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V O O R W O O R D
Toen wij u vorig jaar de nieuwjaarsgroeten brachten, hadden 

wij niet kunnen bedenken dat het jaar zo zou verlopen als 
het verliep. De manier waarop het verliep zal voor ieder 

van jullie duidelijk zijn. Ook voor de Geuzenbond is dit een 
lastig jaar geweest. Minder bijeenkomsten, minder ruimte 
voor activiteiten en maar een beperkte mogelijkheid om 

nieuwe leden te werven. Ondanks dit alles kunnen we toch 
nog enigszins met tevredenheid terugblikken op dit jaar, 

vooral omdat het op het vlak van schrijven, spreken en ander 
materiaal produceren een bruikbaar jaar is geweest. 

Hoe dit jaar zal verlopen, durf ik u ook niet te vertellen. We 
gaan gebukt onder maatregelen waarvan we maart vorig jaar 

dachten dat ze maar een paar maanden zouden duren. Hopelijk 
is dit de laatste afgrendeling, zodat we spoedig weer kunnen 
treffen met zoveel geliefden en vrienden als we zelf willen. 

Hopelijk wordt 2021 een jaar waarin de Geuzenbond flink uit 
kan pakken en een inhaalslag kan maken.

Deze keer hebben wij voor De Stormlamp weer een aantal 
interessante artikelen geschreven. Van een beschouwing over 

de Verlichting tot een artikel over de heemkunde, allerlei 
onderwerpen komen deze keer aan bod. Natuurlijk mogen ook 
het volksverhaal en de vaderlanders-rubriek niet ontbreken.

Wij wensen u een strijdbaar 2021 en 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

B e z o e k  A l k m a a r

N i e u w e  A f l e v e r i n g  W e e r w o o r d

W a n d e l i n g  L o m m e l

In september zijn leden van de Geuzenbond Holland 

samengekomen voor een bezoek aan de stad Alkmaar. Zij hebben 

daar klevers verspreid, bijgepraat en genoten van de historie van 

deze middeleeuwse stad.

Sinds de vorige uitgave van De Stormlamp is er een nieuwe 

aflevering van ons praatprogramma WEERWOORD verschenen. 

De aflevering gaat over artikelen in De Stormlamp. Zoals 

gewoonlijk zijn afleveringen te vinden op YouTube, Spreaker en 

Telegram.

Leden van de Geuzenbond Brabant waren halverwege september in 

Lommel voor een wandeling door het natuurgebied de Sahara. De 

Sahara staat bekend om grote waterplassen en het indrukwekkende 

uitzicht vanaf de uitkijktoren.
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W a n d e l i n g  M e i j e n d e l

W a n d e l i n g  B e w a a r d e  L a n d

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

De Geuzenbond Holland heeft in oktober een wandeling 

gehouden in de duinen bij Meijendel. Het duingebied maakt deel 

uit van Nationaal Park Hollandse Duinen.

Leden van de Geuzenbond Brabant hebben in oktober 

gewandeld in natuurgebied het Bewaarde Land in de bossen 

van Dorst. Daar hebben zij de natuur verkend en een flink eind 

gelopen.

Opnieuw zijn er in verschillende Nederlandse steden aanplakbiljetten 

verspreid als teken van verzet tegen de afbraak van onze cultuur en 

identiteit. De aanplakbiljetten met daarop een beeltenis van Michiel 

de Ruyter zijn op plakplaatsen verspreid in Brussel en Utrecht.
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N i e u w s b e r i c h t e n

B i b l i o t h e e k  d o e t  Z w a r t e  P i e t  i n  d e  b a n

H e r d e n k i n g  P i e t e r  G e y l

W a n d e l i n g  K e s s e l s e  H e i d e

De anti-Nederlandse directie van bibliotheek Nieuwe Veste in 

Breda heeft besloten om alle boeken met kindervriend Zwarte Piet 

in de ban te doen. De Geuzenbond is daarom langs geweest om

duidelijk te maken dat wij pal staan voor ons erfgoed.

Om de geboortedag van de historicus Pieter Geyl te herdenken, 

hebben leden van de Geuzenbond Overijssel een kleinschalige 

herdenking en een wandeling georganiseerd. Tijdens de 

herdenking en hulde werd stilgestaan bij zijn leven en verdiensten 

ten opzichte van de Groot-Nederlandse gedachte. Een transcript 

van de gehouden toespraak volgt op bladzijde 31.

Leden van de Geuzenbond Brabant hebben in december gewandeld 

in het natuurgebied de Kesselse Heide in de buurt van Lier. De 

Kesselse Heide is een van de weinige plekken waar de Kempense

natuur er nog bij ligt zoals ze ooit was.





a c t u e e l

Wat
wij
geloven

Een kort opstel over de rol en waarde van spiritualiteit en 
traditie.

DOOR FREEK

Dit artikel is het tweede 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 het nodig om enkele termen te definiëren alvorens verder te gaan met de rest 
van dit stuk. Onder ‘secularisme’ of ‘secularisering’ versta ik de actieve verwijdering van 
religieuze opvattingen uit de openbare ruimte. Verder, wanneer ik het heb over ‘spiritualiteit’, 
‘geloof’, of andere termen in die geest dan wordt elk geloof in een bovennatuurlijke macht of 

aanwezigheid daaronder verstaan. Tenslotte, wanneer ik atheïsten bespreek , doel ik in het bijzonder op de 
moderne, miltante atheïst, ook wel New Atheism of in het Nederlands Nieuw-Atheïsme genoemd. Op de 
beschrijving van het atheïsme na zullen deze definities best voor de hand liggen, maar het is toch nodig 
om enige verwarring te voorkomen.

Achterhaald?
Een vraag die vaak opkomt vanuit de atheïstisch-seculiere kringen is ‘waarom zouden mensen geloven 
in een macht die ze niet eens kunnen waarnemen?’ Vaak blijft het dan beperkt tot de meer bekende 
redenen: troost, gemeenschapsgevoel en zo is er een hele waslijst aan clichés die vervolgens vaak al snel 
worden verworpen als zwakke eigenschappen en achterhaalde ideeën uit lang vervolgen tijden. De grote 
natuurkundige Stephen Hawking had er het volgende over te zeggen: 

 “Heaven is a fairy story for people afraid of the dark.”

Echter ben ik niet van plan om in dit artikel het welbekende rijtje aan atheïstische argumenten bij langs 
te gaan om ze stuk voor stuk te ontkrachten. Dit is immers iets dat al genoeg gedaan is door mensen met 
meer verstand van theologie dan de schrijver van dit artikel. Waar ik echter op in wil gaan in dit stuk is 
de cynische blik op de geschiedenis die vaak gekoesterd wordt door met name zgn. ‘nieuw-atheïsten’. Dit 
perspectief is kortgezegd dit: vroeger leefde de primitieve mens in een wereld die hij niet kon begrijpen, 
en daarom bedacht men allerlei goddelijke en bovennatuurlijke verklaringen voor wat hij waarnam. De 
mens leefde eeuwenlang in deze anti-rationele staat, maar gelúkkig kwam op gegeven moment eindelijk 
de Verlichting op gang waardoor de mens kennismaakte met wetenschap. Hierdoor kon men met absolute 
zekerheid dingen verklaren en verdwenen de goddelijke verklaringen meer en meer. 

Aan dit perspectief zit in de meeste gevallen ook een toekomstbeeld verbonden waarin de mens door zijn 
eigen wilskracht en rationele vermogen er in zal slagen God volledig uit te bannen, wat uiteraard ook een 
einde zal brengen aan ontelbare religieuze conflicten.

Wat hieruit afgeleid kan worden is dat de mentaliteit bestaat dat religie en spiritualiteit uiteindelijk wel 
zullen verdwijnen, dat het een fase is die we als soort moeten overstijgen.

Deze denkwijze is echter zwaar arrogant en lijkt niet te stroken met de werkelijkheid zodra men verder 
begint te kijken dan West-Europa en Noord-Amerika. In het Westen mogen we dan wel zo seculier zijn, 
maar ondertussen is het islamitische geloof bijvoorbeeld hard op weg om het Christendom in te halen 
als grootste religie wereldwijd. Of als men kijkt naar China, waar de Christelijke gemeenschap elk jaar 
maar toe blijft nemen. Of in Europa zelf, waar stromingen zoals de New Age of boeddhisme elk jaar aan 
populariteit winnen. Er is, samengevat, vooralsnog maar weinig aanleiding om te geloven dat religie aan 
het uitsterven is.  

Waarom geloof belangrijk is
Hiermee is alleen de kous nog niet af. Het toekomstbeeld is dan wel in twijfel getrokken, maar hoe 
zit het dan met die geschiedenis? Is het niet waar dat, sinds het algemeen accepteren van de moderne 
wetenschappelijke methode er ongekende vooruitgang is geboekt? Hoewel het materiële succes van de 
moderne wetenschap niet te ontkennen valt, is daarmee nog niet alles gezegd. Zij mag dan veel praktische 
invulling hebben, maar dat wil niet zeggen dat elk vraagstuk wetenschappelijk opgelost kan worden. 
Dit is met name het geval op het gebied van ethiek of moraal. Er is geen wetenschappelijke manier 
om kwesties als “Wat zijn goed en kwaad?”, of  “Is er een betekenis in het universum?” adequaat te 
beantwoorden. Nu zijn er twee opties: allereerst kunnen we accepteren dat de wetenschappelijke methode 
niet in alle opzichten geschikt is om je leven op te baseren. In dat geval zijn wij aangewezen op andere 
manieren om waarheden te ontdekken, bijvoorbeeld in de esthetiek of in de wijsbegeerte. Dit is de keuze 
die onze voorouders vooral maakten. Het is niet zo dat zij niet de capaciteit of behoefte hadden om 
logisch na te denken. 



11

Integendeel, veel van de grootste denkers die ons continent heeft voortgebracht zijn van ver voor de 
Verlichting. Men denke aan Plato of Aristoteles. De 13e-eeuwse theoloog Thomas van Aquino schreef 
zelfs: 

 

 “Het dictaat van de rede kleineren is gelijk aan het overdenken (negeren, red.) van het gebod van God.”

Zo bekeken rijst een heel ander, veel sympathieker beeld van onze voorouders op. Het is simpelweg fout 
om te beweren dat mensen dogmatische naargeestige wezens waren totdat ze uit de drek werden gered 
door “De Wetenschap”, wat dat ook moge betekenen. Onze voorouders stelden dezelfde grote vragen als 
wij. En wat ze begrepen is dat er op die grote vragen geen eenduidige antwoorden te geven zijn. Mensen 
zijn gedoemd om altijd te zoeken naar de waarheid, en hoewel we hem waarschijnlijk nooit zullen vinden 
is het nobel om te blijven streven naar het Goede, Ware en Schone. Dit is de wijsheid die aanwezig is in 
de aan ons overgeleverde tradities en gebruiken van onze voorouders. Onze voorouders keken omhoog 
naar de sterren met exact dezelfde gevoelens van bewondering en nieuwsgierigheid. Die wijsheid is 
eeuwig, en in die traditie schuilt een waarheid die generaties overstijgt, die de plaats en de tijd overstijgen. 

Verlicht?
Welnu, ik sprak over ‘twee opties’. Hierboven staat kort de traditionalistische visie beschreven die 
de imperfectie van de wetenschap aanvaardt. Echter is het vandaag de dag in de mode om dit niet te 
aanvaarden. In dat geval staat men voor een heel logische, maar ergens toch zware constatering: Elke 
kwestie die niet wetenschappelijk te beantwoorden is, is irrelevant of bestaat niet. Als de betekenis van 
Goed en Kwaad niet wetenschappelijk bepaald kan worden, is dat omdat Goed en Kwaad kunstmatige 
constructies zijn die irrelevant zijn voor de mens. Of, anders verwoord: Als ik het niet empirisch kan 
waarnemen en toetsen bestaat het niet. Kortweg: nihilisme. Met deze mentaliteit vallen alle oudere 
vormen van het zoeken naar waarheid weg, zoals filosofie, esthetiek (of de bestudering van schoonheid 
in de kunsten) of theologie. Dit verschijnsel is waar Nietzsche op doelde met zijn inmiddels beroemde 
citaat “God is dood, en wij hebben hem vermoord.” Het effect ervan echter is dat met het wegvallen van 
die andere vormen van het zoeken naar waarheid, is dat de moderne mens weigert om nog te denken 
aan onzekerheden. Daarmee valt ook een groot deel van de capaciteit tot introspectie weg. We beweren 
dat we uitsluitend beslissingen maken op basis van data en cijfers. De meeste mensen zullen zeggen dat 
ze van wetenschap houden, ook al zullen veel mensen niet eens weten wat dat precies inhoudt. Kortom, 
het beeld dat we van onszelf schetsen is dat van de moderne, wetenschappelijke mens. Vervolgens 
projecteren we onze behoeften en onze eigen, persoonlijke antwoorden op de grote levensvragen op zgn. 
voorwetenschappelijke vormen van het zoeken naar waarheid terwijl we doen alsof alleen ónze mening 
een waarheid bevat, omdat zij zogenaamd wetenschappelijk onderbouwd is. Op deze manier is het niet 
meer verwonderlijk dat de gemiddelde moderne atheïst vaak zo’n neerbuigend beeld heeft van zijn 
voorouders; zij waren immers nog voorwetenschappelijk en konden dus geen waarheden vinden.

Overdenking
Nu we deze twee wereldbeelden zo uiteengezet hebben kunnen we enkele conclusies gaan trekken. 
Ten eerste is er niks ‘dapper’ of ‘gedurfd’ aan om geen vragen te willen stellen waarop geen eenduidig 
antwoord mogelijk kan zijn. Het getuigd eerder van intellectuele en morele luiheid wanneer men alleen 
op een vraag in wil gaan wanneer men absolute zekerheid als voorwaarde heeft. Daaruit volgt dat een 
meer dappere denker niet bang moet zijn om op vragen in te gaan wanneer dat nodig is. Hierbij is het 
nodig om te accepteren dat het niet altijd mogelijk is om tot één juiste conclusie te komen. Tenslotte is het 
goed om dan te beseffen dat wij niet de eersten zijn die deze lastige vragen stellen. Gelukkig is dat niet het 
einde van de wereld, aangezien wij de kennis kunnen van wijzen uit ons verleden kunnen gebruiken om 
zo tot diepere inzichten te komen en de taak van de generaties voort te zetten. 
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Wat we dus moeten doen om onze eigen ontwikkeling niet in de weg te staan, is af durven stappen van 
de cultus van feiten, om waarheid te zoeken in het duister, niet wetende of we haar ook zullen vinden. 

Conclusies
Welnu, hoe is dit tenslotte terug te koppelen naar wat wij als Geuzenbond willen uitdragen? Uiteindelijk 
is de taak aan ons om ons niet arrogant op te stellen jegens onze voorouders. Wij moeten beseffen dat wij, 
ondanks onze ogenschijnlijk ongekende vooruitgang de laatste anderhalve eeuw nog steeds met dezelfde 
morele vraagstukken zitten als de 16e-eeuwse Nederlanders, dezelfde vragen over Goed en Kwaad die de 
Romeinen en Grieken zichzelf stelden, en alle mensen zelfs nog ver daarvoor. 

Het zou daarom enorm misplaatst zijn om ons terug te trekken in het heldere, doch kleine kader van 
wetenschappelijke feiten en empirische waarheden. Het zou ons juist sieren om buiten die verlichte 
kamer het duistere in te stappen, schouder aan schouder met onze voorouders, op zoek naar diezelfde 
waarheden. 

Hoewel we het niet zeker kunnen weten kunnen we ons gesterkt voelen door de mannen en vrouwen 
die ons voorgingen in deze zoektocht. We móeten die vragen durven stellen. Die zoektocht naar wijsheid 
mag dan wel niet waterdicht zijn, maar ze is heroïsch, zo niet te beschrijven als heilig. Het is de eeuwige 
strijd van de mensheid die zich niet laat beperken tot wat hij al weet, maar wil ontdekken wat in het 
onbekende ligt. 

Dit artikel is in zekere zin een belijdenis: Wij geloven dat wij niet in een vacuüm leven, wij geloven 
in een eeuwige ketting van voorouders en nakomelingen waarvan wij slechts één schakel vormen. Die 
ketting, zo geloven wij, mag niet onderbroken worden door bekrompen materialisme en hedonistisch 
gemak, maar moet gesterkt worden met de zoektocht naar het Goede, Ware en Schone. Deze waarheid 
zal niet schuilen in één religieuze doctrine of in één filosofische school, maar is desalniettemin een 
transcendent iets dat in ons allen leeft en werkt. 

Dit is waar wij voor strijden, dit is waar onze beweging in de kern voor staat. De ziel van ons volk en 
ons culturele bewustzijn kan alleen overleven wanneer men dit begrijpt en zich ten diepste eigen maakt. 
Deze verantwoordelijkheid is ons opgelegd door onze voorouders.

Het is duidelijk dat deze taak zwaarder is geworden dan ooit tevoren nu zij niet meer ingebakken zit 
in het collectieve bewustzijn van Nederland, en onze instituties dusdanig geseculariseerd zijn (lees: 
staatsatheïsme uitdragen) dat er zelfs grote weerstand ontstaat wanneer men een beroep wil doen op onze 
traditie. Het is daarom nodig dat wij een volhardende ideologische voorhoede vormen. 

 “Wees radicaal, wees principieel, wees absoluut, wees hetgeen de burger noemt: extremist. Geef   
 uzelf zonder meten of rekenen. Aanvaard de zogenaamde levensrealiteit niet en laat u niet door het  
 leven aanvaarden. Geef nooit het strijdbeginsel op.”

 – Ernest van der Hallen (1898-1948)
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g e s c h i e d e n i s

vaderlanders:

In de 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. In deze editie bespreken we de dichter, taalkundige, 
geschiedkundige en rechtsgeleerde Willem Bilderdijk. 

Willem Bilderdijk werd geboren op 7 september 1756, als zoon 
van een arts in Amsterdam. Door een beenvliesontsteking op 
zijn vijfde was hij gedwongen om gedurende tien jaar binnen 
te blijven, waar hij weinig anders kon doen dan lezen en 
schrijven. Dit had als positief effect dat de jonge Bilderdijk op 
zijn zestiende al buitengewoon belezen was. In 1776 won hij 
een gouden medaille voor zijn dichtwerk, uitgereikt door een 
Leids dichtersgenootschap. Maar, ondanks zijn talent en ijver 
in de dichtkunst (Bilderdijk heeft welgeteld ruim 300.000 
regels vers geschreven!) was hij het grootste deel van zijn leven 
werkzaam als docent en rechtsgeleerde. Tijdens de opstand van 
de Patriotten betoonde hij zich een fervent orangist en diende hij vaak als advocaat van vervolgde orangisten 
waaronder Kaat Mossel, die meerdere malen anti-patriottische knokploegen aanstuurde. Na de Franse inval 
in 1795 was Bilderdijk gedwongen naar Groningen uit te wijken nadat hij weigerde om als advocaat de 
nieuwe revolutionaire orde te erkennen. Later vertrok hij naar het Duitse Brunswijk. 

In 1806 kon de toen 50-jarige Bilderdijk echter terugkeren naar zijn thuisland. Aldaar gaf hij onder andere 
Nederlandse les aan koning Lodewijk Napoleon en was hij van grote betekenis voor het oprichten van een 
Koninklijke Bibliotheek. Ondanks zijn schijnbare medewerking met de Fransen bleef hij toch een vurig 
orangist. Na het oprichten van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden schreef hij dan ook twee bundels 
genaamd ‘Hollands verlossing’, waarin hij onder andere schreef:

Juich Holland! hef uw Leeuwbanieren,

Uw blijde vlaggen, in den top!

Ontsteekt de vreugd- en zege - vieren,

En hijs het vrijheidsteeken op!

De blijde Vrijheid is herwonnen;

Omhangt de tempels met festonnen,

Doorvlochten met Oranjegloed!

Oranje koomt uw kluisters wreken!

Oranje blijft het zegeteeken

Van Batoos onverbasterd bloed!

Door Fasterade

W I L L E M  B I L D E R D I J K
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Bilderdijks grootste blijvende betekenis voor Nederland echter, en ook de reden waarom wij deze rubriek 
aan hem wijden is zijn politieke en geschiedkundige werk. Nadat hij in 1817 naar Leiden vertrokken was, 
begon hij als privaatdocent te werken in de vaderlandse geschiedenis waardoor hij enorme invloed kon 
uitoefenen met zijn strenge religieuze en politieke ideeën. Tot zijn leerlingen behoorden mannen als 
Guillaume Groen van Prinsterer, Willem en Dirk van Hogendorp, Jacob van Lennep, Isaäc Da Costa en 
Willem de Clercq. Hoewel al deze mannen het waard zijn om elk apart eens aan bod te komen in deze 
rubriek, zal het nu moeten volstaan met een paar zinnen: De groep jonge mannen die Bilderdijk in Leiden 
om zich heen verzamelde, zouden later van grote betekenis zijn voor de Nederlandse conservatieve 
stroming en voor het Réveil, een grote opleving van het protestantse denken en leven, en traditionalistische 
filosofie in het begin van de 19e eeuw. Zo stond Guillaume Groen van Prinsterer mede aan de wieg van de 
Antirevolutionaire Partij van Abraham Kuyper, was van Lennep een van de eerste conservatieve Tweede 
Kamerleden van Nederland en groeide Da Costa uit tot een belangrijk denker voor de Réveillisten na zijn 
bekering van het jodendom tot het orthodox protestantisme. Hiermee kan Willem Bilderdijk beschouwd 
worden als een van de voorlopers en grondleggers van de Nederlandse conservatieve politiek post-1848, en 
als één van de hoofdoorzaken van het breken van de liberale overheersing in politiek en maatschappij.

Ondanks dit alles echter zorgden zijn sterk reactionaire overtuigingen voor harde toespraken en polemieken 
die hem in academische kringen veel vijanden opleverden, die hem een functie van hoogleraar onthielden. 
Uiteindelijk raakte hij hierdoor verbitterd, en week hij in 1827 uit naar Haarlem waar hij uiteindelijk stierf 
in 1830 op 75-jarige leeftijd. Bilderdijk werd later begraven in de St. Bavokerk in Haarlem. In 1826 bracht hij 
nog een boek uit genaamd “Nederlandse Spraakleer”, waarin zijn sterk melancholische karakter en tegelijk 
ook zijn vaderlandsliefde sterk naar voren kwam:

  “Gelijk nu, waarschijnlijk, dit wel de laatste schatting is, die ik aan mijn Vaderland opbrengen  
  mag, neem ik, als een Nederlander ten koste van wiens bloed, goed, en staat, het twee eeuwen  
  gestaan en gebloeid heeft, en, eens groot en machtig geworden, (helaas!) ook gevallen is,   
  afscheid; en dit, met eene aandoening als niet ieder gevoelen kan, maar in hoop van ‘t welhaast  
  met een beter te mogen verwisselen, waar geene omwentelingen, staatspartijen, verdeeldheden,  
  of invloeden van Vreemden, te vreezen zijn.”

Bilderdijks dichtwerk is waar men een echte inkijk in zijn diepste mentale staat kan krijgen. Het liefst was hij 
ook professioneel dichter geworden, maar door zijn strenge vader is hij uiteindelijk in de advocatuur terecht 
gekomen. Dit heeft hem altijd ongelukkig gemaakt. Dit eeuwig ongelukkige en moeilijke karakter maakte het 
hem ook moeilijk om zich goed te nestelen onder academici en andere denkers van zijn tijd, die Bilderdijk 
vaak beschreven als afgesloten en nors. Toch heeft hij door zijn doorzettingsvermogen en zijn ijver als 
docent van verschillende sleutelfiguren toch zijn plek verdient in het collectieve geheugen van ons land. 
Historicus Jan Romein nam Bilderdijk op in zijn werk Erflaters van onze beschaving, op één rij met mensen 
als Herman Boerhaave en Koning Willem I. 

Voor ons dient Bilderdijk als een voorbeeld van een man die zijn leven in het teken zette van zijn land, en 
naar zijn beste vermogen deed wat hij kon om mensen te onderwijzen over godsdienst en de geschiedenis 
van ons volk. Het kleine lokaal waarin het Réveil ontstond staat in schraal contrast met de grote collegezalen 
van Leiden waar de gevestigde intelligentsia van die tijd werd onderwezen over de Verlichting en haar 
ideeën. Het laat ons zien dat zulke ideeën niet ‘onvermijdelijk’ zijn, of dat liberalisme het eindstadium is van 
de ontwikkeling, zoals nog wel eens wordt beweerd. Het laat zien dat wanneer de juiste mannen op de juiste 
plekken terecht zitten, en de wil bestaat om idealen en overtuiging uit te dragen, er heel veel mogelijk. Het is 
tenslotte ook een boodschap om nooit de hoop te verliezen. Wij leven ook in een tijd waarin allesomvattend 
liberalisme de boventoon voert. Laten wij dan ook blijven vechten voor onze idealen en voor Nederland. 
Al zien wij misschien niet de omslag in onze eigen tijd plaatsvinden, dan nog kan ons werk hopelijk als 
inspiratie dienen voor de mensen die na ons komen.



v o l k s v e r h a a l

B L A U W E  G E R R I T
Er was eens een bos waar een plaaggeest woonde. Hij werd Blauwe Gerrit genoemd en niemand wist
hoe hij nou echt uitzag. De ene keer leek hij van lucht, de andere keer een wezen van vlees en bloed.
Hij kon aan je hangen en niks wegen, of zo zwaar zijn dat je niet meer verder kon lopen.
Op een dag kwam een ridder terug van de jacht. De ridder had niks geschoten en was daardoor niet
goed gestemd. Het was al duister en hij gaf zijn paard de sporen om zo gauw mogelijk thuis te
komen. Ineens zag hij een meisje langs de weg lopen met een bos hout. “Dag kind, zo laat nog op
pad?” vroeg hij aan het meisje. “Zal ik je naar huis toe brengen?”
Het meisje had van de ridder gehoord en wilde weglopen, maar voordat ze de kans kreeg zat ze al
voor hem in het zadel. “Alsnog een mooie jachtbuit”, dacht de ridder.
Maar het meisje was niet zomaar gaan sprokkelen. Ze liep daar met hout voor haar zieke moeder,
omdat het hout voor de haard op was. Omdat haar moeder op haar wachtte, smeekte het meisje de
ridder om haar te laten gaan.
“Je bent veel te mooi voor zo’n armoedig leventje. Je hoort op mijn kasteel.”
Terwijl ze zich los probeerde te maken, zag het meisje Blauwe Gerrit neerdalen op het paard en
meteen stond het dier stil. Het gebeurde zo plots, dat de twee bijna van het paard af vlogen.
De ridder probeerde van alles, maar het paard bleef stilstaan. “Dan maar te voet,” zei hij toen. Terwijl
hij het meisje van het zadel probeerde te tillen, kwam hij ineens niet meer van zijn plek. Blauwe
Gerrit was op zijn schouders neergedaald.
Het paard kon weer bewegen. Het meisje nam de teugels en vluchtte op het paard terug naar haar
bezorgde moeder.
Maar de ridder bleef staan. Blauwe Gerrit hield hem de hele, ijskoude nacht vast. Toen de ridder de
volgende dag terugliep naar zijn kasteel, hingen de ijspegels in zijn haar. Hij heeft nooit iemand
verteld hoe hij zijn paard verloren is.

Veel wezens uit de volksverhalen van de Lage Landen zijn te 
vergelijken met Blauwe Gerrit. Zo kent Zeeland de Ossaert, een 
onzichtbaar wezen dat diep in de nacht mensen opwacht om op 
hun rug te springen, waardoor zij niet verder kunnen lopen. In 
de Scheldestreek kent men het wezen Kludde, die verschillende 
gedaantes kan aannemen en net als de voorgaande figuren in de nacht 
op de rug of schouders van voorbijgangers springt. Ook in andere 
Germaanse landen kent men vergelijkbare verschijnselen. Zo dwalen 
door de Scandinavische bossen de mylingar, ongewenste kinderen die 
vermoord zijn door moeders. Deze geesten springen op de ruggen van 
voorbijgangers en eisen dat de drager ze meeneemt naar een plek om 
begraven te worden, terwijl de myling steeds zwaarder wordt. Lukt 
het de drager niet het wezen naar de bestemming te brengen, dan zal 
deze omgebracht worden door de myling.
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Er is al genoeg geschreven over het kwaad van de pornografische industrie. Over het grootschalig
misbruik van vrouwen, over hoe deze industrie grootschalig gebruik maakt van mensensmokkel, hoe
haar “acteurs” vol worden gepompt met drugs om uiteindelijk gedumpt te worden en in de goot te
belanden, over hoe deze industrie winst maakt van verslaving, hoe websites als Pornhub kinderporno
prima vinden totdat het wordt aangegeven, hoe langdurig gebruik erectiestoornissen veroorzaakt, of
de voorbeelden waarin pornografie is gebruikt als wapen in psychologische oorlogsvoering. Om
vanuit deze hoek een aanval te doen op het moderne instituut genaamd de pornografische industrie
is prima, maar het zal niet de invalshoek zijn van dit artikel.

Alle jongeren vandaag de dag, waarvan slechts enkelen zich gelukkig mogen noemen vrij te zijn van
dit kwaad, zullen in aanraking zijn gekomen met pornografie en masturbatie. Het is dan ook vrij
makkelijk om een beroep te doen op een zekere gedeelde ervaring. De gedeelde ervaring waarna
het kwaad van pornografie kan worden onderdrukt is een simpele, het gevoel naderhand. Er is
niemand die nooit na de daad heeft plaatsgevonden heeft gedacht: “waar ben ik in godsnaam mee
bezig?”

Hoewel jongeren vaak uit nieuwsgierigheid voor het eerst in aanraking komen met pornografie
voordat dit een “nut” heeft voor ze, ontstaat de drang naar pornografie als erzatsmiddel pas tijdens
het puberen. Het is wellicht de meest simpele, meest menselijke en meest onzelfzuchtige wens die
de mens heeft: het krijgen van kinderen. Hoewel dit het meest normale in de wereld zou moeten
zijn, en ons zou moeten drijven tot het gelukkig maken van anderen, wordt allicht vroeg in ons leven
door de wereld om ons heen de kiem geplaatst voor een idee om anders met deze drang om te gaan.
In plaats van creatie wordt deze drang omgezet tot iets zelfzuchtigs, iets lustvols, wat ons drijft naar
de wachtende armen van de pornografie. En hoewel we ons aan de lust kunnen overgeven, we zo
veel genot kunnen vinden uit wat beeldend materiaal en simpele handbewegingen, zal aan het einde
onze wens, die ons tot die acties heeft gedreven, niet vervuld worden. Uiteindelijk is het zo dat,
nadat we onze handelingen hebben verricht, we alleen achterblijven met de leegte, starend naar een
scherm met ons ondergoed op onze knieën. De leegte zal nooit worden gevuld door pornografie, en
hoe langer we door gaan, hoe dieper we van deze leegte bewust zullen worden.

Zwaar gerelateerd aan de leegte van onze onvervulde kinderwens ligt de eenzaamheid. Hoewel we
alleen achter zullen blijven zonder de hoopvolle verwachting eens ons leven met de meest kwetsbare
wezens te mogen delen, ligt de grootste oorzaak van deze eenzaamheid ergens anders.
Voortplanting, de creatie van nieuw leven, is niet iets wat een man of vrouw alleen kan. Het is iets
waar we een ander voor nodig hebben. Vergelijk dit met de gewone handeling van seks. Hoewel seks
net zo goed iets is dat tot consumptie- en genotsmiddel is gereduceerd, vergelijkbaar met alcohol,
tabak of wiet en duidelijk gemaakt door uit Amerika geïmporteerde termen als “fuckbuddies”, “one
night stands” en “friends with benefits”, is het trouw gebleven aan een fundament van wat seks zou
moeten zijn. Hoewel je de ander die avond nog maar hebt ontmoet, je geen telefoonnummers hebt
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uitgewisseld en je elkaar nooit meer zal zien of spreken na die avond, zodra jullie beide klaar zijn
hebben jullie elkaar, en zullen jullie je bewustzijn van de aanwezigheid van de ander. Hier tegenover
staat de compleet aanwezige eenzaamheid van de pornografie, die enkel lichtelijk gebroken wordt
door een opname van anderen die seksuele handelingen verrichten, wat het beseffen van de leegte enkel 
groter maakt.

Op een zekere manier gaat de eenzaamheid dieper dan dat. In een tijdperk waarin een ander, hoe ver
deze ook weg mag zijn, mogelijk slechts 5 seconden later al in contact kan staan met jou, lijkt een
werkelijke, diepgaande persoonlijke relatie met iemand verder weg dan ooit. We verlangen er nog
steeds naar. En net als onze kinderwens, zijn de manieren waarop we dit verlangen proberen te 
stillen niet voldoende om het onderliggende gevoel een zwijgen op te leggen. Seks wordt vaak
weergegeven als het hoogtepunt van deze persoonlijke relatie. Het komt eigenlijk ook weer terug op
de kinderwens, omdat het aangeeft dat we die ander zouden vertrouwen met onze eigen kinderen.
In een poging om zo’n diepgaande relatie na te bootsen, maar het onmogelijk is om dit te fatsoenlijk
te doen zonder een ander, keren we direct tot het hoogtepunt van deze relatie. Op deze wijze keren
we ons tot pornografie als surrogaat voor deze relatie. En eens te meer wordt de eenzaamheid
duidelijk in dat moment nadat de handeling voltooid is, hoewel het op deze manier gebonden gaat
met een diep bewust zijn van ons falen om zo’n relatie te creëren. 

De aanwezigheid van schaamte is ook onvermijdelijk om te erkennen. Het is een schaamte die
langzaam maar zeker duidelijker en duidelijker aanwezig wordt. Het is een schaamte over onze
zwakte. Schaamte omdat we ons hebben laten consumeren door de lust. Schaamte omdat we ons
weer tegen beter weten in hebben verlaagd tot pornografie, omdat we weten hoe schadelijk het is.
Schaamte omdat we van het kwaad van de industrie af weten maar alsnog hun producten
consumeren. Schaamte omdat we als een verslaafde weer voor de zoveelste keer weer terugkeren
naar onze dealer en weer voor wat extremer spul kiezen om die “eerste high” weer achterna te gaan.
Maar vooral schaamte omdat we onszelf teleurstellen. Deze schaamte laat ons ongelofelijk klein
voelen, alsof we niks anders dan een insect zijn. Deze schaamte laat ons wensen dat onze handen
weggenomen zouden worden zodat we niet meer aan de lust kunnen capituleren. Deze schaamte
zorgt er voor dat we onze handen op een hete plaat willen laten wegschroeien. Deze schaamte
brengt ons tot ons laagste punt, waarvan we geen herstel meer inzien.

Aan eenieder die zich op dat punt bevindt dienen woorden van hoop gesproken te worden. Hoewel
dit het einde van de wereld lijkt, zal je uiteindelijk naar bed gaan aan het einde van de dag, waarna je
de volgende dag gewoon weer wakker zult worden. Die dag is er iets dat schreeuwt dat we weer
terug dienen te keren tot de pornografie. We zijn immers nooit uit die put, ons laagste punt,
geklommen, en dat zullen we ook nooit kunnen. Het is maar beter dat we er maar gewoon van gaan
“genieten”. Voor iedereen die het nog nooit gehoord heeft, en dit zal misschien een beetje afgezaagd
klinken, maar het is nooit te laat om jezelf te verbeteren. Het is nooit te laat om je handen tegen de
muren van die put te plaatsen en jezelf omhoog te hijsen. Het is nooit te laat om jezelf uit het slijk
van die put te tillen. Er zijn keren dat je je grip op de muren zult verliezen, je misschien zult
herpakken of weer naar beneden zal storten. Wanneer je weer beneden in die put ligt zal het
donkerder lijken, maar uiteindelijk zal het licht aan de bovenkant daar alleen maar feller van worden.
En als je uiteindelijk uit die put klimt en een blik naar beneden werpt, zal je zien hoe lang je weg
omhoog was en je voldaan voelen vanwege de prestatie die je hebt geleverd. De weg omhoog zal je
tot een beter persoon hebben gemaakt dan toen je voor het eerst bij die put stond en uit
nieuwsgierigheid je lange afdaling was begonnen.
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Steeds vaker ziet men dezelfde onderwerpen terugkomen: “diversiteit”, “witte suprematie”, en het
idee dat Nederland simpelweg een racistisch land zou zijn. Wie zich een aantal jaren terug met de

Verenigde Staten bezighield, zal opvallen dat al deze concepten daar toen op grote schaal de intrede
deden. Ook zal men opvallen, dat al deze beweringen een directe kopie zijn van deze op Amerika
toegepaste concepten. Hoewel dit soort theorieën al langer rondhangen in de media, worden ze nu

echt op grote schaal toegepast. Blijf niet hangen in de veronderstelling dat dit anti-Nederlands
diversiteitsdenken enkel te horen valt in de hoek van extreemlinks: het is inmiddels verworden tot

een door alle openbare instellingen onderschreven staatsideologie.

Wat is het “diversiteitsdenken”? Welke peilers heeft het? Welke kwade ideeën gaan er schuil achter
lieve woorden als ‘inclusie’ en ‘diversiteit’? Deze ideologie steunt op het idee dat ‘de blanken’… excuus, ‘de 
witten’ de macht hebben in een land en deze macht gebruiken om bewust en onbewust minderheden te 
onderdrukken. Los van het feit dat dit Amerikaanse idee geen enkel onderscheid maakt tussen verschillende 
Europese bevolkingen die elk hun eigen cultuur hebben, betekent dit in de praktijk het volgende: de 
Nederlandse gebruiken zijn racistisch en moeten verdwijnen, werkplekken moeten ‘meer divers’ worden 
en bedrijven moeten dus minder Nederlanders aannemen, de televisie moet ‘divers’ en dus minder 
Nederlanders tonen, enzovoort. Het moge duidelijk zijn dat deze ideologie als anti-Nederlands beschouwd 
kan worden.

Wanneer deze ideologen spreken over diversiteit, hebben zij het echter niet over diversiteit van
meningen. Iedereen moet het namelijk eens zijn met deze ideeën, anders krijgt men al vlug de
noemer fascist, racist, homofoob en nog meer kleurrijke termen. Bij het diversiteitsdenken treft men
een tactiek aan die al sinds de studentenrevoltes van mei ’68 goed werkt: het gebruiken van termen
voor de tegenstander die als algemeen slecht worden ervaren, en vervolgens te beweren dit te
bestrijden. Denk hierbij aan antifascisme en antiracisme: iemand met kritiek op migratie is een racist
en dus moet zijn mond gesnoerd worden.

Maar goed, wat maakt dit diversiteitsdenken dan tot staatsideologie? Om te beginnen ontvangen de
groepjes die begonnen zijn met het prediken van deze ideologie royale subsidies. Zo leert men
dankzij een stuk van Cultuur onder Vuur dat bijvoorbeeld (let ook op de Engelstalige namen) ‘New
Urban Collective’, ‘Nederland Wordt Beter’ (de stichting achter ‘Kick Out Zwarte Piet’) en ‘Soul Rebel
Movement’ zowel subsidie als giften van fors gesubsidieerde organisaties ontvangen. Het eerste wat
erop wijst dat de schaamtecultus tot staatsideologie is verheven is dus dat de extremistische groepen
die deze ideeën naar Nederland brengen gefinancierd worden door de belastingbetaler.

Een andere reden waarom men dit tot staatsideologie mag rekenen is het feit dat deze zich diep
geworteld heeft in al onze instituties, met de staatsomroep voorop. Toen bleek dat de NOS
rassenlijsten samenstelde en een prijs uitdeelde aan de programmamaker met de meeste ‘diversiteit’
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(dus zo min mogelijk Nederlanders), toonde een medewerker vol trots de zgn. ‘divibokaal’ op Twitter. Het 
lijkt wel alsof ze zich onbewust zijn van wat de gewone Nederlander denkt. Dan zijn er ook nog
de onderwijsinstellingen, die bijvoorbeeld een “Chief Diversity Officer” (het Engels als taal van de
diversiteitsreligie blijft een patroon) aanstellen en allemaal kwamen met steunbetuigingen voor het
gewelddadige ‘Black Lives Matter’-fenomeen. Misschien nog wel het belangrijkste: alle Nederlandse
ministeries hebben het “Charter Diversiteit” ondertekend, een soort eed van trouw aan de
diversiteitssekte.

Verder is het ook een staatsideologie te noemen aan de hand van het feit dat haast alle politieke
partijen deze denkbeelden ondersteunen. In Nederland mogen partijen dan wel op heel veel punten
van mening verschillen, als het neerkomt op punten als de multiculturele samenleving of het
diversiteitsdenken is alleen een mening binnen de grenzen van deze ideologie toegestaan. Partijen
die de staatsideologie verwerpen, zullen te maken krijgen met een cordon sanitaire in de politiek en
de eerder genoemde ‘enge’ termen (fascist, racist, enz.) vanuit de media.

De gevestigde media doen er alles aan om de tegenstanders van de diversiteitsideologie uit te
schakelen. Ze grijpen ieder gerucht aan, vaak zonder toepassing van hoor en wederhoor, en schrijven
lasterlijke artikelen over mensen die kritiek durven te hebben op de multiculturele samenleving. De
pers, die als vierde macht zou moeten functioneren die de overheid bekritiseert, is zo geworden tot
het zwaard van de staatsideologie om dissidenten aan te pakken.

Maar beste lezers, tegenstanders van de multiculturele samenleving, vaderlandslievende
Nederlanders: laat ze u niet klein krijgen. Zolang maar genoeg mensen hun mening over het
multiculturele project blijven uiten op een fatsoenlijke wijze, zal de groep mensen die dit in het
openbaar durft te doen alsmaar groeien. Het zal altijd moeilijker zijn een grote groep critici weg te
zetten als racisten, dan een klein groepje dwarsdenkers.

volg ons ongecensureerd 

op telegram!
@Stormlamp
@Weerwoord
@GeuzenbondBrabant

@GeuzenbondHolland
@GeuzenbondOverijssel
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Om te begrijpen waar we nu zijn moeten we begrijpen hoe we hier zijn gekomen. Ik ben geen
deskundige op het gebied van het bankenwezen of de geschiedenis, maar desondanks hoop ik de

lezer het ontwikkelen van ons huidige geldsysteem te laten zien, en kan ik laten zien dat het simpeler
is dan u misschien denkt. Helaas moet ik het beknopt houden, maar het zal ongetwijfeld genoeg zijn

om u een handvat te geven onze huidige situatie te begrijpen.

Hoe het vroeger ging
Van oudsher gebruikte men geen “geld” om met elkaar te handelen, maar ruilde men producten en
diensten tegen elkaar uit. Neem dit als voorbeeld: Ik koop van u vijf koeien en in ruil daarvoor kom ik
u een paar dagen helpen met het aanleggen van een nieuw dak op uw huis. Er bestond vroeger geen
reden om het anders te doen.
Na verloop van tijd kwam er echter valuta in het spel en raakte kapitaal geconcentreerd in de handen
van handelaren en regenten. Deze welvarende mensen hadden behoefte aan een plek om hun goud
en zilver op te slaan en te laten beheren. Het idee achter de eerste banken was dat men zijn goud en
zilver bij de bank in de kluis achter kon laten. Hiervoor kreeg men van de bank een bonnetje ter
waarde van hetgeen dat men in de kluis gestort had. Met hun goud en zilver op de bank, wetende
dat de klanten van de bank niet massaal hun stortingen kwamen ophalen, kon de bank goud en zilver
weer uitlenen. Over deze lening kon de bank dan weer rente vragen en als beloning voor het
beschikbaar stellen van mijn kapitaal kreeg ik “spaarrente”. In feite een heel mooi systeem. In zo’n
situatie is het ook niet erg als de bank er ook wat aan verdient. 

Fractional Reserve Banking
Na verloop van tijd kregen de bankiers echter door dat de voorraden goud en zilver van hun klanten
haast niet werd opgehaald. Met andere woorden: de bonnetjes werden wel gebruikt en uitgewisseld
tegen producten of diensten, maar ze werden niet ingeleverd om het goud en zilver in de kluis op te
eisen.

De banken hadden hierdoor dus een enorme voorraad aan goud en zilver wat niet werd gebruikt. Dit
vonden de bankiers natuurlijk een grote zonde en daar moesten ze wat mee. Naar hun schatting
werd slechts 5-10% van het goud en zilver in de kluis daadwerkelijk opgehaald/ingewisseld voor
papiergeld. Met deze kennis in het achterhoofd zagen de bankiers mogelijkheid om tien keer zo veel
bonnetjes uit te keren dan dat ze daadwerkelijk in de kluis hadden liggen. Dit had tot gevolg dat de
bank niet genoeg waarde in de kluis had liggen om alle uitgedeelde bonnetjes – papiergeld dus – te
dekken. Dit is uiteraard een erg schimmige en riskante praktijk, maar dit is niet het enige.
Het heeft voor de bankiers uiteindelijk geen nut om de bonnetjes simpelweg uit te delen, maar ze
kunnen deze nieuwe bonnetjes natuurlijk wel uitlenen. Dit wordt ook wel “Fractional Reserve
Banking” genoemd. Dit is hoe ons geld tegenwoordig wordt gemaakt.

e c o n o m i e
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Zodra iemand bij de bank aankomt om een lening af te sluiten en belooft dit terug te betalen aan de bank, 
kan de bank (feitelijk) uit het luchtledige geld “creëren”. Onder dit systeem van Fractional Reserve Banking 
wordt geld dus niet gemaakt wanneer jij waardevolle metalen inlevert bij de bank, maar het wordt gemaakt 
als jij belooft geld terug te betalen aan een bank. Geld wordt dus gemaakt uit schulden. Over die schulden 
wordt ook nog een rente gevraagd.

Centrale banken
Een ander interessant gegeven: de meeste mensen gaan er vanuit dat een centrale bank eigendom is
van de staat, maar dit is vrijwel nooit het geval, op een klein aantal na.
Om deze ontwikkeling te begrijpen moeten we terug naar het ontstaan van de oudste Centrale Bank,
de Bank of England.

De Bank of England is tot stand gekomen in 1694. In dat jaar zat koning-stadhouder Willem III
(William of Orange voor de Engelsen) midden in een oorlog met Frankrijk, ook wel bekend als de
Negenjarige Oorlog. Helaas had koning Willem hier te weinig financiële middelen voor. In dezelfde
tijd waren er nog maar weinig bankiers of geldschieters die graag geld wilden uitlenen aan het
koninklijk huis van Engeland omdat de grote geldschieters al te veel hadden uitgeleend aan de
koninklijke familie en dit konden ze eigenlijk niet meer terugbetalen. Vandaar dat koning Willem veel
moeite had met het vinden van een geldschieter.

Eén bankier was uiteindelijk bereid een grote som geld tegen een zeer lage rente aan de koninklijke
familie uit te lenen, maar hier zat wel een bijzondere voorwaarde aan vast; namelijk dat de bankier
het alleenrecht kreeg om de Britse pond te drukken. Aldus is de Bank of England tot stand gekomen.
Deze centrale bank is niet van de Engelse koninklijke familie, noch staat zij onder het beheer van het
Engelse parlement, noch onder dat van het Engelse volk. De Bank of England is eigendom van een
bancaire familie. De Bank of England werd ingelijfd door het Engelse parlement en kreeg de
volgende missie opgedragen van het parlement: ‘Promoting the good of the people of the United
Kingdom by maintaining monetary and financial stability’. De lezer kan wel zien waar dit toe heeft
geleid.

Deze werkwijze van geld uitlenen aan een vorst of staat in geldnood met voorwaarde dat de
geldschieter de nationale munt mocht drukken is later gekopieerd om de Franse centrale bank op te
richten en later opnieuw om de federale Bank in Amerika op te richten. 

Zo aan het einde gekomen kunnen we dus samenvattend zeggen dat de banken niet aan ons uitlenen
wat ze in de kluis hebben liggen, maar dat het geld pas in het leven geroepen wordt zodra wij een
lening bij hen afsluiten. Ten tweede, de banken die de stabiliteit van onze valuta waarborgen, centrale 
banken, zijn niet eigendom van landen, overheden of volken maar van bankiers of geldschieters die geld 
hebben uitgeleend aan de desbetreffende staat op een opportuun moment.

Hopelijk heeft deze beknopte beschrijving de lezer enig inzicht kunnen bieden in de staat van ons monetaire 
systeem. 
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Afgelopen week liep ik door een van de weinige ‘’natuurgebieden’’ die ons land rijk is om te trachten
mijzelf, zij het voor een korte tijd, vrij te maken van de grijze, betonnen omgeving waar ik mij iedere
dag in bevind. Tot mijn grote verdriet hoorde te midden van het hoge gras en grazende schapen echter
geen vogels zingen, noch het zachte geruis van de bomen. Het oorverdovend en ononderbroken suizen
van de snelweg die amper een kilometer van het vermeende natuurgebied ligt oversteeg de stilte en
kalmte van de natuur en temde diezelfde natuur als een wilde hengst. Dit riep bij mij de vraag op of er
een plek in Nederland bestaat waar men ons vaderland in zijn meest onverstoorde vorm terug kan
vinden. In dit artikel wil ik het hebben over het verlies van de Nederlandse natuur en hoe materialisme
onze band met ons vaderland en ons erfgoed verzwakt.

De Nederlandse natuur staat er volgens Vereniging Natuurmonumenten slechter voor dan ooit. Het
aantal wilde dieren in open gebieden is sinds 1990 met 50 procent afgenomen en in sommige
natuurgebieden zelfs met 70 procent. Dit is niet alleen zorgwekkend in verband met het welzijn en de
gezondheid van ons volk, maar het is zeker ook onwenselijk dat wij als volk ons eigen vaderland zo te
kort doen. De ‘’ziel’’ van een volk ligt namelijk niet alleen in cultuur, afkomst, taal, etc., maar zeker
ook in het land dat voornoemd volk bewoond. Het aan banden leggen van het wilde landschap van ons
vaderland staat dan ook gelijk aan het aan banden leggen van het ziel van ons volk. De reden voor het
moeten verdwijnen van onze natuur is minstens zo zorgwekkend: het uit de hand gelopen materialisme
dat onze samenleving beheerst. Al in de 16de eeuw begon de grootschalige ontbossing van ons land,
rond de tijd dat de zo geroemde Nederlandse ‘’handelsgeest’’ geboren werd. Het is waar wat men zegt,
een ware handelaar verkoopt zijn eigen moeder nog voor een paar muntstukken. Deze houding kan
men helaas ook terug zien in de manier hoe wij met onze natuur omgaan. Onze leiders verkochten en
verkopen ons vaderland, met als eerste en grootste slachtoffer onze natuur, met het doel ‘’de economie’’
de stimuleren. Honderden, duizenden, miljoenen bomen, diersoorten en oerbossen werden en worden
in de brandende ovens van de economie gesmeten. ‘’Het vuur moet alsmaar door groeien! De economie
zal ons warm houden!’’ is het argument. 

Nu is het uiteraard een feit dat een beschaving nou eenmaal offers moet brengen voor een bepaalde mate 
van welvaart en comfort die een gelukkige bevolking eist. Gaandeweg zijn wij echter vergeten dat wij niet 
enkel fysieke, uitwendige warmte nodig hebben, maar ook innerlijke warmte, die de band met ons volk en 
ons vaderland ons als mensen biedt. Die band is uiteen gescheurd en versneden, aan kettingen gelegd, bedekt 
met asfalt en wordt inmiddels verkocht als wandelpaden in streng georganiseerde, door mensenhanden 
gemaakte natuurparken. Er is geen enkele plek in Nederland waar men de Nederlandse natuur in een 
onbezoedelde staat zal aantreffen, en dus is er geen enkele plek in Nederland waar men de band die zij 
onbewust met onze natuur deelt in haar volledigheid kan aanhalen. Men zal wellicht zeggen dat mijn afkeer 
voor bebouwing en materialisme overdreven is, maar ik geloof werkelijk dat iedere luxe die ten koste gaat 
van onze vaderlandse

“ Alle goede dingen zijn wild en vrij.

– Henry David Thoreau

G e e n  v a d e r l a n d  z o n d e r  n a t u u r
Door Jeroen
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grond niet alleen scheuren veroorzaakt in de geestelijke band die iedere Nederlander met zijn of haar 
voorvaderlijke grond deelt, maar ook kan gelden als landverraad in de meest letterlijke zin van het woord: 
het verraden van de Nederlandse grond. 

Hoe kunnen bepaalde mensen het rechtvaardigen dat zij, ten koste van ons vaderland, het grootste deel 
van hun leven besteden aan het drijven van handel met als enige doel het vergaren van genoeg rijkdom 
om zich voor de rest van hun betekenisloze levensjaren te kunnen voorzien, van niet de benodigde 
menselijke warmte, maar onnatuurlijke hitte? De overvloedige rijken stoven zichzelf heet en gebruiken ons 
land als brandstof. Van huisvesting voor goedkope arbeiders tot het aanleggen van wegen voor onnodige 
economische groei om een onnodig en onnatuurlijk grote bevolking te voeden, het is naar mijn mening niets 
anders dan landverraad. Bovendien is het ook zelfverraad. Immers staat de vergiftiging van ons land gelijk 
aan het vergiftigen van de ziel. 

Graag en vol overtuiging pleit ik voor het herstel van onze vaderlandse natuur naar een staat die het tot
haar recht zal doen komen. Daar zullen wellicht bepaalde materiële offers voor moeten worden gemaakt, 
maar het zal ons op de lange termijn gelukkiger, vroedzinniger en vrijer doen leven. Als het om luxe en 
comfort gaat, hebben de wijzen immers altijd een eenvoudiger en kariger leven geleid dan de armen. Het 
zijn de mensen die armer geweest zijn aan uitwendige rijkdom die rijker zijn geweest aan het inwendige dan 
wie dan ook.

Wij zijn onlosmakelijk verbonden met ons vaderland. Laten wij de Nederlandse natuur dan ook vrij zetten 
in zijn meest onverstoorde, ongetemde, vrije vorm. Het Nederlandse volk zal dan zeker volgen.
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n a t i o n a l i s m e

D e  V a d e r l a n d s e  Z u i l
Men kan zich afvragen in de huidige tijd, of er nog wel mogelijkheden zijn voor ons als

vaderlandslievende Nederlanders. Men kan zich afvragen, of het nog wel nut heeft zich in te
zetten voor een beweging in Noord-Nederland, omdat zo veel initiatieven zoals partijen dan

wel falen, dan wel afzwakken naar een of andere smaak van liberalisme. 

Wat men echter vaak niet ziet vooraf aan het beginnen van een dergelijke groepering of partij,
is dat er juist niet voldoende voedingsbodem is waarop deze boom kan groeien. Het getuigt
van overmoedigheid om onder de huidige maatschappelijke omstandigheden een politieke
partij te beginnen en te denken Nederland stormenderhand te veroveren met electorale

overwinningen. Daarom verdient de partijpolitiek op dit moment niet onze volledige aandacht
en ons harde werk, maar moeten wij werk maken van het bouwen van deze voedingsbodem.

Dit stuk is een voorstel aan de mensen die zich willen inzetten voor het behoud van onze
Nederlandse eigenheid. Dit stuk probeert kort een realistisch alternatief aan te bieden: de

vaderlandse zuil. 

Wat is een zuil?
Verzuiling wordt gedefinieerd als “de verdeling van een samenleving in groepen op levensbeschouwelijke of 
sociaaleconomische basis, waarbij de groepen in bepaalde mate van elkaar zijn afgeschermd.” In de lage 
landen waren deze maatschappelijke zuilen tot na de studentenrevoltes van de jaren zestig en zeventig een 
van de normaalste zaken van de wereld.

Of het nou katholieken, protestanten, socialisten of liberalen waren, ze hadden elk hun eigen zuil 
binnen de samenleving. Deze zuilen leefden vredig naast elkaar en kenden eigen instellingen, eigen 
verenigingen en als meest invloedrijke deel: eigen politieke partijen. Na de ontzuiling hebben wij enkel 
nog brokstukken van deze oude zuilen over. In plaats van verschillende collectieven tot één collectief te 
maken, is er een zwaar geïndividualiseerd land overgebleven waar bijna iedereen alleen staat en nihilisme 
overheerst. Een zuil kan voor gelijkgestemden gemeenschapszin bieden die elders ontbreekt heden ten 
dage.

Op het eerste gezicht zullen de meeste nationalisten dit waarschijnlijk als iets negatiefs zien. Wij verlangen 
immers eenheid binnen ons eigen volk, om zo sterk en verbonden te staan in de wereld. Het is echter 
onjuist om de vaderlandse zuil te zien als een einddoel op zich. Een vaderlandslievende zuil biedt ons een 
ijzersterk hulpmiddel in de vorm van een sterke basis van waaruit we onze beweging verder uit kunnen 
bouwen. 

Het bouwen van een zuil
Om in de huidige maatschappelijke situatie een zuil te bouwen, hebben wij niet dezelfde middelen als 
religieuze gemeenschappen in de tijd van de verzuiling. Toch is het zeker mogelijk, al zal het veel moeite 
van onze kant kosten.

De eerste stap in het bouwen van deze vaderlandse zuil is het oprichten van verschillende groepen, met 
elk een eigen doelgroep, die gemeenschappelijke politieke idealen nastreven. Deze groepen vormen de 
basis van de toekomstige zuil en zullen met deze gedachte de weg vrijmaken en mensen een alternatief 
bieden. Denk hierbij met name aan een padvinderij, een groep voor jongeren en jongvolwassenen, 
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een studentenvereniging en een groep voor volwassenen.

Verder zullen er ook mediavoorzieningen moeten komen, die de idealen van de zuil vertegenwoordigen, 
de boodschappen verspreiden en mensen van buiten moeten aantrekken tot de zuil. Op dit gebied zijn 
er enorm veel opties tegenwoordig, van nieuwspagina’s, andere webstekken en uitgeverijen tot zelfs een 
eigen omroep.

Wanneer deze stroming zichtbaar is, wordt het tijd om deze af te bakenen. Dit zal in de eerste plaats gaan 
door samenwerking, gedeelde activiteiten en wederzijdse steun. In deze periode zullen er instituten of 
studiecentra moeten ontstaan of betrokken worden bij de zuil op een andere manier, die de denkbeelden 
op verschillende manieren uitwerken en wetenschappelijk ondersteunen. Verder zal er een manier van 
overleg moeten komen tussen de verschillende organisaties die deel uit zeggen te maken van deze zuil.

Het uitbouwen van een zuil
Wanneer het punt bereikt is waarop men van een echte zuil kan spreken is nooit helemaal duidelijk. Voor 
onze doeleinden is er echter sprake van een echte zuil wanneer er tussen verschillende groeperingen, 
media en instituties een overlegorgaan of koepelorganisatie bestaat, en, wanneer deze groepen een 
duidelijk deel van de samenleving vertegenwoordigen. Dat wil nog niet zeggen, dat de kous daarmee 
af is en het voortbestaan van die zuil en van de vaderlandse beweging in Noord-Nederland daarmee 
verzekerd is. 

Wil deze zuil overleven, dan heeft zij verbreding nodig. Ten eerste is trouw aan de oorspronkelijke 
idealen vanzelfsprekend. Naar het voorbeeld van de Vlaamse Beweging, kan deze zich op veel 
manieren uitbreiden. Enkele manieren zijn: sportverenigingen, een vakbond, een padvinderij, eigen 
onderwijsinstellingen of een politieke partij. Hoewel dit vooral toekomstdromen zijn, zijn dit realistische 
opties als de zuil alsmaar meer mensen aan zich weet te binden. De kerngedachte is dat zolang de zuil 
blijft groeien in aanhang, des te meer dingen zij de mensen die tot de zuil behoren een alternatief kan 
bieden op het huidige bestel.

Waarom een zuil nodig is
Eerder in het stuk is het al beknopt behandeld, maar het lijkt ons nodig te verduidelijken waarom 
deze zuilgedachte in onze ogen zo nodig is. Ten eerste is het de enige manier om van nationalistische 
splintergroepjes een grote stroming te maken die op lange termijn kan overleven. Het geringe aantal 
groepjes dat op het moment bestaat, zal uiteindelijk voor het overgrote deel verdwijnen vanwege een 
gebrek aan wilskracht, persoonlijke omstandigheden, of om andere redenen. Het bouwen aan een zuil
biedt vaderlandse groepen de mogelijkheid om te blijven voortbestaan en om de groepen uiteindelijk in 
goed vertrouwen over te dragen aan een volgende generatie. 

Ten tweede biedt deze zuil een oplossing voor het heersende nihilisme en de eenzaamheid in de liberale, 
geïndividualiseerde samenleving. Door mensen met gelijkaardige ideeën een gemeenschapsgevoel 
te bieden, kan een vaderlandse zuil heel wat doen aan de eenzaamheid waarmee mensen te maken 
krijgen in deze onnatuurlijke samenleving. Dit maakt het behoren tot de zuil tevens verbonden aan het 
persoonlijke welzijn van de leden.

De derde reden dat een vaderlandse zuil nodig is, is het simpele feit dat deze een voedingsbodem zal 
vormen voor toekomstige partijpolitieke invloed. Laten wij eerlijk toegeven dat vandaag de dag een échte 
dat vandaag de dag een échte nationalistische partij in Noord-Nederland onmogelijk voet aan de grond



kan krijgen. Zij zal niet succesvol zijn, of afzwakken naar een of andere vorm van liberalisme om maar 
mee te mogen doen met het gevestigde partijbestel. Een zuil zou een echte, organische en bovenal stabiele 
voedingsbodem zijn voor een politieke partij. Dit betekent dus dat enkele partijen zich zullen schikken naar 
idealen van de zuil, of dat er vanuit de zuil een eigen partij kan worden opgezet.

De Geuzenbond en de vaderlandse zuil
Deze zuilgedachte is voor ons als Geuzenbond altijd al een basisprincipe geweest. In al haar handelen is 
zij verwerkt. Wij geloven er heilig in dat een zuil noodzakelijk is voor de vaderlandse beweging en zien 
onszelf op dit moment als de potentiële jongerentak van deze toekomstige zuil. Ook onderstrepen wij dat 
deze vormen van samenwerking geen overheersing van de ene groep over de andere mag betekenen. Een 
zuil zijn betekent elkaar bijstaan en versterken, zonder per se aan te sturen op een formele samensmelting. 
De verschillende groepen zullen dus blijven bestaan.

Tenslotte zien wij in dat, hoewel wij er alles aan zullen blijven doen om deze zuil een realiteit te maken, wij 
dit niet alleen kunnen. Daarom willen wij de banden blijven aanhalen met groepen die onze idealen delen, 
en zo veel mogelijk groepen aansporen om mee te bouwen aan de zuil.

Wij zeggen daarom vol trots:
Voor taal, erfgoed, en eigenheid op naar een vaderlandse zuil!
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P i e t e r  G e y l
herdenking

Pieter Catharinus Arie Geyl
15 December 1887 - 31 December 1966

Vrienden,
Laat ik beginnen met jullie bedanken voor jullie komst. Vandaag zijn wij hier verzameld om

Pieter Catharinus Arie Geyl te herdenken op zijn geboortedag, vandaag precies 133 jaar
geleden. Geboren te Dordrecht in 1887 zou Pieter Geyl uitgroeien tot de op één na

belangrijkste historicus van Nederland, en, voor ons ook niet onbelangrijk: de intellectuele
grondlegger van de Groot-Nederlandse gedachte in Rijks-Nederland.

Zijn visie van een verenigd, of liever hérenigd Nederland die hij formuleerde in zijn geschriften
en redevoeringen hebben ontelbare Nederlanders, ten noorden en ten zuiden van de Belgische
grens geïnspireerd om zich in te zetten voor de nationale zaak, en wij zijn als Geuzenbond
trots om onszelf tot deze groep te kunnen rekenen. Vrienden, de tijd waarin de Vlaamse
beweging zichzelf vond toen Geyl zijn visie opzette was er een van repressie na de Eerste
Wereldoorlog. En hoewel het nationalisme in het zuiden inmiddels zo prominent is dat zij
simpelweg niet meer te negeren is, is die repressie van vaderlandsliefde nooit helemaal
opgehouden.

Tot op de dag van vandaag zijn wij als nationalisten nog steeds gedwongen om onze
ceremonies, zoals die van vandaag, in besloten kring te houden. Ook al willen wij niks anders
dan onze liefde tonen voor ons land, en onze belangrijke denkers eer bewijzen. Tóch is het
belangrijk dat wij dit doorzetten, opdat wij ooit een herleving van die nationale geest teweeg
mogen brengen en opdat de tradities en cultuur van de lage landen bewaard mag blijven voor
de komende generaties.

Hoe zeer mensen ook roepen dat nationalisme ‘verleden tijd’ is, of dat nationale gevoelens
‘arbitrair’ of ‘nep’ zijn, het feit dat wij hier staan bewijst het tegendeel. Ons gevoel is niet nep,
het is geen aanbidding van as, nee, het is het koesteren van een vlam. En ik kan u, en iedereen
die ons bespot, vertellen dat die vlam alleen nog maar helderder gaat worden.
Ter afsluiting van deze ceremonie zou ik graag een stuk van een gedicht voordragen van de
Vlaming Emmanuel Hiel, getiteld “Een Nederlandsch Liet”.

Op de 133e geboortedag van Pieter Geyl 
organiseerden leden van de Geuzenbond 
Overijssel een herdenkingsbijeenkomst.

Transcript van de herdenkingstoespraak:
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Wat heeft ons vergaêrd in dit heuchlijke feest,

wat doet ons de vriendschap betrachten,

wat sterkt ons gemoed en wat jaagt onzen geest

als licht door het ruim der gedachten?

De tale der Vaadren heeft, krachtig en zacht,

ons allen als broeders te samen gebracht.

Wel vast is het ijzer, doch ‘t Neêrlandsch verbond,

schoon grenzen en wetten ons scheiden,

is vaster en bloeit als de Neêrlandsche grond,

wijl bloemen hun’ geuren verspreiden.

Dus, broeders, den gloed van ons hert niet gestild,

bezielen wij ‘t volk met onz’ vonken,

het worde uit den modder der domheid getild,

waarin het zoo diep is gezonken.

Dan zal als een’ bloeijende lievende maagd,

de tale genezen elks wonden,

en blijft, wijl de laster zich zelven verknaagt.

een’ toekomst vol zegen verkonden.

Een’ toekomst van vrijheid, van weelde en van vreugd,

die kunsten en kennis zal eeren,

terwijl zich ons volk zoo verheven verheugd

met andren de waarheid te leeren.

De tale der Vaadren heeft, krachtig en zacht,

ons allen als broeders te samen gebracht.

Moge deze woorden en de werken van professor Geyl nog eeuwen voortleven in deze kreet:
De Nederlanden één!
Dank voor uw komst.
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e r f g o e d

I m m a t e r i e e l  E r f g o e d  B e d r e i g d ?
Door Zonnevlam

Vooraleer ik begin aan dit korte artikel wil ik de Geuzenbond bedanken voor mij een plekje te geven in
deze editie van De Stormlamp. Voor wie Zonnevlam niet kent, het is een blog over het inheemse geloof

van de Lage Landen. Ik plaats er voornamelijk berichten en artikels omtrent volksverhalen, tradities
en symboliek.

Wanneer men het heeft over het beschermen van erfgoed, dan denken meeste mensen direct aan het
materiële: oude huizen, kastelen en grafheuvels. Gebouwen en voorwerpen die ons nagelaten zijn door
onze voorouders en waarvoor wij nu verantwoordelijk zijn. Maar er is ook een immateriële kant aan
erfgoed: het “levend erfgoed”. Taal, tradities, gebruiken en feesten zijn allemaal voorbeelden van
immaterieel erfgoed of volkscultuur. Dat “levende erfgoed” staat tegenwoordig echter onder druk en
staat zelfs op het punt om “dood erfgoed” te worden.

De zoektocht naar het eigene
Onderzoek naar immaterieel erfgoed ontstaat in de 19de eeuw door het toedoen van de Romantiek en
het romantisch nationalisme. De focus lag aanvankelijk puur op taal en literatuur en had als doel het
opwekken van een volksgeest of algemeen nationaal bewustzijn onder de bevolking. Dit kan men
allemaal samengevat zien in de woorden van de Vlaamse schrijver Prudens van Druyse (1804-1859):
“Taal is gans het volk.” Hun studie wordt in de tweede helft van de 19de eeuw verder uitgebreid naar
een studie van de volkscultuur in het algemeen: De heemkunde is geboren.

Aangespoord door hun voorgangers uit de romantiek, begonnen heemkundigen of volkskundigen
verder te kijken naar wat een volk en streek eigen maakt. Zij zagen dat zelfs het alledaagse zoals een
feest, traditie of gebruik het nalatenschap was van een rijk verleden en dat men zo een “intiemere”
geschiedenis kon schrijven van een volk. In Vlaanderen werd het behouden van deze volkscultuur ook
een centraal onderdeel van de strijd tegen de oprukkende verfransing die Vlaamse tradities aantastte.
Dit verschijnsel toont zich misschien het beste in de woorden van de Vlaming August Gitéé (1859-
1909):

 “Vlaanderen moet weer zichzelf worden, Vlaamsch van hart en Vlaamsch van aard! Het leere dus  
 zijn verleden kennen, met wat op den volksaard zijn bijzondere stempel drukt.”

Ook in Nederland kreeg heemkunde een grote aanhang, hoewel deze door een gebrek aan directe
bedreigingen voor de identiteit, zoals in Vlaanderen wel het geval was, zich minder nationalistisch
opstelde. In Nederland leefde het regionalisme ook aanzienlijk meer onder heemkundigen, die zich
bijvoorbeeld in Noord-Brabant en Friesland bezighielden met het onderzoeken en verdedigen van de
lokale volkscultuur.

Het kan verkeren
Het heemkundige gedachtegoed bleef in feite bestaan tot aan de dag van vandaag, hoewel het idéé van
een volksgeest ver naar de achtergrond is verdwenen. Ondanks de verre verspreiding van de
heemkunde, is sinds de ontzuiling in de jaren 60 er een enorme afbraak bezig aan nationale en lokale
volkscultuur. Met de val van de traditionele zuilen waren tradities voor velen, net zoals geloof, iets
van het verleden geworden.
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Volkscultuur is veelal vervangen door popcultuur en 
feesten, zoals Sinterklaas of Kerst, werden
commercieel gemaakt. De taal, het liefdesobject van de 
romantici, is ernstig geërodeerd door het
ontstaan van de tussentaal en de recente verengelsing bij 
de jeugd. Tradities zijn grotendeels
verdwenen en sommige worden bovendien zelfs nog 
aangevallen door zowel “activisten” als bedrijven
als zijnde “racistisch” of niet mee met de tijd.

Misschien het ergste is echter dat sommige moderne 
heemkundige kringen of erfgoedlijsten hier gretig
in meespelen of zelf pleiten voor het fundamenteel 
veranderen van de volkscultuur. Ze doen dit omdat
ze naar eigen zeggen “het geluid van de verandering 
horen” in de samenleving, schijnbaar niet bewust
van welke rol zij hier zelf in spelen in. In de woorden 
van Bredero: “Het kan verkeren.” Daar waar
tradities vroeger tradities werden gewaardeerd als een 
mooi stukje erfgoed, dreigt nu door apathie
verloren te gaan.

Maar de volkscultuur is nog niet helemaal dood. In vele dorpen leven oude feesten, tradities en
gebruiken nog altijd. Desalniettemin is het voor zowel vaderlandslievenden zoals de Geuzenbond als
voor volksgelovigen zoals ikzelf belangrijk om zich in te zetten voor een heropleving en bewaring van
de volkscultuur. Want zonder het is onze volksgeest, datgeen dat ons eigen maakt, verloren. Zoals
Karel Dillen ooit zei:

 “Rechts is het vechten voor waarden die dreigen verloren te gaan. Het is het besef te behoren tot 
 een volk.”

Behoefte aan meer informatie over ons erfgoed en oude gebruiken? 

Bekijk dan ook eens de Instagram-pagina 
en het Telegram-kanaal van Zonnevlam.

@zonnevlamt.me/zonnevlam
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