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Welkom bij het tweede nummer van De Stormlamp! Allereerst willen
wij iedereen natuurlijk een gelukkig en strijdbaar nieuw jaar wensen.
Vervolgens willen wij ons verontschuldigen. Oorspronkelijk was ons
doel om dit tijdschrift elke drie maanden uit te geven. Uiteindelijk
bleek het passender om dit eens in de vier maanden te doen.
Ons doel blijft nog altijd hetzelfde: een tijdschrift vol Nederlandse
cultuur, geschiedenis, politiek en meer. Vragen, suggesties en
inzendingen zijn nog altijd welkom op stormlamp@geuzenbond.nl.

Veel leesplezier!

Bekendmakingen
HET NIEUWE JAAR IN!
Wij wensen iedereen een gelukkig en strijdbaar 2020 toe. Het
afgelopen jaar hebben wij ons onvermoeid ingezet om een goede
basis op te bouwen voor ons verbond. Wij zijn trots op het feit dat
wij erin zijn geslaagd om vele vaderlandslievende jongeren te
motiveren en met elkaar in contact te brengen. Het komende jaar
zullen wij hier zeker mee doorgaan. Tenslotte roepen wij alle
jongeren op om zich te organiseren en vaderlandslievende
volksgenoten aan te zetten tot actie. Op naar een nieuw
decennium en naar een beter Nederland!

"Hij, die deugd betracht, volvoert zijn zaak op aard,
Wie andren spoort tot deugd, is dubbel eerbied waard"
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WEBWINKEL GEOPEND!
Na veel vraag vanuit onze achterban op voornamelijk sociale media hebben
wij eindelijk een webwinkel opgezet. Deze winkel is toegankelijk via onze
webstek of direct te bereiken via: www.geuzenbond.nl/winkel

In de webwinkel zijn verschillende klevers te koop, waaronder de nieuwe
TROTS-klevers. Ook zijn er klevers met daarop de beeltenis van Willem van
Oranje te koop. Houd onze webwinkel vooral in de gaten, want nieuwe
ontwerpen zullen zeker volgen!
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Natuur

De Hoge Veluwe

Nationaal Park

Door: Johan Naber

En standbeeld Generaal De Wet

Het Nationale Park De Hoge Veluwe is een beschermd natuurgebied in Gelderland,
grotendeels gelegen in de gemeente Ede. Het is een groot gebied, bestaande uit grote
stukken bos en heide. Het park is goed met het openbaar vervoer te bereiken. Eenmaal bij
de ingang van het park moet men een kaartje kopen om toegang te verkrijgen tot het
natuurgebied. Na het betalen van de entree zijn er gratis fietsen te krijgen, die het vervoer
rond het park een stuk makkelijker maken.

Het park dankt zijn bestaan aan het echtpaar Kröller-Müller, dat begin vorige eeuw grote
stukken land kocht in dit gebied als jachtterrein. Op de Hoge Veluwe ligt ook het SintHubertushuis (gebouwd 1915-1920), tevens eigendom van het paar. Dit jachtslot doet
denken aan een kasteel en heeft een gigantische toren die naar mijn mening wat weg heeft
van de IJzertoren bij Ieper. De toren staat symbool voor het kruis tussen het gewei van het
hert dat Sint Hubertus volgens het verhaal zag.
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Het Jachthuis Sint-Hubertus is te vinden aan de noordkant van het park, tussen de dorpen
Otterlo en Hoenderloo. Midden jaren 30 heeft het echtpaar Kröller-Müller het jachthuis
aan de staat geschonken en sindsdien is het gebruikt voor het ontvangen van
staatshoofden en als vakantieverblijf voor ministers.
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Zuid-Afrika
Op 7 oktober dit jaar, 165 jaar na zijn
geboortedag, brachten wij een bezoek aan
het standbeeld van Boerengeneraal
Christiaan de Wet op de Hoge Veluwe.

Ter gelegenheid van ons bezoek aan zijn
standbeeld, heeft onze huishistoricus een
stukje over het leven van generaal De Wet
geschreven.

Generaal Christiaan de Wet
Door: Foppe

Christiaan Rudolf de Wet, boer, lid van de Volksraad, beroemde jager en strateeg, Boergeneraal, kabinetsminister en rebellenleider, werd geboren op 7 oktober 1854 op de
boerderij Leeuwkop in het Smithfield-district. Zijn vader was James Ignatius de Wet van het
Caledon-district en zijn moeder was Aletta Susanna Margaretha Strydom. Christaan de Wet
bracht zijn jeugd door op de boerderij Nuwejaarsfontein bij Dewetsdorp - een stadje
vernoemd naar zijn vader. In 1865, toen hij pas elf jaar oud was, kreeg hij zijn eerste
oorlogservaring toen hij zijn vader vergezelde op patrouille op de grens met Basutoland
tijdens een van de Basotho-oorlogen.

Christiaan de Wet heeft slechts enkele maanden formeel onderwijs genoten. Hij huwde
Cornelia Margaretha Kruger toen hij negentien was. Uit zijn huwelijk werden zestien
kinderen, acht zonen en acht dochters, geboren.
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In 1877, het jaar van de Britse annexatie van de ZuidAfrikaansche Republiek (Transvaal), verhuisde De Wet
naar de boerderij Weltevrede in de wijk Kroonstad. In
1880 verhuisde hij opnieuw, nu naar de boerderij
Rietfontein in de buurt van de stad Heidelberg in
Transvaal.
De Wet was een fervent voorstander van het idee van
nauwere samenwerking tussen de Oranje-Vrijstaat en
de Transvaal. Tijdens de Eerste Onafhankelijkheidsoorlog tussen de Transvaal en Groot-Brittannië in
1881, diende hij als veldkornet onder het commando
van generaal Piet Joubert. Ook nam hij deel aan de
strijd bij Ingogo en de beroemde verovering van de
Majoeba-berg.

Hoewel hij nog steeds een burger van Transvaal was, werd hij verkozen tot veldkornet
van de Rooikoppies-divisie. Ook was hij een verkozen lid van de toenmalige
parlementaire vergadering. Hij woonde slechts één vergadering van de Volksraad in
Pretoria in 1885 bij voordat hij zich terugtrok naar de Oranje-Vrijstaat, waar hij werd
verkozen tot lid van de Volksraad voor de divisie Boven-Modderrivier. In 1895 nam hij
opnieuw de wapens op, opnieuw om de Transvaalse troepen te helpen. Dit keer om
Jamesons rooftocht te weren.

De Wet was een begaafd spreker, ondanks zijn milde spraakgebrek. Hij was zeer
welbespraakt als hij zijn moedertaal Afrikaans moest verdedigen, zoals blijkt uit dit
citaat;

“Die taal van 'n nasie is sy kosbaarste skat.”
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Kort na het uitbreken van de Eerste Boerenoorlog in 1899
kocht De Wet een lichtgekleurd paard dat hij Fleur noemde.
Hij verwierf zijn onsterfelijke reputatie op de rug van dit
paard. Bij het uitbreken van de oorlog sloten De Wet en drie
van zijn zonen zich aan bij de commando's van de Vrijstaat.
De Wet werd tot plaatsvervangend commandant aan het
Natal-front gekozen, waar hij zich op 30 november 1899 in
Nicholsonsnek onderscheidde. Tijdens deze schermutseling
versloegen 300 burgers de Britse troepen, waardoor 800
soldaten krijgsgevangenen werden. Na deze overwinning
promoveerde president Steyn De Wet op 9 december naar
de rang van "Generaal in Strijd".

In de loop van de oorlog ontpopte Gen. De Wet zich als een legendarisch figuur wiens
reputatie tot ver buiten de grenzen van zijn land reikt, met Nederland en Frankrijk als
een van zijn grootste bewonderaars. In feite is zijn reputatie als militaire commandant
volledig te danken aan zijn succesvolle uitvoering van verschillende guerrilla-operaties.
Het hoofddoel van deze operaties was de sabotage van de spoorwegen en het aanvullen
van voorraden van zijn eigen strijdkrachten met behulp van de voorraden en materialen
van de Britse strijdkrachten - telkens weer met groot succes. Tweemaal probeerde hij de
Kaapkolonie binnen te vallen, maar dat mocht helaas niet baten, ook al waren zijn
pogingen een grote emotionele overwinning bij de Kaap-Afrikaanse burgers en
versterkte het de band met de mensen in Transvaal en de Vrijstaat aldaar.

President Kruger en Steyn verwerkt in het standbeeld
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Zuid-Afrika
De Wet bracht het restant van zijn leven door in alle rust en kalmte. Hij overleed op
3 februari 1922 en werd begraven bij het Nationale Vrouwenmonument te
Bloemfontein. In dit jaar wordt ook het standbeeld van De Wet in het Park 'De
Hoge Veluwe' geplaatst. Mevrouw Kröller-Müller van het bekende echtpaar gaf de
beeldhouwer Mendes da Costa de opdracht voor het maken van een beeld van de
oorlogsheld. Dit meer dan levensgrote beeld van de generaal werd op een pilaar
geplaatst; deze pilaar staat op een basalten voetstuk. In de zijkant van het min of
meer ronde voetstuk heeft de beeldhouwer diverse koppen uitgehakt, die de
medestrijders van Christiaan de Wet uitbeelden. Het beeld werd juist op deze
plaats neergezet, omdat generaal De Wet verteld had dat dit landschap hem zo
veel deed denken aan zijn Zuid-Afrikaanse land.

Behalve het beeld van Christiaan de Wet heeft de beeldhouwer Joseph Mendes da
Costa (1863-1939) meer grote monumenten in opdracht van Mevrouw KröllerMüller gemaakt. In het park de Hoge Veluwe staan ook beelden van president
Steyn, de voormalige president van de Oranje Vrijstaat (de Raadsman) en een
bronzen groep uit 1917, die De Liefde heet.

Christiaan Rudolph de Wet was een van de grootste militaire persoonlijkheden in
de geschiedenis van Zuid-Afrika. Hij was een groot liefhebber van de open vlaktes
van de Veluwe die hem herinnerden aan de moraal, idealen en religie van de
Voortrekkers. Daarom brachten wij een eerbetoon aan deze Boerenheld op zijn
verjaardag.
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Volksverhaal
De Kabouters van

het Kempenland
p de meeste plekken in de Lage Landen staan kabouters bekend als
goedwillende en behulpzame wezens, maar op de Kempen is men blij om van
ze af te zijn…

Ze verrichten hier wonderbaarlijke werken. Met duizenden kabouters woonden
zij tezamen in een berg. De dieren hadden zij uit de berg gejaagd en vervolgens
diepe holen uitgegraven tot de berg een echte burcht werd. De ingang van deze
burcht was een grote poort, die van binnen vergrendeld kon worden.
De kaboutermannekes waren maar twee duim hoog, maar hun koning was drie
en een half duim hoog. Zo was hij de reus onder de kabouters.
‘s Nachts, tussen elf en een, trok het volkje over de heide, met hun koning
voorop. Dan trokken ze naar een boerderij en roofden alles wat hun hartjes
begeerden: kalkoenen, koeien en ossen. In de berg was toch alle plaats.
En het ergste was dat de Kempenaars hun eigendom niet eens meer durfden te
verdedigen. Vroeger hadden ze het wel nog eens geprobeerd, maar ze kwamen
er toen niet goed vanaf: Als iemand de mannekes wilde verjagen, sprongen ze
met honderden tegelijkertijd op hem en sloegen hem zo hard, dat hij er
veertien dagen later nog blauwe plekken van had. Na het aanvallen van de
mensen gingen ze er ook met z’n allen vandoor. Geen één bleef achter.
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Toen lieten de mensen zich zonder
verzet beroven. In korte tijd roofden
de kabouters de ganse streek leeg. De
koeien graasden zelfs rondom de berg,
maar geen mens had de moed zijn
eigendom terug te nemen. De
kabouters leefden als koningen.
Er woonde toen een jongeman, die vijftien koeien had gehad. Nu had hij er
dankzij de rooftochten van de kabouters geen meer. Zou hij zomaar zijn
bezittingen bij de kabouters laten? Dat kon toch niet?
“Misschien,” dacht hij, “zullen de kabouters medelijden met mij hebben, als ik
ze nederig smeek om mijn vee.” Daarom trok hij in de avond de heide op,
richting de burcht van de kabouters.
Hij wachtte en hij wachtte, tot hij de poort open zag gaan. Daar kwamen ze,
met duizenden tegelijk naar buiten. Aan duizenden dunne touwtjes trokken ze
een koe mee. De poort stond open.
De jongeman greep de staart van de koe en sloop mee naar binnen, maar hij
werd al snel opgemerkt door de kabouters. Heel de burcht was in rep en roer
en de kaboutermannekes begonnen hem allemaal te slaan.
“Mannekes, houdt op met mij te slaan!”, riep de man ineens. “Ik kwam om u
iets te vragen. En wilt u dit niet, laat mij dan gaan of sla mij dood, want ik heb
geen hoop.” De man smeekte om zijn vee op zo’n manier dat de kabouters
medelijden met hem begonnen te krijgen. Ze lieten hem gaan en thuis trof hij
een stal aan vol koeien en zelfs een zakje goud op zijn eettafel.
Maar het verhaal ging snel rond en ineens stond er bijna elke dag iemand bij de
kaboutermannekes in de burcht te smeken. Dit waren de kabouters snel beu,
en op een dag waren zij plotseling verdwenen. Ze trokken naar de overkant van
de Rijn, waar ze tot vandaag de dag nog zouden leven...
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Activiteiten

Bijeenkomst Flevoland
Eind september heeft er een bijeenkomst van
Geuzenbondleden plaatsgevonden in Flevoland. Ondanks
problemen met het openbaar vervoer wist iedereen op
de plek van bestemming aan te komen en hebben wij er
een gezellige avond van gemaakt. Er werd gezongen,
gedronken, gelachen en er werden ideeën uitgewisseld.
De ochtend erna is iedereen in gemoedelijke sfeer huiswaarts gekeerd, om zich
weer in de dagelijkse gang van zaken te storten. Al met al een gezellige avond dus.

Kleveravond Tilburg
Na een aantal vreemde reacties van een
anarchistische groepering op onze sociale
media besloot de Geuzenbond om met een
plakploeg eind oktober de stad Tilburg in te
trekken.
Tijdens de plakavond zijn er zoveel mogelijk
anti-Nederlandse klevers overgeplakt met
vaderlandslievende klevers.
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Zwarte Piet welkom!
Vanwege de constante aanvallen op onze
cultuur en tradities, voeren wij ook actie
voor onze dierbare Zwarte Piet! Wij hebben
voor deze actie een klever ontworpen om
Piet welkom te heten in ons land.

Landelijke Midwinterbijeenkomst
Eind december heeft er een landelijke bijeenkomst plaatsgevonden in de
Randstad. De opkomst was relatief hoog en er waren ook een aantal nieuwe
leden bij. Naast het soldaat maken van wat biertjes en het gezellig kletsen,
werd er ook veel gepraat over de richting van de Geuzenbond. Er werden
plannen gemaakt voor mogelijke acties en er werden nieuwe klevers onder de
leden verspreid.
De aanwezige leden hebben erg genoten van de avond en zijn na het maken
van een foto huiswaarts gekeerd.
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Identiteit

De Nederlandse Identiteit
Door: Zannekin

“De Nederlandse identiteit bestaat niet.” Dit waren de woorden van toenmalige prinses, nu
koningin Maxima, bij de presentatie “identificatie met Nederland” in de herfst van 2007. Maxima
mag dan wel die indruk hebben gehad toen maar de geschiedenis van dit mooie land bewijst toch
het tegendeel, namelijk dat er wel zo iets is als een Nederlandse identiteit. De identiteit en
cultuur van het Nederlandse volk is ouder dan die van meeste volkeren en de Nederlandse
identiteit heeft zich doorheen de eeuwen van verdeling kunnen standhouden, hoewel spijtig
genoeg velen, waaronder zelfs Maxima, dit vergeten zijn.
Wanneer ik tegenwoordig kijk naar de media, zowel de Vlaamse als de Nederlandse, zie ik steeds
artikelen die oproepen tot schaamte, schaamte voor onze tradities en geschiedenis. In de
Noordelijke Nederlanden barst de Zwarte Pietendiscussie weer los en in de Zuidelijke
Nederlanden verwijdert men historische standbeelden, zogezegd allemaal om “racisme” te
bestrijden. Laat uzelf niet in de maling nemen, dit heeft allemaal niks met echt racisme te maken.
Nee, dit heeft te maken met oude Nederlandse tradities en de Nederlandse identiteit, die
langzamerhand meer en meer als een negatief of zelfs onbestaand gegeven neer gezet wordt. Al
sinds de tweede helft van de vorige eeuw is een anti-autochtone beweging bezig met het
neerhalen van Nederlandse tradities en zelfs met de hele Nederlandse identiteit allemaal met één
doel: het globaliseren van de Nederlanden en het breken van het Nederlandse volk. Iets wat
uiteindelijk zal lukken binnen deze eeuw, mochten de zaken zoals nu blijven verder gaan of zelfs
verergeren.
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Maar wat is onze identiteit dan? Wie zijn we eigenlijk? Wij, het volk der Nederlanden,
genieten van een lange geschiedenis teruggaand naar Gaius Julius Civilis en de opstand der
Bataven. Wij zijn het volk dat geboren werd op de oevers van de Rijn. De nakomelingen van
zij die uit Scandinavië trokken naar de Germaanse gebieden trokken en zich vervolgens
vestigden in de Lage Landen. We zijn West-Germanen: de nakomelingen der Franken,
Saksen en Friezen. We hebben verscheidene buitenlandse overheersers doorstaan en ons
verzet tegen enige poging onze broederband te breken. We hebben genoten van welvaart
en de vijandige hordes uit ons gebied verdreven. Onze identiteit kenmerkt zich door verzet
tegen buitenlandse heerschappij over ons land, zowel tegen de Romeinen, als tegen de
Spanjaarden of de Duitsers. Dat alles wat zojuist vernoemd is, is waaruit wij als
Nederlanders zijn geboren, de fundamenten van onze identiteit en de mal die ons gevormd
heeft. De Nederlandse identiteit is gevormd door onze gedeelde geschiedenis, tradities en
de taal van het volk dat hier in de Nederlanden, van Vlaanderen tot Groningen, leeft en
geboren is. Het is uniek voor ons volk en er niet van te scheiden tenzij ons volk mee
gebroken word.

Vandaar ook dat het belangrijk is om onze eigen tradities en taal zo goed mogelijk te
onderhouden. Als men onze taal laat uithollen tot een half-Engelse verbastering en onze
tradities gaat aanpassen omdat een aantal mensen er, onterecht, aanstoot aan nemen, dan
wissen ze weeral een deel uit van onze identiteit en geschiedenis. Als men de standbeelden
van oude figuren uit onze geschiedenis weghaalt, haalt men die geschiedenis uit het oog
van de mensen en wordt deze langzaamaan vergeten. En als men ook nog onze volksaard
gaat aanpassen via de media, taalerosie en het propageren van on-Nederlandse waarden
om meer te lijken op dat van de Verenigde Staten, dan maken ze ons even cultuurloos als
de grote Amerikaanse steden. Dit is juist wat de anti-autochtone beweging ook wil, ons zo
cultuurloos maken zodat ze hun verdraaide wereldbeeld van “ultieme gelijkheid” kunnen
invoeren gezien iedereen hetzelfde is als iedereen even cultuurloos is. Het lijkt me daarom
ook noodzakelijk om onze eigen identiteit en tradities hoog in het vaandel te dragen, want
eens alles van ons weg is, is het voor altijd weg en keert het nooit meer terug.
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Identiteit
Wat ik ook vaak onder links-progressieven zie als verantwoording deze identiteitsafbraak is
het argument dat er te weinig diversiteit zou zijn in de huidige en verleden Nederlandse
samenleving. Onze tradities en cultuur zijn zogezegd niet divers genoeg en intolerant.

Dit is een leugen van de bovenste plank. Als men kijkt naar de Nederlanden ziet men de
vele regionale onderverdelingen binnen onze identiteit: Brabants, Vlaams, Limburgs,
Hollands, Gronings, Gelders, Fries, Zeeuws, Twents, Veluws, enz. De regio’s die ons mooie
Nederland vormen en hun culturen, die door hun gezamenlijke afkomst en grote gelijkenis,
onze nationale cultuur hebben bepaald. Is dit niet al divers genoeg dan? Voor de
progressieven niet. Ze willen diversiteit binnen onze samenleving met andere nietNederlandse identiteiten waarbij onze identiteit een ondergeschikte houding zou moeten
aannemen. Ze beseffen wel niet dat de regionale diversiteit binnen de Nederlandse
identiteit de enige natuurlijke vorm van diversiteit is binnen ons volk. Alle andere
geforceerde diversiteit is een middel om onze eigen identiteit af te breken en deze
cultuurloosheid te stimuleren.

Tenslotte wil ik terugkomen op het citaat van koningin Maxima uit 2007: “De Nederlandse
identiteit bestaat niet.” Ik wil aan haar en aan alle andere mensen die het met deze
uitspraak eens zijn het volgende antwoord geven: De Nederlandse identiteit bestaat wel
ook al willen velen daar niet trots meer op zijn. De Nederlandse identiteit is een identiteit
gevormd door de geschiedenis van ons volk, ons vallen en opstaan. Het inzien dat wij één
volk met dezelfde oorsprong, tradities en taal zijn. Het in opstand komen om dat ene volk te
verdedigen. Een volk en haar identiteit zijn immers een product van haar verhalen, haar
geschiedenis en haar tradities. Als ons volk dit allemaal vergeet en verwaarloost, dan pas
kan men spreken van een volk zonder identiteit.

18

Traditie

De Midwinterhoorn
Door: Freek

Wie in november of december in het oosten is, kan zich gelukkig prijzen. In die periode
worden er namelijk vele midwinterhoornwandelingen georganiseerd.
De midwinterhoorn vindt zijn oorsprong in het oude Saksenvolk. De precieze functie van
het ritueel van de hoorns is onbekend. Wel is bekend dat het blazen van de hoorns een
onderdeel van het Germaanse joelfeest was. Een theorie is dat er op de hoorns werd
geblazen om Wodan te helpen met zijn jacht op de mythische wolf Fenrir. Wanneer Fenrir
was verjaagd kon de zon terugkeren en kon er weer gewerkt worden op het land.
Naast de oude Germaanse rituelen werden de hoorns later ook gebruikt als
communicatiemiddelen. Tijdens de strenge winters, wanneer de sneeuw de boerderijen
min of meer isoleerde blies men op de hoorns om elkaar te laten weten dat er gevaar op
de loer lag, of als er anderzijds iets bijzonders stond te gebeuren. Later, tijdens de
Middeleeuwen, werden vergelijkbare ‘boerhoorns’ gebruikt door boerrichters, leiders van
zogenaamde boerschoppen (tegenwoordige buurtschappen), om de lokale boeren bijeen te
roepen om te beraadslagen.
De oeroude traditie van het hoornblazen komt ook terug in de naam die gegeven wordt
aan het unieke geluid van het instrument - in het Nedersaksisch “n oaldn roop” (de oude
roep).
Tegenwoordig wordt de traditie levend gehouden in meer dan dertig buurtschappen, met
name in Twente. Elk jaar is er ook een competitie die steeds in een andere buurtschap
gehouden wordt, om de tradities levend te houden. Het blazen wordt altijd maar door één
speler tegelijk gedaan, door elkaar heenblazen is niet correct. Dit heeft ook een praktische
reden: elke hoorn klinkt anders, dus als er meer dan één iemand tegelijk op zijn hoorn
blaast zou dat het geluid niet ten goede komen.
Het midwinterhoornblazen is misschien wel de oudste traditie die we kennen in Nederland
die nog steeds springlevend is. Het in standhouden van tradities is in deze tijd belangrijker
dan ooit. Tradities zijn onderdeel van onze identiteit als Nederlanders en als Europeanen,
en maken ons tot wie wij zijn. Tientallen generaties voor ons hebben op dit land gewoond
en het is aan ons om te zorgen dat er na ons nog tientallen kunnen leven.
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De Nederlander wordt vervangen

Nieuws

Het laatste nieuws is dat Nederland afstormt op
de twintig miljoen inwoners. Recente prognoses
van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek)
laten zien dat Nederland in 2039 al 19 miljoen
inwoners zal tellen. Maar waardoor komt deze
groei?

Uit de schattingen en cijfers van het CBS blijkt
dat deze groei volledig komt door migratie. Het
Nederlandse geboortecijfer daalt namelijk en
hierdoor zal het aantal mensen met een
Nederlandse achtergrond fors afnemen de
komende decennia.
Beeld: Algemeen Dagblad, bron: CBS

Tegelijkertijd blijven de media en politici herhalen dat omvolking slechts een
‘extreemrechtse complottheorie’ is. Op dit moment bestaat Nederland voor 24
procent uit migranten. In 2060 zou dit volgens het CBS groeien naar een grote
39%. De cijfers wijzen er dus op dat de Nederlander weldegelijk in zijn eigen land
vervangen wordt.

Als dit zo blijft doorgaan, wat zal gebeuren zonder remigratie en sluiting van de
grenzen, mogen we blij zijn als de Nederlander tegen het eind van deze eeuw nog
wel een meerderheid kan vormen in zijn eigen land.
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Traditie

Sinterklaas

Door: Richard

Sinds de tegenprotesten in Dokkum van twee jaar geleden lijkt het alsof het sinterklaasdebat
omslaat in een regelrecht conflict. Door de welbekende tactiek van "burgerrechtenorganisatie" Kick Out Zwarte Piet om met hun weliswaar piepkleine voetafdruk in de
Nederlandse maatschappij een enorme druk uit te oefenen op moe gestreden gemeentes,
instellingen en burgers lijkt het nu dat een compromis sluiten noodzakelijk is. De feiten
vertellen echter een ander verhaal.
Op deze kaart is te zien in welke gemeentes de
Roetveegpiet de enige toegestane vorm van
Zwarte Piet is. Op sommige plekken is er een
gedeeld alternatief gevonden, maar zoals
hieruit blijkt is er een soort harde kern van
zogenaamde antiracisten die de Nederlandse
traditie aan hun laars lappen. Die kern bevindt
zich voornamelijk in de meest verdorven
plekken van het land; studentensteden en de
Randstad. Hier vervalt het elders in het land zo
gewone gezond verstand door de enorme
hoeveelheid ontwortelde stedelingen. Het
overgrote deel van het land, ongeacht ras of
afkomst, blijft Sinterklaas op de traditionele
manier vieren. Alleen door de globalistische
levensstijl die voortkomt uit de grote steden
lijkt men meer interesse te hebben in
consumeren dan in het behoud van eigen
cultuur.
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Zo schijft Arnon Grunberg direct na Dokkum 2017 bijvoorbeeld;
“Zou het niet beter zijn dat Sinterklaas, feitelijk niets anders dan doping voor de economie,
wordt vervangen door de Kerstman alias Santa Claus, eveneens doping voor de economie?
De reëel bestaande Nederlandse cultuur is toch Amerikaanse cultuur plus een accent, plus
Annie M.G. Schmidt en haar erfgenamen minus wapenbezit.
Straks zingen de kinderen: 'Santa Claus is coming to town.'

Daarmee is meteen een kleine basis gelegd voor beter tweetalig onderwijs op de
Nederlandse universiteit.”
En Peter de Waard, die daarnaar terugverwijst in november van dit jaar;
“Ondanks de concurrentie van Kerst, Singles’ Day, Black Friday en andere commerciële
ongein in een tijdperk van overdaad wordt er toch 1,2 miljard euro extra gerealiseerd in de
drie à vier weken voor Sinterklaas: gemiddeld 75 euro per persoon.

Een nationale feestdag is Sinterklaas allang niet meer. 40 procent van de Amsterdammers
woont alleen.”

Wat deze links-progressieve, neoliberale opiniemakers niet begrijpen is dat buiten de regio
Amsterdam centrum er niet wordt geluisterd naar hun mening. Het economisch
perspectief van Sinterklaas is totaal niet belangrijk voor echte Nederlanders. Integendeel,
het volksfeest gaat om gezelligheid, familie en
verbroedering. Helaas is de houding van Grunberg
en de Waard wel enigszins herkenbaar in de
retoriek van Kick Out Zwarte Piet. Het overbodig
maken van Sinterklaas door middel van
geïmporteerde, door het bedrijfsleven bedachte
Amerikaanse feestdagen zoals "Singles’ Day" draagt
evengoed bij aan het zwartmaken van onze traditie
als het argument met nog minder weerklank dat
Zwarte Piet racistisch zou zijn.
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Traditie
Het is dan ook jammer dat dit laatste geluid alleen klinkt uit de hoek van nieuwkomers
binnen de Nederlandse maatschappij. In de hoogtijdagen van het daadwerkelijke
Nederlandse multiculturalisme vierden Indonesiërs en Surinamers Sinterklaas vrolijk mee.
Op de Antillen is dat nog altijd het geval.

De enigen die daar protesteren tegen het racisme van volksgenoten zijn degenen die
contacten hebben met de lobby van Bij1 in Nederland. Daar in Curaçao is die groep zo klein
dat het het Nederlandse nieuws ook niet haalt. Wij hebben dat voorrecht niet omdat de
kliek van Sylvana Simons op meer uit is dan alleen onze tradities. Zolang Nederlanders zich
niet verweren tegen, of zelfs gaan toegeven aan de eisen van anti-Nederlandse activisten
zal op den duur de nationale viering van Sinterklaas verdwijnen, daarna de plaatselijke
vieringen en ten slotte blijft er alleen nog maar een geraamte over.

Wat de Geuzenbond hiertegen poogt de doen is Nederlanders activeren voordat het zo ver
komt. De omwenteling die we nu meemaken kan alleen maar plaatsvinden doordat
iedereen er voor kiest om niets te doen, terwijl de meerderheid met ons is. Als we als één
volk een vuist maken tegen het afbreken van onze cultuur, het veramerikaniseren van onze
feesten en de apathie van onze medemens is er nog alles te winnen!
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