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Zeemeermin  van  Westenschouwen

Waar  verze t t en  wi j  ons  t egen?

Jacob  Benckes

Zijn er overeenkomsten te vinden 
tussen de protesten van ‘68 en de 

huidige BLM-protesten?

Een beknopte beschrijving van 
de recente activiteiten van de 

Geuzenbond.

De NJV—een van de meest bekende conservatief-
revolutionaire jeugdorganisaties van de vorige 
eeuw. Wij nemen je mee naar een tijd tussen 
twee oorlogen, waar één organisatie zich tegen 
zowel het liberalisme, socialisme en nationaal-
socialisme keert.

Pieter Geyl was de grondlegger en de meest invloedrijke 
filosoof van de Groot-Nederlandse gedachte. Wij behandelen 
zijn levensloop en invloed op onze identiteit.

In de Lage Landen vindt sinds recent 
een heuse beeldenstorm plaats. Wij 

geven hier onze reactie op. 

De Nationaal Scriptor van de Nationalistische 
Studenten Vereniging in Vlaanderen vertelt ons 

over de drie pijlers van de NSV.

Een oude sage over een zeemeermin in het Zeeuwse 
dorp Westenschouwen.

Een uitgebreide omschrijving van elementen binnen 
de hedendaagse samenleving waar wij fundamenteel 
op tegen zijn, hoe zij zijn ontstaan en wat we er 
tegen doen.

Een man van grote daden en avonturen, maar 
helaas weinig bekendheid: zeeheld Jacob Benckes.



V O O R W O O R D
Welkom in alweer het vierde nummer en het begin 

van de tweede jaargang van De Stormlamp! Ondanks 

de roerige tijd waar wij ons de laatste maanden in 

bevinden, zijn de activiteiten van de Geuzenbond 

gelukkig weer in volle gang. 

Voor deze tweede jaargang zijn wat aanpassingen 

gedaan met betrekking tot de samenstelling van het 

tijdschrift. Zo worden activiteiten minder uitgebreid 

besproken in de vaste rubriek, om plaats te maken 

voor langere artikelen met meer diepgang. In dit 

nummer zullen de meeste artikelen draaien om een 

tegenreactie op het anti-Nederlandse geluid dat we de 

laatste maanden veel in de media hebben gehoord. 

Vragen, suggesties en inzendingen zijn nog altijd 

welkom via onze webstek (DeStormlamp.nl) of via 

een e-post naar stormlamp@geuzenbond.nl.

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

S t a n d b e e l d  P e e r k e  D o n d e r s  t e  T i l b u r g

H e l d  v o o r  a l t i j d

A n t i - N e d e r l a n d e r s  b e k l a d d e n  s t r a a t n a a m b o r d e n

Het standbeeld van melaatsen-genezer Peerke Donders te Tilburg 

is wederom in opspraak gekomen vanwege de vermeende 

“racistische symboliek” van het beeld. Leden van de Geuzenbond 

hebben daarom een bezoek gebracht aan het standbeeld met de 

oproep ons erfgoed met rust te laten.

Anti-Nederlandse kunststudentjes van de actiegroep ‘Helden van 

nooit’ hebben in juni het standbeeld van Piet Hein te Delfshaven 

beklad. Als reactie heeft de Geuzenbond op 27 juni, precies 391 

jaar na zijn sterfdag, bloemen gelegd bij het standbeeld van deze 

zeeheld. Handen af van ons erfgoed!

Verschillende straatnaamborden zijn gedurende de anti-Nederlandse 

‘beeldenstorm’ beklad door anarchisten. Zo ook de naamborden van 

de J.P. Coenstraat in Tilburg. Om duidelijk te maken waar wij voor 

staan hebben wij pamfletten met daarop een afbeelding van J.P. Coen 

en de tekst “U Mag Trots Zijn” verspreid.
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n i e u w s b e r i c h t e n
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W a n d e l i n g  V e c h t d a l

S t e r f d a g  V a n  H e u t s z

B e z o e k  G e n t

Verschillende leden van de Geuzenbond hebben in juni een 

wandeling gemaakt in het Overijsselse Vechtdal. De wandeling 

werd georganiseerd door de Overijsselse afdeling van de 

Geuzenbond.

Bij het monument van generaal Van Heutsz te Coevorden 

is een eerbetoon gebracht op zijn sterfdag, 11 juli. Generaal 

Joannes Benedictus van Heutsz was gouverneur-generaal van 

Nederlands-Indië en aanvoerder van de Nederlandse troepen 

tijdens de Atjehoorlog. In de ogen van de anti-Nederlanders is 

hij een “controversieel” persoon en moeten zijn monumenten 

verdwijnen.

Ter gelegenheid van Vlaamse Feestdag hebben enkele leden van 

de Geuzenbond een bezoek gebracht aan de Oost-Vlaamse stad 

Gent. Daar is een bezoek gebracht aan het standbeeld van Jacob van 

Artevelde, het standbeeld van Koning Willem I en zijn verschillende 

aanplakbiljetten verspreid.



7

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

P l a k a c t i e  “ H e l d e n  V o o r  A l t i j d ”

S p o r t m i d d a g e n  G e u z e n b o n d  B r a b a n t

K a m p e e r t o c h t  G e u z e n b o n d  H o l l a n d

Als reactie op de anti-Nederlandse aanvallen op ons erfgoed en 

onze standbeelden, zijn er in verschillende Nederlandse steden, 

waaronder Gent en Dordrecht, aanplakbiljetten aangebracht 

met daarop de beeltenis van Michiel de Ruyter. Waar de 

Nederlandhaters stellen dat onze volkshelden “helden van nooit” 

zijn, zien wij in dat zij helden voor altijd zijn.

Leden van de Geuzenbond hebben in de Noord-Brabantse natuur 

verschillende sportmiddagen gehouden. Op deze sportmiddagen 

vonden verschillende soorten oefeningen plaats, waaronder 

oefeningen voor weerbaarheid.

In augustus heeft de Geuzenbond Holland een kampeer- en boottocht 

georganiseerd in Noord-Holland. Leden hebben gewerkt aan het 

verbeteren van het onderlinge broederschap, overlevingstechnieken 

en weerbaarheid. Vol trots wapperde de vlag van ons verbond op de 

boot.





a c t u e e l
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B L M ,  o n z e  m e i  ‘ 6 8 ?
In alle hoeken van de Westerse wereld vinden op het moment betogingen plaats tegen vermeend racisme. 
Wat begon als een protest tegen zgn. racistisch politiegeweld in de Verenigde Staten is uitgemond tot een 
wereldwijd deugfeest. Overal, zo ook in ons land, wordt opgeroepen tot het verwijderen van tradities, 
standbeelden en het aanpakken van ‘racisme’. Nu heb ik zelf natuurlijk de dagen van de protestgeneratie niet 
meegemaakt. Toch ben ik ervan op de hoogte dat de gebeurtenissen van mei 1968 en vooral haar gevolgen 
rampzalig zijn geweest voor onze West-Europese samenlevingen. Zij het ‘emancipatie’, multiculturalisme of 
de consumptiemaatschappij: de oorsprong en inwerkingtreding zijn in alle gevallen nauw verbonden met 
deze ‘omwenteling’. Met de wijze waarop de hedendaagse ‘Black Lives Matter’-protesten verlopen en de 
reactie erop van de politiek, begon ik mij af te vragen tot op welke hoogte deze twee te vergelijken zijn. In 
dit artikel zal ik een poging wagen. 

Het eerste, meest voor de hand liggende, criterium voor deze vergelijking zal de vorm van de protesten zijn. 
De protesten in het Frankrijk toentertijd bestonden vooral uit zware rellen en het bezetten van gebouwen 
of buurten. Op het eerste punt komen is de vergelijking snel gemaakt: de huidige antiracismeprotesten 
lopen in genoeg gevallen uit de hand en worden rellen (plunderingen in Brussel, het in brand steken van 
gebouwen in Minneapolis, enz.). We kunnen stellen dat de twee op het punt van ongeregeldheden goed te 
vergelijken zijn. Ook op het punt van bezettingen volstaat de vergelijking enigszins. De protestgeneratie staat 
natuurlijk bekend om het bezetten van gebouwen, zoals de Katholieke Universiteit Brabant (“Karl Marx-
Universiteit”) of de Universiteit van Nanterre (“Nanterre la rouge”). De studenten in deze protesten eisten 
hervormingen binnen de door hen als ‘ouderwets’ beschouwde universiteiten. In de Amerikaanse stad 
Seattle vinden wij op het moment van schrijven het vrij sneue anarchistisch rollenspel “Free Capitol Hill” 
(een verwijzing naar het door de IRA geregeerde deel van de stad Derry). Hoewel de anarchisten die het 
gebied (gekrompen van een aantal straten naar slechts één straat) “besturen” hun ideologische inspiraties goed 
kennen, pakt de anarchistische droom niet goed uit in de praktijk: de “autonome zone” blijkt een trekpleister 
voor feestvierders en misbruikers van roesmiddelen. Als klap op de vuurpijl lijkt het “linkse” stadsbestuur 
de zone zelfs te gedogen, wat ook nog eens afbreuk doet aan de “revolutionaire” aard van het rollenspel. Wat 
is dan nog meer op te merken aan de vorm van de protesten?

Een vergelijking kan worden gemaakt met betrekking tot de samenstelling van de protesten, vooral in 
Europa: zowel Mei ’68 als de antiracismeprotesten bestaan voor een groot deel uit studenten. Het verschil 
tussen de twee is echter dat er een significante verandering in de samenleving is geweest naar aanleiding 
van 1968: het binnenhalen en ‘emanciperen’ van migranten. Vreemdelingen vormen nu een belangrijk 
onderdeel van de ‘antiracisten’ en dit is goed te zien in de manier waarop de protesten verlopen: in plaats 
van het bezetten van scholen en universiteiten, richtten de ‘door slavernij getraumatiseerde’ betogers zich op 
winkels van dure kledingmerken als Gucci en Louis Vuitton.

D o o r  Wa l ra m



Het meest opmerkelijke verschil tussen de samenstelling van de betogers is dus het feit dat in de huidige 
protesten etnische minderheden een belangrijke rol spelen. Sterker nog: ze voeren de boventoon. Terwijl 
er bijvoorbeeld drieduizend tamme Nederlanders met een bordje staan te zwaaien, kunnen honderd 
vreemdelingen een stad in vuur en vlam zetten. 

De ideologische basis van de studentenprotesten in de late jaren zestig was duidelijk marxistisch. Niet 
marxistisch in de zin van de Sovjet-Unie of Oost-Duitsland (hoewel delen van de betogers weldegelijk 
grote sympathie hadden voor communistische ‘helden’ als Mao Tse-Toeng), maar wel communistisch / 
libertair-socialistisch in haar eisen (egalitaristisch) en wereldbeeld (geloof in de maakbaarheid van de 
mens). Bij de huidige protesten ligt dit toch net iets anders. We zien inderdaad een klein deel anarchisten en 
marxisten, maar het overgrote deel lijkt toch niet bepaald ideologisch onderbouwd of gemotiveerd. De eisen 
van het merendeel van de demonstranten lijken enkel het maatschappelijk vlak te betreffen en bedoeld om 
de al heersende dogma’s van de elite verder te bekrachtigen, in plaats van een radicaal anders economisch 
systeem te bepleiten. Daarom ook dat de doelen van de “Black Lives Matter”-beweging volledig ondersteund 
worden door het grootkapitaal. Het verschil tussen de rode vlag van 1968 en de regenboogvlag van 2020, is 
dan ook dat de vaandeldrager van 2020 het grootkapitaal is.

De gevolgen van de gebeurtenissen in de late jaren zestig zijn wij bekend mee: er vond een symbiose 
plaats tussen systeem en tegencultuur. Met andere woorden: de tegencultuur werd deel van het systeem. 
Dit is waarom wij op sociaal en cultureel gebied het spoor van het egalitaire denken wel volgen, maar 
op het economisch vlak niet. De eisen die vroeger revolutionair waren, zijn nu gevestigde concepten. De 
ideeën die de toenmalige gevestigde orde verdedigde (ook de ideeën van de meerderheid van het volk), 
zijn nu juist concepten die nog net niet met de wet verboden zijn om te verkondigen. Wat kunnen we 
verwachten als gevolgen van de huidige ‘antiracisme’-protesten? Met het oog op de manier waarop veel 
politici instemmen met de boodschap van de betogers, vrees ik het ergste. Integendeel tot Mei ’68, verdedigt 
de gevestigde orde geen waarden die verschillen van de eisen van de antiracisten. De gevestigde partijen 
knikken en juichen de demonstranten toe, terwijl ze verkondigen dat het nu toch echt tijd wordt om de o-zo 
racistische maatschappij aan te pakken. Wat we kunnen verwachten in de komende jaren zijn waarschijnlijk 
antiracisme-, antiseksisme-, anti-homofobie- en pro-multiculturele wetten. Met andere woorden: de kans 
bestaat zeker dat elke gefundeerde kritiek op de huidige gang van zaken kan worden weggezet als -fobisch/-
istisch en dus als ‘gevaar voor de democratie’. Het verdedigen van eigen land en eigen cultuur kan je nog eens 
duur komen te staan.

Met oog op de vorm van de protesten, de denkbeelden achter de protesten en de mogelijke gevolgen ervan, 
kunnen we niet zeggen dat dit “onze Mei ’68” is. Wat we echter wel kunnen stellen, is dat de ‘Black Lives 
Matter’-protesten van dit jaar, mogelijk een nieuwe fase inluiden van het multiculturele project dat begon 
in 1968. Onze huidige elite is namelijk de elite die gevormd is na de studentenprotesten van toen en de 
heersende dogma’s (cultus van de mensenrechten) verschillen in wezen niet met die van de protesten. Waar 
de studentenprotesten van de jaren zestig een ‘revolte’ waren tegen de gevestigde orde, worden de huidige 
betogers in al hun idealen ondersteund door het grootkapitaal. Daarmee is het geen begin van iets nieuws, 
maar simpelweg een volgende fase van iets ouds. 

Misschien zijn mijn voorspellingen voor de gevolgen en mijn conclusie iets te pessimistisch. Laten we dit 
maar hopen, want anders gaan wij een zware tijd tegemoet als vaderlandslievende Nederlanders.
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De afgelopen maanden zijn de subsidiegroepjes en het “verlichte” deel van Nederland uit hun donkere holen 
gekropen om massaal op te roepen tot verwijdering van onze nationale symbolen uit het straatbeeld. Beelden 

en gebouwen werden beklad en er werd zelfs gedreigd om ze omver te trekken. Het gaat niet alleen om 
de beelden, maar nalatenschap en de beelden van onze nationale helden is de laatste maanden steeds meer 

onder druk komen te staan door zgn. ‘antiracisme’-activisten.

Deze voorvallen inspireerden Geuzenbond-activisten in Noord- en Zuid-Nederland om de afgelopen 
maanden eer te bewijzen aan de grote figuren uit onze nationale geschiedenis en actie te voeren tegen deze 
zelfhatende, uit Amerika overgewaaide beweging.

Het is belangrijk om duidelijk te maken dat wij niet met onze nationale symbolen laten sollen door mensen 
die menen tegen racisme te strijden. In werkelijkheid zijn zij slechts anti-Nederlands en zien zij niets 
liever dan het compleet verdwijnen van onze identiteit. In tegenstelling tot wat vaak wordt geroepen zijn 
deze beelden niet slechts stenen figuren zonder betekenis, geplaatst in een vroegere tijd van vermeend 
‘hypernationalisme’.

Een volk zonder geschiedenis heeft geen toekomst. De figuren die afgebeeld zijn in deze beelden hebben 
allemaal geholpen om vorm te geven aan onze identiteit. Wie hen aanvalt en van hun sokkel wil trekken, 
trekt daarmee het fundament onder de Nederlandse identiteit weg. Onze identiteit bestaat niet uit een stel 
vage ‘waarden’, maar is een gedeeld gevoel Nederlander te zijn. Deze realiteit ontkennen geeft blijk van een 
fundamenteel onbegrip van wat het betekent om tot een volk te behoren.

Het is in dit geval niet voldoende om alleen te constateren dat deze aanvallen plaatsvinden. Nog belangrijker 
in dit geval is het hoe en waarom. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Waarom wordt dit anti-
Nederlandse en anti-blanke activisme zo stilzwijgend goedgekeurd door gemeentes en bestuurders, die 
eigenlijk zouden moeten opstaan voor onze geschiedenis?

Veel kan worden teruggeleid tot de protestgeneratie. De krakers van toen hebben niet stilgezeten. Zij zijn 
doorgegaan na de protesten van de jaren 60 en 70 en zijn heden ten dage gemeenteraadsleden, curatoren 
van musea en zitten in subsidiecomissies. Met dit in ogenschouw genomen wordt het plaatje al een stuk 
duidelijker. Waarom krijgt museum Ons’ Lieve Heer op Solder bijvoorbeeld niet genoeg subsidie om haar 
deuren open te houden voor het publiek? Volgens het Amsterdams fonds voor de kunst  is de samenstelling 
van het museum niet divers genoeg:

a c t u e e l

b e e l d e n s t o r m !
O n z e  r e a c t i e

“De commissie vindt, afgaande op het ondernemingsplan en het Actieplan Diversiteit en Inclusie, 
dat Museum Ons’ Lieve Heer op Solder hier wat betreft de personeelssamenstelling te weinig oog 
voor heeft. (...) De voorzichtige terminologie die het museum op dit punt van de aanvraag bezigt 
(ook de term bicultureel valt) wekt bij de commissie de indruk dat het museum niet voluit inzet op 
het werven van mensen van kleur en/of met een totaal andere dan een Nederlandse achtergrond.”
(conclusie van de AFK commissie over het toekennen van een vierjarige subsidie aan het museum)
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Ondertussen krijgen vage groepen als “The Black Archives”, die een zolder volgegooid hebben met 
documenten die ‘het zwarte perspectief’ (wat dat precies moet betekenen wordt vaag gelaten) moeten tonen 
ruim 200.000(!) euro toegekend van het AFK.

Zo bekeken blijkt nogmaals hoe enthousiast men bezig is met het verwijderen van de Nederlandse identiteit, 
ten faveure van een grijze, geglobaliseerde ‘urban’ cultuur die allesbehalve organisch is en linea recta is 
overgenomen uit de zwarte gemeenschappen in de Verenigde Staten. Het is dus simpelweg de realiteit 
dat je, als je staat voor je Nederlandse identiteit, niet alleen de BLM tegenover je hebt staan, maar ook de 
verschillende lagen van de staat en de instellingen die tot de nok gevuld zijn met dezelfde liberale activisten.

De beelden die nu worden aangevallen zijn dus niet alleen zielloze stenen figuren, zij zijn geworden tot 
fysieke symbolen van de Nederlandse natie waardoor ons verleden tastbaar blijft. Ze geven blijk van een 
gedeelde Nederlandse geschiedenis die ons volk gevormd heeft. Zonder historisch besef hoopt men dat 
wij ook de moed verliezen om onszelf als Nederlanders te zien, zodat wij ook eens mee gaan doen aan de 
wortelloze grijze brij van de wereldcultuur. Om deze reden is het belangrijk om deze plekken te behouden 
voor ons nageslacht, opdat wij niet de laatste generatie Nederlanders zullen zijn. Iets waar wij ons als jonge 
nationalisten altijd voor in zullen zetten.

Onze helden zijn helden voor ALTIJD!



d e  d r i e  p i j l e r s  v a n  d e
n a t i o n a l i s t i s c h e  s t u d e n t e n v e r e n i g i n g

Actie, vorming, studentikoziteit. In navolging van de derde aflevering van Weerwoord, waarin onze Senior 
Seniorum Bodem een korte toelichting gaf bij onze studentenvereniging, presenteer ik met enige trots 
onderstaand artikel aan onze noorderburen, waarin we summier deze drie pijlers zullen bespreken. 

Studentikoziteit

Vooreerst is er de studentikoziteit, een vernederlandsing van het Duitse woord studentikos. Met dit woord 
wordt echter niet verwezen naar het bijwonen van lessen, het luisteren naar professoren of het blokken van 
examens. In tegendeel! Studentikoziteit houdt zich bezig met een wereld die ver verwijderd is van proffen 
en cursussen. Het woord staat synoniem voor een manier van leven die enkel mogelijk is wanneer men 
echt student is: een leven van gezellig en gezamenlijk pintjes drinken en pintjes klinken met kameraden. 
Studentikoziteit, dat betekent in de eerste plaats kameraadschap, want dat is waar de NSV! naar streeft: 
kameraadschap voor het leven.

Studentikoziteit uit zich in onze petten, onze linten, onze stijl en onze taal. Het hoogtepunt van de 
studentikoziteit is zonder twijfel de cantus. Onze vereniging is een van de laatste studentenverenigingen 
die nog opereert volgens de regels, zoals deze vervat staan in de blauwe bladzijden van de Studentencodex; 
de Bijbel van iedere student. Onze cantussen zijn meer dan een zatte braspartij, waarbij men tracht zoveel 
mogelijk pinten achterover te kappen zonder enkele minuten later geconfronteerd te worden met een 
opwelling van bier en wat het ook mag zijn dat men die avond te eten had. Neen. Onze cantussen zijn een 
intieme manier om onze Vlaamse, onze nationalistische, en onze studentikoze identiteit te beleven, te vieren, 
en met elkaar te delen.

13

g a s t a r t i k e l

Door Brent v. Klokke



Vorming

Onze tweede pijler is vorming. Pinten pakken 
is fijn, maar indien dit onze enige bezigheid zou 
zijn, onderscheiden wij ons niet van eender welke 
zuipclub. De NSV! is er voor studenten die graag 
een meer kritische blik op politiek en cultuur willen 
vormen; wij zijn er voor jonge mensen die het niet 
eens zijn met wat de linkse mainstream media hen 
opdringt; wij zijn er voor de rechtse en radicale 
Vlaming die genoeg heeft van de marxistische 
propaganda die tegenwoordig examenleerstof 
genoemd wordt; wij zijn het alternatief.

Om ons te weren tegen al die linkse leugens, hebben 
wij echter nood aan vorming. Onder de vorm van 
lezingen door gastsprekers zoals Alain de Benoist, 
debatten tussen politici, en discussieavonden, bieden 
wij onze leden de mogelijkheid om een mening te 
vormen, en deze met materiaal te onderbouwen. 
Verder hebben wij ook enkele tijdschriften, die eens 
per semester uitkomen. Zelf verzorg ik sinds 2019 het 
magazine van de NSV! Gent, De Klokke Roeland, en 
sinds dit jaar breng ik ook het nationaal NSV! blad uit, 
De Branding genaamd.  

Actie

Denken is één zaak, handelen een heel andere. 
Wij kunnen een heel jaar door artikels schrijven 
en magazines uitgeven, of lezingen houden en 
evenementen bijwonen, maar daarmee krijgen 
we natuurlijk niet veel gedaan. Wij bij de NSV! 
verdedigen onze idealen niet enkel aan de toog of 
achter onze computer, wij dragen onze ideologie ook 
actief uit. . Doorheen het jaar organiseren we wel 
eens een stickertocht, waarbij de lantaarnpalen van 
Gent, Leuven of Antwerpen worden ontdaan van 
communistische stickers, om in de plaats onze zwart-
wit-rode zelfklevers op te hangen. 
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Andere ludieke acties omvatten affichecampagnes 
en manifestaties. 

Al deze acties culmineren in onze befaamde (of 
beruchte) jaarlijkse betoging, waarbij wij een 
actueel thema aankaarten en met honderden 
NSV!’ers en sympathisanten door één van onze 
studentensteden trekken. Wellicht de grootste uit 
de recente geschiedenis is onze stille mars tegen 
de plaasmoorde in Zuid-Afrika uit 2018, waarbij 
we aandacht vroegen voor de genocide op blanke 
Boers, en met succes.

Dit was slechts een korte beschrijving van 
de pijlers waarop onze vereniging steunt; een 
beschrijving waarmee verre van alles gezegd is. 
De waarheid is dat het gewoonweg onmogelijk 
is om het sentiment van onze vereniging, het 
kameraadschap van onze club, en de wilskracht 
van de Nationalistische Studentenvereniging uit 
te drukken in woorden. Om het echt te begrijpen, 
moet men er deel van uitmaken. Dus bij deze, 
kom eens mee een pint drinken, kom eens mee 
cantussen, of kom eens mee betogen. Ik beloof u 
dat het de moeite waard is, want NSV!’er, dat is 
men niet voor even, maar voor het leven. 
Houzee!

“Wij bij de NSV! verdedigen 
onze idealen niet enkel aan de 
toog of achter onze computer, 
wij dragen onze ideologie ook 
actief uit.”
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v o l k s v e r h a a l

z e e m e e r m i n  v a n  w e s t e n s c h o u w e n
Er was eens een dorp in Zeeland genaamd Westenschouwen. De vissers waren er overmoedig en
wreed. Op een dag vingen de vissers iets groots. Het bleek een zeemeermin te zijn… De zeemeermin
smeekte de vissers om vrijgelaten te worden, maar zij namen haar mee naar Westenschouwen.
Terwijl ze de zeemeermin bespotten, binden ze haar vast aan de watertoren.
Ineens klonk er een stem uit de zee… Het bleek de zeemeerman te zijn, met hun kind op zijn arm. Hij
kwam de inwoners van Westenschouwen smeken om de vrijlating van zijn vrouw, maar de mannen
en vrouwen van het dorp lachten hem uit. Ze hoopten dat hij nogmaals zou smeken, maar de
zeemeerman bleef enkel kijken naar zijn stervende vrouw.
Na de dood van de zeemeermin snelden alle inwoners van het dorp naar de kust. Ze wilden immers
niets missen van het verdriet van de zeemeerman. Maar de mensen beseften niet wat voor krachten
de zeemeerman had…
De zeemeerman zwom een stukje naar achteren en sprak vervolgens een heuse vloek uit over het
dorp:

Westenschouwen, ’t zal u rouwen
Dat ge heeft geroofd mijn vrouwe,

Westenschouwen zal vergaan,
Alleen de toren zal blijven staan!

De zeemeerman zwom weg en keerde nooit meer terug. Stormen slokten het vissersdorp op en de
mensen verlieten hun instortende huizen. Op de toren na, verdween het dorp.

Westenschouwen was een vissersdorp waarvan de 
haven verzandde in de zestiende eeuw, waardoor
het in verval raakte. Het huidige gehucht met 
dezelfde naam ligt niet op dezelfde plek als het
vissersdorp. De kerk van Westenschouwen 
is inderdaad blijven staan, totdat deze in 1845 
afgebroken werd. De sage is een bekend verhaal op 
Schouwen-Duiveland en ook de reden waarom het 
wapen van het eiland een zeemeermin en -man 
bevat.
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WAAR 
VERZETTEN
WIJ
ONS 
TEGEN?

De westerse wereld is sedert de jaren zestig van de vorige 
eeuw vrijwel volledig in de greep van de zogenaamde 
'Verlichting', hetgeen een ramp is gebleken voor zowel onze 
overheid en staat als voor ons eigen volk. Waarom is dit zo? 
Hoe is dit zo gekomen, en waarom wordt het meer en meer 
aangemoedigd door overheden in heel de westerse wereld?

DOOR FREEK

Dit artikel is het eerste deel van een reeks 
artikelen waarin wij zullen trachten om 
onze denkbeelden meer in detail uiteen 
te zetten

w i j s b e g e e r t e
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T en eerste is 'de Verlichting' (voor zover die als eenheid is aan te duiden) niet beperkt tot 
een bepaalde periode in de geschiedenis. Ze is veel meer dan dat, namelijk een mens- en 
wereldbeeld die plaats en tijd overstijgt. Veel belangrijker dan de kwestie van plaatsing en 
oorsprong is dan ook waar de Verlichting in de kern voor staat. Om dit scherp weer te geven 

is eerst een korte weergave nodig van datgene waar de Verlichting tegen in opstand kwam: de Europese 
Traditie.

De ziel bestaat zelf echter ook uit verschillende delen. Dit zijn de rede, de wilskracht of het temperament 
en tenslotte de begeertes. Van deze delen moet de rede over alles heersen, daarna volgt de wil, en 
onderaan staan de begeertes. Dit is echter niet de staat van de meeste mensen, en er is een harde interne 
strijd nodig om de ziel ‘op orde’ te maken. Hier komt het concept van een ‘oorlog in de ziel’ vandaan. De 
begeerte is namelijk een enorm sterke kracht, en het is makkelijk om er aan toe te geven. Ze wil zelf de 
dienst uit maken, met chaos en ellende tot gevolg. 

Om deze begeerte te overwinnen is wilskracht nodig, die op zijn beurt wordt gestuurd door de rede. 
Een simpel voorbeeld is dit: Iemand is dol op snoep (begeerte) maar hij weet (verstand) dat te veel snoep 
niet goed is voor zijn gezondheid. Als gevolg zal hij dus de consumptie van snoep temperen, mits hij 
voldoende wilskracht heeft. Als de wilskracht ontbreekt, dan zal deze persoon vaak toch toegeven en te 
veel snoep eten, ook al weet hij dat dit ongezond is.

Wat dan oprijst is een beeld van een zgn. ‘oorlog in de ziel’ met allerlei vijandige entiteiten die constant 
met elkaar in conflict zijn. Zo’n oorlog is niet slecht. Integendeel, wie hem strijdt is een soldaat van het 
goede, wat beter is dan een slaaf te zijn van de emotie en de begeerte. Ideaal is het echter niet. Wie 
strijdt loopt immers het risico om overwonnen te worden. Daarom is de ideale staat van de ziel een 
staat van vrede, waarin de begeerte van zichzelf getemperd is en niet constant door de rede onder de 
duim gehouden hoeft te worden. Kortgezegd: de ziel is op zijn beste wanneer alle delen hun plaats in de 
hiërarchie erkennen. Dit is waarom sommige mensen ook wel ‘verstandig’ of ‘redelijk’ worden genoemd

Radicale Opstand

Wat is de visie van de Verlichting? Zij is in 
feite een radicale opstand tegen de Traditie. 
Zij bestempelt deze indeling van de ziel 
als een fabel, een onrealistische standaard. 
De mens is zoals hij is en dat kan hij niet 
veranderen. Hobbes beschrijft de mens als 
een wezen dat in de kern altijd gedreven 
wordt door begeerte en emotie. Dit wordt 
gezien als een onontkoombaar feit van het 
leven. 

Met deze gedachtegang is de notie dat de 
rede zou kunnen regeren over de begeerte 
absurd. Het is juist andersom, de begeerte 
is soeverein in de mens en alles is eraan 
ondergeschikt. Om het voorbeeld van het 
snoep weer terug te halen: iemand die graag 
snoep wil hebben, zal zijn verstand gebruiken om dat te verkrijgen. Maar als de begeerte naar een gezond 
lichaam groter is, dan zal hij het snoep niet willen meenemen. 

Hier komt ook het vrijheidsideaal van de Verlichting naar voren. Als alle mensen in de kern 
gedreven worden door begeerte, dan moet iedereen vrij zijn om die begeerte te bevredigen. Anders 
ontneem je iemand zijn kans op geluk, een van de kernpunten van bijvoorbeeld de Amerikaanse 
onafhankelijkheidsverklaring.

Personificaties van Voorzichtigheid, Rechtvaardigheid en Gematigdheid, de drie grote 
deugden van de mens. Muurschildering in het Rijksmuseum van Georg Sturm.
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Het verlichtingsdenken marginaliseert daarmee de 
oudere opvatting van de mens als kind van God en 
als bijzonder wezen. Ze maakt ons tot niets anders 
dan een dier dat slaaf is van zijn simpele begeerte, net 
zoals een aap dat is. Dit proces is al ruim twee eeuwen 
bezig, en wij maken de voltooiing ervan mee. Alles wat 
hiervoor kwam wordt beschouwd als achterhaald en 
bevooroordeeld, dit geldt ook voor de oude visies over 
volk, vaderland en de natie. Verlichtingsdenkers zijn 
derhalve inherent globalisten. 

Wat is nu het gevolg van de visie van de Verlichting? 
Vooral dit: als de mens alleen gelukkig kan worden door 
het bevredigen van zijn begeerte, en alle begeerte gelijk 
is, dan is de mens niks anders dan een beest. De mens 
is een slaaf. Iemand die alleen maar kan consumeren tot 
zijn dood. 

Deze mens is niet iemand die de moeilijkheden opzoekt 
om ze te overwinnen, maar een luiaard die tevreden is 
met een volle buik en een lekker wijf. Iemand die alleen moeite wil doen als hij er iets materieels voor 
terugkrijgt. Vaak weigert deze mens zelfs dan om nog te werken, tenzij de hebzucht hem aanzet om te 
zwoegen tot hij erbij neervalt. Zo iemand valt simpelweg niet te bewonderen. Hij is geen held, maar een 
varken. 

De wereld die hierdoor ontstaat is er een van een wereldwijde marktsamenleving waarin de mens niets 
anders is dan een producent en een consument. Met een wereldwijde toerisme-industrie, oneindige 
reclames om ons te prikkelen, porno, welzijnscentra, overmatig drugsgebruik, en een eeuwige drang naar 
meer en meer bezit. Nietzsche noemde deze ‘de laatste mens’. Dit is een wereld waarin slechts een kleine 
groep rijken, die immers de meeste middelen hebben om in hun behoeftes te voorzien, écht gelukkig kan 
zijn. Een wereld waarin tirannie de boventoon voert. Dát is waar de eens zo mooie idealen van vrijheid 
en gelijkheid op uitgekomen zijn.

Teloorgang van gemeenschap en cultuur

Hoewel de Verlichting voor een lange tijd stond voor vrijheid, gelijkheid en de emancipatie van de 
gewone man is deze zoals eerder beschreven al snel afgedwaald tot een hedonistische en utopische 
dwaalleer. Een kleine overtuiging dat het leven gemakkelijker zou zijn met een zekere materiele voorspoed 
ontaardde al snel in een heilig geloof in vooruitgang. Waar vroeger door de Traditie nadruk werd gelegd 
op wijsheid en redelijkheid, verdraait de Verlichting de rede tot een puur instrumentale vorm van kennis 
die alleen nuttig is om in ons eigenbelang te voorzien. Met die mentaliteit wordt al snel duidelijk waarom 
veel Verlichtingsdenkers alles wat uit het verleden komt bestempelen als achterhaald, overblijfsels uit een 
donker verleden. Toen men het ‘nog niet snapte’, gekluisterd aan traditie, bijgeloof en onderdrukking.

Een ander effect van de nadruk op individuele vrijheid is het wegvallen van de overtuiging dat er zoiets 
bestaat als een objectief goed, of objectieve moraal in het algemeen. Dit relativisme is misschien wel het 
meest schadelijke aspect van de Verlichting. Als namelijk de objectiviteit niet meer bestaat, dan is alles een 
farce. Alles wat de mens heeft opgebouwd wordt dan een zgn. ‘sociaal construct’, wat de deur openzet 
voor mensen die er op uit zijn om de gemeenschapszin van de mens te ondermijnen. Dit is wat we nu 
zien gebeuren met het steeds verder en verder afbrokkelende gemeenschapsgevoel in Nederland, van 
onze taal, onze cultuur en uiteindelijk ook de staat, alles in naam van de vooruitgang. Alles verandert, dus 
waarom deze instellingen niet?

Deze atomisering van de maatschappij is ook een gevolg van de ramp van mei ’68. In Nederland is zij ook 
al lang bezig, en zij komt sterk naar voren in de manier waarop Nederlanders omgaan met hun eigen taal.

Gemme van Burmania voor Philips II: “Wij Friezen knielen alleen 
voor God!”, maker onbekend.
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Het Nederlands is met een kleine 22 miljoen sprekers een middelgrote taal naar Europese verhoudingen, 
maar steeds meer wordt het Nederlands gemengd met het Engels. Inmiddels is het zo ver gekomen dat 
veel van onze universiteiten ófwel tweetalig, ofwel volledig Engelstalig zijn. Waarom? Dit is het gevolg 
van een culturele trend die vaak Amerikanisering genoemd wordt, deze vindt plaats in alle landen in 
verschillende maten. Aan het einde van het proces blijft er enkel een grijze massa over van mensen 
zonder gemeenschap, die geen geborgenheid kunnen trekken uit hun omgeving. Ze zijn immers allemaal 
vrije individuen.

Dit komt ook terug in hoe onze maatschappij tegen erfgoed aankijkt. Als iets niet meer gezien wordt als 
erfgoed, maar als een product, dan wordt het vogelvrij. Oude gebouwen in stadscentra moeten plaats maken 
voor woontorens. Zo ook voor parken en andere natuurgebieden. Er kan immers meer geld verdiend 
worden op die manier. 

Speelt de toekomst dan überhaupt een rol? Absoluut niet. Wie zichzelf niet ziet als erfgenaam van een 
eeuwenlange reeks voorouders, zal zeker niet geneigd zijn om zichzelf te zien als het begin van een lange 
reeks nakomelingen. Na ons de zondvloed is het devies. Ook een consequentie van de nadruk op het 
individu van de Verlichting is dus het verlies van duiding in de tijd. Egocentrisme komt ervoor in de plaats.

Het eindspel

Waarom zou iemand dit willen? Het is 
eigenlijk duivels simpel: Als men zich niet 
in een gemeenschap bevindt, hetzij de 
familie (de aanval op het traditionele gezin 
is ook volop ingezet de laatste jaren) of 
de natie in het verlengde, schept dat een 
leegte. De mens is namelijk fundamenteel 
een sociaal wezen, hoezeer individualisten 
zich ook tegen die notie verzetten. Als 
er echter zo’n leegte ontstaat zal iemand 
die willen vullen. Dit kan alleen niet met 
gemeenschap en geborgenheid, aangezien 
die restanten van het donkere verleden zijn 
die moeten verdwijnen. Anders komen we 
niet vooruit, en dat kunnen we natuurlijk 
niet hebben. Wat er dan gebeurt is dat men 

die leegte probeert op te vullen met begeerte naar bezit, met name het consumeren van producten.

Hoe kan het dan dat dit proces steeds verder en verder doorzet, ondanks dat het zo recht tegen de natuur 
van de mens ingaat? Oud VVB-voorzitter en N-VA vertegenwoordiger Peter de Roover stelde het 
volgende: De volkse eigenheid van de naties staat de plannen van de machthebbers in de weg. Deze groep 
machthebbers bestaat uit drie groepen: Machtsgeile politici, Megalomane bureaucraten en grootindustriële 
belangengroepen.

Om de macht te behouden moet een groep zwak, manipulatief en vormeloos zijn. Daarom moeten alle 
verschillen tussen groepen wegvallen, dus ook de onzinnige “boerentaaltjes” moeten vervangen worden 
door een internationale taal zoals het Frans, of liever het Engels. De eigen geschiedenis en trots op wat ons 
volk groot heeft gemaakt moet wijken, totdat er niks overblijft dan een wereldwijde maatschappij, waarin 
een grijze massa mensen allemaal dezelfde producten kan consumeren, en de dogma’s van de overheid als 
koude pap slikt.

De machtigen in onze maatschappij zijn dermate geïnternationaliseerd dat men de taal niet meer erkent 
als een levend onderdeel van de Nederlandse volksaard. Het is voor hen slechts een noodzakelijk 
communicatiemiddel dat alleen nuttig is voor economische doeleinden. Met die instelling in ogenschouw 
is het geen wonder dat ze de wonderbare geschiedenis van ons volk, dat eens toonaangevend was voor de 
wereld, niet meer (willen) kennen.

Personificaties van Hoop, geloof en Liefde. Muurschildering in het Rijksmuseum van 
Georg Sturm. 
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Met deze informatie in ons achterhoofd kunnen we tenslotte de volgende conclusie trekken: de 
verlichtingsmens is een mens die alleen nog op zijn eigen begeerte is gericht, met name in de vorm van 
de markteconomie. Een mens is producent en consument, alles is een transactie, waardoor alle besef van 
geschiedenis en onderlinge binding wegvalt. Dit zet de deur wagenwijd open voor de groten der aarde 
om de volkeren uit te buiten door steeds meer macht te geven aan hun supranationale instellingen zoals 
de VN en EU, en die instituties te gebruiken om zichzelf te verrijken. Het einddoel van het grootkapitaal 
is daarmee niet vrijheid, maar tirannie. De enige mogelijkheid om dit te vermijden is een terugkeer naar 
de Traditie.

In het volgende artikel zal ik ingaan op de rol van spiritualiteit en religie en hoe het grotendeels wegvallen 
van de rol van de kerk heeft bijgedragen aan het verval van de samenleving.

“Hoe zwakker de mens is in morele geestkracht, des te meer waarde 
zal hij hechten aan de opvolging van mode en gebruiken; want daarin 
vindt hij de stem waaraan hij behoefte heeft, terwijl zij tevens de geringe 
ontwikkeling zijner persoonlijkheid bemantelen”

C. J. Wijnaendts Francken (1863-1944)



g e s c h i e d e n i s
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We zijn hoogstwaarschijnlijk allemaal bekend met de grote namen uit ons maritiem verleden. Michiel de 
Ruyter, Maerten en Cornelis Tromp, Piet Hein, Aert van Nes, het admiraalsgeslacht Evertsen en ga zo 

nog maar even door. Maar er zijn ook genoeg zeehelden die uit ons collectief geheugen zijn verdwenen. 
Sommigen omdat ze simpelweg in de vergetelheid zijn geraakt, anderen met een achterliggende reden. Eén 

van die vergeten, en in dit geval verzwegen, zeehelden is Jacob Benckes. 
In het kort zal ik zijn achtergrond, zijn grootste wapenfeiten en de reden van zijn vergetelheid verklaren.

Jacob Benckes, of Binckes, zag het levenslicht op een van de eerste dagen van september in het jaar des 
Heeren 1637. Op zondag 10 september 1637 werd hij in de gereformeerde kerk van Koudum gedoopt. De 
ouders van Jacob, Bencke Benckes en Rinck Jacobs Hinnema, kwamen allebei uit zeevarende families 
die al minstens drie à vier generaties in Koudum woonden. Derhalve was Jacob min of meer voor de 
koopvaardij in de wieg gelegd. Al op achttienjarige leeftijd had hij een eigen bedrijf in de vorm van een 
rederij met partenhouders (aandeelhouders), minstens tien man personeel en een zeeschip, genaamd de 
Grauwe Valck. Net als de rest van de familie, al zijn broers en bijna al zijn neven zijn koopvaardijschipper 
geweest, zat hij in de houtvaart. Echter liet hij het echte schippersbestaan al snel voor gezien. Een deel 
van zijn geld investeerde hij in landerijen en de aanleg van een eendenkooi.

Omstreeks het voorjaar van 1664 treed Jacob Benckes toe tot de Admiraliteit van Amsterdam en begint 
zijn maritieme loopbaan. Wanneer in 1665 de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog uitbreekt krijgt Benckes 
het bevel over het schip Schager Roos, dit is tevens de eerste keer dat zijn naam in de archieven van de 
admiraliteit voorkomt. De Schager Roos maakte deel uit van een eskader dat gedurende de winter van 1665-
1666 de Nederlandse koopvaardijvloot moest beschermen. In 1666 nam hij als kapitein in het eskader van 
Cornelis Tromp deel aan zowel de Vierdaagse als de Tweedaagse Zeeslag. In deze laatstgenoemde zeeslag 
is hij als kapitein te vinden op het schip Verenigde Provinciën, niet te verwarren met de bekende Zeven 
Provinciën. Na deze wapenfeiten wordt Jacob Benckes in 1666 tot kapitein in buitengewone dienst benoemd. 
Een snelle carrièrestart dus. Tijdens de Tocht naar Chatham in 1667 is Jacob Benckes te vinden op het 
fregat Essen, onder luitenant-admiraal Willem Jospeh van Ghent. Benckes had als taak het aan land zetten 
van de troepen. Verder was hij nog betrokken bij de blokkade van de Theems, zo kon niemand zonder de 
toestemming van de Nederlandse vloot London in of uit varen. De blokkade werd volgehouden om druk 
te zetten op de vredesonderhandelingen. Op 31 juli 1667 werd de Vrede van Breda bekrachtigd, waarmee 
een einde kwam aan de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog. Na de oorlog kwam hij in vaste dienst bij de 
admiraliteit en maakte hij twee konvooireizen naar de Middellandse Zee. In 1670 maakte hij, als kapitein op 
het fregat Beschermer, deel uit van een eskader dat in die streken een succesvolle strafexpeditie tegen 

“
Een voorsichtigh Soldaet, een manhaftigh 
Capiteyn, een getrouw Commandeur, en 
een goedertieren Christen, wiens voorige 
Helden-daden bewijs gaven van grooter 
verwachtingen, nalatende aen het Vaderlandt 
een sucht tot sijn persoon.

J a c o b  B e n c k e s Door allert
Een verzwegen en vergeten zeeheld.
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Barbarijse kapers uitvoerde. Tijdens de Derde Engels-Nederlandse Oorlog bewijst Benckes zichzelf als een 
bekwaam zeeman. Tijdens het Rampjaar bevindt De Republiek zich in ‘De schrikkelykste en gevaarlykste 
oorlogh die den Staat der vrije Nederlanden ooit overviel’. Het is het jaar waarin Michiel de Ruyter ‘In 
een jaer twee groot koningkryken, tot driemael toe de trotse vlag deedt strijken.’ We vinden Jacob Benckes 
tijdens de Slag om Solebay terug, als eerste kapitein – na de hoofdofficieren – van het eskader van Van 
Ghent, op het linieschip Woerden. In deze slag werd hij geacht niet van de zijde van Van Ghent te wijken en 
behoorde hij tot de vier belangrijkste kapiteins van de admiraliteit van Amsterdam. 

In december 1672 vertrekt Jacob Benckes als commandeur van vier fregatten voor een konvooiopdracht 
richting het zuiden. Pas in de zomer van 1674 keert hij terug. In de tussentijd assisteerde zijn eskader bij 
de begeleiding van koopvaardijschepen in de Middellandse Zeeregio en ondernam hij vanuit Cádiz een 
expeditie naar West-Indië om Engelse en Franse doelen aan te vallen. Tijdens deze expeditie werkte hij 
samen met Cornelis Evertsen de jongste (1642-1706), leider van een door de admiraliteit van Zeeland 
uitgezonden eskader. Hoewel beide gezagvoerders samen optrokken en de Engelse tabaksvloot bij Virginia 
ruïneerden en Nieuw-Nederland heroverden, ging Evertsen als leider van deze expeditie de geschiedenis 
in. Dit had een politieke reden en is tevens een van de redenen dat Benckes herinnering enigszins naar 
de achtergrond verdwenen is. De toenmalige stadhouder, Willem III, stond voor de onmogelijke opdracht 
een goede uitganspositie te krijgen in de vredesonderhandelingen, zonder zijn Engelse ooms koning Karel 
en James, de hertog van York, publiekelijk voor hun hoofden te stoten. De heroverde kolonie New-York, 
voorheen Nieuw-Amsterdam, was namelijk hun trotse bezit geweest. De expeditie van Benckes en Evertsen 
de jongste bracht Engeland veel schade toe en de herovering van Nieuw-Nederland vormde een extra 
troef. Maar als Willems betrokkenheid uit zou komen zou dat het vredesproces kunnen verstoren. Omdat 
dit enerzijds dodelijk zou zijn voor zijn relatie met de zeer eergevoelige koning Karel en anderzijds omdat 
het een regelrechte klap in het gezicht van de hertog van York zou zijn. Door Cornelis Evertsen de jongste 
als leider naar voren te schuiven en hem de eer te geven van het succes, kwam Willem III tegemoet aan 
alle bezwaren. Het prestige van Zeeland kreeg bevestiging als zelfstandig zeegewest dat admiralen van 
naam voorbracht. Op deze manier kon Willem III de verantwoordelijkheid voor de tocht wellicht voor een 
belangrijk deel van zich afschuiven. Voor meer informatie over dit bijzondere voorval verwijs ik jullie van 
harte door naar het boek ‘Verzwegen Zeeheld’ van Jan de Vries.

In 1676 kan Jacob Benckes in één adem worden genoemd met Michiel de Ruyter en Cornelis Tromp, 
als bevelhebbers van de drie belangrijkste vlootuitrustingen van dat jaar; een Zeeuw, een Hollander en 
een Fries. Opperbevelhebber De Ruyter begon aan zijn laatste tocht en voer naar de Middellandse Zee 
om Spanje bij te staan in de oorlog tegen Frankrijk. Luitenant-admiraal Tromp voer naar de Oostzee, 
overigens in Deense dienst als bevelhebber van een gecombineerde Deens-Nederlandse vloot tegen 
Zweden, en commandeur Jacob Benckes voer naar West-Indië voor een expeditie gericht tegen Franse 
belangen. Bovendien wilde men de Nederlandse positie in Latijns-Amerika versterken. Op zijn expeditie 
veroverde Benckes onder andere Cayenne. Verder vielen de Nederlanders verscheidende Franse eilanden 
aan en verwoesten ze onder andere de Franse kolonies Marie-Galante en Sint-Maarten, verder maakten 
ze buit in de vorm van schepen, slaven en materialen voor de productie van suiker. Ook koloniseerde de 
expeditievloot van Benckes de voormalige Nederlandse kolonie Tobago, ofwel Nieuw-Walcheren. Na de 
geslaagde veroveringen op de Fransen liet Benckes een fort bouwen op Tobago, de Sterreschans, en wachtte 
de Franse vergeldingsacties af. De Franse koning was hier vanzelfsprekend niet van gediend en stuurde een 
eskader onder leiding van Jean d’Estrées naar het eiland. Tussen 3 en 12 maart 1677 werd de Eerste Slag bij 
Tobago uitgevochten, hetgeen resulteerde in een Nederlandse overwinning. De Nederlanders behielden het 
eiland en het fort, maar waren uitermate verzwakt. Afgezien van een hulpeskader van de admiraliteit van 
Amsterdam bleef daadwerkelijke hulp en versterking uit Nederland achterwege, de Fransen stuurden echter 
zonder dralen een nieuw eskader. In december 1677, negen maanden later, keerde Jean d’Estrées terug met 
een groot eskader. Op zondag 12 december openden de Fransen het vuur op het fort. Eerst met geweren, 
maar toen dat niet bleek te werken haalden ze het grote geschut tevoorschijn. De gevierde ingenieur De 
Combes wilde samen met een uitvinder een nieuwe mortier voor het gericht afschieten van vuurballen 
testen. De eerste vuurbal kwam achter het fort terecht, de tweede ervoor, maar nummer drie trof doel. De 
vuurbal viel door het dak van het kruithuis waar 30.000 pond kruit lag opgeslagen. ’T Welck sulck een 
effect dede dat den vice-admirael Binckes, 15 officieren en 300 soldaten daer doot door in de lucht vlogen.’ 
De enorme explosie ruïneerde de Sterreschans volledig en van Benckes en zijn manschappen restte alleen 
nog hun verscheurde lijken. 
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Het betekende het einde van de Nederlandse kolonie in Tobago en het einde van het avontuurlijke leven van 
de Friese zeeheld. Zijn stoffelijk overschot, of wat er nog van over was, is niet gebalsemd en naar Nederland 
vervoerd, zoals soms gebeurde met gesneuvelde officieren, maar zal met die van zijn gesneuvelde kameraden 
in een grote kuil op het strand van Tobago terecht zijn gekomen. Het gebruikelijke eerbetoon voor een ge-
sneuvelde zeeheld was een lofdicht en het drukken en verspreiden van zijn afbeelding. Grote namen kregen 
bovendien een praalgraf, veelal op kosten van de admiraliteit. Op last van Willem III en de Staten-Generaal 
waren deze gebruiken echter uit de mode geraakt, geen praalgraf voor Benckes dus. Jacob Benckes heeft 
in de geschiedenis niet de positie gekregen die hem toekwam. Met dank aan het boek van Jan de Vries, en 
hopelijk dit artikel, kunnen wij hem de eer en dank betonen die hem toekomt. 

Hy vliegt geswindt van ‘t noorden naer het westen,

Daer Binkes, in Tabagoos enge vesten,

Het Fransch geweldt manhaftig tart, en keert.

Hy siet van ver hoe sich de heldt verweert.

Hy siet hem met het strenge noodlot kampen,

En sneuvlen in een gloedt van oorlogsrampen,

Daer’t eind hem kroont met een beklaegde doodt.
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p i e t e r  g e y l
vaderlanders:

In de nieuwe rubriek Vaderlanders schijnen wij steeds een licht op een belangrijke vaderlandse denker. Dat 
kan een filosoof zijn, maar ook een historicus of een politicus die een belangrijke bijdrage geleverd heeft 
aan de vorming van onze identiteit. Deze eerste editie leek het ons passend de grondlegger van de Groot-

Nederlandse gedachte te behandelen: Pieter Geijl.

Korte levensloop
Geboren in Dordrecht in 1887 heeft Pieter Geijl, na in Den Haag het gymnasium te hebben afgerond van 
1906-1911 Nederlandse letteren en later geschiedenis gestudeerd in Leiden. In 1914 reisde hij af naar Londen 
als correspondent voor de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Deze functie bleef hij vervullen tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. In die oorlogsjaren moest hij meerdere keren de strijd aangaan met het Britse Foreign Office 
vanwege de Britse oorlogscensuur van die tijd. Geijl’s telegrammen moesten Engeland in een meer positief 
licht zetten, wat Geijl weigerde te doen.
In 1919 legde Geijl zijn journalistieke functie neer toen hij door de senaat van de Londense universiteit de 
functie van hoogleraar aangeboden kreeg bij het toen pas opgerichte Department of Dutch studies. Na deze 
functie 17 jaar vervuld te hebben vertrok hij in 1936 weer naar Nederland, waar hij het hoogleraarschap 
aanvaardde in Utrecht, ditmaal voor nieuwe geschiedenis.
Ondanks zijn kritiek op de Oranjes werd Geijl in 1941 benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen. In 1957 werd hem de P.C. Hooft-prijs uitgereikt voor zijn wetenschappelijk 
werk. Een jaar later ging hij met pensioen. 
Pieter Geijl overleed in 1966 in Utrecht.

Geschreven werken en denkbeelden
Pieter Geijl was, ondanks zijn liberale denkbeelden, boven alles een nationalist. Hij wordt algemeen gezien 
als de grondlegger van de Groot-Nederlandse gedachte, deze vertolkte hij voor het eerst in een boek met 
dezelfde naam. Volgens hem waren Vlamingen onderdeel van de Nederlandse stam, in tegenstelling tot 
wat toentertijd vaak werd beweerd. Historici in Geijl’s tijd wrongen zich namelijk in allerlei bochten om 
te bewijzen dat Vlamingen en Noordnederlanders een fundamenteel verschillend volk waren. Hiervoor 
werden allerlei redenen aangevoerd zoals godsdienst, invloed van het Frans en het feit dat de zuidelijke 
Nederlanden zichzelf in hun ogen niet konden handhaven tegen de Spaanse overheersing. Geijl trok echter 
de conclusie dat niet een zwakkere volksaard van de Vlamingen tot een splitsing had geleid, maar de ligging 
van het land, met name de grote rivieren. 
Geijl heeft zichzelf zijn leven lang betrokken gevoeld bij de zaak van de Vlaamse beweging. In een rede bij 
zijn aanvaarding van het hoogleraarschap in Utrecht sprak hij de volgende woorden:

“Wie de herleving van de Vlaamse geest van nabij heeft 
gadegeslagen, wie de offers doorvoeld heeft, die Vlamingen gebracht 
hebben om voor hun volk zijn recht op onze gemeenschappelijke 
Nederlandse cultuur te winnen, die bezit een voor heel zijn leven, 
voor heel zijn begrip van het verband tussen nationaliteit, cultuur en 
staat verrijkende ervaring.”

Door Fasterade



Geijl’s meest bekende werk, de driedelige Geschiedenis van de Nederlandse stam presenteerde eveneens 
een grootnederlandse opvatting van de Nederlandse geschiedenis. Hij sprak zich in het werk uit tegen de 
orthodoxe protestanten en regenten omdat zij weigerden om de Vlaamse gewesten die deel uitmaakten van 
de Unie van Utrecht en dus bescherming van de Staten-Generaal verdienden, terug te veroveren op de 
Spanjaarden. 
Ook was hij sterk gekant tegen de onderdrukking van katholieken in Noord-Nederland, een verschijnsel 
dat hij de ‘protestantisering van het Noorden’ noemde. Volgens hem zou de Noordnederlandse staat te veel 
gericht zijn op het beschermen van protestantisme 
(met name onder koning-stadhouder Willem III) in plaats van het koesteren van de Nederlandse 
cultuurgemeenschap. Hoewel Geijl geen katholiek was, brachten deze kritieken op de toenmalige 
geschiedschrijving in Nederland hem noemenswaardige populariteit bij Nederlandse katholieken, maar wekte 
kwaad bloed bij anderen. Zo zeer zelfs dat zijn standpunten over de Nederlandse geschiedschrijving, samen 
met zijn kritische positie tegenover de oranjes hem enige tijd beletten om een benoeming tot hoogleraar te 
krijgen. 

Voor Geijl was de eenheid van de Nederlanden gebaseerd op twee dingen: Taal en cultuur. Bloed speelde 
volgens hem slechts een beperkte rol. Zijn grootste doel was dan ook om de staat aan te moedigen om 
juist die twee elementen ten opzichte van de Vlamingen te versterken in Nederland. In plaats van het 
benadrukken van een specifieke godsdienstige identiteit. Hier komt de meer liberale visie van Geijl naar 
voren. Hij geloofde dat vaderlandsliefde samen met historisch nationaal besef de beste grondslagen zijn 
voor een gezonde natiestaat. Zijn afkeer van het kosmopolitische denken van veel Nederlanders blijkt uit 
onderstaand citaat:

Voor Geijl was het nationalisme essentieel voor het waarborgen van de vrede. Volgens hem kon die pas 
bereikt worden wanneer alle volkeren in hun eigen thuisland konden leven. Dit is ook deels de reden dat hij 
erg vijandig tegenover de Belgische staat stond. Voor hem was die staat slechts een instrument voor Frans 
cultureel imperialisme die het liefst zo snel mogelijk opgeheven moest worden. 

Al met al kunnen we gerust stellen dat Geyl’s werken van grote invloed zijn geweest op de grotere vorming 
van een nationaal bewustzijn in Nederland. Door zijn inzet en overtuiging zijn steeds meer Nederlanders, 
zowel in Noord-Nederland als in Vlaanderen zich bewust geworden van onze onderliggende cultuur- en 
taalgemeenschap die de kunstmatige Belgische grenzen overstijgd.  Hoewel de grootnederlandse gedachte 
enigszins uit de mode raakte na de Tweede Wereldoorlog, ziet men tegenwoordig weer een brede steun 
opkomen voor dit ideaal. 
Van D66 tot de PVV en van de SP.A tot Vlaams Belang zien mensen een gemeenschappelijke band  die 
partijlijnen overstijgt: Het besef Nederlander te zijn.

Meer weten over Pieter Geyl? Hieronder enkele leestips: 
•   P. Geyl, Geschiedenis van de Nederlandsche Stam, Nederlandse Bibliotheek, 1930-1937.

•   P. Geyl, De Groot-Nederlandsche gedachte, Uitgeverij Tjeenk Willink en zn., 1925, Haarlem.

•   Verzamelde Opstellen, uitgeverij Het Spectrum, 1978, Utrecht/Antwerpen, ISBN 9027454108

•   Geyl en Vlaanderen: Brieven en notities, Uitgeverij De Nederlandse Boekhandel , 1973-1975, Utrecht/Antwerpen, ISBN 9028998616.

“Op de kosmopolitische beschouwing kan de historicus eenvoudig 
antwoorden, dat hij de nationale indeling als grondslag van 
onderzoek en beschrijving aanvaardt, omdat zij klaarblijkelijk in 
het leven der mensheid een realiteit is; niets onhistorischer dan 
het wegdenken van grenzen waardoor het geestelijk zowel als het 
staatkundig gebeuren van zoveel menselijke geslachten als waarvan 
wij heugenis hebben, bepaald is en vorm gekregen heeft. Maar de 
historicus die tevens patriot is, kan meer doen. Hij kan ontkennen dat 
liefde noodzakelijkerwijze haat veronderstelt en hij kan betogen dat 
liefde voor het eigene een alleszins gewettigde drijfveer tot historische 
arbeid verstrekt.”
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h e t  n a t i o n a a l 
j o n g e r e n  v e r b o n d

Jeugdbewegingen van Weleer

Door Haitsma Mulier

Een veel voorkomende gedachte die (vooral Nederlandse) buitenstaanders hebben als zij aan 
vaderlandslievende jongeren denken is dat organisatie, uniformiteit en vorming abnormaal zijn. De nog 

bestaande verenigingen in Nederland met een traditionalistische insteek zijn zodanig klein dat ze volledig 
worden overschaduwd door liberale en richtingsloze studentenverenigingen die zelfverheerlijking boven 

gemeenschapsvorming plaatsen. Het wil echter zo zijn dat Nederland een bescheiden maar toch belangrijke 
geschiedenis met echte conservatief-revolutionaire jeugdbewegingen kent, waarvan de meest belangrijke in 

dit artikel aan bod zal komen. 

Op 21 december 1925 werd in Arnhem de “Jongerenbond tegen Eenzijdige Ontwapening” opgericht. Dit 
initiatief kwam van een aantal scholieren van het Arnhems Gymnasium. Na wat uitbreiding en campagne 
voeren tegen het pacifisme, het liberalisme en het socialisme werd op 17 December 1927 deze bond 
omgedoopt tot een Nationaal Jongeren Verbond, waarna er afdeling in Nijmegen en Den Haag ontstonden. 
In de tijd tussen de wereldoorlogen spande het NJV zich in tegen de cultuur die voortkwam uit het 
sentiment “Indië los van Holland” dat veel onder links-liberale jongeren leefde.

In hun tijdschrift “De Trom” schreef het NJV over het belang van Indië en ‘s lands defensie. De versterking 
van onze weerbaarheid, het uitgangspunt van de Jongerenbond, waaruit het NJV was voortgekomen, bleef 
ook nu een der voornaamste punten van het NJV programma; zo bleef het Verbond ook vertegenwoordigd 
in het Centraal Comité tot Waarschuwing tegen Eenzijdige Ontwapening, dat geleid werd door Dr. J. C. 
Eringaard. Naast landelijke weerbaarheid streefde het NJV ook naar weerbaarheid op persoonlijk vlak, 
zowel voor het lichaam als voor de geest. Hiermee genoot het NJV van een samenwerking met de 
Nederlandse strijdkrachten die verschillende activiteiten met hen organiseerden. In samenwerking met 
de Koninklijke Marine organiseerde het Verbond in 1934 een Marinedag, waarbij voor de Scheveningse 
kust een vlootparade werd gehouden; vanaf 1936 werden jaarlijks Zeekampen georganiseerd, om de 
belangstelling van de Nederlandse jeugd voor de Marine wakker te roepen. Het uniform van de NJV-
Wacht , de jeugdafdeling van het Verbond, ontbrak nooit bij openbare plechtigheden en betogingen voor 
het Koninklijk Huis, dat herhaalde malen blijk gaf van warme sympathie voor deze vaderlands-bewuste 
jongeren. Als sprekers op vergaderingen van het NJV traden o.a. op: Dr. H. Colijn, Dr. P. H. Ritter jr., Prof. 
Dr. Gerretson, Luitenant-Generaal Seyffardt, Prof. Jhr. de Savornin Lohman, Prof. Mr. Dr. Westra en Mr. Dr. 
van Gybland Oosterhoff. Al deze activiteiten leidden tot een  snelle groei van het Verbond; telde het NJV in 
haar oprichtingsjaar 50 leden, in 1931 bedroeg dit aantal reeds meer dan 2.000, terwijl vóór 1940 het 5.000e 
lid werd ingeschreven. Buiten continentaal Nederland had het NJV ook een afdeling in Nederlands-Indië, 
onder leiding van ene W. Inden.

In 1933 gaf Inden namens het NJV “Onze Taak” uit, een boekje met daarin de doelstellingen van het 
Verbond. Inden en het Verbond pleitten hierin voor vaderlandslievende bewustwording en hekelen zij 
andere organisaties van hun tijd, die door ouderen en niet door jongeren zelf zijn opgericht.
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Er moet worden “voortgebouwen op de grondslagen, door de historie gelegd” en een behoudend doch 
idealistische blik op de wereld moet worden ontwikkeld bij de jeugd. Dat idealisme beschermt het NJV 
van het worden van een “reactionaire” beweging, aldus Inden, want strijdbaarheid en behoudende 
vooruitstrevendheid zijn geen kenmerken van een bekrompen beweging. Wel was de conservatief-
revolutionaire richting erg aanwezig in deze tekst van het NJV, iets wat in gelijktijdig bestaande bewegingen 
veelal ontbrak. 
Toen het NJV het “Roseboek der Muiterij” uitgaf in 1934 als reactie op de muiterij op de “Zeven Provinciën” 
in Indië en de ondermijnende socialistische pers in Nederland terecht aanwees als de verantwoordelijke 
partij kreeg het Verbond plotseling grote populariteit. Dit leidde tot een poging van jongeren gelieerd aan 
Nationaal Socialistische Beweging en de Algemeen Nederlandse Fascisten Bond om het Verbond binnen te 
dringen en er een fascistische jeugdbeweging van te maken, maar het bestuur van het NJV hield voet bij 
stuk en verbood lidmaatschap van de NSB voor verbondsleden. 

Een opvallend initiatief van het NJV was het stichten van de Nationale Jeugddienst, een instituut tot 
voorlichting en steun op maatschappelijk gebied, als bijdrage tot het bereiken van het vaderlandse ideaal: een 
gelukkig, werkend jong-Nederland. Tijdens de bezetting keerde het Verbond zich volledig tegen de Duitsers 
en maakten NJV’ers een groot deel uit van het verzetswerk van de “Oranje Garde”, waarbij tachtig van 
hen - onder wie Th. Taconis, Dr. O. Verdoorn en Dhr. Mr. W.M. de Brauw - in deze strijd hun leven gaven. 
Onmiddellijk na de bevrijding hervatte het Verbond 
zijn activiteit. In samenwerking met het comité “Handhaving Rijkseenheid” was deze activiteit nu in de 
eerste plaats gericht op het behoud van de zo zwaar aangetaste Rijkseenheid. Ook de NJV-Wacht werd weer 
opgericht met vendels in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen. In 1952 kon het 
Verbond zijn vijfentwintigjarig bestaan herdenken; op de in dit 
jaar gehouden centrale kadercursus sprak o. a. Luitenant-Generaal M. R. H. Calmeyer, Vice- 
Admiraal F. J. Kist en de ambassadeur van de Unie van Zuid- Afrika Kolonel P. I. Hoogenhout. Hieruit 
blijkt dat het NJV zich nog steeds in de steun en en belangstelling van autoriteiten mocht verheugen. In het 
bijzonder de samenwerking met de Marine - jaarlijks bevestigd door de Zeekampen van het NJV - droeg 
veel bij tot de goede naam van het Verbond. 

Het tij begon in Nederland echter te keren; enerzijds was de strijd om Rijkseenheid verloren na het verlies 
van Indië en zonk Nederland terug tot een kleine natie die aan deze wereld een nieuw aanzien gaf; in dit 
na-oorlogse Nederland ontbrak het geestelijk klimaat, waarin zuiver behoudende en vaderlandslievende 
jeugdbeweging kon groeien. Aan de andere kant was door de druk van de bezetting een betrekkelijke 
nationale eenheid tot stand gekomen - daargelaten of bij dit nieuwe “nationaal Reveil” wel bij alle partijen 
waarlijk nationale gevoelens in het spel waren- en werkten zelfs de staats vijandige machten van het 
verleden mede aan het nationaal herstel. De nieuwe druk van het internationale communisme zorgde er ook 
voor dat geen enkele partij zich meer in het bijzonder tegen het koningshuis zou keren, iets wat tot een groot 
verlies van leden leidde voor het bij uitstek Orangistische Verbond. Tot de zelf-opheffing van het Verbond 
in 1955 zouden de overgebleven leden zich richten op het behouden van de overige Nederlandse overzeese 
gebieden, een zelfde soort behoudende hervorming van het landelijk denken als waar ze voorheen voor 
pleitten en, opvallend genoeg, Europees federalisme. Er werden ook nog enkele pamfletacties gehouden met 
anti-communistische leuzen en een periodiek genaamd “Let op Uw Saeck” werd gepubliceerd.

In Geschiedenis der conservatieve revolutie in Nederland uit 1958 (3 jaar na het ontbinden van het 
NJV) schrijft Paul van Tienen dat “een herleving van het Nationaal Jongeren Verbond als een waarlijk 
conservatief-revolutionaire beweging, die voortbouwend op haar beginselen in deze zin een nieuw 
antwoord geeft op de vragen van onze tijd” zeker niet ondenkbaar is. Van Tienen noemt als voorbeeld dat 
de vendel van het Verbond in Scheveningen is voortgezet in een kleinere organisatie die voornamelijk 
aan wandelsport doet. De zeekampen die het NJV hield met de marine zijn ook door een kleinere groep 
voortgezet, namelijk het Jeugd Zee-verbond. Toch is het uitzonderlijke succes van het NJV sindsdien niet 
meer geëvenaard. De nationale eenheid die is ontstaan na het einde van de bezetting heeft het moeilijk 
gemaakt voor zuiver vaderlandslievende bewegingen om voeten in de aarde te vinden en de algehele 
depolitisering van het koningshuis en de strijdkrachten (voor zover deze niet als verenigd met het 
liberalisme kunnen worden beschouwd) laat ook geen ruimte meer over voor een zelfde soort nauwe 
samenwerking als die het Verbond in zijn hoogtijdagen genoot.
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Dit hoeft echter niet te betekenen dat er geen plaats meer is voor een Verbond zoals het NJV. De vragen van 
onze tijd zijn anders dan die van in de Koude Oorlog of zelfs van daarvoor, wat het Nederlandse volk dus nu 
ook voor andere keuzes zet. De eens zo verbindende wereldorde die na de bezetting het vaderlandslievende 
conservatisme deed afzwakken heeft in de loop van de jaren de schijn van enige nationale gevoelens 
opgegeven terwijl jong-Nederland juist de behoefte heeft aan die vorming en weerbaarheid die het NJV 
ooit wel 5000 jongeren kon bieden. Waar vroeger moest worden gehamerd op het behouden van de 
Rijkseenheid is nu de mogelijkheid om te pleiten voor echte Volkseenheid, zonder dat er een deel van de 
boodschap van voorgaande bewegingen verloren gaat. De verscheidenheid aan activiteiten die het Verbond 
ondernam en die voortgezet zijn door kleinere opvolgers kunnen nu evengoed met een beetje financiële 
inzet worden gedaan zonder dat het een afschrikwekkend effect heeft op onze apolitieke landgenoten. 

Hierin zit echter wel het grootste verschil tussen toen en nu; in de laatste jaren van het NJV begon de 
binnenlandse veiligheidsdienst voorzichtig rapporten op te stellen over de “anticommunistische activiteiten” 
van het Verbond en hoewel daarin werd gesteld dat er geen sprake was van gevaar voor de sociale 
stabiliteit, is het sociale element in dit soort onderzoeken met de tijd alleen maar groter geworden.
Dat wil zeggen, waar ooit de koningin in 1939 vanaf haar bordes een halfuur lang met plezier stond te 
zwaaien naar voorbij marcherende NJV’ers is er een enorm stigma ontstaan jegens vaderlandslievende 
bewegingen sinds grofweg het einde van de jaren ’60 tot de jaren ’00 van onze eeuw.  Het is belangrijk 
voor bewegingen zoals de Geuzenbond om te laten zien dat dit stigma onterecht is. Om deze reden loont het 
om te kijken naar de hoogtijdagen van het verleden met een behoudende blik op de toekomst.
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