlijk gedrag. Tegelijkertijd is er een trend op rechts, met name onder een 
nieuwe generatie rechtse studenten. Namelijk, dat wij er als jongeren steeds vaker genoegen mee lijken 
te nemen om ons te verenigen in intellectuele drinkclubjes, zonder dat er iets ondernomen wordt. En 
als er al wat wordt gedaan, komt het in de meeste gevallen niet verder dan een braai, borrel of hooguit 
een webstek waar artikelen op worden geplaatst. Dat heeft zeker zijn plek, aangezien het bijdraagt aan de 
intellectuele discussie die met name op internet zo belangrijk is om mensen aan te spreken en te betrekken 
bij rechts-nationalistisch gedachtegoed. Maar we moeten niet vergeten dat dit enkel nuttig is wanneer dit 
samengaat met organisatie en actie, kortom: aanwezigheid in de maatschappij. Dit laatste ontbreekt voor 
een groot deel.

Zoeken naar een balans
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Er is op rechts een enorme versplintering, zowel op ideologisch als in organisatorisch opzicht. Het lijkt 
er steeds meer op dat de enige groep die Judese Volksfront meer haat dan de Romeinen, het Volksfront 
van Judea is. Een ander jammerlijk gevolg van het feit dat veel van de mensen die ons gedachtegoed delen 
zich beperken tot enkel e-discussies en e-platformen, is dat wij steeds meer verzanden in irrelevante 
discussiepunten die daadwerkelijke organisatie en consolidatie op rechts enkel in de weg staan. En dat 
juist nu we een heropleving zien van de nationalistische beweging in Nederland en in de rest van Europa. 
Mochten we écht invloed willen uitoefenen, zullen we over onze oppervlakkige geschillen heen moeten 
kijken. Uiteindelijk moeten we beseffen, dat we in de kern hetzelfde willen, namelijk de best mogelijke 
toekomst voor ons Nederlandse volk. Dat besef is het belangrijkste. Alle andere punten zijn secundair. Dit 
is geen oproep om samen te werken met liberalen, die menen vaderlandslievend te zijn. Dat valt immers 
niet te combineren met oprecht nationalisme, dat ook geeft om solidariteit en groepsidentiteit. Dit wil 
niet zeggen dat onderlinge meningsverschillen geen plaats hebben, integendeel. Het is nodig om deze 
discussies een plaats te bieden. Maar juist wanneer we bereid zijn om naar buiten toe eensgezindheid te 
laten zien, kunnen we een ruimte scheppen waarin er plaats is voor het uitwisselen van ideeën. Dit is 
uiteindelijk ook een van de voordelen van het zijn van een activistische voorhoede: je kan nieuwe ideeën 
de vrije loop laten en, met eerbied voor het verleden, steeds verder bijdragen in de ontwikkeling van het
nationalistische gedachtegoed.

Uiteindelijk moeten wij bij onszelf nagaan, hoe existentieel veel van onze overtuigingen nu eigenlijk zijn. 
Zeker, persoonlijke overtuiging is belangrijk, maar het moet niet in de weg staan dat we ons verenigen 
onder het overkoepelende ideaal: Nederland. We moeten bereid zijn van het internet af te stappen. Er zijn 
genoeg voorbeelden te noemen van mensen die op internet de meest radicale taal uitslaan, en vervolgens 
diezelfde meningen verloochenen in de rest van hun leven. Dit is niet hoe het zou moeten werken. En het 
hoeft ook niet zo te werken, wanneer we bereid zijn de handen ineen te slaan en elkaar niet laten vallen. 
Zo’n beweging is waar de Geuzenbond inmiddels al vier jaar aan werkt. Een beweging die intellectuele 
vorming hoog in het vaandel heeft zonder de praktijk uit het oog te verliezen. Want uiteindelijk zijn 
woorden zonder daden geen cent waard, helemaal als deze enkel gesproken of uitgetypt worden in de 
internetsfeer.

Nu zijn er verschillende mogelijkheden om dit aan te pakken. Ten eerste is er de ‘klassieke’ vorm van 
actievoeren, zoals bij de Geuzenbond gedaan wordt. Dit is uiteindelijk de meest voor de hand liggende 
manier om actief je ideeën uit te dragen. Je gaat immers letterlijk ‘de straat op’. Toch kan het voor veel 
mensen wat beangstigend zijn om zo direct te zijn. Desondanks is het een onmisbaar deel van een 
politieke beweging. Het houdt de boel levend en je kan je wezenlijk onderdeel voelen van een groep. 
Tegelijkertijd zijn er ook meer subtiele manieren om bij te dragen. Zo blijven er altijd mensen nodig 
die redactiewerk doen, artikelen schrijven en tijdschriften helpen vorm te geven. Anderzijds is er de 
studentensfeer, waar een groot deel van onze lezers zich in bevindt. Ook op jouw campus kun je actief 
bijdragen. Een van de gemakkelijkste manieren is aanwezig zijn in het studentenleven, als nationalist.
Dit kan lastig zijn, vooral gezien hoe links de hedendaagse campuscultuur is. Maar juist door openlijk 
uit te komen voor waar je in gelooft kunnen we wezenlijk verschil maken op de universiteiten en 
hogescholen. Een exacte handleiding bestaat hier niet voor, maar hiermee hoop ik een aantal manieren 
te bieden voor hoe we een directe invloed kunnen uitoefenen in de maatschappij, zonder een blad 
voor de mond te hoeven nemen. En dat is uiteindelijk de kerntaak van onze beweging op dit moment. 
Normaliseer de ideeën, draag ze uit zonder schroom, en geef ze door aan andere jongeren. Alleen zo 
kunnen we onze beweging een duurzame toekomst bieden. Dat is een actief proces, en het zou iedereen 
goed doen om er ook een actieve rol in te spelen. Niet op internet, met bloggen of discord, maar met 
normale mensen, in de maatschappij.



De eerste dag van het Groot-Nederlands 
Jongerencongres begon met de opbouw. Voor het 
congres was er een mooie oprolbanier besteld 
met de grenzen van Groot-Nederland en een 
prinsenvlag. Daarnaast waren er natuurlijk ook 
de nodige vlaggen die opgehangen moesten 
worden: de vlag van de Nationalistische 
Studentenvereniging, de (éérste!) vlag van de 
Geuzenbond, een leeuwenvlag en uiteraard een 
aantal prinsenvlaggen. Verder was het natuurlijk 
noodzaak dat de tafels in een opstelling gezet 
werden voor het grote evenement van de dag: 
de zangavond.

Gedurende de eerste avond van het  GNJC werd het congres officieel geopend met een 
aantal plechtigheden. Bij wijze van een toespraak werd de historische achtergrond van het congres kenbaar 
gemaakt: na de overweldigende hoeveelheid aanmeldingen vanuit Noord-Nederland voor de Landdag 
van de NSV! ontstond het idee om de traditie van de Groot-Nederlandsche / Dietsche Studentencongressen 
nieuw leven in te blazen. Vervolgens werd het congres geopend met een eed opgesteld door Cyriel 
Verschaeve op verzoek van het Dietsch Studentenverbond voor de viering van 400 jaar Willem van 
Oranje: “Wij heffen hart en handen...”, uiteraard gevolgd door de drie volksliederen.
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v e r s l a g

In februari organiseerden wij in samenwerking met de NSV! en GNSV het Groot-
Nederlands Jongerencongres (GNJC), een meerdaagse bijeenkomst vol leuke activiteiten en 

lezingen. Hier volgt een verslag van dit eerste congres.

De deelnemers leggen de eed af aan Willem van Oranje.
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Na deze formaliteiten en een aantal toespraken 
was het tijd voor de zangavond: een gezellige 
activiteit vol nationalistische liederen, 
studentikoos gezang en – uiteraard – genoeg 
bier. De NSV! nam de leiding over deze avond, 
die in combinatie met accordeonbegeleiding 
enorm gezellig werd. Oorspronkelijk was het de 
bedoeling om het niet al te laat te maken, maar 
we weten allemaal hoe dat gaat...

Na een (misschien iets te) korte nachtrust was 
het tijd voor de belangrijkste dag van het congres. 
De tweede dag zouden de gasten komen voor ideologische vorming. Als eerste stond een toespraak van 
Florens van der Kooi, actieleider van Voorpost Nederland, op het programma. Hij hield een rede over de 
toestand van het nationalisme in Noord-Nederland, met veel nuttige adviezen voor ons verbond en de pas 
opgerichte Groot-Nederlandse Studentenvereniging (GNSV).

Na een pauze van een aantal uur, waarin er genoeg te doen was vanwege de verkoopkraampjes van
Voorpost, de NSV! en de Geuzenbond, was het tijd voor de eerste lezing. Vanuit Gent kwam historicus, 
oprichter van het Nieuw Rechtse Knooppunt Delta en voorzitter van het Studiecentrum Joris van Severen 
Luc Pauwels om een lezing te geven over diezelfde Dinaso-leider. Deze interessante lezing behandelde zijn 
(privé-)leven, zijn denkbeelden en de positie van zijn ideologie binnen de bredere Conservatieve Revolutie 
van het interbellum. Na de lezing was er een kans voor de toehoorders om hun boeken te laten signeren.

Daarna was het tijd voor de laatste lezing van 
de avond: een uiteenzetting over het liberale 
wereldbeeld tegenover het traditionele door 
reactionair katholiek auteur en vertaler Robert 
Lemm. Hierbij ging hij uitgebreid in op de 
fundamentele onjuistheden waarop het 
liberalisme en het marxisme gestoeld zijn en 
behandelde hij verschillende auteurs, zoals Frans 
katholiek schrijver Léon Bloy en Multatuli.

Na het goed bereide avondeten bestond de rest 
van de avond uit gezelligheid. De dag erna zou er niet veel zijn qua activiteiten, buiten dan het schoonmaken 
van de locatie. Nadat alles opgeruimd en netjes was, en alle spullen ingepakt waren, vertrokken alle 
deelnemers weer naar huis met een goed gevoel. Het was ongetwijfeld een zeer aangename en leerrijke 
ervaring die voor herhaling vatbaar is!

Historicus Luc Pauwels vertelt over het leven van Joris van Severen.

Reactionair auteur Robert Lemm vertelt zijn verhaal vol passie.
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v o l k s v e r h a a l

W a a r  z i j n  d e  k a b o u t e r s ?
Door Zonnevlam

In het Noord-Brabantse land liggen er een aantal heuvels: bij Eersel, Steensel, Duizel, Hapert, Badel, 
Veldhoven, Sterksel, Reusel en Strijp. En daar woonden vroeger kabouters. Hun hoofdkwartier was in 

Hoogeloon waar Kyrië, hun koning, verbleef. Via ondergrondse gangen en wegen waren alle heuvels met 
elkaar verbonden.

Op een dag was een jager op de heide tussen Riethoven en Hoogeloon aan het jagen, toen hij iets in de verte 
iets zag bewegen. Of het een haas of konijn was, zag hij niet. Hij legde aan, schoot, en op hetzelfde moment 
klonk over de heide een hartverscheurende gil. De jager ging snel kijken wat hij geraakt had: het was geen 

haas of konijn maar een kabouter! Het kleine mannetje had nog maar net de kracht om zich naar een van de 
ondergrondse gangen in de heuvel bij Hoogeloon te slepen. De jager, erg geschrokken, hoorde in de gang het 

klaaglijk huilen:

Een oude man maakte een wandeling langs de rivier de Gender, tussen Hoogeloon en Meerveldhoven, 
toen hij een klein stemmetje hoorde zeggen: “Kyrië is dood!” De kabouter herhaalde deze woorden 
verschillende malen, alsof hij de dood van de kabouter-koning onder zijn volk wou verspreiden. De oude 
man spitste zijn oren en hoorde dat het hele Kempense kaboutervolk de volgende dag bij het vallen van 
de avond zou samenkomen bij de heuvel te Hoogeloon om hun koning te begraven. De man besloot zich 
te verstoppen onder de Goorbrug in de Goorstraat, want de kabouters moesten op weg naar de heuvel 
door die straat. De volgende avond kroop de man dus onder de brug en wachtte op de dingen die komen 
gingen.

“Kyrië is dood! Kyrië is dood!”
Al snel werden deze woorden doorheen het 
Kempenland gehoord. In Keersop zag een voerman een 
kabouter die, met tranen op zijn wangen, riep: “Kyrië is 
dood!” De voerman stopte bij een herberg en vertelde 
daar wat hij had gezien. Nauwelijks was hij klaar met 
zijn verhaal of de voerman hoorde onder de tafel: “Het 
is toch niet waar? Kyrië is dood?”

In Casteren was er een boer aan het ploegen. Hij ging 
langs de kant van de akker zitten om uit te rusten toen 
een kabouter naar hem toe kwamen en zei: “Kyrië is 
dood!” Toen de boer dit in de avond thuis vertelde, riep 
een stemmetje met hevig uithalen van achter de stoel: 
“Kyrië is dood! Kyrië is dood!”

In Zand-Oerle liep er een aantal mannen over de weg. 
Uit de struiken hoorden ook zij het geroep: “Kyrië is 
dood! Kyrië is dood!”

In de buurt van Strijp reed een koets door de donkere 
nacht. Plotseling sprong er een kaboutermannetje op 
de koets, dat schreeuwde: “Vertel aan alle kabouters dat 
Kyrië dood is. Kyrië is dood!”
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Toen de klok twaalf sloeg, zag de oude man in de verte, in het licht van de maan, een grote stoet 
kabouters aankomen. Even later liepen de eersten van deze stoet in regelmatige pas over de brug. Hoeveel 
er achteraan kwamen, was onmogelijk om te achterhalen. Honderden? Duizenden? Tienduizenden 
misschien wel, want toen de laatste kabouter over de brug liep, was het al haast ochtend. De oude man, 
die nog steeds onder de brug verstopt zat, verliet verkleumd zijn schuilplaats en vertelde aan iedereen die 
het horen wilde wat hij daar die nacht gezien had.

Sindsdien zijn de kabouters volledig uit het Kempenland verdwenen: ze waren vertrokken en niemand 
wist waar ze heen waren. De mensen moesten vanaf nu zelf hun huishoudelijke zorgen opknappen. Toch 
zijn er nog die beweren regelmatig een kabouter te hebben gezien.

Een Noord-Brabants verhaal over het verdwijnen van de kabouters in de Kempen na de dood van hun 
koning. Er zijn veel verschillende versies van ditzelfde verhaal of over een soortgelijk onderwerp. Deze 
versie specifiek kwam uit de verzameling van Josien Stehouwer: “Volksverhalen uit de Kempen” en is licht 
aangepast om het vlot leesbaar te maken.
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b e w e g i n g

G e u z e n b o n d  G e l d e r l a n d

Door Carlo, afdelingsleider Geuzenbond Gelderland

Op 25 maart 2022 was het eindelijk zo ver: te Arnhem is de Geuzenbond afdeling Gelderland opgericht. 
Onder genot van een drankje spraken de Gelderse leden, maar ook leden van buiten de provincie, af om 

de oprichting officieel te maken en deze te vieren. Er werd een korte toespraak gehouden en achteraf 
werd er geproost op de jongste afdeling van de Geuzenbond. 

Het is sinds mijn deelname aan de Geuzenbond al mijn ambitie geweest om een afdeling Gelderland 
te starten. Nu dat er genoeg leden zijn is het eindelijk mogelijk. De Geuzenbond Gelderland deelt de 
missie van andere afdelingen; om vaderlandslievende jongeren bij elkaar te brengen en deze hecht 
kameraadschap, actie en sturing te bieden. 

Ook de Gelderse provincie lijdt aan dezelfde symptomen als de rest van Nederland: losgeslagen 
multiculturalisme, linkse dominantie in elk aspect van de samenleving en sociale ontaarding. Door 
stedelijke invloed verdwijnt het platteland en moet het weg maken voor steeds meer afzichtelijke 
nieuwbouw. Diezelfde progressieve invloed is verantwoordelijk voor de aanval op tradities; zelfs Gelderse 
dorpen vieren zelden nog traditioneel Sinterklaasfeest. Jonge nationalisten uit de grotere steden van 
Gelderland kunnen hun overtuigingen niet vertegenwoordigen zonder daar een verwoeste reputatie of 
zelfs carrière aan over te houden. Je geïsoleerd voelen als nationalistische jongere in de linkse bolwerken 
die de Gelderse steden zijn is daarom vanzelfsprekend. 

Deze jongeren bieden wij bij de Geuzenbond Gelderland een groep gelijkgestemde kameraden binnen een 
politiek vijandige omgeving. Van de Veluwe tot in Nijmegen, wij staan paraat!
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b e w e g i n g

U i t b o u w 
e n 

P r o f e s s i o n a l i s e r i n g
Door Gerard

In dit opstel wordt er gekeken naar hoe de vaderlandslievende beweging in Nederland ervoor staat. Dit 
aan de hand van een vergelijking met extreemlinks en het buitenland. Wat zijn de verschillen, wat zijn 

eventuele gelijkenissen en wat kan er uit afgeleid worden?

In het vierjarig bestaan van de Geuzenbond is het activistisch-politieke landschap in Noord-Nederland 
ingrijpend veranderd. Waar er in het begin weinig leven in de brouwerij te bespeuren was, springen 
nationalistische initiatieven ondertussen als paddenstoelen uit de grond. Het is duidelijk dat een deel van 
de Nederlandse jeugd een vaderlandslievende bewustwording aan het doormaken is. Iets waar wij als 
Geuzenbond een (allicht nog kleine) rol in hebben gespeeld.

De initiatieven die door deze nieuwe generatie worden opgestart zijn echter geen lang leven beschoren. 
De veelal knullige, alleen op internet bestaande, groepjes vallen vaak al snel uiteen voordat er überhaupt 
wat wordt ondernomen. Puberaal gedrag, onterechte grootheidswaanzin en het gebrek aan ideologische 
vorming liggen vrijwel altijd aan de basis van hun ondergang. Kortom, er is een overschot aan wil en 
enthousiasme, maar een gebrek aan richting.

Links
Bij de linkerzijde is er ondertussen eveneens een uitbouw gaande. Deze groei en professionalisering lijkt 
zelfs verder te gaan dan bij haar nationalistische tegenstrevers. Boekverkopen, de heropleving van het 
kraken en grote demonstraties zijn opvallende fenomenen. Ook online manifesteert zich het groeiende 
radicaal-linkse gepeupel. Als je denkt dat de Geuzenbond al een redelijk succesvol Instagramaccount heeft, 
nodig ik u uit om eens naar de pagina’s van verschillende kraakpanden of linkse collectieven te kijken. 
Hun bereik overstijgt met enige afstand dat van ons. 

Verschillende factoren kunnen het linkse succesverhaal helpen duiden. Allicht is de grootste factor de 
media. Zij het televisiereportages, krantenartikelen of online nieuwsbronnen zoals Vice Nederland, links 
zoekt de media actief op en omgekeerd is dit ook zeker het geval. De krakers en linkse demonstranten 
kunnen vaak rekenen op positieve mediastukken waar ze uitgebreid hun punt kunnen maken. Het zijn 
artikels met sympathiek taalgebruik zonder woorden als “extremistisch” of “gevaarlijk” en reportages met 
een avontuurlijke sfeer zonder onheilspellende muziek in de achtergrond.
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Dat er rond het linksextremisme geen sfeer van ondemocratische duisternis hangt, rechtvaardigt de 
soepele omgang van de staat met die doorheen de moderne Nederlandse geschiedenis gewelddadige 
beweging. Anarchisten krijgen lokalen van de gemeente ter beschikking onder het mom van “cultureel 
centrum”, krakers mogen ondanks het kraakverbod vaak hun gang gaan, linkse demonstranten krijgen 
direct toestemming voor hun betogingen, tuig kan online zonder gevolgen oproepen tot geweld et cetera. 

Buiten die externe factoren speelt er nog een belangrijk aspect mee: de wil van links om georganiseerd 
actie te ondernemen. Natuurlijk zijn een medialandschap dat niet altijd even kritisch is en een staat die 
niet altijd even consequent is handig, maar zonder de directe wil en inzet om ook echt iets op poten te 
zetten heb je niks. Dit moeten wij links enigszins wel nageven. Voor elke Nederlandse nationalist die ook 
werkelijk iets onderneemt zijn er tien linksen die hetzelfde doen.

We zien dat in Nederland het nationalisme nog een lange weg te gaan heeft, zeker als we onze beweging 
vergelijken met onze tegenstrevers. Het kan deemoedig aanvoelen als men naar de Nederlandse situatie 
kijkt. Toch moet men niet vergeten dat er weldegelijk veel ruimte is voor groei. Liefde voor ons volk en 
onze cultuur is minstens zo groot in ons land als de hunkering naar abstracte anarcho-communistische 
theorieën. Het wordt gewoon minder georganiseerd uitgedragen.

Het buitenland
Overal op ons Europees continent hebben groeperingen en bewegingen getoond dat nationalisme 
weldegelijk goed georganiseerd kan zijn. In Duitsland kent men naast allerlei lokale actiegroepjes 
ook bijvoorbeeld nationalistische uitgeverijen. Zo is er ‘Jungeuropa Verlag’ voor politieke werken en 
kwalitatieve fictie geschreven vanuit een rechts-nationaal wereldbeeld. Er bestaat daarnaast zelfs een 
nationalistische stripuitgever onder de naam ‘Hydra Comics’. Er zijn buiten deze voorbeelden tal van 
tijdschriften, podcasts en andere ondernemingen te noemen. Allen stralen ze kwaliteit en diepgang uit, iets 
wat nog nauwelijks te vinden is in Nederland. 

In landen als Frankrijk, Spanje en Italië wordt er veel waarde gehecht aan fysieke aanwezigheid in de 
vorm van eigen gebouwen. Denk aan nationalistische cafés, lokalen en secretariaten. In die drie landen 
zijn er zelfs voorbeelden te vinden van succesvolle nationalistische kraakpanden. Het is door zo’n plekken 
waar gelijkgezinden bij elkaar komen dat verdere plannen en initiatieven gepland kunnen worden. 
Daarom bestaat er in die landen ook zo een diepgewortelde rechtse subcultuur. Eigen muziek, eigen 
kunstenaars, eigen uitgeverijen en zelfs eigen kledingmerken zijn er te vinden. 

Noord-Nederlanders kunnen eigenlijk al naar het zuiden van ons erfland kijken. In Vlaanderen is er 
eveneens een diepgewortelde nationalistische beweging. Je hebt Vlaamsgezinde uitgeverijen, denktanks, 
biermerken, een nationalistische jeugdbeweging (vergelijkbaar met de scouts) en natuurlijk de Vlaams-
nationale studentenverenigingen.

Studentenverenigingen zijn misschien wel het belangrijkste element van de nationalistische beweging. 
Vanuit deze groepen intellectuele en idealistische jongeren ontstaan er nieuwe bedrijven en organisaties en 
worden de oude instituten levend gehouden. Dit is niet alleen in Vlaanderen het geval. In Duitsland, waar 
Vlaanderen haar studententraditie vandaan heeft gehaald, ziet men dat ook hier het studenten zijn die 
achter die uitgeverijen, podcasts en tijdschriften zitten. Ook in Frankrijk en Italië zijn het veelal studenten 
die het nationalisme op straat verkondigen.
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Conclusie
Kijken naar het buitenland kan zeker inspirerend werken, maar we moeten ook realistisch blijven. Zo 
is kraken bijvoorbeeld simpelweg geen optie. De situatie daarrond is in Frankrijk of Italië gewoonweg 
helemaal anders dan in Nederland. Ook de recente linkse krakersgolf gaat hier geen verandering in 
brengen. Ook het oprichten van een eigen scouting of brouwerij, zelfs het stichten van een eigen café, zijn 
allemaal (nog) onrealistisch of niet perse behulpzaam in het bereiken van onze doelen. 

De lessen die we kunnen trekken, zowel van links, als van onze bondgenoten in het buitenland zijn echter 
duidelijk. We hebben nood aan meer dan online groepjes en aanwezigheid op sociale media. We moeten 
werken aan het opzetten van eigen instituties. Een studentenvereniging zoals de GNSV is in dat opzicht 
bijvoorbeeld een graag geziene eerste stap. Hopelijk is dit een zaadje van een groeiende boom met steeds 
meer aftakkingen. Een stap in de richting van een echte beweging.
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Ko e s t e r

Vo o r  h e t  t e  l a a t  i s 

D E  U N I E K E 
N E D E R L A N D S E  G R A C H T E N

g e s c h i e d e n i s

Wij Europeanen zijn nog altijd de meesters op het gebied van veel specialiteiten: goede waarborging 
van onze natuur, de creatie van prachtige architectonische meesterwerken en het uitvinden van talloze 

belangrijke dingen zijn hier slechts een paar van. Er is echter niemand die zo goed de harmonie van water 
en land weet te handhaven als Nederland, en dat doet het al honderden jaren. Het authentieke karakter van 
de molens die polders drooghouden is er een die wereldberoemd is geworden, denk maar aan Kinderdijk. 
Maar er is een ander typisch Nederlands beeld wat minder gewaardeerd wordt, althans in eigen land: de 

grachten. 

Grachten zijn geen uniek Nederlands verschijnsel. Ze komen in heel Europa voor, van Bremen en Parijs tot 
Venetië en Moskou. Wat wel uniek is, is de functiemenging van de Nederlandse kanalen en steden. Nergens 
in het continent bestonden er zoveel grachten als in de Lage Landen en nergens werden de grachten zo 
frequent voor zo’n unieke functie – het laden en lossen van allerlei goederen vanuit andere steden / landen 
bij de pakhuizen – gebruikt. Dit geldt zelfs vandaag de dag nog dankzij het toerisme en recreatieverkeer, dat 
nog altijd gretig gebruik maakt van de grachten bij mooi weer. 

Welnu, laat ik eerst beginnen met het beestje bij de naam noemen: Amsterdam is de uitzondering op de 
regel. Er is geen enkele stad in Nederland die op dit moment zo goed met zijn grachten omgaat als de 
hoofdstad. Verder zijn de rijkelijk gedecoreerde Amsterdamse gevels niet te vergelijken met de gevels in de 
rest van Nederland en ook de markante bruggen die je in deze stad treft vind je tegenwoordig slechts nog 
in een handjevol steden. “Maar hoe zit het dan met andere steden?”, hoor ik je nu zeggen. Nou, Den Haag 
is tegenwoordig best mooi, maar heeft nauwelijks nog grachten. Dordrecht heeft een prachtige binnenstad, 
maar slechts twee kleine grachten en die zijn nogal verborgen. Met Rotterdam is het al helemaal droevig 
gesteld: slechts één gracht heeft de naoorlogse dempingsdrift in het centrum overleefd en die is zo goed als 
verlaten en ontzettend lelijk. 
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Het is echter niet allemaal kommer en kwel, want 
er bestaan wel degelijk een aantal steden waar de 
grachten nog wel gewaardeerd worden. Steden als 
Haarlem, Delft, Leiden en Utrecht zijn een paar 
voorbeelden van hoe het ook kan: een combinatie 
van waterwegen en kades, met een prachtig gezicht 
van typisch Nederlandse koopmans- en herenhuizen 
aan weerszijden. Dit beeld wordt echter sinds de 19e 
eeuw in toenemende mate bedreigd. De reden? Anti-
Nederlandse belangen en mentaliteiten. 

Nederland telde ooit tientallen dan niet honderden 
grachten. Sinds de komst van de Industriële Revolutie 
zijn deze grachten telkens in gevaar gekomen. Eerst 
door individuele belangen van de allerrijksten, die 
liever spoorwegen wilde bouwen op plekken waar 
ooit water stond (de Binnenrotte in Rotterdam is 
hier een goed voorbeeld van), later bedreigde de 
opkomst van auto’s de waterwegen en werden in 
meerdere steden zoals Den Haag en Rotterdam de 
ooit zo markante grachten vervangen door stinkende 
en zielloze autowegen. Ook Amsterdam moest er 
gedeeltelijk aan geloven. Toen kwam rond de jaren 20 
het anti-Europese ‘Amerikanisme’ overwaaien vanuit de Verenigde Staten. Deze gedachte was er een van 
radicaal breken met het verleden voor een identiteitsloze toekomst. Deze mentaliteit, gekoppeld met nieuwe, 
internationalistische bouwstijlen uit de Weimarrepubliek en de Sovjetunie, was een nieuwe mokerslag voor 
de Nederlandse grachten en het daar bijbehorende traditioneel Nederlandse beeld. Het bombardement in 
1940 betekende een ongelofelijke verwoesting voor de ooit zo mooie stad Rotterdam en een abrupt einde 
aan heel veel wateren die altijd prominent aanwezig waren in de havenstad, van de Kolk tot de Schiedamse 
Vest. De meest recente doodsteek is de omvolking die sinds de jaren 70 moet doorgaan voor “migratie”, 
waardoor een gebrek aan ruimte niet alleen het dempen van grachten maar ook het slopen van kleinschalige 
oudbouw voor kille wolkenkrabbers betekent, om op kansloze wijze de overbevolkers een huis aan te 
bieden.

Toch wil ik op een positieve noot eindigen. Hoewel het onmogelijk lijkt, is het wel degelijk mogelijk om de 
unieke Nederlandse grachten niet alleen te handhaven, maar zelfs terug te brengen. De nieuwe generatie, de 
onze, hunkert met passie naar een terugkeer van deze unieke waterwegen. Ook de huidige milieuproblemen 
en stijgende olieprijzen maken een terugkeer naar de klassieke grachten over de vervuilende autowegen 
een steeds realistischer beeld. Utrecht heeft alvast het voortouw genomen door de Catharijnesingel in ere 
te herstellen in 2020, nadat het bruut was gedempt in de jaren 70 voor een vierbaansweg met de naam 
Catharijnebaan. Kortom, koester de grachten en laat ze nimmer verloren gaan!

De ooit geliefde Steigersgracht voor 1940 en de 
godvergeten, kille Steigersgracht anno 2021. 
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g e s c h i e d e n i s

vaderlanders:

Door Freek

W i l l e m  J o h a n n e s  L e y d s

In onze vaste rubriek Vaderlanders schijnen wij een licht op een belangrijk of interessant persoon uit onze
geschiedenis. In deze editie richten we ons op Willem Johannes Leyds, Geboren in Magelang,

Nederlands-Indië, in 1859. Leyds was een invloedrijk persoon in de jammerlijke geschiedenis van de
Tweede Boerenoorlog, eerst als staatssecretaris van de Zuid-Afrikaansche Republiek (ZAR) of Transvaal,
en later als diplomaat en minister bij volmacht in Europa, waar hij de boerenzaak bepleitte tegenover de

Europese machten. Vanwege zijn bewezen diensten is de plek Leydsdorp in Zuid-Afrika naar hem
vernoemd.

Leyds werd, zoals genoemd, geboren in Magelang in het toenmalige Nederlands-Indië. Toen zijn vader 
overleed, keerde hij met zijn familie terug naar Nederland. Hij was op dat moment zes. Later studeerde 
Leyds rechten aan de Universiteit van Amsterdam, hetgeen hem goed afging. Hij bleek een zeer competente 
student en slaagde cum laude. Op datzelfde moment maakte Paul Kruger, president van de ZAR, een grote 
reis door Europa. Dit vanwege de overwinning van de Boerenrepublieken Oranje Vrijstaat en de ZAR 
op het Britse Rijk in de Eerste Boerenoorlog. Kruger was op zoek naar een staatsprocureur, en zodoende 
verwezen Leyds’ docenten hem door naar de bebaarde boerenpresident. Na elkaar persoonlijk ontmoet te 
hebben, vertrok Leyds met zijn echtgenote naar Afrika. Eenmaal aangekomen in Pretoria (toen de hoofdstad 
van de ZAR) en ingezworen als kersverse procureur, groeide Leyds langzaam maar zeker uit tot de 
rechterhand van president Kruger. Dit leverde hem in 1888 een promotie op naar de hoge functie van staats-
secretaris van de ZAR.

Tegen 1896 trad Leyds af als staats-secretaris, waarna hij een tijdlang in Europa verbleef. Ogenschijnlijk 
was dit vanwege gezondheidsproblemen, maar volgens historicus Martin Bossenbroek had hij ook een taak 
meegekregen van president Kruger. De instructie was om steun te vergaren bij de Europese machten om 
de dreiging van een Britse annexatie tegen te gaan. Tegen 1896 was het maar al te duidelijk dat de Britten, 
en dan met name Cecil Rhodes en zijn De Beers-concern, zaten te azen op de grote hoeveelheid diamanten 
en edelmetalen die zich in de bodem van de ZAR bevonden. Tijdens zijn Europese verblijf, waarbij hij met 
name in Berlijn in Duitsland verbleef, werd er driftig overlegd en genetwerkt. Volgens Bossenbroek leken 
Duitsland en Rusland “er wel voor te voelen” om de onafhankelijkheid van de ZAR te garanderen, zodat 
het land eenzelfde soort neutrale status als toendertijd België en Zwitserland zou kunnen verwerven. In 
Duitsland wist Leyds tevens enkele malen met oud-rijkskanselier Otto von Bismarck te spreken, die hem 
toevertrouwde dat de Engelsen “voor geen cent” te vertrouwen waren. Schijnbaar maakten de Britten zich 
ook zorgen om de activiteiten van Leyds. Een met Leyds bevriende Duitse bankier die eens op zakenreis 
was in de city of London, kreeg de volgende opmerking te horen: “Give us Dr Leyds, and we will give up 
Rhodes.” Rhodes.” Leyds keerde na een geslaagde gezondheidskuur terug naar Afrika, maar stapte begin
1897 opnieuw op als staats-secretaris toen zijn gezondheid, die van zijn vrouw en zijn zoontje verslechterden.
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In april van dat jaar kwam hij aan in Plymouth, Engeland 
om daar verder te werken als diplomaat namens de ZAR. In 
Engeland ontmoette hij meerdere keren de Engelse minister 
van koloniën Joseph Chamberlain. Vervolgens trok hij door 
naar Den Haag, om zijn vrouw en kinderen te bezoeken die 
voor hem uitgereisd waren. Vervolgens verbleef hij een maand 
lang afwisselend in Londen en Parijs. Zo sukkelde Leyds door 
het diplomatieke leven, tot 11 oktober 1899, toen de Tweede 
Boerenoorlog uitbrak.

Ondanks vele pogingen van Leyds om de oorlog diplomatisch 
tot een einde te laten komen, slaagde hij hier niet in. De Britse 
magnaten, met name Rhodes, hadden voor de oorlog vele 
krantenpagina’s vol gekocht om leugens en laster te verspreiden 
over Kruger, Leyds en de ZAR in het algemeen. Als reactie 
hierop lanceerde Leyds enkele persbureaus door heel Europa, 
die bedoeld waren om een pro-Afrikanergeluid te laten horen. 
Toch wist hij er niet in te slagen om de Europese machten voor 
de ZAR te winnen. Na het einde van de oorlog eindigde tevens 
Leyds’ carrière in Zuidelijk Afrika. In 1904 reisde hij nog één 
keer af naar Pretoria, om het stoffelijk overschot van voormalig 
president Paul Kruger te begeleiden tijdens diens begrafenis. 
Daarna reisde hij terug naar Nederland, waar hij zich vooral 
bezig zou houden met de geschiedschrijving van de voormalige 
ZAR. Om zijn werk op dit gebied ontving Leyds een eredoctoraat van zowel de Universiteit van Pretoria 
als de Universiteit van Stellenbosch. In een korte tekst in de publicatie De Gids getiteld “Karakteristiek van 
den Afrikaner”, liet hij zich verassend negatief uit over de Afrikanerbevolking. Zo omschreef Leyds de 
Afrikaners als oppervlakkig, onbetrouwbaar en zelfs hun eigen volkslied (Kent gij dat land?) onwaardig. 
Tegelijkertijd kon Leyds hen één deugd niet ontzeggen. Hij sluit deze tekst af met de volgende zinsnede, die 
ik u als lezer niet wil ontzeggen:

In deze rubriek bespreken we vaak denkbeelden en filosofieën. Hier en daar ook een activist en hun 
theorieën. Mensen, die op de voorgrond van de maatschappij werkten en in de aandacht stonden. 
Daartegenover zien we dat ook de man op de achtergrond van groot belang is voor het voortbestaan van 
zijn land. In Willem Johannes Leyds zien we een man die, doordat hij ‘gewoon’ zijn carrièrepad bewandelde, 
van zo’n grote invloed kon zijn op zijn land en voor zijn kameraden in Afrika veel kon betekenen. Als 
nationalisten voelen wij een sterke culturele band met de Afrikaners, die door cultuur en taal met ons 
verbonden zijn. Daarom mogen we een voorbeeld nemen aan Leyds, die met zijn leven en geschreven werk 
bijdroeg aan het Afrikanerdom, en daarmee van grote waarde was voor dit broedervolk, van wie de cultuur 
en taal tegenwoordig nog altijd bedreigd wordt.

“Maar in hun bewondering, hun liefde voor hun land is niemand hunner lauwgezind. Voor hen is het 
niet slechts het rijkste land der aarde - wat het misschien ook wel is - maar ook het mooiste, en dat is 
het niet overal. Met een oppervlakte als van Europa is ook niet mogelijk, dat het in alle deelen hetzelfde 
schoone uiterlijk vertoont. De kale hoogvlakten zien er natuurlijk anders uit dan de half-tropische 
kuststreken. Maar hoe en waar ook, de Afrikaner hangt er aan met geheel zijn hart. En om het te 
behouden en daarmede zijn vrijheid, is hij gebleken in staat te zijn tot groote en grootsche daden, door 
geen volk overtrof en.”
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L e e s h o e k
MEMOIRES

Gezien het feit dat het afgelopen februari veertig jaar geleden was dat Wies Moens stierf in Zuid-Limburg, 
is er meer dan genoeg reden om zijn memoires te lezen. De Memoires van Moens gaan in op
zijn jeugd, zijn activisme, de daaropvolgende verblijven in de cel en uiteraard de totstandkoming van
zijn meest bekende dichtbundels. Helaas behandelen ze slechts zijn leven tot in de jaren 20. De
uitgebreide inleidingen van Olaf Moens en Yves T’Sjoen met duiding over zijn politieke en literaire
leven schetsen een nuttige context voor de gemiddelde lezer. Zonder twijfel een aanrader voor wie
bekend is met Wies Moens en zijn werken.
Wies Moens – Memoires. Meulenhoff / Kritak, 1996.

DE NATIONALISTISCHE HEROPSTART
Justin Barrett, leider van de veelbelovende Ierse An Páirti Náisiúnta (Nationale Partij), presenteert in
dit boekje een alternatief op het huidige economische wereldsysteem. The Nationalist Reset vangt aan
met een goed te begrijpen uitleg van hoe ons financieel stelsel in elkaar steekt. Daarbij wordt ook
duidelijk waarom grote crises een wezenlijk onderdeel vormen van het huidige systeem. Ten slotte
worden twee heropstartplannen gepresenteerd: de Great Reset van de globalisten en een Nationalist
Reset, waarbij de kredietproductie in handen komt van de nationale staat, zonder marxistische
dogma’s. Het spreekt voor zich naar welk van deze plannen onze voorkeur uitgaat. Het boekje is
verkrijgbaar in de webwinkel van de Nationale Partij (nationalparty.ie) voor 5€ excl. verzending.
Justin Barrett – The Nationalist Reset. An Páirtí Náisiúnta / The National Party, 2022.

ALDUS SPRAK ZARATHOESTRA

Volgens velen zijn beste werk, “Aldus sprak Zarathoestra” is een filosofisch boek geschreven door de
Duitse filosoof Friedrich Nietzsche. Het is een goed begin voor zij die geïnteresseerd zijn in zijn
filosofie, gezien het namelijk veel van Nietzsches kernconcepten bespreekt. In dit boek presenteert
Nietzsche, voorgesteld door Zarathoestra, zijn ideale mens: een wezen dat alle obstakels kan
overwinnen en zonder ziekte van geest is; een nieuwe mens, gedreven door zijn liefde voor het leven.
Het hele boek is geschreven met dithyrambisch karakter, wat het enerzijds erg leuk maakt om te lezen,
maar anderzijds ook wat tijd vergt om dingen volledig te verwerken. 
Friedrich Nietzsche – Aldus sprak Zarathoestra: een boek voor allen en voor niemand. Uitgeverij 
Wereldbibliotheek, 1995.
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