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

Hier alweer het tiende (!) nummer van ons nationalistisch 
jongerentijdschrift De Stormlamp, met uiteraard weer genoeg te 
lezen. Zo hebben we een stuk waar ingegaan wordt op enkele 
basisbegrippen van het nationalisme, de geschiedenis van een 

interbellumbeweging die zich tegen het nationaalsocialisme en het 
communisme keerde, een bijdrage over de geschiedenis en effecten 
van de amerikanisering van onze cultuur, een stuk over Robrecht 

de Smet en zijn mysterieuze ‘Jong Nederlandsche Gemeenschap’ en 
meer. Daarnaast presenteren wij in dit nummer voor het eerst de 

grondslagen van de Geuzenbond.

Wij hebben als Geuzenbond een goede en zeer actieve zomer 
achter de rug. Enkele hoogtepunten waren ons zomerkamp en 

natuurlijk onze succesvolle Fort Europa-actie, toen wij symbolisch 
een fort bezetten om op te roepen tot een toekomst voor 

Nederland en Europa. Naast andere activiteiten zoals plakacties en 
wandelingen, hebben we ook de IJzerwake bezocht die ondanks de 

gecoördineerde media-aanval een groot succes was.

Wij hopen dat iedereen geniet van dit nummer van De Stormlamp 
en er iets van opsteekt! Opmerkingen, suggesties en gastbijdragen 
zijn overigens nog altijd van harte welkom via ons e-postadres 

Stormlamp@Geuzenbond.nl. 

Veel leesplezier!



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

E e r s t e  p l a k a c t i e  G e u z e n b o n d  G e l d e r l a n d

S p a n d o e k a c t i e  T i l b u r g

V r a a g g e s p r e k  m e t  B r e t o e n s e  n a t i o n a l i s t e n

De Geuzenbond Gelderland heeft in mei als eerste actie 

aanplakbiljetten verspreid in Nijmegen. Deze affiches droegen 

de boodschap aan nationalisten dat zij niet alleen zijn in dit land. 

Een goede eerste actie voor onze Gelderse afdeling.

De Geuzenbond Brabant organiseerde begin juni een 

spandoekactie op een viaduct in Tilburg. Veel auto’s die onder 

het viaduct doorreden toeterden of zwaaiden op de aanwezige 

activisten. Ongetwijfeld een succesvolle actie.

Begin juni verscheen er een vraaggesprek met de Geuzenbond 

op de Bretoens-nationalistische nieuwswebstek ‘Barr-Avel’. De 

vragen waren zeer diepgaand en het was een uitgelezen kans om 

onze beweging te presenteren aan nationalistische bewegingen van 

staatloze volkeren in Frankrijk. Wij kregen dankzij het artikel ook 

veel aandacht van niet enkel Bretoens-nationalisten, maar ook van 

nationalisten en regionalisten in de Elzas, Normandië en Occitanië.
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n i e u w s b e r i c h t e n
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W a n d e l i n g  o p  d e  V e l u w e

B O U W  F O R T  E U R O P A !

S p o r t m i d d a g  L o o n s e  e n  D r u n e n s e  D u i n e n

Onze Gelderse afdeling organiseerde in juni een eerste 

wandeling. Deze wandeling vond plaats in de omgeving van het 

Speulderbos op de Veluwe. Dit was ook de eerste activiteit waar 

de afdelingsvlag van de Geuzenbond Gelderland gedragen werd.

De Geuzenbond Brabant organiseerde eind juni een sportmiddag 

in Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen. Deze 

sportsessie bestond uit kracht- en vechtsportoefeningen en 

uiteraard het wandelen door de Duinen.

Geuzenbond-activisten hebben op 1 juli symbolisch een 

verdedigingswerk in de Nieuwe Hollandse Waterlinie bezet 

om op te roepen tot een migratiestop, het einde van het 

multicultureel beleid en het tegengaan van de afbraak van onze 

culturele eigenheid. Het is hoog tijd dat de Nederlandse jeugd

opstaat om een Nederlandse toekomst te eisen!

Bekijk een samenvatting van de actie op Youtube of Odysee. 

https://www.youtube.com/watch?v=sJl1xkaWOjc
https://odysee.com/@Geuzenbond:0/BouwFortEuropa:f
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n i e u w s b e r i c h t e n

V l a a m s e  F e e s t d a g  i n  A n t w e r p e n

W a n d e l i n g  i n  h e t  V e c h t d a l

D e r d e  G e u z e n b o n d z o m e r k a m p

De Geuzenbond organiseerde ter gelegenheid van 11 juli een 

spandoekactie aan Het Steen in Antwerpen. Daarna heeft men 

zoals vorig jaar ook de Guldensporenviering van Voorpost in 

dezelfde stad bijgewoond.

Eind juli organiseerde de Geuzenbond Holland het derde 

nationale zomerkamp. Deze derde editie van deze zomerse 

activiteit vol sport, plezier en gezelligheid vond een aantal dagen 

langer plaats dan afgelopen jaren.

De Geuzenbond Overijssel organiseerde in augustus een 

wandeling in het Vechtdal. Deze wandeling was ongeveer 20 

kilometer lang.





van

g r o n d s l a g e n

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

Jeugd
De Geuzenbond is een jongerenbeweging. Wij geloven dat de jeugd, zoals iedere jeugd die ons voorging,
de taak heeft het aanschijn der aarde te hernieuwen. Vanuit deze overtuiging zetten wij ons in om zoveel
mogelijk jongeren te verenigen voor ons nationalistisch ideaal.

Wij hechten daarbij veel waarde aan het feit dat onze beweging er een blijft van jeugdige energie. Het
is dus van belang dat er een groep toegewijde en gevormde jongeren klaarstaat om de leiding van de
groep over te nemen wanneer de ledenkern de leeftijdsgrens passeert.

Nationalisme
De Geuzenbond is een nationalistische beweging. Dat wil zeggen dat wij geloven dat ieder volk recht
heeft op een eigen staat om zo de eigen cultuur op de beste manier uit te kunnen oefenen en te laten
floreren. Wij geloven daarom dat de cultuurgemeenschap en staat samen moeten vallen.

Wij verwerpen het liberalisme, met zijn doorgedraaide individualisme en allesomvattende
marktwerking, en het marxisme, dat wenst alle onderlinge verschillen en unieke kwaliteiten uit te wissen
uit drang naar een vitaliteit-dodende “gelijkheid”. In plaats van deze twee economische, materialistische
en tegennatuurlijke ideologieën, steunen wij de solidaristische principes van onderlinge solidariteit,
organische gemeenschappen en subsidiariteit.
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De Nederlanden
De Geuzenbond is ervan overtuigd dat het Nederlandse volk een gebied bewoont dat groter is dan het
huidige Koninkrijk der Nederlanden. Wij geloven dat de Brusselse Muiterij van 1830 een grote fout
was, die dient te worden teruggedraaid. Wij wensen de eenheid van de Nederlandse volksgemeenschap
te herstellen, een nationale bewustwording te bevorderen en zo onze cultuur, taal, waarden en het eigen
karakter tot bloei te brengen.
De Nederlandse volksgemeenschap bestaat uit

1. de Nederlanders, die binnen de huidige Noord-Nederlandse staat leven;
2. de Nederlanders, die in de huidige Belgische staat leven, inclusief Brussel en de ontstolen
Nederlandstalige gebieden;
3. de Nederlanders, die in Zuid-Vlaanderen leven, en tot de Franse staat behoren;
4. de Nederlanders, die in de streken Benthem en Kleef leven, en tot de Duitse staat behoren.

Wij wensen in de toekomst deze gescheiden volksdelen herenigd te zien, het liefst in een federalistische
staatsvorm die de historische gewesten van ons land met bijbehorende streekkenmerken respecteert. Dit
wensen wij niet te zien middels een simpele samenvoeging van staten, maar door organische groei naar
elkaar toe. Het is aan ons verbond om bij te dragen aan een verenigd Nederlands bewustwordingsproces.
Betreffende het Afrikanervolk in Zuid-Afrika geloven wij dat zij behoren tot de Nederlandse stam.
Daarom zien wij een intensieve samenwerking tussen de Nederlanden en een onafhankelijke
Afrikanerstaat als wenselijk.

Europa
De Geuzenbond erkent dat Europese samenwerking in deze tijd noodzakelijk is, wil men niet dat
Europese landen één voor één uit elkaar gedreven worden door machten buiten ons continent. Dit schept
ook de mogelijkheid voor een Europa los van Washington, Moskou en Peking. De huidige positie van
Europa als satellietcontinent van de Verenigde Staten dient beëindigd te worden.

De liberale Europese Unie zoals deze vandaag de dag bestaat is absoluut geen wenselijk model van
Europese samenwerking, en is in feite anti-Europees. Ten eerste is er het meest zichtbare feit dat deze
Unie de massamigratie naar ons continent bevordert, wat zal leiden tot een Europa waar Europeanen de
controle verliezen over hun eigen landen. Ten tweede is er ook nog het feit dat de huidige EU slechts
een optelling is van staten, waaronder enkele fel antinationale staten die kleinere inheemse culturen
verdrukken, zoals het centralistische Frankrijk. In plaats daarvan wensen wij een Europa der volkeren
te zien, waarin volkeren als de Bretoenen, Catalanen, Basken en andere inheemse minderheden hun
cultuur tot bloei kunnen brengen in een eigen staat.

Het Nederlandse volk moet binnen Europa verenigd optreden. Zowel economisch als qua
bevolkingsaantal zullen wij zo een belangrijk en invloedrijk deel zijn van het Europese continent.

Ethiek
De Geuzenbond is op ethisch vlak een behoudende beweging. Wij beschouwen het traditionele gezin
als hoeksteen van de samenleving. Dit betekent ook dat we het huwelijk beschouwen als een verbintenis
tussen één man en één vrouw. Geestelijke maatstaven moeten de stoffelijke verhoudingen bepalen, en
niet omgekeerd. Daaruit volgt dat wij onethische praktijken als abortus en euthanasie resoluut afwijzen.

Ons vaderland wordt gekenmerkt door de natuur, die spijtig genoeg door de eeuwen heen sterk in
omvang verminderd is. De Geuzenbond is voorstander van natuurbehoud alsmede de uitbreiding en
aanleg van natuurgebieden. Daarnaast moet vanuit een morele verplichting streng opgetreden worden
tegen milieuvervuiling; de mens is immers onderdeel van de natuur en moet deze status als deel van een
geheel ook erkennen.
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nationalisme
als
doctrine

Een uiteenzetting over de ideologische basisbegrippen van 
het nationalisme.

DOOR FREEK

Dit artikel is het vierde 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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V oor velen van ons blijft de discussie rondom het vraagstuk van het nationalisme lastig. We 
worden van alle kanten geconfronteerd met mensen die niet geloven in de beginselen van ons 
gedachtegoed, en het dan ook afwijzen. Het is nodig om ons hier op intellectueel niveau tegen 
te bewapenen. Daarom zal in dit artikel ingegaan worden op enkele basisbegrippen van het 

nationalisme zodat we op een effectieve manier in gesprek kunnen gaan met niet-nationalisten.

‘‘Volk’’ en ‘‘natie’’
Allereerst is er het onderscheid tussen “volk” en “natie”, wat 
nodig besproken moet worden. Veel mensen gebruiken 
de twee termen te pas en te onpas door elkaar, wat voor 
grote verwarring zorgt aangezien de twee begrippen 
wezenlijk van elkaar verschillen. Daarom eerst een 
beknopte bespreking van beide termen, die hopelijk enige 
duidelijkheid kan scheppen in dit opzicht. In principe is het 
zo dat men van een volk spreekt wanneer er sprake is van 
een groep mensen met gedeelde (unieke) karakteristieken. 
Dit kunnen fysieke karakteristieken zijn, maar in de meeste 
gevallen gaat dit met name om gedeelde culturele en/of 
geestelijke karakteristieken. Een van de belangrijkste in 
dit opzicht is de taal, maar ook de godsdienst, instituties, 
bepaalde wetten en gebruiken vallen in deze categorie. 
Wat een volk onderscheidt van een natie, is dat het volk 
weliswaar een eigen unieke identiteit bezit, maar zichzelf 
niet apart ziet van een groter geheel, hetzij een grotere 
etnische identiteit of een identiteit verbonden met een 
vorstendom. Met andere woorden: een volk ontwikkelt 
zichzelf tot een natie, wanneer het volk zichzelf bewust 
gaat zien als een unieke (en dus aparte) groep náást andere 
volkeren, en zich ook opzettelijk zo profileert. Nog anders 
geformuleerd: Antropologen onderscheiden volkeren, naties 
onderscheiden zichzelf. 

Het is jammer genoeg zo dat juist dit subjectieve aspect te vaak ontbreekt in de discussie wanneer mensen 
(met name in de academische sfeer) proberen om nationalisme op een effectieve manier te definiëren. Ook 
op rechts kan het voorkomen dat men nationalisme en het verschil tussen volkeren probeert te verklaren 
aan de hand van puur objectieve en waarneembare karakteristieken. Modernistisch ingestelde academici 
focussen graag op het deconstrueren van het concept natie door te wijzen op genetische verschillen tussen 
kleinere onderdelen van de natie, maar in feite is dit niet waar het voornamelijk om gaat. Wat belangrijk 
is, is dat de leden van de natie zelf geloven dat ze verwant zijn aan elkaar. In ons geval is het zo dat wij 
afstammen van allerlei verschillende groepen, met name de Franken, Friezen en de Saksen. Deze drie 
volkeren hadden hun eigen gebruiken, maar toch is er duidelijk sprake van een Nederlandse natie, omdat 
de grote meerderheid van de Nederlanders zich met elkaar verwant voelt en een gemeenschappelijke 
herkomst ziet. De oude stamverbanden hebben daarmee plaatsgemaakt voor een Nederlands ‘gevoel’, dat 
even echt is als die oude banden. De natie ontstaat dus wanneer een meerderheid van de leden van een 
volk zichzelf aan elkaar verbindt in een spirituele band gebaseerd op het bewustzijn van wat hen als 
volk onderscheidt van omringende volkeren. Dit alles wil niet zeggen dat fysiek verwantschap er niet toe 
doet, doch dat men niet moet vergeten dat een aanzienlijk deel van de nationale identiteit voortkomt uit 
subjectieve, al dan niet bewuste opvattingen ten opzichte van de eigen identiteit en de bredere natie als 
geheel. Dit is geenszins een reden om het nationalisme af te wijzen, als zijnde een hersenspinsel of vals 
bewustzijn. Integendeel, het is een wezenlijk deel van de aard van de mens, net zoals familiale banden of 
religieuze uitingen dat zijn, en het verdient daarom erkend te worden in elke maatschappij.
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Natie, Nationalisme en de Staat
Een ander groot struikelblok in de discussie omtrent het nationalisme is dat veel mensen de termen 
“natie” en “staat” als uitwisselbaar zien. Dit is een misvatting. Een misvatting die kan leiden tot enorme 
verwarringen, aangezien het impliceert dat nationalisme een voortvloeisel is van de staat, en dat 
nationalisme dus een soort onvoorwaardelijke steun aan de staat zou zijn. Dat is natuurlijk niet het geval. 
Om die reden is het goed om eerst duidelijk te maken wat er precies bedoelt wordt, als wij nationalisten 
deze begrippen in de mond nemen. 
Een eenduidige definitie van nationalisme is er niet, maar een grotendeels bruikbare definitie in ons 
geval is het nationalisme als loyaliteit ten opzichte van een zelf-onderscheidend volk, het aanmoedigen 
en bevorderen van het nationale bewustwordingsproces, met als doel om de eigen culturele identiteit 
tot bloei te laten komen, met een eigen soevereine staat als belangrijkste middel om die ontwikkeling 
te faciliteren. Uit deze definitie gezien is het duidelijk dat nationalisme in principe niet samenhangt 
met loyaliteit aan de staat an sich. Loyaliteit aan de staat en haar instituties is patriottisme. In de kern 
is dit ook de tegenstelling tussen volksnationalisme en staatsnationalisme: loyaliteit aan het eigen volk 
in tegenstelling tot loyaliteit aan de staat. Feitelijk is het laatste niet eens zozeer nationalisme, aangezien 
patriottisme in beginsel open staat voor het onderbrengen van andere volkeren in hetzelfde staatsverband, 
iets dat op meerdere vlakken ingaat tegen de hierboven genoemde definitie van nationalisme. 
Nationalisme in combinatie met staatsvorming is daarom beter te omschrijven als loyaliteit aan het volk 
dat is vertegenwoordigd in de soevereine, nationale staat.

De Staat als middel, niet als doel
Uiteindelijk komt de staat als concept wel in beeld bij nationalisten. De nationalistische staat is alleen 
gebouwd op een tegenovergestelde redenering als de eerder genoemde jakobijnse, patriottische 
staatsvorming die sinds de Franse Revolutie met name dominant is geweest. In die opvatting is het zo 
dat het in de eerste plaats de staat is die de natie vormt. Dit is ook de reden dat in een land als Frankrijk 
de cultuur zo heftig gecentraliseerd is. De gedachte is immers dat de staat er is om de burgers in zekere 
zin op te voeden, in de richting die de staat wenselijk acht. Deze aanpak is ook de dominante geweest in 
de negentiende eeuw, en bewijst in die zin het gedeeltelijke gelijk van de modernisten die praten over 
het nationalisme als een vals bewustzijn. Patriottisch nationalisme is vals bewustzijn, en wordt derhalve 
afgewezen door de meeste oprechte nationalisten.

Nationalisten hebben een andere opvatting. De staat is weldegelijk van belang,
alleen niet zoals hierboven beschreven, maar omdat de staat wordt gezien als middel om de eigen 
volksidentiteit te beschermen en verder te kunnen ontwikkelen. 

De staat is er dus om zijn leden, niet andersom. Het nationalistische staatsvormingsproces kan samengevat 
worden in de volgende stappen:

1. Het volk wordt zich bewust van het feit dat zij een unieke identiteit bezitten, apart van alle andere  
 volkeren;

2. De meerderheid van het volk ziet in dat zij verbonden zijn, niet enkel met elkaar in het heden,   
 maar ook met hun voorouders en nageslacht;

3. Dit besef houdt een taak in om de natie te verheffen, zowel op materieel en spiritueel vlak;

4. Dat deze taak het beste uitgevoerd kan worden door het stichten van een eigen soevereine staat die  
 enerzijds de natie vertegenwoordigd en beschermt op het wereldtoneel, en anderzijds intern de  
 culturele en spirituele ontplooiing van het volk faciliteert.

In dit opzicht zijn er feitelijk maar weinig echte natiestaten. In Europa kunnen we echter wijzen 
naar onder andere Duitsland en Ierland. Nederland past maar half in dit kader, aangezien de huidige 
landsgrenzen niet het gehele leefgebied van het volk omvat. Er zijn immers grote Nederlandse 
bevolkingsgroepen die zich bevinden binnen het huidige België en Frankrijk. Er zijn natuurlijk ook 
groepen Ieren en Duitsers die buiten de grenzen van hun respectievelijke nationale staten leven,
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hierbij denken we in het bijzonder aan Ulster en de Elzas. Belangrijker is echter de insteek. De huidige 
Nederlandse grenzen bestaan omdat dat toevallig gebied is dat ons koninklijke leger door de eeuwen heeft 
kunnen veiligstellen. Ierland en Duitsland bestaan echter in de eerste plaats als staten die ontworpen zijn 
om het welzijn van respectievelijk het Ierse en Duitse volk te garanderen. 

Niet modernistisch, wél revolutionair
De gedachte is dat de staat enkel het welzijn van de natie kan waarborgen wanneer het bestuur van die 
staat afkomstig is uit de natie zelf. Dit is een belangrijk punt. Hierin zit immers ook de inherente afwijzing 
van het liberale denkbeeld van de maatschappij als een samenraapsel van individuen. Voor de nationalist 
is de staat een middel om het welzijn van de volksgemeenschap veilig te stellen. Hierin is dus geen plaats 
voor een economistische “ieder voor zich”-mentaliteit die het liberalisme voorstaat. Hetzelfde geldt voor 
het socialisme. De nationale gemeenschap is immers een organisch geheel en daarmee de primaire vorm 
van politieke organisatie, niet de sociale klasse. Dit afwijzen van beide grote moderne maatschappelijke 
beelden maakt dat het nationalisme in beginsel een revolutionair karakter heeft. Het wil immers de orde 
van na de Franse Revolutie omverwerpen en de mens herijken tot een meer organische maatschappelijke 
orde gericht op gemeenschap en (gedeelde) identiteit. Dit is een strijd die als doel heeft om een soort 
nieuwe mens te scheppen, die zich afkeert van de beginselen van de Franse Revolutie en die zich 
opnieuw geworteld heeft in zijn gemeenschap, en de tijdloze tradities en gewoonten die daarbij horen. Dit 
onderscheidt het nationalisme van meer reactionaire stromingen. Toch is het nationalisme uitdrukkelijk 
géén modern verschijnsel. Het is onmogelijk om de klok terug te draaien, maar nationalisten streven 
wel naar een maatschappelijke correctie. Twee citaten lichten dit uitstekend toe. We citeren als eerste de 
Vlaamse historicus Luc Pauwels, die in 2021 schreef:

 “Dit keerpunt in het conservatieve denken omvat twee elementen:
 1. Het conservatisme an sich: het willen redden of continueren (…) van waarden en gemeenschappen;
 2. Het revolutionaire, wat staat voor een radicale oppositie tegenover de samenleving (…) Revolutie dus  
 uit wantrouwen ten aanzien van evolutie.”
                                                                               
Of, in de woorden van Robert Aron en Arnaud Dandieu (1933):       

 “Als de Orde niet meer in de orde is, dan moet ze in de revolutie zijn: en de enige revolutie die wij   
 overwegen is de revolutie van de Orde.”                                         

Dat nationalisme een pre-moderne oorsprong heeft, zou echter niet verrassend moeten zijn. Er zijn 
tal van voorbeelden van pre-moderne zelfbewuste nationale gemeenschappen. Ierland is het meest 
logische voorbeeld in dit opzicht, aangezien zij zichzelf al tijdens de Middeleeuwen als volk begonnen 
te beschouwen, los van de hun omringende volkeren. Met name ten opzichte van de Engelsen, die op 
hun beurt ook relatief vroeg een nationaal bewustzijn ontwikkelden. Vaak wijst men bij wijze van 
tegenargument naar de negentiende en twintigste eeuw. Dit omdat nationalisme in die tijd een flinke 
bloei doormaakte, met name in de vorm van processen als de Duitse eenwording en de inheemse 
dekolonisatiebewegingen in Azië en Afrika. Het is echter een misvatting om te stellen dat hier 
sentimenten ontstaan die er vroeger niet waren. Accurater zou het zijn, om te zeggen dat verbeterde 
communicatiemiddelen ervoor gezorgd hebben dat de al bestaande onderliggende gevoelens van 
verwantschap in een stroomversnelling terechtkwamen. Het nationalisme komt niet voort uit de 
moderniteit. Moderne technologie was slechts een, zij het zeer sterke, katalysator van het nationale 
bewustzijn. Wat we tegenwoordig zien, is dat men door ingrijpender contact met andere culturen juist 
bewuster wordt van de eigen volksidentiteit, niet minder. Als we naar het hedendaagse Europa kijken, 
zien we dit verschijnsel het duidelijkst terug. In tegenstelling tot het progressieve waanbeeld van “één 
mensheid”, heeft het forceren van multiculturele samenlevingsvormen door de politieke klasse er juist 
voor gezorgd dat er groter bewustzijn is van wat volkeren van elkaar onderscheidt. Dit heeft onder 
meer tot gevolg gehad dat er een ontzettende opmars gaande is van nationaal-georiënteerde bewegingen 
en partijen, waar wij als Geuzenbond onderdeel van zijn. Ook zien we dat jakobijnse projecten zoals de 
Europese Unie grotendeels gefaald hebben in hun missie om een gemeenschappelijke “Europese” identiteit 
te scheppen. 
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Onze taak
Als Geuzenbond zetten wij ons als radicale voorhoedegroep in voor het versterken van het nationale 
bewustzijn onder Nederlanders, met name door middel van vorming en actie. Ons nationalisme is een 
stroming die realistisch is in zijn aanpak ten opzichte van mens en maatschappij, en die een zo harmonieus 
mogelijke samenleving nastreeft. Dit omdat het nationalistische beeld erop gericht is complementair te zijn 
ten opzichte van de aard van de mens als sociaal gemeenschapswezen, in tegenstelling tot het liberale 
en socialistische beeld van de mens als puur economisch opererend individu. Wij erkennen het gegeven 
dat de mens enkel binnen de context van zijn gemeenschap bestaat. De eigentijdse nationalist strijdt om 
die reden voor een fusie van volksgemeenschap en staat zoals eerder beschreven. Dit alles heeft tot doel 
om de beste kwaliteiten van het volk op te laten bloeien, ten voordele van dat volk en (in het verlengde) 
de mensheid als geheel. Wat dat in ons geval betekent, is dat er een einde moet komen aan de jakobijnse 
staten in Europa. In de eerste plaats betekent dit het streven naar een opheffing van België, en een 
verdere samenvoeging van alle Nederlandse gebieden in Europa. Verder houdt dit in dat wij nationale 
minderheden in andere landen moeten steunen in hun streven naar nationale zelfstandigheid. Alleen zo 
kunnen we in Europa een stabiele balans creëren: een Europa van volkeren. 

Conclusie
Met dit artikel hopen we de lezer beter in staat te stellen op een intellectueel niveau na te denken 
over wat wij als nationalisten geloven. Dit is nodig, gezien er zo veel mensen zijn met een vertekend 
beeld van het nationalisme. Hoewel het nationalisme een zekere a-rationele dimensie heeft, is het een 
logische en realistische invulling van de behoefte van de mens om deel uit te maken van een organische 
gemeenschap, en om in dat opzicht uit te blinken in denken en doen. Nationalisten overal hebben daarom 
de plicht om zich in te zetten voor een nationaal bewustwordingsproces. Omdat we zien dat onze visie 
het meest geworteld is in de menselijke aard, kunnen we met stelligheid zeggen: ons denken en doen is 
niet liberaal, niet sociaal, maar nationaal. Laten we in die geest handelen, op naar een schijnende toekomst 
voor Nederland en voor Europa!

“Het verleden leeft in ons,
het heden hoopt op ons,

de toekomst straalt voor ons!”

 —Albrecht Rodenbach

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

D e  k l o k k e n  v a n  S t .  O d o l f
Door: Zonnevlam

Bisschop Balderik van Utrecht sluit met een vluchtig kruisteken zijn kostbare leder gebonden getijdenboek 
en beveelt de poortwachter de oude monnik, die uit Friesland naar hier was gekomen, in zijn studeerkamer 
te brengen.

“Maar doe het snel,” zei de bisschop, “want gewichtige zaken vragen nog mijn aandacht!”

Het is een oude grijze monnik in het ordekleed van de Friese monniken van St. Odolf die binnengelaten 
wordt. Zijn bleke gelaat draagt de sporen van een streng verstorven leven. Met de handen in de mouwen 
van zijn ruwwollen kleed verborgen voor de borst, vraagt hij ter aarde vallende de kerkvorst ingetogen om 
zijn zegen.

“Zet u hier bij het vuur broeder,” gebied mijn heer hem na de eerste begroeting, “en vertel mij kort en bondig 
wat u genoodzaakt heeft deze lange en zware reis te maken.”

De oude monnik zucht en kijkt een ogenblik strak voor zich uit.

“Mijn naam is Alwin en ik ben de biechtvader van vader Egbert, de prior van St. Odolf. Voordat hij 
gisterennacht stierf, heeft hij mij een afschuwelijk geheim toevertrouwd, en mij opgedragen u hier onmiddellijk 
van op de hoogte te stellen.”

“Is prior Egbert overleden!” De bisschop geïnteresseerd, slaat snel een kruis en vraagt: “En hoe luidt uw 
boodschap?”

“Toen vader Egbert voelde dat hij ging sterven, riep hij mij bij zich. ‘Alwin,’ zei hij, ‘ga onmiddellijk nadat ik 
mijn ogen voor goed gesloten heb met deze boodschap naar bisschop Balderik en zeg hem dit: honderd jaar 
geleden is het klooster van St. Odolf gesticht. Maar nooit zijn de klokken van de kerk gezegend en gewijd. 
Vijf priors, mijn voorgangers, namen dit geheim mee in het graf. Ook ik werd door mijn voorgangers hiervan 
op de hoogte gesteld. Evenals zij heb ik gedurende al die jaren hierover gezwegen. Nu genoodzaakt het mij 
dermate dat ik zijnen Doorluchtigheid, de bisschop van Utrecht, dringend vraag alles in het werk te stellen, om 
te voorkomen dat de Satan macht zou hebben over ons klooster.’”

De oude Alwin zwijgt. Ook de bisschop staart, de hand tegen zijn wang gelegd, met gefronst voorhoofd 
voor zich uit. Dan barst hij, terwijl zijn hand met een dreunende slag op de tafel neerkomt, opeens uit: “Geen 
bisschop, zelfs geen paus, kan de doem, die van aanvang al op St. Odolf rust, afwenden. God is mijn getuige 
wanneer ik zeg, die klokken zijn en blijven het eigendom van de boze! Uw boodschap, broeder, komt al te laat.”

Onrust en verontwaardiging tekenen zich op het gelaat van de kerkvorst af. En wat geschiedt daar buiten 
opeens? Het is alsof er plots een vreselijke storm gaat opsteken. De bisschop en monnik kijken elkaar aan. 
Begrijpen zij het hoge loeien in de lucht, de fluitende giertonen van de wind waardoor een eeuwenoude eik 
op het voorplein als een spaander door midden breekt? Hoor, hoe de leien pannen kletterend omlaag vallen! 
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Door de kleine ramen zien de twee priesters de snelle zigzags van de bliksem. Opeens dreunen ratelende 
donderslagen die het balkwerk doen trillen. Even plots keert daarna de stilte terug. Maar, zonder dat één 
van beide de gedachte uitspreekt, is het bisschop Balderik en monnik Alwin duidelijk geworden dat, na de 
woorden van de kerkvorst, de Satan is uitgegaan om de klokken van St. Odolf te roven.

Hoog over land en water, vergezeld door buitelende saters en heksen, jaagt de Boze in de richting van 
de Friese kust. Schepen, die die nacht met veel vertrouwen op een veilige vaart en een rijke vangst zijn 
uitgevaren, vergaan in de overtrekkende storm of worden te pletter geslagen in de kolkende branding. 
Duizenden komen die nacht om in de golven, want ook in de polders worden de dijken vernield. Het 
water spoelt mensen en vee weg naar een meedogenloze ondergang. In de vroege ochtend heeft een 
onheilspellende troep, die de Satan tot gevolg dient, het klooster van St. Odolf bereikt.

De broeders zijn in vroom gebed verzonken rond het stoffelijke overblijfsel van hun geliefde prior wanneer 
zij een woedend gehuil rond de toren horen opgaan. Verschrikt kijken zij elkaar aan en sommigen krijgen 
de vreselijke gedachte dat de ziel van de prior aan de duivel toebehoort. De Satan echter, grijpt onder het 
krassende getier van zijn gezellen de oude klokken van het klooster uit hun stoel en in wilde jacht slingert 
hij ze van een grote hoogte neer totdat ze met een in heel Friesland waarneembare metalen dreun tegen de 
aarde slaan en diep in de grond zakken.

Toch is Satans vreugde nog niet gestild. De saters en heksen juichen hem toe en zetten hem aan tot nieuwe 
vreugdedaden. Gillend zwiert hij neerwaarts, grijpt de klokken opnieuw beet en voert ze in rondedans mee 
hoog de wolken in. Bij de dijk gekomen tussen het Fleussen en Morra meer krijgt hij een boosaardige inval. 
Daar in de buurt woont een neef van de Satan samen met een oude heks. Samen belagen zij de zielen van 
de mensen die daar wonen, beheksen ze het vee en brengen ze de bevolking bijna dagelijks tot wanhoop. 
De Satan roept zijn neef en beveelt hem op de dijk bij de twee meren te gaan zitten. De Satan zelf zou 
plaatsnemen op een terp aan de overzijde.

“We gaan kaartsspelen, net zoals de mensen hier doen. Maar wij zullen het spel spelen met de verdoemde 
klokken van St. Odolf.”

En iedere nacht tot aan het morgenlicht zwieren de klokken in tomeloze vaart door de lucht, begeleid en 
voortgezweept door de saters en heksen. En al wie, te land of op zee, de klokken over zijn hoofd ziet gaan, 
slaat de schrik om het hart en sterft ter plaatse met vreselijke krampen. Dit lugubere spel duurt veertien 
dagen…

Op een nacht is de jonge duivel met minder aandacht dan gewoonlijk bij het spel. Het verveelt hem 
blijkbaar, dat zinloos gegooi met klokken, en al een aantal keer had hij het bijna laten vallen. “Pas toch beter 
op!” buldert zijn oom, de Boze, hem toe. Maar de brutale neef mompelt iets van “dwaze, seniele fratsen.” 
Als het weer bijna een haar scheelt of de klokken vliegen over neefs hoofd voorbij, verliest de Satan zijn 
zelfbeheersing en slaat rood van kwaadheid de klokken in het wilde weg de lucht in. De ene belandt met 
een daverende plots in de Fluessen, de andere midden in het meer van Morra. Zo verloor de Duivel de 
vervloekte klokken van St. Odolf.

Uit wraak jaagt de duivelenschaar terug naar het klooster en verwoest het zo dat het lijkt alsof de bodem 
het verzwolgen heeft. Daarna steken ze in de omgeving alle dijken door en het water overstroomt het land. 
Een ontzettende ramp teistert weken lang het arme land rond de meren, waaruit soms in door de maan 
opgelichte nachten het helder luiden van klokken wordt gehoord, alsof zij de gelovigen naar de kerk riepen.
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mussert noch moskou
In dit artikel zullen de geschiedenis en denkbeelden van een beweging uiteengezet worden die zichzelf zag 
als een Vaderlandslievend verweer tegen de dictatuur. De tegenwoordig nagenoeg vergeten beweging zal 

voor het eerst in een lange tijd beoordeeld worden vanuit een modern nationalistisch perspectief.

De roerige tijden van de jaren ‘20 en ‘30 zagen de opkomst 
van het communisme in de Sovjet-Unie en het fascisme 
en aanverwante stromingen in Italië, Spanje en natuurlijk 
Duitsland. Het fascisme was niet impopulair in Nederland: de 
Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) van Anton Mussert 
brak bij de Provinciale Statenverkiezingen van 1935 door in 
de politiek met 8% van de stemmen. Prominent christelijk 
politicus Hendrikus Colijn deed nog een bezoek aan Mussolini 
en prees daar het fascisme. Colijn stond in het interbellum 
vijf keer aan het hoofd van een kabinet, en alhoewel Colijn 
het fascisme later volledig afwees, zag hij dat het fascisme 
enkel buiten kon worden gehouden door zelf sterk gezag en 
orde te houden. Aan linkerzijde deden de socialisten onder 
Troelstra al in 1919 een poging tot revolutie. Die revolutie 
faalde, maar het bleef onrustig. De beurskrach met als gevolg 
de wereldwijde economische crisis, zorgde in Nederland 
voor hoge werkloosheidscijfers. De muiterij op het schip De 
Zeven Provinciën (1933) en het Jordaanoproer (1934) waren 
voorbeelden van de aanhoudende periode van linkse onrust. 
In de periode van het eind van de Eerste Wereldoorlog tot 
de doorbraak van de NSB stagneerde de gevestigde politiek. 
De verzuiling zorgde voor een stabiele politiek, waarbij men gescheiden leefde maar aan de top politieke 
consensus zocht. Niet verwonderlijk bestonden alle kabinetten van de jaren ‘20 exclusief uit confessionele 
partijen. Kortom: de flanken groeiden en het midden had geen goed antwoord.

Als directe reactie op de doorbraak van de NSB werd op 27 juni 1935 door een kleine groep burgers een 
nieuwe beweging in het leven geroepen: de Nationale Beweging voor Eenheid door Democratie (EdD). Zij 
wilde onder de leus ‘’Mussert noch Moskou’’, communisme en nationaalsocialisme weren uit Nederland. 
Geen van de oprichters was prominent lid van de politieke partijen, en het doel was dan ook om een 
buitenparlementaire groepering te vormen waarin mensen van alle democratiegezinde politieke partijen of 
partijlozen lid konden worden: alle Nederlanders die het Vaderland wilden verdedigen tegen de dictatuur. 
In plaats van direct suggesties te doen aan de partijpolitiek, bedreef de beweging propaganda om kiezers 
aan de kant te houden van de democratie. Propaganda was ook de methode van haar vijanden aan linker en 
rechterzijde. Vuur moest met vuur worden bestreden. De beweging begon met pamfletten en brochures te 
verspreiden en groeide gestaag in ledenaantal. De ogen werden gericht op de verkiezingen van 1937: bij die 
verkiezingen zou de burger moeten kiezen tussen democratie of dictatuur.

Door: Klaas

g e s c h i e d e n i s
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Concreet kwam de EdD met een lijst van zeven doelstellingen: de handhaving van de democratie (1), 
de handhaving van de grondwettelijke vrijheden (2) en de handhaving van de rechtsstaat (3). Deze drie 
doelstellingen kunnen nog steeds staan in het gemiddelde partijprogramma, en zijn behoudend van aard. 
De andere vier doelstellingen tonen meer hervormingsdrang: de bevordering van de solidariteit onder 
verschillende volksgroepen (4), de versterking van de zin naar vrijheid en recht (5) en de bevordering van 
de internationale rechtsorde (7). De zesde doelstelling is echter specifiek opmerkelijk: de versterking van 
een op de vaderlandse traditie voortbouwend zedelijk volksbewustzijn boven partij-politieke groepering met 
eerbiediging van elke godsdienstige overtuiging. Deze doelstellingen moeten worden gezien als de pilaren 
van het gedachtegoed. Om te bepalen of de EdD dan wel daadwerkelijk een vaderlandslievende beweging 
was is het in het bijzonder belangrijk hoe doelstelling zes werd geïnterpreteerd en nageleefd. Om de zesde 
doelstelling te begrijpen moeten de concepten afzonderlijk worden bestudeerd. 

Hervormd predikant Heye Faber (1907-2001), de eerste voorzitter van EdD, besprak de vier fundamenten 
van die vaderlandse traditie: de vrijheidszin; de humanistische traditie met haar sterk rechtsgevoel; de 
calvinistische traditie met haar anti-dictatoriale gezindheid; en de nationale traditie van het Nederlandse 
volk als gericht op onafhankelijkheid, verdraagzaamheid en vredelievendheid. Deze vaderlandse traditie 
onderbouwde een democratie die volgens Faber diepe wortels had in de Nederlandse geschiedenis. Vanuit 
deze traditie voortbouwend moest de beweging een zedelijk volksbewustzijn aanmoedigen. Nederlanders 
zagen zich in de eerste plaats niet als Nederlanders, maar als katholieken, protestanten, socialisten en 
liberalen, aldus als onderdeel van hun eigen zuil. Het volksbewustzijn was verscheurd. De echte dreiging 
voor het zedelijk volksbewustzijn was volgens Faber echter het kosmopolitisme. Hij concludeert in zijn boek 
Naar Wijder Horizon, welk een ideologische ruggengraat voor de beweging vormde:

 “...dat de overwinning op het cosmopolitisme, dat ik den grooten vijand onzer beschaving en daarmede  
 van onze democratie acht, alleen bevochten kan worden met de groote reserves onzer cultuur, onze  
 moraal en onzen godsdienst, wil men: van een goed verstaan Humanisme en een levend Christendom.”     

Het kosmopolitisme vervreemde mensen van elkaar, maakte hen onderdeel van een grote, gezichtsloze 
massa en vormde op die manier de drijvende kracht achter nationaalsocialisme en communisme. Deze 
ideologieën beloofden immers wel oplossingen voor de ‘’cultuurontbinding’’ en vervreemding. Faber 
had een andere oplossing voor de beschavingscrisis die de voedingsbodem van radicalisme moest 
weghalen: de nieuwe nationale mythe van de democratie, geworteld in de Vaderlandse traditie. Met deze 
verdieping in de EdD-ideologie kan de zesde doelstelling van EdD worden begrepen: Nederland heeft een 
christelijk-humanistische traditie, is echter verdeeld door de verzuiling, en het kosmopolitisme vormt de 
voedingsbodem voor de radicale ideologieën die haar bedreigen. Als antwoord op deze dreigingen is een 
nieuwe democratie nodig die in de Vaderlandse traditie is geworteld.

De EdD groeide uit tot een beweging van formaat, met meer dan twintigduizend leden in 1937. In tientallen 
gemeenten werden lokale afdelingen opgericht, die eigen krantjes en activiteiten gingen voorbereiden. 
Landelijke bijeenkomsten en demonstraties gaven de beweging momentum. Bij wijze van eenheid 
zongen alle leden na zo’n bijeenkomst het Wilhelmus. De Tweede Kamerverkiezingen van 1937 waren 
een succes: de achterban van de NSB was haast gehalveerd, en de Communistische Partij Nederland 
(CPN) was slechts licht gegroeid. Toch was de EdD geen volksbeweging. Ze kreeg vooral steun van 
gematigde sociaaldemocraten in de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) en links-liberalen 
in de Vrijheidsbond én de Vrijzinnig Democratische Bond (VDB). Onder katholieken had de beweging 
nauwelijks aanhang, ze had dan ook geen enkele afdeling in Limburg en slechts één in Noord-Brabant. De 
EdD probeerde mensen van alle achtergronden te strikken en er zaten ook katholieken in het bestuur, maar 
dit waren uitzonderingen. Onder andere confessionele partijen was de groep ook niet populair, noch onder 
rechts-liberalen. 
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EdD maakte zich dan ook onder de meeste confessionelen ongewild door haar verzuilingskritiek. Wim 
Schermerhorn, opvolger van Faber als voorzitter van EdD en de eerste naoorlogse minister-president, 
bemerkte zelf eens dat de achtergrond van EdD’ers sterk overeenkwam met die van de NSB’ers: stedelijke, 
vrijzinnig-protestantse en buitenkerkelijke middenstanders die zich politiek ongelukkig voelden. De EdD 
vormt eigenlijk dus de keerzijde van de NSB. Voor tijdgenoten en sommige latere historici creëerden de 
overeenkomsten tussen de EdD en de NSB dan ook enige verwarring. Menno ter Braak, bekend schrijver 
en oprichter van het antifascistische Comité voor Waakzaamheid, noemde de EdD een ‘’democratisch 
geperverteerde NSB’’, maar EdD’ers waren dan tenminste wel doorgaans fatsoenlijke mensen. Op hun beurt 
verweet EdD dat de groep van Ter Braak zich niet (genoeg) opstelde tegen het communisme én voor de 
democratie, wat bleek uit de prominente aanwezigheid van communistische leden. Historicus Bart van der 
Boom deelt de EdD in bij een groep hervormers die slechts buiten de definitie van palingenetic, populist 
ultra-nationalism valt omdat de beweging niet anti-democratisch is, en dus niet ultranationalistisch is maar 
slechts nationalistisch.

De aard van het beestje wordt er zo niet duidelijker op. De EdD zocht eenheid onder alle 
democratiegezinden, maar werd afgewezen door de meeste confessionelen en rechts-liberalen; de EdD 
zocht verdediging van het Vaderland, maar kon op kritiek van andere nationalisten zoals het Verbond voor 
Nationaal Herstel (VNH) rekenen. Voor een goed nationalistisch perspectief zal het oordeel van befaamd 
historicus en prominent EdD-lid Pieter Geyl aangehaald worden, een persoon die uitgebreid behandeld 
is in nummer 4 van De Stormlamp. Geyl legde de verschillen tussen het nationalisme van de EdD en het 
nationalisme van de NSB samengevat zo uit: het nationalisme van de NSB gaat in tegen de Nederlandse 
tradities, haar methodes zijn ‘Duitsche import’. De NSB is in haar denken op Duitsland georiënteerd, niet 
anders dan de Patriotten die op Frankrijk georiënteerd waren. De NSB was dus on-Nederlands, en niet 
wezenlijk Vaderlandslievend.

Het uiteindelijke lot van de EdD, dat in 1940 meer dan dertigduizend leden had, is niet verrassend. De 
beweging werd verboden door de Duitse bezetter. Faber dook onder, Schermerhorn werd geïnterneerd. 
Toch waren de activiteiten van de beweging niet vruchteloos geweest. Uit de netwerken die ontstaan waren 
kon verzetswerk worden opgezet. Vele leden gingen dan ook in het verzet, te denken aan bijvoorbeeld 
Bernardus IJzerdraat van de verzetsgroep ‘’De Geuzen’’. Na de oorlog zette Schermerhorn en anderen 
de Nederlandse Volksbeweging (NVB) op, reeds weer een buitenparlementaire beweging die politieke 
vernieuwing moest bewerkstelligen en de verzuiling moest doorbreken. Hun grootste succes was de 
oprichting van de PvdA uit alle centrumlinkse partijen. De ervaringen van de oorlog leidde ook inderdaad 
tot een nieuwe eenheid onder het volk, en later tot het doorbreken van de zuilen. Het nalatenschap van de 
EdD is daarentegen pijnlijk ironisch: want waar de leden een vrij, onafhankelijk en saamhorig Nederland 
koesterden, is van geen van deze praktijken in de facto zin nog sprake in ons huidige Nederland. Een 
Nederlands respect voor haar wortels in het christendom, of een diepe eerbied voor het Oranje-koningshuis 
is vergaan. De geest van het kosmopolitisme, waar Faber al voor waarschuwde, heeft de fundamenten van 
de Nederlandse democratie de nek omgedraaid.

Bronvermelding
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r o b r e c h t  d e  s m e t
en de Jong Nederlandsche Gemeenschap

In het verleden hebben er tal van interessante bewegingen bestaan die op verschillende vlakken een totaal 
andere samenleving voor ogen hadden. Nu zijn niet alle bewegingen even succesvol: de meesten blijven 
zeer beperkt in hun succes. Maar dat maakt deze organisaties niet minder interessant, integendeel zelfs 

zouden sommigen zeggen. Een van deze fascinerende bewegingen die nooit grote invloed kreeg is de Jong 
Nederlandsche Gemeenschap van priester Robrecht de Smet.

Robrecht de Smet werd in 1875 te Oostende geboren en werd op school al snel Vlaamsgezind. Op 
veertienjarige leeftijd stichtte hij een Vlaamsgezinde leerlingenbond, gestoeld op de idealen van Albrecht 
Rodenbach. Vervolgens zou hij aan het Grootseminarie te Brugge en in Leuven, waar hij een aantal jaar 
studeerde, uitgroeien tot overtuigd Vlaams-nationalist en Groot-Nederlander. Door sommigen in Leuven 
werd hij zelfs “de eerste Dietser” genoemd. Hij ontwikkelde een grote liefde voor de Nederlandse taal en 
Zuid-Afrika.

Via een omweg werd De Smet uiteindelijk kapelaan in het West-Vlaamse Assebroek, waar hij het zeker 
niet makkelijk kreeg van een wantrouwende pastoor. Gedurende de Eerste Wereldoorlog koos hij voor 
het activisme, zonder medeweten van het bisdom. De activisten wilden middels samenwerking met de 
Duitsers een onafhankelijke Vlaamse staat bewerkstelligen. Na de oorlog kon het bisdom Brugge De Smets 
houding allesbehalve op prijs stellen. Na een korte overplaatsing naar Westkerke, waar hij voortdurend 
verdacht werd gemaakt en geen enkele ondersteuning van het bisdom kreeg, besloot hij te vertrekken naar 
Noord-Nederland, waar hij leraar werd op een meisjesschool te Maastricht. De Smet zelf ging in het dorpje 
Meerssen wonen.

Door: Walram



24

In Noord-Nederland zat hij op politiek vlak niet stil en 
richtte samen met andere activistische ballingen het 
Verbond van Vlaamsche Nationalisten De Blauwvoet 
op in Den Haag, dat moest dienen als een radicaler 
alternatief op de Frontpartij. Hij werkte in deze tijd ook 
aan het fel anti-Belgische tijdschrift Vlaanderen. Beide 
initiatieven waren geen groot succes; het blad verloor 
in 1925 haar grootste geldschieter en de organisatie stierf 
een stille dood.

Een aantal jaren later had De Smet een nieuw 
voorbeeld gevonden: de Jungdeutscher Orden van Artur 
Mahraun in Duitsland, waarmee hij contacten had. 
De Jungdeutscher Orden (ook wel Jungdo genoemd) 
was een beweging in de jongconservatieve stroming 
van de Conservatieve Revolutie die trachtte een elite 
te scheppen in de vorm van een moderne ridderorde. 
Hoewel deze beweging vandaag de dag onbekend 
is bij de meesten, had zij destijds honderdduizenden 
leden. Mahraun en zijn Jungdo waren overigens felle 
tegenstanders van de nationaalsocialisten, met als 
gevolg dat deze organisatie onder het Hitlerbewind snel 
verboden werd.

Naar het voorbeeld van deze Duitse organisatie richtte De Smet in 1928 de Jong Vlaamsche Gemeenschap 
op, waarvan hij zelf Gemeenschapskanselier en later Broeder-Stedehouder zou worden. De Jong Vlaamsche 
Gemeenschap moest de voorafspiegeling worden van de toekomstige Groot-Nederlandse volksstaat, 
en om daar aan te voldoen veranderde de naam van de organisatie in 1931 naar de Jong Nederlandsche 
Gemeenschap, de JNG. De gemeenschap was tegen het liberalisme, het marxisme en merkwaardig genoeg 
óók tegen het corporatisme. Men streefde een hiërarchische en Groot-Nederlandse staat na.

De JNG was daarnaast een vrij geheimzinnige organisatie, waarin veel waarde gehecht werd aan interne 
tradities en mystiek. Zo spraken de leden elkaar aan als broeders en zusters en begroetten ze elkaar met 
“Trouwdiets altijd!”. Niet alleen de gebruiken binnen de organisatie waren geheimzinnig: de strategie van de 
Jong Nederlandsche Gemeenschap was er een van infiltratie, wat niet geheel onverwachts tot veel argwaan 
leidde bij andere (Groot-Nederlandse) organisaties. Voorbeeld van deze infiltratietactiek is de mislukte 
infiltratie van de Dietsche Bond, een afsplitsing van het ANV.

Mede door deze strategie van infiltratie in combinatie met de interne geheimzinnigheid bleven de successen 
van De Smets gemeenschap uit. De aanhang en invloed van de organisatie bleef derhalve beperkt. De 
gemeenschap vond slechts gehoor bij een aantal radicale studenten, waaronder enkele leden van het Dietsch 
Studentenverbond. Andere nationalistische organisaties, zoals het VNV en het Verdinaso, zagen weinig heil 
in de JNG. Invloedrijke Groot-Nederlandse denkers zoals Wies Moens bedankten eveneens voor deelname 
aan de gemeenschap. Tenslotte wekte de felle houding van De Smet ten opzichte van het gedachtegoed van 
het Verdinaso woede op bij enkele hooggeplaatste gemeenschapsbroeders. Het einde van de JNG kwam toen 
interne onenigheid over de koers van de Jong-Nederlandse gemeenschap tot de uittreding van een aantal 
belangrijke leden leidde. De Smet koos er vervolgens voor om de organisatie in 1935 formeel te ontbinden in 
Mechelen. Robrecht de Smet zelf zou twee jaar later eenzaam overlijden in zijn woonplaats Meerssen.

Artur Mahraun en zijn Jungdeutscher Orden.
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Ondanks het feit dat de Jong Nederlandsche Gemeenschap geen succesvolle organisatie is geweest, zijn 
er toch meerdere redenen waarom de gemeenschap interessant is voor ons als nationalisten. Allereerst is 
zij een zeldzaam voorbeeld van een Nederlandse organisatie die past binnen de Conservatieve Revolutie. 
Met name in Noord-Nederland zijn deze uitingen zeldzaam, waar de Conservatieve Revolutie vooral als 
een Duitse aangelegenheid wordt gezien. Verder klinkt het idee van een “moderne ridderorde” voor veel 
mensen wellicht aantrekkelijk. Het is echter de vraag in hoeverre de mystiek van de JNG een functionerend 
en (politiek) effectief model was voor de organisatie. Feit is dat de exclusieve en mystieke houding van 
de gemeenschap samenwerking met de bredere nationale beweging vaker wel dan niet in de weg stond. 
Daarnaast moeten we ons afvragen of het ridderorde-idee niet eerder als een soort rollenspel of nabootsing 
gezien moet worden, in plaats van het opbouwen van een authentiek broederschap. Een mogelijke les die 
hieruit te trekken valt is dat het beter is niet te veel op te gaan in mystiek en elitisme dat men de binding 
met de gewone man verliest. 

Ondanks alle gebreken verdient ieder die trouw en Diets is, en al helemaal trouwdiets, onze waardering. 
Niet elke organisatie is succesvol. Sterker nog, de meeste blijven zeer beperkt in hun succes en vallen even 
snel uit elkaar als dat ze ontstaan. Toch is het nuttig om deze groepen nader te onderzoeken. Historia docet. 
Dat wil zeggen, de geschiedenis van De Smet en zijn Jong Nederlandsche Gemeenschap is wellicht ietwat 
tragisch, maar het bestuderen van organisaties als de JNG helpt ons om niet in dezelfde vallen te trappen, en 
kan ons bijstaan om een sterke en beginselvaste beweging op te bouwen waar wij allemaal trots deel van uit 
kunnen maken.



26

c u l t u u r

Door Maxim

Amerikanisering. Veel van u zullen dit woord wel eens hebben gehoord. Het fenomeen dat de Amerikaanse 
“cultuur” geleidelijk andere, autochtone culturen van andere landen verdringt om plaats te maken voor een 
cultuur gebaseerd op Amerikaanse media en films. Als dit lang genoeg gebeurt kan zelfs de identiteit van 

een land in gevaar komen, met alle gevolgen van dien. Dat de cultuur van de Verenigde Staten tegenwoordig 
niets minder is dan een lege huls van politieke overdrijvingen, bizarre aanbidding van “celebrities” (bekende 
Amerikanen) en de export van ideeën zoals het hebben van tientallen “genders”, is velen in Nederland en 

zelfs Europa helaas nog niet opgevallen. 

Amerikanisering is geen nieuw fenomeen. De eerste keer dat het woord opdook is in 1907. Toen ging 
het nog over de Amerikanisering van het buurland Canada, dat toen als onderdeel van het Britse rijk 
nauwe banden had met het Verenigd Koninkrijk. In de jaren ‘20 van de twintigste eeuw werden de eerste 
tekenen zichtbaar van Amerikanisering in Nederland door de film- en televisieseries die overwaaiden uit 
Hollywood. Het is echter na de Tweede Wereldoorlog wanneer de Amerikanisering van Nederland en 
Europa een vlucht neemt.

Voor 1940 was onze eigen nationale identiteit een van de belangrijkste eigenschappen van dit land. Daarnaast 
was Nederland een redelijk continentaal-gericht land. Zo was een meerderheid van de Nederlanders pro-
Duits tijdens de Eerste Wereldoorlog, en waren Duitse, maar ook Franse films vaak te zien in Nederlandse 
bioscopen. Tevens speelden continentale filosofie, literatuur en muziek een aanzienlijke rol in het culturele 
landschap. Daarnaast onderhielden nationalisten, zowel in het politieke centrum als aan de meer radicale 
zijde, innige banden met groepen in Vlaanderen

Het toonbeeld hiervan is waarschijnlijk historicus Pieter Geijl, de sociaal-liberale grondlegger van het 
moderne grootneerlandisme. Wat hielp bij die contacten was het feit dat er na de Eerste Wereldoorlog 
een aantal activisten van Vlaanderen uitgeweken was naar Nederland, uit angst voor vervolging door de 
Belgische staat. Deze onderhielden uiteraard banden met nationalisten in Vlaanderen, wat bijdroeg aan de 
Vlaams-Nederlandse band. Na de Tweede Wereldoorlog vond er echter een verandering plaats. Europa 
lag voor een groot deel in puin, continentale cultuur lag grotendeels op zijn gat en Duitse cultuur was in 
het bijzonder taboe geworden. Verder ging de oorlog in Nederland gepaard met een ontzettend verlies 
aan architecturaal en cultureel erfgoed vanwege de vele bombardementen. Hierbij denken we in de eerste 
plaats aan Rotterdam, maar ook steden als Nijmegen, Den Haag en Amsterdam moesten het ontgelden. Als 
gevolg van dit culturele vacuüm namen de invloeden vanuit het Verenigd Koninkrijk en de VS sterk toe. 
Dit begon deels al tijdens de oorlog. Nederlanders die de Duitse bezetter beu waren, kwamen in contact met 
Geallieerde soldaten uit Canada en Amerika. Deze brachten allerlei goederen mee, bijvoorbeeld het tot dan 
toe relatief onbekende “chewing gum”. Het wegvallen van een deel van de fysieke identiteit werd daarmee 
opgevuld door het innige contact met Geallieerde soldaten.

Een tweede trend die gezien kan worden als Amerikanisering, vond plaats in de jaren 60. In Vlaanderen 
viel dit nog mee dankzij een groter cultureel besef onder de bevolking, die in deze periode steeds meer 
verwikkeld raakten in een taal- en territoriumstrijd met de Walen. De taalstrijd in België heeft in dit opzicht 
een aanzienlijk deel van de Vlamingen behoed voor de ergste uitwassen van de culturele revolutie van de 
jaren ‘60. Nederland had echter minder geluk. In de jaren ‘50 en het gros van de jaren ‘60 wist de verzuilde 
Nederlandse maatschappij de Amerikanisering grotendeels buiten de deur te houden. 

amerikanisering
en de aftakeling van de Nederlandse cultuur
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Amerikaanse muziek werd bijvoorbeeld nauwelijks toegelaten op de Nederlandse radiozenders en als het 
al gebeurde, werd het veelal vertaald naar het Nederlands. Toen echter de redelijk pacifistische ‘nozems’ 
(opstandige jeugd in Nederland die reden op brommers en vetkuiven hadden) zich ontpopten tot uiterst 
gewelddadige en terroristische provo’s, anarchisten en communisten, kwam er in de loop van de jaren 
60 geleidelijk een einde aan de dominantie van de Nederlandse cultuur. De nieuwe generatie bracht veel 
stakingen, rellen en hier en daar bezettingen met zich mee in een poging om de Nederlandse samenleving 
te ontwrichten. Het bekendste voorbeeld is de bezetting van het Amsterdamse Maagdenhuis in 1969. Deze 
groeperingen infiltreerden religieuze en traditionele instituties met het doel om een culturele revolutie te 
ontketenen in Nederland. Het gevolg van het uithollen van oude instituties was echter geen John Lennon-
achtige universele wereldcultuur, maar een overspoeling van Amerikaanse invloeden in de daaropvolgende 
vijftig jaar. Bewegingen voor de radicale emancipatie van vrouwen (feminisme en anticonceptie), niet-
hetero’s (homo en voor een tijd zelfs rechten voor pedofielen) en niet-Nederlanders (voornamelijk 
immigratie van buiten Europa) schoten ver voorbij hun oorspronkelijke doel en resulteerden jammer 
genoeg in een langzame verbrokkeling van de culturele identiteit en traditionele waarden van Nederland, 
ten faveure van een verregaand individualisme. Dit wegvallen van de oude cultuur viel samen met steeds 
meer merkbare invloed vanuit de Verenigde Staten: Amerikaanse fastfoodketens zoals McDonald’s openden 
steeds meer vestigingen in Nederland, Frisdranken als Coca-Cola en Pepsi begonnen standaard in ieder café 
geserveerd te worden en muziek vanuit de anglosfeer verdrong Nederlandse nummers in de Top 40.

Dit proces is nu ook nog in volle gang bezig. Nederland is naar alle waarschijnlijkheid een van de meest 
Amerika-gerichte landen in Europa. We zien overal reclame voor Amerikaanse bedrijven. Ook waaien 
verschillende maatschappelijke discussies uit Amerika over naar hier. Voorbeelden hiervan zijn de 
discussie rond Zwarte Piet (“blackface”), politiegeweld ten opzichte van etnische minderheden (BLM) en 
Amerikaanse jurisprudentie rondom abortus. Dat er wordt bericht over gebeurtenissen in zo’n supermacht 
als de VS is niet bijzonder. Wat echter wel raar is, is dat meer dan elders in Europa wij vooral onze 
aandacht richten op een supermacht aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, in plaats van onze 
directe buurlanden op het Europese continent. Neem bijvoorbeeld het verschil in aandacht voor het 
recentelijk afgeschafte nationale abortusrecht in de VS - iets dat in Nederland praktisch niks verandert 
aan de wetgeving rond abortus - En het feit dat de Franse president Macron zijn meerderheid verloor 
in de afgelopen Franse parlementsverkiezingen. Dat tweede heeft veel meer directe politieke invloed op 
onze situatie als geïntegreerd Europees land. Toch gaat het in de pers wekenlang over abortus in Amerika 
en heeft bijvoorbeeld de NOS slechts drie artikelen gewijd aan het tweede. Dit alles staat nog los van de 
tegenwoordige internationalisering (lees: verengelsing) van de economie en het onderwijs, wat zich uit in het 
taalgebruik van bedrijven, scholieren en studenten die steeds vaker een soort Nederlands-Engelse mengtaal 
lijken te spreken.

Het is niet veel beter gesteld met de politieke partijen of activistische bewegingen aan beide kanten 
van het politieke spectrum, die veelal de Amerikaanse politiek of activistische groepen na-apen. Van 
de meer progressieve kosmopolitische partijen en groeperingen is dit enigszins te verwachten, gezien 
hun internationalistische visie. Het is echter bijzonder pijnlijk om te zien dat er ter rechterzijde volop 
in meegegaan wordt. De Geuzenbond verzet zich tegen de Amerikanisering en pleit daarom voor een 
overgang richting een continentaal-gerichte mentaliteit. Amerikanisering is een val die we als rechts moeten 
vermijden. Op naar een Europese herbronning!
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g e s c h i e d e n i s

vaderlanders:

Door Merlijn

w . p .  l a n d z a a t

In de rubriek Vaderlanders lichten we steeds een Nederlands persoon uit die een speciale dienst heeft 
bewezen aan onze cultuur, welzijn van het land of aan de nationale beweging. In deze editie richten we ons 

echter in het bijzonder op het verhaal van een officier die omkwam tijdens de Slag om de Grebbeberg in 
1940, majoor Willem Pieter Landzaat.

Willem Pieter Landzaat werd geboren op 7 april 1886 in Leiden als zoon van politiecommissaris Willem 
Landzaat en Helena Maria du Croix. Deels in navolging van zijn vader ging Landzaat in het leger in 1907 en 
slaagde twee jaar later voor zijn officiersexamen. Naast zijn militaire loopbaan bezat Landzaat enig muzikaal 
talent. In 1912 werd hij mede-oprichter van de Haarlemsche Toneel Club (HTC). Landzaat zou hier een van 
de meest bekende en intelligente toneelspelers worden, wat ervoor zorgde dat hij zelfs overwoog zijn 
militaire loopbaan vaarwel te zeggen. Mede dankzij Landzaat kreeg het HTC een goede naam in Haarlem 
en omstreken. Landzaat was op het toneel in de woorden van zijn zoon een ‘bon vivant’, in sterk contrast 
tot zijn houding als officier, die als uiterst streng werd ervaren. Deze strengheid vertaalde zich ook naar zijn 
private leven, doch grotendeels zonder negatieve gevolgen voor zijn gezin. Toen Landzaat de oorlog aan 
zag komen, zei hij tegen zijn vrouw “Als de oorlog uitbreekt moet je mij niet terug verwachten. Terugtrekken 
mag en kan ik niet en mij overgeven zal ik nooit”. Landzaat heeft in zijn militaire loopbaan tussen 1907 en 
1940 meerdere functies bekleed, waaronder zijn laatste in 1937 als majoor en was op meerdere plekken 
gestationeerd. Zijn laatste post was die bij de Grebbeberg in Rhenen, tijdens de welbekende slag. 

“Achter de puinhopen standhouden”, zo luidde het bevel van Majoor Willem Pieter Landzaat aan 
zijn soldaten op de twaalfde mei 1940. Duitse strijdkrachten waren op 11 mei door de voorposten 
van de Grebbeberg gedrongen en bevonden zich nu voor de kern van de Nederlandse verdediging, 
de zogenaamde hoofdweerstandstrook. De Wehrmacht bestookte de verdediging met artillerie 
om gemakkelijker door te kunnen dringen. Landzaat, gestationeerd op de Grebbeberg, kreeg na 
de bestoking per telefoon te horen dat de voorste verdedigingslinie in puin lag en sprak toen het 
eerder genoemde citaat uit. Zijn bevel om de puinhopen te verdedigen werd weliswaar uitgevoerd, 
maar dat weerhield de Duitse troepen niet om door te stoten naar de zogenaamde stoplijn, de 
laatste Nederlandse verdedigingslinie. Tijdens al deze gevechten bevond Landzaat niet in zijn 
commandopost achter de stoplijn, maar leidde hij zijn bataljon met zijn troepen in de gevechten. 
De Duitsers drongen echter op enkele punten door de stoplijn heen, waardoor de rug van de 
verdedigers bloot kwam te liggen. De volgende dag, de dertiende, werden meerdere punten van de 
lijn definitief doorbroken. De Majoor bevond zich nu met een tiental soldaten van zijn bataljon in 
een geïmproviseerde commandopost in een paviljoentje nabij Ouwehands dierenpark, even achter 
de stoplijn. Hier bouwden ze het paviljoen om tot een gevechtspositie en bereidden zich voor op 
wat hen te wachten stond.
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De Duitsers openden al snel vanuit meerdere posities het vuur op de geïmproviseerde stelling. Als reactie 
daarop vuurden de verdedigers fanatiek terug. Landzaat bemande regelmatig de enige mitrailleur in het hotel 
samen met een kapitein, mede omdat de soldaten in het hotel ordonnansen en verbindingstroepen waren 
en dus weinig ervaring hadden met dergelijk oorlogstuig. Als reactie op het Nederlandse mitrailleurvuur 
poogden de Duitsers een eigen mitrailleur in stelling te brengen. Dit mislukte echter door het persoonlijk 
ingrijpen van Landzaat, die de positie met zijn eigen wapen beschoot en daarbij meerdere Duitsers dodelijk 
trof. Het ingrijpen van Landzaat zorgde voor moed bij de verdedigers om te vechten tot de laatste man en 
kogel. Het leiderschap en de moed van de majoor was uitmuntend, wat blijkt uit de getuigenis van een van 
de soldaten onder zijn bevel:

Deze laatste woorden zou Landzaat waarmaken. De Duitsers begonnen de verdediging langzaam te breken 
en het aantal doden en gewonden nam gestaag toe. Toen de munitie vervolgens op begon te raken werd het 
steeds moeilijker om de positie te behouden. Er was een vluchtoptie via de kelder, waar Landzaat echter niks 
van wilde weten. Toen de laatste kogels geschoten waren, stelde een van de soldaten voor om zich terug 
te trekken. De majoor keurde dit tenslotte goed, en sprak deze woorden uit ter afscheid: “Jullie hebben als 
helden gestreden, mijn dank”. Willem Pieter Landzaat bleef achter om zijn positie te verdedigen. Na de slag 
hebben ze hem onder de puinhopen van het paviljoen gevonden. 

Een jaar na de Tweede Wereldoorlog, op 9 mei 1946, werd Landzaat postuum benoemd tot Ridder vierde 
klasse in de Militaire Willems-Orde, de oudste en hoogste Nederlandse onderscheiding bedoeld voor daden 
van moed, beleid en trouw.

“De houding van Majoor Landzaat tijdens dit gevecht heeft onze groote en blijvende bewondering  
opgewekt. Terwijl hij zelf zeer actief aan het vuur deelnam en waarschijnlijk meer vijanden neerlegde 
dan eenig ander, leidde hij onafgebroken de verdediging. Zoo is ook de opstelling en latere verplaatsing 
van den lichten mitrailleur geheel volgens zijn aanwijzingen geschied. Maar vooral heeft hij door zijn 
onafgebroken aanvuring de verdediging van den onhoudbaren post tegen een overmacht bezield. In 
de pauzen tusschen het vuren wendde hij zich voortdurend en direct tot elk onzer om beurten, soms 
met een scherts, maar ook wel met een woord van lof en wist daardoor aan ieder iets van zijn eigen 
energie mede te deelen. Ook door zijn herhaalde opwekking: ‘‘‘Wij geven ons nooit over.’”     



l e e s h o e k

L e e s h o e k
TEGEN HET LIBERALISME
Wie zich in onze kringen bevindt is vast bekend met Alain de Benoist, of heeft in ieder geval al eens zijn 
naam of de term Nieuw Rechts gehoord. In 2019 schreef de belangrijkste filosoof van de Nieuw Rechtse 
stroming in Europa het boek ‘Contre le libéralisme’, dat door Uitgeverij iD in 2021 in het Nederlands is 
uitgegeven. Wie een oppervlakkige analyse verwacht van de economische effecten van het neoliberalisme, 
zoals men vaak ziet bij onze linkse tegenstrevers, is hier aan het verkeerde adres. Het betreft hier naast 
een kritiek op het kapitalisme als economisch systeem, een diepzinnige kritiek op de fundamentele filosofie 
waarop het liberalisme gebouwd is: het egalitarisme, met het bijbehorend economisch mensbeeld. Daarnaast 
presenteert de auteur het concept van een ‘illiberale democratie’ als alternatief op de liberale democratie. Een 
absolute aanrader voor wie een gefundeerde liberalismekritiek wil leveren.
Alain de Benoist – Tegen het liberalisme. Uitgeverij iD, 2021.

PLEIDOOI VOOR HET NEDERLANDS

 “Met de dominantie van de taal komt ook de dominantie van het denken. Het Anglo-Amerikaanse   
	 wereldbeeld	bepaalt	de	kijk	op	economie,	politiek	en	overheid.	(…)	Dit	is	een	pamflet	tegen	de		 	
 verengelsing van de wereld en een pleidooi voor diversiteit, te beginnen met het Nederlands.”

Met deze stelling opent de bundel “Against English”, een bundeling van een breed scala aan Nederlandse 
schrijvers, journalisten en academici, samengesteld door Lotte Jensen, Niek Pas, Daniël Rovers en Koen 
van Gulik. Het boek is feitelijk een compilatie van opstellen, columns en andere kleine artikelen die als 
doel hebben het maatschappelijke midden meer voor het gebruik van het Nederlands te winnen. De 
auteurs die aan bod komen zijn dan ook veeleer van het kaliber AD-columnist dan mensen die zoals wij 
voortkomen uit de nationalistische beweging. Erg revolutionaire stellingen hoeven we als lezer dan ook 
niet te verwachten. Dat wil echter niet zeggen dat wij er niks aan kunnen hebben. Hoewel het boek voor 
doorgewinterde nationalisten geen nieuwe of verrijkende ideeën hoeft te bevatten, biedt “Against English” 
een zeer belangrijke mogelijkheid: de mogelijkheid om een brug te slaan met het ‘redelijke midden’ op het 
gebied van taal- en cultuurbehoud. In dat licht is het boek een geschikt handvat om dit aspect van het 
nationalisme beter over te brengen aan de bevolking als geheel, iets dat nodig is, willen we het Nederlands 
bewaren voor de toekomstige generaties. 
L. Jensen, N. Pas, D. Rovers & K. van Gulik – Against English: Pleidooi voor het Nederlands. Uitgeverij 
Wereldbibliotheek Amsterdam, 2019.

ZANNEKIN-JAARBOEK 44
De 44ste editie van het Zannekin-jaarboek ‘De Nederlanden Extra Muros’ staat zoals altijd bomvol 
interessante artikelen over de grensgebieden van de Nederlanden, inclusief Franstalige en Duitstalige streken. 
Deze keer is er een reisverslag van Wies Moens betreffende zijn bezoek in de jaren 20 aan Zuid-Vlaanderen 
met een beschouwing van Dr. Yvo J.D. Peeters, een interessante bijdrage over Klevenaar Gerrit Johan 
Meijer die opkwam voor het Nederlands in Brussel, artikelen over de sporen van de Nederlanden in de 
Hanzesteden Danzig en Munster, een stuk over Nederlandse mennonieten in de Poolse Wijseldelta en nog 
veel meer. De Zannekin-jaarboeken zijn een aanrader voor eenieder die interesse heeft in de culturele en 
taalkundige sporen van de Nederlanden in grensgebieden en daarbuiten.
Stichting Zannekin – De Nederlanden ‘Extra Muros’, deel 44. Uitgeverij iD, 2022.
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