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VOORWOORD
Waarde lezer,
Momenteel ondervindt de samenleving nog altijd veel last van de
beperkende maatregelen. Veel is er dus niet veranderd sinds de laatste
uitgave van ons blad. Wat wel veranderd is, is dat er steeds meer
gezinspeeld wordt op een toekomstige situatie waar een deel van ons
eigen volk meer rechten heeft dan een ander deel. Een zorgwekkende
ontwikkeling.
Maar tot zover de actualiteit. Voor u ligt het nieuwste nummer van
ons tijdschrift De Stormlamp. Deze keer hebben wij een uiteenzetting
over de geschiedfilosofie van Oswald Spengler, een stuk over een
vooroorlogse Groot-Nederlandse studentenvereniging, het tweede deel
in de reeks gastartikelen over studentenleider Albrecht Rodenbach, een
gastbijdrage over architectuur en nog veel meer. Verder hebben wij ook
een nieuwe rubriek waarin wij kort verschillende boeken of tijdschriften
recenseren.
Zoals altijd zijn opmerkingen, vragen en inzendingen nog altijd welkom
via onze webstek DeStormlamp.nl of e-post stormlamp@geuzenbond.nl.
Veel leesplezier gewenst!
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Meiviering
Leden van de Geuzebond hebben in het begin van de maand
mei een kampeerbijeenkomst georganiseerd. Met tien man werd
gekampeerd in de bossen en de aanvang van de bloeimaand
gevierd.

Bezoek Woudrichem
Eind mei brachten leden van de Geuzenbond Brabant een bezoek
aan het vestingstadje Woudrichem. Tijdens dit cultureel uitje
aanschouwden zij de geschiedenis van de stad die in 1572 de kant van
Willem van Oranje koos.

Aanplakbiljetten verspreid
Leden van de Geuzenbond hebben de laatste maanden in Noord
en Zuid aanplakbiljetten verspreid. In onder andere Amsterdam,
Leuven en Utrecht werden deze affiches met een nieuw ontwerp
geplakt.
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Spandoekacties tegen links-liberaal grootkapitaal
De Geuzenbond heeft de afgelopen maanden een tweetal
spandoekacties georganiseerd tegen bedrijven die de linksliberale diversiteitsideologie propageren. Deze korte betogingen
vonden plaats aan het kantoor van webwinkel Bol en het
kantoor van Unilever.

Voorpost-betoging Mechelen
Enkele leden van de Geuzenbond trokken naar Mechelen om deel
te nemen aan de betoging tegen de veroordeling van de “Vier van
Mechelen”, veroordeeld omwille van het tonen van een spandoek met
de tekst “stop islamisering”. Deze belachelijke veroordeling bracht
gelukkig veel man op de been, waardoor er zo’n achthonderd tot
duizend betogers aanwezig waren.

Wandeling Geuzenbond Brabant
Leden van de Geuzenbond Brabant hebben gewandeld in het
grensgebied van de provincies Noord-Brabant en Gelderland.
Daar bezochten zij een ruïne.
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Guldensporenherdenking Antwerpen
Voorpost organiseerde opnieuw de jaarlijkse
Guldensporenherdenking op het Hendrik Conscienceplein te
Antwerpen. Dit jaar was er ook een groep Geuzenbonders
aanwezig op deze Vlaams-nationalistische 11 Juliviering.

Tweede Geuzenbondzeilkamp
De Geuzenbond organiseerde deze zomer zijn tweede zeilkamp.
Tijdens dit zomerkamp vonden er verschillende activiteiten plaats,
zoals zelfverdediging, zeilen en kamperen. Hiernaast was er uiteraard
ook tijd voor ontspanning. Het tweede zomerkamp was zonder twijfel
een succes.

volg ons ongecensureerd

op telegram!

@Stormlamp

@GeuzenbondHolland

@Weerwoord

@GeuzenbondOverijssel

@GeuzenbondBrabant
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Groot-Nederland
I N

D E

S C H I J N W E R P E R S ?
Door Walram

Afgelopen maanden was de idee van een Nederlandse hereniging weer even in het nieuws. N-VA
voorzitter en burgemeester van Antwerpen Bart De Wever had namelijk een oproep gedaan tot het
‘samengaan van Vlaanderen en Nederland’. Deze titel gaven ook zo’n beetje alle nieuwsmedia aan hun
stukken over de uitspraken van De Wever. Uiteraard zorgde dit pleidooi voor enige opschudding.
Allereerst is het belangrijkste om te weten: het voorstel van De Wever was voornamelijk economisch
gericht. Hij bepleit een ‘confederaal verband der Lage Landen’ waar zelfs Wallonië deel van zou mogen
uitmaken, mochten de Walen dat begeren. Geen verwonderlijke invalshoek gezien het feit dat hij een
liberaal politicus is. Toch schenen er in De Wevers pleidooi enkele delen van een diepere ideologische
overtuiging door. Zo stelde hij dat hij als student al meewerkte aan de organisatie van een Groot-Nederlands
studentencongres en sindsdien het verlangen naar een eengemaakte Nederlandstalige staat vastgehouden
heeft. Verder merkte hij de splitsing van de Nederlanden ook aan als een historische vergissing.
Tot zover de persoonlijke denkbeelden van De Wever
over het onderwerp. Zoals eerder gesteld zorgde hij
met deze uitspraken voor redelijk wat opschudding.
Overal in de Belgische media viel te lezen dat de
voorzitter van de grootste partij in de Kamer en het
Vlaams Parlement een hereniging met de noorderburen
bepleit, iets dat zonder twijfel op felle reacties van
belgicisten stuit. Overigens stootten de uitspraken zelfs
op verzet van enkele flaminganten, die blijkbaar niet
op de hoogte zijn van het feit dat Vlaams-nationalisme
en de Groot-Nederlandse gedachte historisch gezien
vrijwel altijd hand in hand zijn gegaan.
Ook in de Noord-Nederlandse media werden de
uitspraken opgepakt, weliswaar in een veel mindere
hoeveelheid. De Wever werd uitgenodigd om te
komen spreken over zijn ideeën op het prominente
NPO-praatprogramma Op1. Helaas werd het een sneue
vertoning (van de zijde van de programmamakers)
waar de presentatoren enorm lacherig deden over
zijn Groot-Nederlandse ideaal en in plaats van het
serieus te bespreken aan kwamen zetten met domme
internetfilmpjes over friet/patat en dergelijke minimale
streektaalverschillen.
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Een kinderachtig voorval, dat vooral laat zien dat het grote publiek in Noord-Nederland nog lang niet klaar
is om dit onderwerp serieus te nemen.
Maar, zelfs als het onderwerp door de media nogal lachwekkend wordt ontvangen, is dit een goede
ontwikkeling. Groot-Nederland was een aantal dagen prominent in het nieuws, iets wat zonder twijfel
bijdraagt aan een bewustwordingsproces.
Voor iedere persoon die in Vlaanderen enorm afkeurend en ‘klein-Vlaams’ reageerde op het voorstel, is
er ook minstens één persoon die positief is gaan denken over een hereniging. In Noord-Nederland ligt de
situatie misschien net iets anders, omdat een hereniging geen omstreden punt is, eerder iets waar mensen
onverschillig tegenover staan.
Maar toch zullen de uitspraken van De Wever en zijn betoog in het praatprogramma een aantal mensen
aangezet hebben het idee serieus te overwegen.
Betekent dit dat we morgen wakker worden in een Groot-Nederland? Nee, uiteraard niet. Ook niet over
een paar weken, een paar maanden of zelfs een paar jaar. Maar momenten als deze, waarmee het idee van
een hereniging tussen Noord- en Zuid-Nederland ook maar eventjes in het publieke debat opduikt, zijn
belangrijk. Zelfs als het verpakt wordt in een (voor nationalisten) totaal onaantrekkelijk verpakpapier, zoals
een louter economisch verbond. Juist wanneer de Groot-Nederlandse gedachte op verschillende manieren
gepropageerd wordt, maakt dit de idee van een Nederlandse hereniging een normaler staatkundig streven.

lees speerpunt

De vaderlandse nieuws- en opiniewebstek.
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I N

V O G E L V L U C H T

oswald
spengler
Een uiteenzetting over de geschiedfilosofie van een van de
belangrijkste filosofen en denkers binnen de Conservatieve
Revolutie.

DOOR FREEK

De Duitse filosoof Oswald Spengler wordt vaak gezien als een doemdenker, wat niet geheel onterecht is.
Toch mist die omschrijving enkele nuances. Deze samenvatting mist op enige punten wel de diepgang die
men enkel kan vinden wanneer men het bronmateriaal leest. Lezers die meer willen weten over Spengler
raad ik dus aan om zelf zijn boeken te lezen. Spengler is echter geen makkelijke schrijver. Daarom probeer ik
hieronder een beknopte weergave te geven van Spenglers, omdat enkele van zijn ideeën waardevol kunnen
zijn voor de manier waarop wij kijken naar onze cultuur.
In 1918 verscheen er een nieuw boek in de Duitse
boekwinkels. Dit boek droeg de onheilspellende
titel Der Untergang des Abendlandes, of De
Ondergang van het Avondland in het Nederlands.
Het was geschreven door een in die tijd betrekkelijk
onbekende wiskundeleraar genaamd Oswald
Spengler. In het boek valt Spengler het progressieve
model van de geschiedschrijving aan waarin één
lijn wordt gezien tussen de antieke wereld en
onze tijd. In plaats daarvan zette Spengler een
visie uiteen waarin hij de opvatting vertolkte
dat er geen geschiedenis van de gehele mensheid
kan bestaan. In plaats daarvan zou het accurater
zijn om de geschiedenis van de verschillende
historische organisch ontstane hochkulturen als
volledig gescheiden van elkaar te beschouwen.
Elke afzonderlijke cultuur ervaart in hun eigen
geschiedenis een fase van ontstaan, groei, afvlakking
en uiteindelijk ondergang. Spengler onderscheidt
meerdere culturen. De voornaamste zijn de klassieke
of Appolonische cultuur, de Joods-Islamitische
of Magische cultuur en de westerse of Faustische
cultuur. In dit opstel behandel ik vrijwel uitsluitend
de tegenstelling tussen Appolonische en Faustische
cultuur, omdat de scheiding die Spengler opwierp
tussen deze twee een van zijn meest omstreden
gedachtes is, en waar dus ook extra aandacht aan
mag worden besteed. Naast de bovengenoemde
drie onderscheidde Spengler ook Babylonische,
Egyptische, Indiase, Chinese en MiddenAmerikaanse (Mayaans-Azteeks) culturen.
Volgens Spengler heeft elk van deze culturen een
volstrikt eigen realiteitsbeeld. Zo bestaat er volgens
Spengler geen universeel geldende Wiskunde of
Wetenschap, maar enkel wiskunde en wetenschap
zoals beleefd en benaderd vanuit een bepaalde
culturele ziel.

Het hoofdonderwerp van De Ondergang, is uiteraard
het uiteindelijke lot van onze westerse beschaving.
Volgens Spengler is zij al enige tijd over haar
culturele piek heen, en maken we op dit moment
de wintertijd van het westen mee. Het boek geeft
ons een globale morfologie van onze beschaving, en
trekt met name vergelijkingen tussen de Westerse
en klassieke culturen. Spengler noemde westerse
cultuur Faustisch, naar het tweedelige toneelstuk van
Goethe over de man Faust die zijn ziel aan de duivel
verkocht om verboden kennis te vergaren.
Elke cultuur heeft zo zijn eigen unieke metafysische
ziel, die compleet individueel aan die cultuur is.
Deze culturele ziel is niet per se gebonden aan
personen. Spengler stelde als voorbeeld dat, als
Mozart niet geboren zou zijn, iemand anders langs
zou zijn gekomen om vrijwel dezelfde ideeën uit
te dragen. De grote figuren van een cultuur zijn in
die zin enkel middelen waardoor de culturele ziel
zichzelf in de realiteit kan manifesteren. Dit is wat
Spengler Lotsbestemming en Toeval noemt. Hierbij
was het Lotsbestemming dat er in het Westen een
grote omwenteling zou plaatsvinden tegen het jaar
1800, maar dat deze omwenteling de vorm aannam
van de Franse Revolutie was Toeval.
De Franse Revolutie was voor Spengler het
kantelpunt bij uitstek tussen de tijdperken van het
traditionele Westen en het Goddeloze, onttoverde
en rationele Westen, wat in onze kringen vaak
moderniteit genoemd wordt. Napoleon maakte met
zijn universele verlichtingswaarden en uniforme
natiestaten een einde aan het tijdperk van traditionele
en aristocratische monarchieën, en luidde het
tijdperk in van materialisme, culturele armoede
en imperialisme. Spengler noemt de vroegere fase
‘cultuur’, en de latere ‘civilisatie’. Napoleon, zoals
Alexander de Grote, liet zien hoe de oude orde
afgeschaft was en luidde tegelijk het tijdperk in van
rationeel imperialisme.
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Waar imperialisme voortkomt uit de wil om de
eigen culturele vorm op te leggen aan anderen om
meer macht te verkrijgen, is kolonialisme slechts een
product van de ontdekkingsgeest van vroegere (meer
gezonde) tijden.

“Civilisaties zijn de uiterste en meest
kunstmatige toestanden waartoe een hoger
soort mensen in staat is. Zij vormen een
afsluiting, zij volgen als het gewordene
op het worden, als de dood op het leven,
als de starheid op de ontwikkeling, als
de stenen, versteende wereldstad op het
land en als de geestelijke ouderdom op de
psychische jeugd (…) Zij vormen een einde,
onherroepelijk, maar en einde dat met de
diepste noodzakelijkheid telkens weer wordt
bereikt.”
— Oswald Spengler (De Ondergang van het
Avondland, boek 1, p.53)

Een belangrijk onderscheid dat Spengler in zijn werk
maakt is het onderscheid tussen de klassieke oudheid
en de Westerse, of Faustische cultuur, waarvan
Spengler de oorsprong tussen de 9e en 11e eeuw
plaatst. Hierbij hadden beide culturen een compleet
eigen vorm. In het Spengleriaanse model heeft elke
cultuur een soort primaire vorm of symbool. Dit
symbool drijft de cultuur, en de cultuur geeft in elke
expressie uiting aan dit symbool door er gestalte
aan te geven. Vandaar ook de ondertitel van het
eerste boek van Ondergang: Gestalt und Wirklichkeit.
Culturen worden geboren, uiten een idee, en sterven
af. Hierbij is de cultuurfase het worden en de fase
van civilisatie het gewordene. Het primaire symbool
van de Faustische beschaving is oneindige ruimte,
of de drang om steeds grenzen te doorbreken. Het
Appolonische (klassieke) primaire symbool is het
pure aanwezige, of het huidige. De Faustische ziel uit
zich in de hoge zuilen van de Gotische kathedralen,
waarvan de zuilen tot in de oneindigheid lijken te
reiken, terwijl de Griekse tempels simpelweg in
de ruimte zweven. De Faustische staat bestaat uit
een abstract idee van de natie, met grenzen op een
kaart weergegeven, iets dat eigenlijk best abstract
is vergeleken met de Griekse polis die in principe
ophield zodra men de stadspoort door was. In de
kunst is de Faustische schilderkunst erop gericht om
de indruk te wekken van ruimtelijkheid, terwijl de
Grieken zich richtten op het puur aanwezige lichaam
zonder aandacht te schenken aan de achtergrond.

14

Elke cultuur heeft een kunstvorm die het beste
aansluit op het primaire symbool. In de Faustische
cultuur is dat de muziek, met de vele stromen, een
voortdurend worden, iets dat de lege ruimte om
ons heen vult. Voor de Grieken was hun primaire
kunstvorm het naakte lichaam. Als een kunstvorm is
het rigide, het eeuwige gewordene en tastbare. Een
vastlegging van het moment. Het verheffen van het
naakte lichaam tot hogere kunstvorm is eveneens
uniek aan de Appolonische cultuur. Spengler stelde
dat beeldhouwers uit de Renaissance de Grieken
weliswaar imiteerden, maar enkel uit esthetische
overwegingen. Beeldhouwkunst had na de periode
van de Renaissance ook al snel minder aanzien
ten opzichte van de muziek en de schilderkunst.
Kunstige uitingen die volgens Spenglers model
beter aansluiten bij de Faustische primaire vorm.
Omgekeerd was de muziek in het oude Griekenland
een kunstvorm met relatief weinig aanzien.
Kunst in de cultuurperiode is een pure uiting van
creativiteit. Dit is omdat de cultuur onderweg is
om het volle potentieel van hun primaire vorm
te benutten. Wanneer dit echter gedaan is, is het
worden het gewordene en is de hogere kunst in
feite voltooid. Kunst als een culturele taal heeft
dan immers niks meer om te ontdekken. Spengler
plaatste de piek van de kunsten ergens in het begin
van de 19e eeuw, waarna een gestage aftakeling
plaatsvond in de vorm van wat we kennen als
moderne kunst. Westerse culturele originaliteit zou
volgens Spenglers tijdlijn eindigen rond het jaar
2000. Voor de mensen die dit lezen zal dit geen
bijzondere conclusie zijn. Men hoeve maar te kijken
naar hoe de cultuurindustrie steeds meer naar het
verleden lijkt te kijken, in plaats van nieuwe dingen
te doen. Films van enkele decennia oud krijgen
zgn. remakes, (video)spellen krijgen remasters. Dit
alles is in lijn met Spenglers voorspelling over de
ondergang van de Westerse cultuur.
Een ander belangrijk aspect van de Faustische geest
is dat Faustische mensen mensen van de daad zijn.
We zijn erop gebrand om de wereld te onderwerpen
aan onze wil. Faustische cultuur is gericht op
uitbreiding, zowel in politieke als in economische
zin. We zoeken steeds efficiëntere manieren om met
onze machines verder te komen, waarnaartoe weet
niemand. Vooruitgang uit naam van vooruitgang
is in die zin een typisch Faustisch verschijnsel.
Volgens Spengler is dit ook de reden waarom je in
de Appolonische beschaving geen ontwikkeling van
ideologieën zag zoals wij die nu hebben.

Waar vroeger de Christelijke religie diende als
middel om het oneindige aan te grijpen, hebben
de meeste mensen in het Westen nu abstracte
‘idealen’ die volgens Spengler enkel kunnen bestaan
in de context van de Faustische gerichtheid op
oneindigheid. Verder is onze manier van het
verleden benaderen ook erg abstract en immaterieel
vergeleken met de Klassieken. De Grieken telden het
verleden in termen van generaties. Zo sprak men
vaak over ‘De tijd van koning zus’, en waren dingen
verder terug dan enkele generaties voor de Griek
vaak al half tot geheel mythisch.
Dit zien we bijvoorbeeld ook nog terug in de
vroegste Romeinse verhalen van de koningentijd.
Faustische plaatsing en duiding leunt juist veel meer
op jaartallen – abstracte nummering. Moderne
Nederlanders voelen bijvoorbeeld veel meer bij
het horen van ‘40-’45 dan de tijd van koningin
Wilhelmina. Wij delen de gehele geschiedenis ook
in op basis van onze genummerde jaartelling en zijn
op zoek naar de exacte gebeurtenissen. Faustische
cultuur gaat zelfs zo ver in het ordenen van de
geschiedenis dat er zoiets bestaat als historiografie: de
geschiedenis van de geschiedschrijving zelf.
Wanneer een cultuur overgaat in een civilisatie,
vindt er volgens Spengler een bepaalde mate van
rationalisatie en materialisatie plaats, waartegen de
oude tradities onmogelijk bestand zijn. Dit is waarom
elke cultuur een eigen moderniteit doormaakt,
waarin er veelal een vorm van democratie ontstaat
met staatsmannen afkomstig uit de burgerij (‘1848’,
of de Romeinse republiek), in plaats van koningen
en Goddelijke rechten. Ratio vervangt instinct. In
de Griekse cultuur was het Socrates die als eerste
zijn cultuur op een rationele manier beschreef, in
die van ons waren dat mannen als Rousseau. Het
ontstaan van onze politieke ideologieën volgt op
deze rationalisering van de cultuur. Socialisme,
liberalisme en fascisme dienen als vervanging voor
religie, voor mensen die niet langer de spirituele
behoefte hebben aan godsdienst. In plaats van
zich te wortelen trekken mensen steeds meer naar
de steden, imperialisme maakt een ongekende
schaalvergroting door, waardoor slechts enkele
landen overblijven die zich in zo’n harde wereldorde
kunnen handhaven. Uiteindelijk blijft er in Spenglers
tijdlijn één enkel rijk over. Als eerste neemt zij de
vorm aan van een culturele hegemonie, later die
van een universeel Rijk, veroverd door grote sterke
leiders en hun legers aan volgelingen. Deze mensen
noemt Spengler Caesars. Wanneer de vorming van
dit universele Rijk voltooid is, betreedt de cultuur
een tijdperk van Geciviliseerd Barbarisme¸ waarin

de culturele primaire vorm niet langer verdedigd
wordt, maar alles enkel gaat om persoonlijke macht
en invloed. Geciviliseerd Barbarisme is de eindfase
van de cultuur, die soms honderden jaren kan duren.
In het geval van India en China soms zelfs
duizenden jaren.
Waar Spengler mijns inziens het sterkst in is, is dat
hij de tijdsgeest van aftakeling weet te duiden zonder
per se een of andere causaliteit als ‘kapitalisme’,
‘marxisme’, of (zoals in zijn tijd gebruikelijk
was) ‘de Joden’. Westerse cultuur wordt volgens
Spengler niet omgebracht, maar is simpelweg oud
en traag geworden. Veel mensen worstelen met
Spengler. Waar Spengler met name op hamert is
de beperktheid van de mens in relatie tot de gehele
menselijke geschiedenis. Spengler schreef in een
opstel genaamd Pessimismus dat “het eerste wat de
mens confronteert als zijn onontkoombaar lot en wat
geen denkbeeld kan vatten, is de plaats en tijd van
zijn geboorte: (…) iedereen is binnen één cultuur
geboren.” In die zin is het beeld van een glorierijke
toekomst voor de gehele mensheid, zoals de liberalen
en socialisten vaak schetsen, pure onzin. Spengler
noemde zulke denkers Vooruitgangsfilistijnen.
Wat Spengler ons voorschotelt is geen gemakkelijke
boodschap. Toch was hij mijns inziens niet per
se een doemdenker. Het oude moet immers altijd
plaatsmaken voor het nieuwe, en na de Faustische
cultuur zal er een nieuwe cultuur ontstaan met een
volledig nieuwe primaire vorm. We moeten ons
volgens Spengler er enkel van bewust zijn dat wij
een laat leven leiden. In een van zijn latere werken,
De Mens en de Techniek sluit Spengler af met een
oproep tot een waardig einde:
“Wir sind in diese Zeit geboren und müssen
tapfer den Weg zu Ende gehen, der uns
bestimmt ist. Es gibt keinen andern. Auf dem
verlorenen Posten ausharren ohne Hoffnung,
ohne Rettung, ist Pflicht. Ausharren wie jener
römische Soldat, dessen Gebeine man vor
einem Tor in Pompeji gefunden hat, der starb,
weil man beim Ausbruch des Vesuv vergessen
hatte, ihn abzulösen. Das ist Größe, das heißt
Rasse haben. Dieses ehrliche Ende ist das
einzige, das man dem Menschen nicht nehmen
kann.”

— Oswald Spengler, Der Mensch und der Technik.

Beitrag zu einer Philosophie des Lebens
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geschiedenis

albrecht rodenbach
DEEL II

Brent v. Klokke
Scriptor NSV! Nationaal 20-21
Scriptor NSV! Gent 19-21

In het eerste deel van deze artikelenreeks hadden we het genoegen het vroege leven van Albrecht
Rodenbach —een van de meest belangrijke figuren binnen de Vlaamse (studenten)beweging— te schetsen.
Aan het einde van dat artikel werd beloofd om in een volgende aflevering van De Stormlamp in te gaan
op de laatste vier jaren uit het veel te korte leven van de studentenleider. Laat ons in dit tweede deel aldus
stilstaan bij de vier bewogen jaren van leren, leiden en lijden in Leuven.
In 1876 komt de kersverse student aan in de studentenstad der steden, Leuven. Het jaar voordien had hij
een brief ontvangen van een zekere Pol de Mont, leerling in het Klein-Seminarie Mechelen, met de idee
een overkoepelende Vlaamse studentenbond op te richten. De twee kerels worden al snel goede vrienden
en stichten samen tal van gilden en groepen. Daarnaast traden ze toe tot verschillende organisaties,
waaronder het taalminnend genootschap Met Tijd en Vlijt en de nieuw-opgerichte Leuvense afdeling van
het Davidsfonds. Om de ideologie van de blauwvoeterie verder te verspreiden onder de Leuvense student,
stichten de twee vrienden Het Pennoen, waarin ze onder verschillende pseudoniemen hun flamingante
retoriek aan de man brachten.
Ook Amaat Joos, leerling in het Klein-Seminarie Sint-Niklaas en studentenleider van het Waasland, mag
hier niet vergeten worden. Wanneer deze laatste hoorde van het verzet dat de Blauwvoeters in Roeselare
leverden, kwam het al snel tot brief- en later echt contact met Rodenbach. De drie seminaristen zouden in
1877 overgaan tot de organisatie van de eerste studentenlanddag in Gent. In de Paasvakantie verenigde zich
een hondertal studenten in de Leiestad, alwaar zij de lezingen van de studentenleiders aanhoorden. Aldus
ontstond in September van dat jaar hetgene waar Pol de Mont twee jaar eerder van droomde: de eerste
Algemene Vlaamsche Studentenbond.
Wanneer Rodenbach in Oktober van het jaar 1878 voor de derde maal terugkeert naar de rechtenfaculteit in
Leuven, kan men een plotse en opvallende wijziging in zijn gedrag vaststellen: Hij treedt uit de redactie van
het Pennoen; de activiteiten van Met Tijd en Vlijt kunnen hem niet meer interesseren; hij wordt minder en
minder actief binnen de studentenafdeling van het Davidsfonds; en zijn vrienden klagen erover dat hij hen
nog weinig schreef of zag.
Ook de vriendschap met Pol de Mont komt ten einde. Een andere visie op de Vlaamse taal en de Vlaamse
Beweging lagen hier onder andere aan de basis van. Daarnaast zou er nog eens concurrentie om dezelfde
deerne geweest zijn ook. Wanneer er binnen Met Tijd en Vlijt dan nog eens een strijd losbreekt tussen
Pieter Willems, voorzitter van het genootschap, en Pieter Alberdingk Thijm, de ondervoorzitter, is het lot
van de kameraadschap helemaal verzegeld.
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Rodenbach en de West-Vlamigen kozen partij voor de idealistisch-ingestelde Thijm; de Mont, Joos en de
Oost-Vlamingen schaarden zich achter Willems.
Omstreeks dezelfde tijd kwam Rodenbach in contact met enkele Franstalige studenten. Zij zouden hem
de weg naar een andere levenswijze tonen; een levenswijze die wat meer van het bourgeois-bohémien
type was. Hij zou op een moment zelfs capituleren voor de meer ontaarde geneugten van het leven. Een
capitulatie die de Mont hem —mijns inziens terecht— kwalijk heeft genomen. De culminatie van al deze
zaken, in combinatie met een niet-wederzijdse liefde voor de dochter van Pieter Thijm, zorgden ervoor dat
Rodenbach een nihilistisch-sarcastische blik op het leven verwierf.
Het lot zou echter sneller over dit leven beslissen dan verwacht. Wanneer de jonge Rodenbach op 23-jarige
leeftijd aan tuberculose komt te overlijden, laat hij naast een immense invloed op zowel de Vlaamse
Beweging als het Vlaamse studentenleven, ook een belangrijk, doch onvoltooid romantisch ouvre na. Over
Rodenbach als toneel- en liedschrijver, zullen we in een derde en laatste deel ingaan. Het slot van dit artikel
wil ik wijden aan de evolutie van de studentenvereniging sinds de dood van Rodenbach in 1880.
“Macte Animo!” luidde de titel van het laatste gedicht van de stervende studentenleider. En dat is ook precies
wat de jeugd deed. Na het uiteenvallen van de Algemene Vlaamsche Studentenbond werden al snel nieuwe
initiatieven opgestart. In 1887 werd in Gent de Vlaamsche Katholieke Gilde opgericht, die zich twee jaar later
zou omdopen tot Rodenbach’s Vrienden. Na het staken van de activiteiten tijdens de Eerste Wereldoorlog
zou een heroprichting en een volgende naamsverandering leiden tot een naam die nog steeds gekend is: het
Katholiek Vlaamsch Hoogstudentenverbond Gent (KVHV Gent).
Uit de radicale vleugel van de Antwerpse KVHV-afdeling zou dan in 1976 de Nationalistische
Studentenvereniging NSV! ontstaan, die zich ook nu nog, 45 jaar na haar geboorte en 141 jaar na de
dood van Rodenbach, beroept op diezelfde tradities als weleer. De NSV! die “haar eigen mythe creëert?”
Misschien; maar ook een zekere trots dat wij als studentenvereniging een schakel mogen zijn in een
traditie die ouder en grootser is dan ons allen. Een trots die men ons als traditioneel-studentikoze
studentenvereniging zeker niet verwijten of afnemen kan.

WWW.NSV.BE
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Door Maxim

De geschiedenis van Nederland is rijk aan succesverhalen: van wereldberoemde schilders die de meest
iconische doeken hebben gemaakt, tot glorieuze zeehelden die de wereld hebben ontdekt en de Nederlanden
in voor- en tegenspoed tegen buitenlandse krachten hebben beschermd. Al deze aspecten vormen de
bouwstenen waarop de Nederlanden zijn ontstaan, daar bestaat geen twijfel over. Echter is er te vaak
een aspect in de nationalistische hoek die mijns inziens veelal onderbelicht is: de bouwkunst. Zo rijk met
geschiedenis als dat Nederland is, zo rijk is het tevens met de architectonische bouwwerken. De stijl die het
meest bekend is, is natuurlijk die zo rijkelijk aanwezig is in de hoofdstad: de pakhuizen die langs de grachten
liggen en in een zekere U-bocht naar de rivier het IJ lopen, veelal onderbroken door de tientallen unieke
bruggen. Het zou echter naïef zijn om de vele Duitse, Franse en Italiaanse invloeden achterwege te laten.
Deze stijlen hebben, gedurende de geschiedenis, allen een bepaalde plaats in de harten en zielen van de
Nederlander veroverd dankzij de autoriteit, elegantie en creativiteit die ze uitstralen, gecombineerd met de
traditionele Nederlandse stijl natuurlijk.
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Er is echter sinds de jaren 30 van de twintigste
eeuw een nieuwe stijl uit Duitsland ontstaan, die de
architectonische wereld permanent heeft veranderd:
Bauhaus. Deze identiteitloze stijl ontstond in de
republiek van Weimar, en trachtte de traditionele
hegemonie (die onze straten al eeuwenlang
sierden) op radicale wijze te doorbreken, waar dat
ook ter wereld mocht zijn. De eerste Bauhausbouwwerken zagen er voor het eerst zielloos uit:
het doel lag puur op de functie, nimmer op de
vorm. Zo werd de stroming van het modernisme
in de bouwkunstwereld geboren, met desastreuze
gevolgen voor de Nederlanden.

Dit brengt mij naar de stad waar ik geboren
en getogen ben: Rotterdam. Al vroeg merkte
ik op dat er iets ‘mis’ was met het centrum:
het zag er allemaal erg vierkant en rechthoekig
uit. Er waren wegen in overvloed. Er was
sprake van veel betegeling en weinig groen.
Klassieke gebouwen, op enkele na, stonden er
niet. Natuurlijk was ik wel op de hoogte van het
bombardement dat op 14 mei 1940 plaatsvond,
en natuurlijk heb ik gehoord dat hierdoor de
stad was veranderd, maar nooit heb ik een
duidelijk beeld gekregen van hoe die stad er
nou precies uitzag. “Hoort dit wel?”, vroeg ik me
af toen ik ouder begon te worden en bepaalde
zaken ging opmerken. Zo begon een zoektocht
naar het verleden en met een schokkende
conclusie: het Rotterdam van voor en na 1940
zijn twee compleet verschillende steden.
Bijna niets herinnert nog aan de stad langs de
Rotte, en dit is tot op heden pijnlijk zichtbaar.
Vandaar dat ik dit stuk ‘de Rotterdamse tragedie’
heb genoemd: de stad had namelijk anders
kunnen zijn. Héél anders zelfs. Hier is nooit
sprake geweest van het niet kunnen, maar het
niet willen heropbouwen van het Rotterdam
van ooit. Om te begrijpen waarom dit zo is
moet men terug naar de vroege geschiedenis
van ‘nul-tien’. Een bedankje aan het artikel
van Danny Post genaamd “Slopen die oudRotterdamse zooi!”, die op de website ‘Go With
The Vlo’ te vinden is, die deze grote verschillen
en geschiedenis goed in kaart heeft gebracht.
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Hoewel Amsterdam vandaag de dag bekend staat als
de stad met de meeste grachten en traditie, was het
toch echt Rotterdam dat vroeger de meeste grachten
had. Sterker nog, de havenstad gold voor 1850 als het
‘Venetië van het Noorden’. Francesco Belli (secretaris
van de Venetiaanse gezant Giorgio Giorgi) zei in
1626 het volgende over de havenstad:

“Rotterdam, een belangrijke dicht bij de zee
gelegen stad, had de eer ons des avonds
te herbergen. De Maas komt er in door
vele grachten. Zij heeft breede, aangename
kaden, op vele plaatsen nog mooiere dan de
Venetiaansche.”
Ook Nikolaj Alexandrowitsj Bestoesjew (conservator
van het scheepvaartmuseum in Sint-Petersburg) was
zeer te spreken over de stad. In 1815 zei hij:

“De stad is van steen gebouwd en heel
mooi. Niet heelemaal rechte straten,
vaak door pleinen onderbroken, geven
voortdurend nieuwe gezichten op de
havens. Mij komt dit alles veel mooier voor
dan de straten in regelmatig gebouwde
steden. Het is een prachtige stad! Men voelt
er de nabijheid van de zee met al haar
wonderen en schatten…”
Aan alle mooie beschrijvingen kwam bruut een
eind toen in 1877 het Luchtspoor af was. Dit
spoortraject liep dwars langs de Kolk (waar nu de
Kubuswoningen liggen) en luidde het permanent
einde van Rotterdam als grachtenstad in. Ook de
absurde zelfhaat onder de meeste Rotterdammers
(iets wat vandaag de dag nog altijd “met trots”
wordt geprezen in de havenstad), gekoppeld met
een internationalistische blik op de toekomst, zorgde
ervoor dat er veel grachten werden gedempt of
versmald. Middeleeuwse panden of zelfs hele
buurten werden gesloopt voor nieuwe wegen
of andere bouwwerken, de eerder benoemde
Bauhaus stijl werd geïntroduceerd in de vorm
van appartementencomplexen en later zelfs
wolkenkrabbers. Oké, deze zagen er toen wellicht
wat minder verschrikkelijk uit, maar vergeleken met
de prachten van weleer die de steden al eeuwen

sierden moest het voor vele inwoners destijds alsnog
een verschrikking zijn geweest. Deze gedachten en
handelingen werden doorgetrokken tot 1940, toen
in een kwartier duizenden prominente gebouwen
in één klap werden verwoest door de bommen en
daaropvolgende brand. Het oude Rotterdam was
voor altijd weg… toch?
Niets is minder waar. De Bouwpolitie stelde vast dat
zo’n 144(!) prominente gebouwen met klein of groot
herstelwerk konden worden gered van de sloop.
Hieronder vielen veel beeldbepalende gebouwen die
Rotterdam al eeuwen sierde; de Marinierskazerne
aan het Oostplein (nu aangegeven met lijnen), het
voormalige Raadhuis aan de Kaasmarkt, Plan C bij
de Oude Haven, de Delftsche Poort en Café Loos bij
het Hofplein / Rotterdamse Schie, het voormalige
Beursgebouw (gelegen waar nu de Markthal staat)
en de Groote Schouwburg bij de Aert van Nesstraat.
De secretaris-generaal van het departement van
kunsten, onderwijs en wetenschappen wilde hier
echter niets van weten. Dit was een perfecte kans
om, volgens hem, permanent af te rekenen met
het verleden en de problemen die de havenstad
destijds had. Hierdoor werden alle hierboven
genoemde gebouwen genadeloos gesloopt. Ook veel
iconische en schilderachtige wateren als de Kolk,
Blaak, Rotterdamse Schie, Schiekolk, Spuiwater en
Hofpleinkolk werden gedempt. “Rotterdam moest en
zou een grote sprong voorwaarts maken richting de
toekomst!”, was de gedachte toen. Maar, de toekomst
van wie precies?
De modernistische stroming die Rotterdam op
radicale wijze van haar unieke historie en identiteit
wilde scheiden, bestond uit Cees van der Leeuw (die
destijds de directeur van Van Nelle was), de “Club
Rotterdam” en meerdere architecten van “Opbouw”
(een vereniging van architecten en kunstenaars die
de stijl van het nieuwe bouwen in de zuiverste
functionele vorm nastreefden). Er zit dus ook een
kapitalistisch randje aan de tegenstand die architect
Willem Gerrit Witteveen kreeg vanaf 1942. Dit
was de eerste architect die Rotterdam weer moest
opbouwen. Zijn stijl was uniek: geen herbouw in
oude stijl of een volledig nieuwe stad gebaseerd op

modernistische principes zoals in Communistische
landen het geval was, maar een moderne stad
op het oude patroon. In andere woorden, een
stad die eeuwenoud oogt maar dat niet is. Geen
torenflats of strakke, eentonige woningblokken
maar pandsgewijze koopmanshuizen en pakhuizen
met tuitgevels. Er was weldegelijk hoop geweest
voor de stad als dit plan ook daadwerkelijk was
uitgevoerd. Helaas liep het anders. De systematische
tegenwerking van de Duitsers en steeds groter
wordende kritiek op zijn traditionalistische ‘Plan
Witteveen’ gedurende de oorlog, zorgde ervoor
dat hij overspannen raakte. Hij werkte met veel
architecten steeds meer aan een ‘papieren stad’ en
kreeg er stank voor dank voor. In 1944 ging hij met
ziekteverlof en in 1945 nam hij eervol ontslag. Het
grootkapitaal en de modernisten hadden de strijd
gewonnen, met catastrofale consequenties voor het
aangezicht van Rotterdam.

Daarna ging het snel bergafwaarts: de
modernist Cornelis van Traa volgde Witteveen
op en zijn Basisplan – een radicaal functioneel
wederopbouwplan – werd in 1947 door de
Rotterdamse gemeenteraad aangenomen. Het
bouwen van een “nieuw Rotterdam” kon
beginnen en gelijk werd zichtbaar hoe de stad
eruit moest gaan zien. De nieuwbouw bestond
uit bouwblokken die meer weg hadden van
blokkendozen en kantoorbunkers dan echte
woningen of winkelpanden. Niets moest nog
herinneren aan de vooroorlogse stad. Het
centrum veranderde als gevolg hiervan in een
verkapt industrieterrein. Er was nauwelijks
sprake van woonplaatsen: die moesten maar
buiten het centrum worden gebouwd. Dat dit
jaren later voor grote huizentekorten zou zorgen
waar wij tot vandaag de dag last van hebben,
kon hen niet boeien. Het naoorlogse Rotterdam
leek in veel opzichten meer op Joegoslavië
en Oost-Duitsland dan een authentieke,
Nederlandse stad. Wie vandaag de dag de
randen van de Brandgrens tegenkomt, belandt
in een totaal andere stad. Wat nog erger is, is
dat de Rotterdamse gemeenteraad (die tot de
vroege jaren 00 altijd geleid werd door de Partij
van de Arbeid) achteloos veel restanten van
vooroorlogse panden heeft gesloopt in de jaren

21

na de Tweede Wereldoorlog, zowel binnen als buiten
de Brandgrens. De drie zeventiende-eeuwse panden
aan de Rechter Rottekade die, naast de oorlog, wel
vier(!) slooprondes overleefden vanaf de jaren 40 zijn
hier het duidelijkste voorbeeld van. Deze zielloze
destructie van geschiedenis doet mij in sommige
opzichten als Rotterdammer meer pijn dan het
bombardement zelve.

Ik wil echter niet afsluiten met een negatieve
toon. De nieuwe generatie is nationalistischer
dan ooit en de drang om terug te keren naar
de vooroorlogse schoonheid van de havenstad
klinkt steeds luider. Ook zijn er, gelukkig, ook
genoeg vooroorlogse prachtwerken die het
bombardement hebben overleefd: de gotische
Sint-Laurenskerk is zwaar beschadigd geweest
en was rijp voor de sloop, maar de Duitsers
en later koningin Wilhelmina hielden dit
tegen en dus werd het in oude glorie hersteld.
Ook de Maagd van Holland en voormalige
Gemeente bibliotheek, het Schielandshuis,
Hotel Atlanta, dertien vijftiende-eeuwse
panden aan het Haringvliet, Witte Huis en de
aangrenzende huizen, de Regentessebrug, het
gehele Scheepvaartkwartier inclusief Atlantic
Huis, Westzeedijk en Westersingel overleefden
de bommen, brand en de absurde sloopplannen.
Het oude Hoofdpostkantoor en stadhuis aan
de Coolsingel werden wel geraakt, maar in
ere hersteld. Ook zijn er voorbeelden van
traditionalistische bouwwerken in ‘Witteveense’
ideologie die zijn gerealiseerd: de vier gebouwen
van de Rotterdamsche Bank, Amsterdamsche
Bank, Nederlandsche Handels Maatschappij
en Twentsche bank, het unieke bouwblok aan
de Pannekoekstraat en een aantal woningen
bij de Oude Binnenweg zijn hiervan de beste
voorbeelden. Ten slotte merk ik, langzaam
maar zeker, dat ook hier nieuwbouw terug gaat
naar de Nederlandse identiteit. De woningen
die gerealiseerd zijn in de Palestinastraat in
Kralingen en het project Kaapvaarder in
Katendrecht laten zien dat traditioneel bouwen
niet langer een scheldwoord is.
Laten deze vele voorbeelden de moed voor
onze generatie erin houden en de weg
vrijmaken voor een systematische terugkeer van
de Nederlandse identiteit in onze straten: zowel
binnen Rotterdam als ver daarbuiten!

22

geschiedenis

het dietsch
studentenverbond
Door: Walram
Noord-Nederland staat, in tegenstelling tot het Zuiden, niet bekend om vaderlandse bewegingen van
formaat of met enige invloed. Toch ontstonden er naar aanleiding van het Vlaams activisme tijdens de
Eerste Wereldoorlog verschillende groepen in het Noorden van Groot-Nederlandse strekking. Een van
die groepen was het Dietsch Studentenverbond (DSV). In dit artikel een poging om deze vrij
onbekende groep wat aandacht te geven.

Ontstaan
Om de ontstaansgeschiedenis van het DSV te begrijpen, moet er eerst gekeken worden naar het AlgemeenNederlands Verbond (ANV) en diens houding tegenover Vlaanderen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het
ANV stond een culturele toenadering tussen Noord-Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika voor. Ook
had het ANV een studentenafdeling die de Groot-Nederlandse Studentencongressen organiseerde. Deze
studentenbijeenkomsten hadden als doel de integratie tussen Noord en Zuid te bevorderen. Tijdens de
Eerste Wereldoorlog probeerden de zogeheten activisten Vlaamse onafhankelijkheid te bewerkstelligen door
middel van een vorm van collaboratie met de Duitse bezetter. Bij veel Groot-Nederlanders in het Noorden
bestond grote sympathie voor de doelstellingen van de activisten.
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Het ANV probeerde zich echter zo neutraal mogelijk op te stellen en verleende dus geen steun aan
de activisten, die toenadering zochten met Noordelijke Groot-Nederlanders. Om deze reden werd
er al door verschillende ANV-leden een nieuwe organisatie opgericht: de Dietsche Bond. Ook bij de
Studentenafdelingen van het ANV was de onvrede over deze houding van de moederorganisatie merkbaar.
Na de oorlog organiseerde de Delftse studentenafdeling van het ANV een Guldensporenherdenking.
Het bestuur van het ANV was echter bang dat de anti-Franse toon van deze herdenking problemen zou
kunnen veroorzaken bij de toenmalige Belgische regering en vaardigde een motie van afkeuring uit. Dit
viel uiteraard niet goed bij de idealistische, consequent Groot-Nederlandse studenten. Toen het ANV daarna
ook nog de contributie voor studenten verhoogde, was de maat vol. De studenten besluiten om een radicaal
Dietsgezinde studentenvereniging op te richten, die niet zou vervallen in de neutrale houding van het ‘lakse’
ANV. Het Dietsch Studentenverbond was geboren.

Activiteiten en ontwikkeling
Nu de studentenafdeling van het ANV niet meer bestond, naam het DSV de organisatie van de GrootNederlandse (na 1929: Dietsche) Studentencongressen op zich. Deze bleven, zelfs met de tegenwerking
vanuit de Belgische staat, een groot succes en trokken veel bekijks. In Noord-Nederland werden deze
congressen zelfs regelmatig door burgemeesters en andere personen met veel aanzien geopend. Verder
organiseerde het DSV ook de Dietsche Academische Leergangen en in de jaren 30 de Deltacongressen. In
1929 was 1 op de 12 studenten in Noord-Nederland lid van het DSV.
Ook organiseerde het DSV veel lezingen, waarvoor regelmatig mensen uit de Vlaamse Beweging werden
uitgenodigd. Zo waren onder andere de activisten dr. August Borms en Wies Moens graag geziene gasten
bij DSV-activiteiten. Er bestonden intensieve contacten tussen het DSV en Vlaanderen. Zo intensief
zelfs, dat de afdelingen van het Algemeen Vlaamsch Hoogstudentenverbond (AVHV) in feite ook DSVafdelingen werden.
Het Dietsch Studentenverbond was opgericht als een vereniging die, in tegenstelling tot het ANV, het
Dietse radicalisme wilde behouden. Toch beperkte het DSV zich, net als het ANV, enkel tot culturele
activiteiten en hield zij zich verre van politiek. Dit waarschijnlijk omdat studenten in Noord-Nederland
maar weinig voelden voor de politieke arena toentertijd. In 1931 vond er echter een koerswijziging
plaats binnen het DSV. Onder invloed van de Zuid-Nederlandse afdelingen, die het afzijdig houden van
politieke engagementen te neutraal achtten, riep het DSV op tot ‘strijdbare nationale actie’ en zou het
verbond zich meer gaan mengen in de politiek. Het DSV ontwierp een insigne met daarop de prinsenvlag
en duidde de radicaliteit van het verbond nu aan als een plicht. In het blad van de vereniging, ‘Dietsche
Orde’, verschenen ideologische verhandelingen waarin het DSV ageerde tegen de Verlichting, het
individualisme en het liberalisme.
Ook in het Zuiden was deze ontwikkeling zichtbaar: de Gentse afdeling van het AVHV was ontevreden
met de positie van het landelijk AVHV-bestuur betreffende Groot-Nederland. Het AVHV-bestuur wilde
langs de weg van federalisering een vorm van Groot-Nederland bereiken, hetgeen onaanvaardbaar was
voor de radicaal-Dietse studenten in Gent, die een onmiddellijke hereniging eisten. Kort nadat de Gentse
afdeling een motie aannam die federalisme afkeurde, trad het nationaal bestuur van het AVHV af en werd
er geen nieuw bestuur meer gekozen. De radicaal-Dietse strekking had het ook in het Zuiden gewonnen
van de gematigde.
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Ondergang
In de loop van de jaren 30 werd het DSV een steeds kleinere beweging. Het aantal van 2100 man
(waarvan 1100 in Noord-Nederland en 1000 in Zuid-Nederland) in 1929 was teruggevallen naar een
dramatische 161 in 1937. Ook verwaterde de band met de Zuidelijke afdelingen, zelfs al bleven er banden
bestaan met verschillende personen binnen de Vlaamse Beweging. Deze band met het zuiden is goed
te zien aan het feit dat KVHV-Leuven een Dietsch Studentencongres organiseerde zonder het DSV te
vragen om haar medewerking. Het DSV was dus enkel nog een Noord-Nederlandse aangelegenheid.
In deze periode probeert het DSV de vereniging nieuw leven in te blazen. Er trekt onder andere een
delegatie naar Vlaanderen om dr. Borms en Wies Moens raad te vragen over hoe het nu verder moest
met het verbond. In 1937 houdt het voorlopig bestuur enkele vergaderingen om de vereniging te
reanimeren, waaronder een waar nieuwe statuten werden opgesteld. Overigens was het DSV niet dood
in deze tijd, aangezien het nog enkele drukbezochte lezingen organiseerde, waaronder een met Flor
Grammens in 1938.
Gedurende de Duitse bezetting poogde het DSV om samen met een aantal andere Groot-Nederlandse
organisaties een federatie op te zetten die een Diets tegengeluid zou kunnen bieden aan Duitse
cultuurinvloeden. Dit ‘Verbond van Heel-Nederlandsche Vereenigingen in Noord-Nederland’ werd
echter al snel verboden door de bezetter. Niet veel later (1941) werd ook het DSV, samen met alle andere
organisaties die Groot-Nederland nastreefden, verboden.

Conclusie
Het DSV laat ons zien dat het weldegelijk mogelijk is mensen in het Noorden van de Nederlanden te
mobiliseren voor Groot-Nederlandse idealen. Ook is het DSV te beschouwen als een beweging die een
brug wilde slaan van Vlaamse Beweging naar Noord-Nederland. Al faalde het DSV erin om deze
beweging naar het Noorden te halen, de poging is zeker te waarderen en zelfs leerzaam. Nationalisten in
de Noordelijke Nederlanden zouden meer moeten kijken naar het Zuiden, om vervolgens te zien welke
initiatieven als voorbeeld kunnen dienen voor een Noord-Nederlandse beweging.
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De Vermaning van Jopie Fourie
Door Marthinus

“Wees getrou tot den dood aan uwe tradities, aan uw Godsdienst, aan uw taal, aan uw volk.”
Het waren de laatste letters die hij op papier zou zetten en het was tevens een vermaning aan zijn
landgenoten. Jopie Fourie is wellicht de beroemdste held van de Maritz-rebellie en zijn vermaning is mijns
inziens ook op ons van toepassing. Maar wie was Jopie Fourie en waarom zijn zijn woorden nog steeds
relevant?

Jopie Fourie
Joseph Johannes (Jopie) Fourie zag op 27 augustus 1878 op de boerderij Wildebeesthoek in Pretoria het
levenslicht. Tijdens de Jameson Raid dient hij als 17-jarige, samen met zijn oom Japie, als vrijwilliger bij de
Transvaalse troepen onder commandant Piet Roos. Van commandant Roos krijgt Jopie Fourie de opdracht
een brief samen te stellen en die ook te overhandigen aan Jameson om zijn overgave te bewerkstelligen,
kort daarna geeft Jameson zich over. Jopie neemt als verkenner en rapportryer (verslaggever) deel aan
de Tweede Boerenoorlog. In oktober 1901 raakt hij tijdens een gevecht ten noorden van Pretoria gewond
en geeft hij zich over aan de vijand om medische behandeling te krijgen. Hij wordt tot februari 1902
in een ziekenhuis in Pretoria verpleegd, maar blijkt blijvend kreupel. Na de behandeling wordt hij als
krijgsgevangene vastgehouden. In 1903 trouwt hij met Susan Engelmohr, uit hun huwelijk worden geen
kinderen geboren. In 1912 treedt Fourie als kapitein toe tot de Zuid-Afrikaanse Unie-Verdedigingsmag.

Maritz-rebellie
In 1914 breekt in Zuid-Afrika de Maritz-rebellie uit. Veel Afrikaners stond de Tweede Boerenoorlog en
de Britse excessen nog in het geheugen gegrift en voelden derhalve nog een zekere wrok tegenover het
Britse Rijk. Toen de Britten in 1914 Duitsland de oorlog verklaarden, voelden veel Afrikaners zich dan
ook niet geroepen om aan de kant van de geallieerden te vechten. De zaak kwam in september 1914 tot
een hoogtepunt toen minister-president Louis Botha aankondigde dat Zuid-Afrika van plan was Duits
Zuidwest-Afrika binnen te vallen. In tal van delen van het land klonken stemmen van protest, maar er
was weinig coördinatie tussen de groepen onder leiding van Manie Maritz, Christiaan Frederik Beyers,
kapitein Jopie Fourie en Christiaan de Wet. Pogingen om vijandigheid te voorkomen faalden en er braken
gevechten uit in Transvaal, de Kaapprovincie en in de Vrijstaat.
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Louis Botha deed een beroep op de nieuwgevormde Verdedigingsmag en riep loyale burgers op om
de regering te steunen. Op 24 Oktober ontmoet Fourie Louis Botha in Pretoria, waar Botha hem vraagt
om uit te vinden hoeveel steun Beyers bij het volk geniet. Bij thuiskomst besluit Fourie zich echter aan
te sluiten bij de opstandelingen. Hij voelt zich geroepen achter zijn mensen te staan. Hij verzamelt een
groepje mannen en hij wordt tot hun commandant uitgeroepen, tezamen trekken ze het veld in. Fourie
en zijn commando raken uiteindelijk bij twaalf gevechten betrokken. In de Slag bij Nooitgedacht op 16
december 1914 geven Fourie en zijn troepen zich over. In die strijd verloren 10 troepen van de Unie
het leven en raakten er 21 gewond. Fourie verscheen op 18 en 19 december voor de krijgsraad. Hij en
zijn broer Johannes werden beschuldigd van hoogverraad. De aanklacht stelde dat zij, als officieren van
de Unie-Verdedigingsmag, zich schuldig hadden gemaakt aan hoogverraad door de strijdkrachten van
Zijne Majesteit in november en december 1914 te verslaan en op 16 december 1914 samen met anderen
in gewapende opstand gevangen te worden genomen. Beiden werden uiteindelijk ter dood veroordeeld.
Johannes kreeg echter dezelfde dag gratie en zijn straf werd teruggebracht tot vijf jaar gevangenisstraf met
dwangarbeid. Het leven van Jopie Fourie komt op 20 december 1914, voor het vuurpeleton, aan zijn einde.
“Ek kan nie insien waarom ons jong Afrikaners vir Engeland se eer moet veg nie. Wanneer ons die
moord van Slagtersnek nagaan ... en wanneer ek dink aan die 30 000 vroue en kinders wat vermoor is,
sien ek nie waarom ek Engeland moet help om sy eer omhoog te hou nie. Ek weet dat die regering my
as ’n rebel beskou en teleurgesteld in my is. Ook is ek teleurgestel in die regering wat ek op die been help
bring het en waarvoor ek my bloed opgeoffer het...wat ek gedoen het, het ek met oop oë en uit eie vrye
oortuiging gedoen...”
De Wet wordt uiteindelijk verslagen in de Vrijstaat en vlucht naar Bechuanaland, waar hij later gevangen
wordt genomen. Beyers verdrinkt tijdens een poging om de rivier de Vaal over te steken. De laatste
rebellen geven zich begin 1915 over, van wie velen in het gevang belanden.

Relevantie
Het nationale eenheidsgevoel van de Afrikaners beleeft in de jaren na de Maritz-rebellie haar
hoogtijdagen. Fourie wordt door nationalistische Afrikaners nog altijd beschouwd als een martelaar en
zijn laatste woorden echoën door. Maar ook wij mogen de vermaning ter harte nemen. Wanneer we ons
beseffen dat we het tij tegen ons lijken te hebben, wanneer onze overheid en veel van onze landgenoten
God de rug toegekeerd hebben, onze tradities minachten en verloochenen, onze taal laten verloederen
en ons eigen volk op de achtergrond verdwijnt. Laat de laatste woorden van Jopie Fourie dan tot u
doorklinken en doorleef die oproep. Wees tot den dood getrouw aan al hetgeen uw voorvaderen dierbaar
geacht hebben.
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De Wichardsage
Door Zonnevlam
In het jaar van onze Heer 878, toen Karel de Kale keizer
van Rome was, lag er in de streek onder Keulen een groot
veld. Dit veld behoorde tot het landgoed van de heer van
Pont, wiens landschap nu in de provincie Limburg ligt maar
vroeger tot Gelre behoorde. Midden op dit veld stond een
grote mispelboom waaronder een vervaarlijke en venijnige
draak huisde. Dit woeste dier bracht veel kwaads teweer
gezien het alle mensen en beesten verslond die in zijn buurt
kwamen. In de nacht kon men zijn vurige ogen van ver zien
gloeien terwijl het herhaaldelijk riep rumoer: “Gelre! Gelre!”
Het beest was door de hel uitgebraakt en alle leven de
wezens in zijn buurt stierven door zijn giftige adem.
De bevolking begon het land te verlaten en ze waren
waarschijnlijk allen vertrokken geweest als ze niet van het
monster waren verlost.
Heer Otto van Pont had twee goede zonen: de oudste van de twee heette Leopold en de andere Wichard.
Wichard was in stilte eigenlijk al verloofd met Margareta, de mooie dochter van graaf Herman van
Hameland. Ondanks zijn moedige en onverschrokken aard, had hij dit nog niet bekend gemaakt maar op
een vroege morgen zei hij tegen vader:
“Vader, ik wil vandaag naar Hameland gaan om aan heer Herman de hand van zijn dochter te vragen.
Wat denkt u hiervan?”
“Doe dat mijn zoon.” sprak heer Otto. “Ik zou graag Margareta als mijn schoondochter ontvangen. Heer
Herman is namelijk een wijs en goed man. Groet hem in mijn naam.”
Zo gebeurde het dan dat Wichard zijn grote paard besteeg en vrolijk de poorten uitreed. In het
morgendauw reed hij vrolijk en opgewekt tussen de zingende velden. De zon schitterde als een groot
juweel in een hemel van licht: het was het begin van wat een prachtige dag zou worden en, terwijl het
paard trots over de weg huppelde, neuriede Wichard een vrolijk deuntje.
Na een eind te rijden, kwam hij een processie tegen. Het was een grote en aanzienlijke stoet en Wichard
bleef eerbied aan de kant van de weg staan om de priesters en monniken voorbij te laten. Nadat ze langs
waren gegaan, vroeg hij aan een boer waarvoor de processie was.
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De boer vertelde hem dat de heilige mannen op weg waren om de draak met gebeden te verdrijven. Men
had hetzelfde meerdere keren al geprobeerd, telkens zonder te slagen, en nu was zelfs de bisschop ervoor
gekomen. Wichard besloot echter verder te rijden naar de burcht van heer Herman.
Heer Herman zat in zijn ruime hal op een fraai gesneden armstoel, dicht bij een klein vuurtje in de haard.
Aan de andere kant van de haard zat Wichard op een eiken bank. Na een lange stilte, sprak de grijsaard
zacht:
“Wichard, ik geloof graag dat jullie elkander beminnen, maar jullie zijn beiden nog heel jong. Ik wil aan uw
moed niet twijfelen of je kracht onderschatten, maar u moet uw eerste daad nog verrichten waarmee u de
ridderslag kan verdienen. Ik besef goed dat we op het ogenblik in vrede zijn en de gelegenheid hiertoe moet
bieden. Maar men zou mij anders terecht kunnen verwijten dat ik mijn dochter aan een onervaren knaap
heb uitgehuwelijkt. Er zijn ook meer goede ridders die naar Margareta’s hand vragen. Ook al houdt ze van u
en zou ik het graag toelaten, vraag ik u om later met uw verzoek terug te komen wanneer u aan de wereld
getoond hebt even vertrouwd te zijn met ridderlijke deugden als met uw boeken.”
De jongeman staarde even teleurgesteld voor zich uit in het vuur. Toen stond hij op, nam de hand van de
grijsaard en zei:
“Heer Herman, mijn vader noemt u altijd een wijs en verstandig man. Daarom twijfel ik niet er niet aan
dat u met goede reden deze beslissing maakt, ook al is mij een grote teleurstelling. Laat mij nu gaan. Ik zal
pogen u als schoonzoon waardig te zijn. Ik kom gauw terug of helemaal niet.”
“Het zij zo,” antwoorde de graaf, “ in trouwe hoop ik u dan spoedig weer te zien.”
Ze schudden elkaar hartelijk de hand en die avond reed Wichard nog terug naar zijn vaders burcht. Heel
wat minder vrolijk dan dat hij die ochtend vertrokken was, keerde hij terug op het binnenplein.
Na goed gerust te hebben, trok hij de volgende dag zijn zware wapenuitrusting aan en gespte hij zijn
zwaard. En nadat hij eerst nog beiden zijn neusgaten had toe had gestopt, vertrok hij te voet naar het veld
waar de draak zich meestal bevond. Uit angst dat de adem van het hellemonster zijn paard zou verstikken,
liet hij het thuis. De dorpelingen, die hij vroeg in het veld zag werken, keken hem met angst na. Velen
sloegen een kruis en begonnen te bidden voor het leven van de jongeman. Vol ontzag keken ze van ver
toe toen Wichard zijn grote zwaard trok en zonder aarzeling alleen op het beest afstapte.
De draak lag als altijd weer onder de mispelboom. Ook de laatste priesterprocessie had niet gewerkt. De
draak opende zijn reusachtige mond wijd open en zijn vuile adem bliezen er als dikke wolken uit. Zijn
ogen gloeide als vuurballen in zijn hoofd en hij gilde met al zijn macht: “Gelre! Gelre!”
De dorpelingen zagen Wichard onverschrokken naar het beest stappen. Ze zagen hoe het met zijn
klauwen en staart het lichaam van de jongeman probeerde te wurgen. Ze hoorden een hevige worsteling
maar konden niets meer zien door de wolken, die de draak uitblies. Ze hoorden alleen het geroep van de
draak en het houwen van Wichards krachtige zwaard. Vol angst en afwachting stonden ze allemaal stil.
Ze durfden niet eens te fluisteren. Nog één keer hoorden ze het vreselijke geroep: “Gelre! Gelre!” Toen trok
de bruine stinkende walm plotseling op en verscheen Wichard ongedeerd. De draak lag dood aan zijn
voeten.
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Met de dolk, die voordien eervol gedragen was door 27 van zijn voorvaderen en nooit gebruikt werd
voor kwade daden, had hij tussen de platen van het schubbenpantser door de draak in het hart getroffen.
Het volk juichte de jonge held toe en hij werd in triomf door sterke mannen op zijn schild naar huis
gedragen, waar hij door zijn ouders en broer werd omhelsd. Hij bleef echter niet voor zijn overwinning
te vieren en reed naar Hameland.
Het woord van zijn overwinning op de draak was hem voorgegaan en, toen hij Hermans burcht naderde,
stonden Margareta en haar vader hem al op te wachten. Heer Herman ontving hem als zijn zoon en
stemde toe in het huwelijk. Veel dagen werd er gefeest. Toen Wichard met zijn bruid huiswaarts keerde,
stichtte hij samen met zijn vader een burcht op de plek waar hij de draak had verslagen. In deze nieuwe
burcht, die ze Gelre noemden, namen de jonggehuwden later hun intrek. Het dankbare volk uit de streek
vestigde zich er omheen en zo ontstond een stad met dezelfde naam.
Wichard voerde voortaan als wapenteken drie gouden mispelbloemen in een schild van blauw. Nadat
Wichards broer, Leopold, en zijn vader, Otto, waren gestorven erfde hij het land dat nu ook Gelre werd
genoemd.

Een typisch middeleeuws volksverhaal: een jonge ridder die een monster moet overwinnen om met zijn
geliefde te mogen trouwen. Het verhaal werd voor het eerst neergeschreven in 1465 hoewel het waarschijnlijk
al ouder was. Het verhaal trekt deels op dat van Zegevrijt/Siegfried van Santen, een streekgenoot van
Wichard.
Ik heb het verhaal overgenomen uit het boek Veluwse Sagen van Gustaaf van de Wall Perné en vervolgens
licht aangepast om verstaanbaarder te zijn voor de moderne lezer. De twee tekeningen, die mee in dit artikel
zitten, zijn door Gustaaf van de Wall Perné getekend.
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vaderlanders:

Guillaume Groen van Prinsterer
Door Fasterade

In de rubriek Vaderlanders lichten we steeds een belangrijk Nederlands denker uit. 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 wij advocaat, Groot-Nederlander en grondlegger van de
Nederlandse Protestants-Christelijke politiek: Guillaume Groen van Prinsterer.
Guillaume (of Willem) Groen van Prinsterer werd geboren op 21 augustus 1801, in een Waals-Hervormd
gezin uit Voorburg, nabij Den Haag. Zijn vader, Petrus Jacobus, was lid van de Raad van State. Groen
studeerde in Leiden, waar hij in 1823 afstudeerde als advocaat en tegelijkertijd met een doctoraat in de
literatuur. In Leiden was hij een medestudent van Rudolf Thorbecke, later de grote politieke tegenhanger
van Groen. Ook kwam Groen tijdens zijn studie in contact met de reactionaire dichter Willem Bilderdijk,
die privélessen gaf in de vaderlandse geschiedenis aan Groen en enkele van zijn medestudenten, waarvan
velen zich op hun beurt ook zouden ontplooien tot prominente rechtse denkers. In 1828 verhuisde Groen
naar Brussel, als secretaris van het Kabinet van de Koning. Hier kwam hij in contact met de predikant
van de Koninklijke Kapel in Brussel: de conservatieve Zwitser Jean-Henri Merle d’Aubigné. Mede
onder zijn invloed ontpopte Groen zich tot een zeer vroom Christen, en prominent figuur binnen het
Gereformeerde Réveil in de negentiende eeuw. In 1829 begon Groen, inmiddels teruggekeerd naar Den Haag,
met de publicatie van het anonieme weekblad Nederlandsche Gedachten waarin Groen zich een fervent
tegenstander van wat hij de ‘revolutiegeest’ noemde. Deze antirevolutionaire geschriften vormden een sterke
tegenreactie op de Belgische Revolutie toen deze in 1830 uitbrak.
Hoewel Groen als overtuigd monarchist niks moest hebben van grondwetten of volkssoevereiniteit, mogen
we hem tot een van de eerste Groot-Nederlandse denkers rekenen. Zijn blad Nederlandsche Gedachten
was zelfs een van de eerste uitgesproken Groot-Nederlandse publicaties in ons land. In het blad benadrukte
Groen keer op keer de onderliggende eenheid van de Lage Landen:
“In Holland en België heeft zich uit den baaierd der middeleeuwen in vele opzichten hetzelfde
Nederlandse beginsel ontwikkeld, dezelfde Nederlandse natie gevormd (...) dat de Nederlandse eenheid
gedurende verscheidene eeuwen Noord en Zuid Nederland verbond.”
Groen verzette zich dan ook vurig tegen de notie dat ‘Belgen’ en Nederlanders fundamenteel andere volkeren
zouden zijn. Dit uitte zich op twee manieren: ten eerste verzette hij zich tegen de neerbuigende houding
van veel van zijn Noordelijke landgenoten tegenover Zuidelijke Nederlanders. Ten tweede beschouwde
Groen de Belgische Opstand (niet geheel onterecht) als een poging van Franstalige liberalen om de Zuidelijke
Nederlanden opnieuw bij Frankrijk te voegen. Zodoende was voor Groen de notie van een ‘Belgisch’ volk
onzinnig. Beide sentimenten komen kernachtig terug in deze uitspraak:
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“In de tegenwoordige onlusten (Belgische Opstand, red.) mengt zich ook het onderscheid van
Nationaliteit: niet tussen Noorden en Zuiden, want in verscheidene zuidelijke Gewesten komt
het Volk met ons overeen. Niet tussen Holland en België; want Belgische Nationaliteit is er niet;
tussen Nederland en Frankrijk bestaat het verschil.”
Hoewel de Groot-Nederlandse gedachte in moderne zin pas later in de negentiende en twintigste eeuw zou
ontstaan, is mede door Groen al duidelijk een fundament gelegd voor de latere denkers en activisten waar
wij ons als Geuzenbond ook onder mogen rekenen.
Groen van Prinsterer was echter niet enkel wegbereider op het gebied van ons nationaal besef. Sterker
nog, deze kant van Groen is in Nederland relatief onbekend. Veel prominenter is Groens rol als grondlegger
van de Protestants-Christelijke politiek in Nederland. In 1847 publiceerde Groen zijn meest bekende werk:
Ongeloof en Revolutie. Deze bundel lezingen gegeven tussen 1845 en 1846 bevatte Groens scherpe kritiek
op het liberalisme van zijn tijd. Volgens Groen was de chaos en het bloedvergieten van de Franse Revolutie
onvermijdelijk. Hij stelde dat een staat die geen rekening houdt met het gezag van God, de Schrift en de
Vaderlandse geschiedenis altijd gedoemd was om te vervallen tot tirannie.
“Zoals de Reformatie Europa uit het bijgeloof heeft gered, zo heeft de omwenteling van 1789 (Franse
Revolutie, red.) de beschaafde wereld in de afgrond van het ongeloof geworpen.”
In 1849, een jaar na de Grondwetsherziening van Thorbecke, werd Groen
verkozen tot Tweede Kamerlid. In deze functie heeft Groen een grote
bijdrage geleverd aan het vormen van onze huidige Parlementaire cultuur.
Zo eiste Groen als eerste het recht van oppositie op en wierp hij zich op
als vertegenwoordiger van de orthodoxe protestanten, met als gevolg dat
Christelijke leer voortaan een permanent onderdeel van de Nederlandse
politiek kon worden. Dit omarmen van het parlementarisme heeft de weg
bereid voor mensen als Abraham Kuyper, die drie jaar na Groens dood
in 1876 de Antirevolutionaire Partij (ARP) oprichtten. Kuyper verdient
het om in de toekomst apart behandeld te worden, maar voor nu zal het
moeten volstaan met een paar zinnen: Kuyper en zijn ARP zouden later
grote successen boeken. in 1901 zou Kuyper zelfs premier worden. Groens
antirevolutionaire visie met als leus ‘God, Nederland en Oranje’ leeft
tegenwoordig nog vooral voort in de gedaante van de SGP.
Dan tenslotte de geestelijke erfenis van Groen van Prinsterer. Want, hoewel
zijn bijdrage aan onze parlementaire democratie aanzienlijk is, blijft de Geuzenbond principieel afzijdig
als het aankomt op partijpolitiek. Toch zijn er veel dingen waar we Groen dankbaar voor mogen zijn. Hij
was één van die prominente figuren uit de Nederlandse geschiedenis die volhardend was in zijn principes,
duidelijk in zijn boodschap en veel mensen wist te grijpen met die boodschap. Hij kwam in zijn latere
politieke loopbaan steeds meer in een isolement terecht. En, hoewel wij andere principes aanhangen dan
Groen, zien we vandaag opnieuw hoe traditionele denkwijzen steeds dieper in de marge gedrukt worden
door een oprukkend liberalisme. In die zin bestrijden wij een gelijkaardige revolutiegeest als Groen. Aan ons
is dan ook de taak om, zoals Groen, onze geschiedenis te blijven gedenken, en de toorts hoog te houden. Of,
in Groens eigen woorden:
“Wanneer wij deze voortreffelijkheid onzer geschiedenis, waarvan ik slechts enkele trekken ten voorbeelde
heb bijgebracht, met bewondering overdenken, zouden wij ze dan niet als een rijke bron van lering
beschouwen?
Zouden wij er dan niet bijvoegen, dat die voortreffelijke inhoud geschikt is om onze harten met
dankbaarheid aan ons voorgeslacht te vullen? En zou dit geen reden zijn, een reden aan ons
Nederlanders bijzonder eigen, om te verlangen dat die dankbaarheid, aan die vaderlandse hoogmoed
het gansche Nederlandsche volk deelachtig worde gemaakt?”
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Leeshoek

DE ONDERGANG VAN HET AVONDLAND
Een aantal jaar geleden kwam er eindelijk een Nederlandse vertaling uit van Spenglers Der Untergang
des Abendlandes. In het boek legt de Duitse filosoof Oswald Spengler de grondbeginselen voor een
nieuwe manier om de geschiedenis te bekijken: niet als een lijn met begin en einde, vooruitgang en
een utopische wereld als doel, maar een cyclische visie waarin culturen leven als organismen. Culturen
komen volgens Spengler op, bloeien, stagneren en vervallen uiteindelijk. Om dit te illustreren haalt de
auteur voorbeelden aan uit de geschiedenis van verschillende culturen en koppelt hij deze aan een
bepaalde periode in de levenscyclus van een cultuur. Zo vergelijkt hij bijvoorbeeld de opkomst van het
puritanisme met het ontstaan van de islam en de opkomst van het boeddhisme in India met het
socialisme in het Westen. Het is een flinke pil, maar het tweedelige magnum opus van Oswald
Spengler zet aan tot denken en is het lezen zeker waard.
Oswald Spengler – De Ondergang van het Avondland. Uitgeverij Boom, 2017.

NIEUW RECHTS
De Nieuw Rechtse auteur Tomislav Sunic legt in zijn boek duidelijk uit wat de ideeën,
inspiratiebronnen en concepten van Europees Nieuw Rechts zijn. Daarbij gaat hij in op auteurs uit de
Conservatieve Revolutie, waar Europees Nieuw Rechts zich op beroept, en prominente auteurs uit
Nieuw Rechts zelf, zoals Alain de Benoist. Als appendix bevat het boek ook nog het reeds in het
Nederlands vertaalde Manifest voor Europees herstel en hernieuwing van de hand van De Benoist. Het
boek is duidelijk en vormt een uitstekende inleiding voor mensen die nog niet bekend zijn met deze
stroming.
Tomislav Sunic – Nieuw Rechts: Voor een andere politieke cultuur. Uitgeverij iD, 2014.

TOVERIJ, CONTRAMAGIE EN BIJGELOOF
Lange tijd leefden geloof en bijgeloof naast elkaar. In dit onlangs verschenen boek van Jan Stronks
wordt diep ingegaan op de rol van folkloristisch geloof in geesten en allerlei andere ellendige wezens.
Met name wordt ingegaan op de vraag waarom de heksenvervolgingen in de 16e en 17e eeuw in onze
contreien een minder heftige vorm aannam dan elders in Europa. Hier speelde volgens Stronks de
Nederlandse Gereformeerde Kerk een grote rol, die zich relatief mild opstelde ten opzichte van de
bijgelovige gebruiken van hun leden. Wel preekten predikanten en theologen regelmatig tegen
bijgelovig gebruik van de Bijbel, en werd er veel aan gedaan om mensen af te houden van hun
magische gebruiken. Het boek leest over het algemeen prettig, en door het gebruik van nieuwe
bronnen kan het ons helpen om dit specifieke segment van het geloofsleven in de Republiek in een
nieuw licht te zien.
Jan Stronks – Toverij, contramagie en bijgeloof, 1580-1800 - Geleerde debatten over duivelse zaken.
Amsterdam University Press, 2021.
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