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

Allereerst willen wij u een gelukkig en vooral strijdbaar 2023 
wensen.

Het afgelopen jaar is voor ons een bijzonder productief jaar 
geweest. De Geuzenbond was door zowel een aantal grote acties 

als zeer regelmatig activisme goed zichtbaar. Er werden affiches en 
klevers geplakt in talloze plaatsen in de Nederlanden en er werden 
bovendien nog spandoekacties gehouden. Daarnaast werd er ook 

het nodige werk verricht op het gebied van vorming middels 
lezingen en dergelijke. Wij zijn er echter van overtuigd dat wij 
nog veel meer kunnen. In 2023 zullen wij ons best doen om 

nóg actiever te zijn in het verspreiden van onze nationalistische 
boodschap.

Dit nummer van ons tijdschrift De Stormlamp staat weer vol 
interessante artikelen geschreven vanuit een vaderlandse visie. Van 
een stuk over de rol van de geestelijkheid in het ontstaan van het 
nationale gevoel en een verklaring van onze Europese houding 
tot een vraaggesprek met de leider van een Iers-nationalistische 

jongerenorganisatie; allerlei onderwerpen komen zoals gewoonlijk 
aan bod in deze editie van De Stormlamp. Genoeg om te lezen 

dus.

Zoals altijd zijn opmerkingen, vragen en inzendingen welkom via 
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

I J z e r w a k e  2 0 2 2

A f f i c h e s  i n  G e l d e r l a n d

P l a k t i v i s m e  d o o r h e e n  d e  N e d e r l a n d e n

De Geuzenbond was ook afgelopen jaar weer aanwezig op de 

IJzerwake, de grootste jaarlijkse nationalistische bijeenkomst van 

de Nederlanden. Ondanks de linkse hetze was ook deze editie 

een groot succes met boeiende toespraken en leuke muziek 

naderhand. Namens de organisatie is er een bloemstuk gelegd 

voor de gesneuvelde Vlaamse soldaten.

De Geuzenbond Gelderland heeft affiches verspreid in Arnhem 

en Nijmegen. Deze affiches droegen de boodschap aan jonge 

nationalisten dat zij niet alleen zijn en er plaats voor hen is in 

onze bond.

Sinds het uitbrengen van het vorige nummer van De Stormlamp zijn 

er Geuzenbond-klevers verspreid in onder meer Hasselt, Wevelgem, 

Schiedam, Utrecht, Vlaardingen, Antwerpen, Nijmegen, Rotterdam, 

Hoorn, Kleef, Leuven, Sittard, Den Haag, Nieuw-Vennep, Capelle aan 

den IJssel, Turnhout, Delft, Tilburg, Breda, Kerkrade, Heerlen, Groenlo, 

Dordrecht, Oegstgeest, ’s-Hertogenbosch, Deventer, Rijswijk, Dronten, 

Geel, Winterswijk, Oisterwijk en Lier.
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n i e u w s b e r i c h t e n
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A a n p l a k b i l j e t t e n  i n  B r a b a n t

H o l l a n d  b l i j f t  s p o r t i e f

D e  G e u z e n b o n d  t e  g a s t  o p  e e n  I e r s e  i n t e r n e t u i t z e n d i n g

De Brabantse afdeling van de Geuzenbond heeft de afgelopen 

maanden affiches verspreidt in Antwerpen en ’s-Hertogenbosch, 

twee belangrijke Brabantse steden aan beide zijden van de 

illegitieme grens die ons land opdeelt. De aanplakbiljetten 

droegen de boodschap aan jonge nationalisten dat zij niet alleen 

zijn en een plek hebben binnen de Geuzenbond.

De Hollandse afdeling van de Geuzenbond heeft de 

afgelopen maanden voortdurend sportsessies georganiseerd. 

Deze sportmomenten vonden voornamelijk plaats op het 

Noordzeestrand. Ongetwijfeld een voorbeeld voor de andere 

Geuzenbond-afdelingen!

Een vertegenwoordiger van de Geuzenbond was in september te 

gast op een uitzending van Óige Náisiúnach, de jongerenafdeling 

van de Nationale Partij uit Ierland. Er werd uitgebreid gesproken 

over de doelen en strategie van de Geuzenbond en de politieke 

omstandigheden in de Nederlanden. Het gesprek is te luisteren op de 

sociale mediakanalen van de Nationale Partij.
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n i e u w s b e r i c h t e n

L e z i n g  v o o r  o n z e  F i n s e  v r i e n d e n

S p a n d o e k a c t i e  i n  R o t t e r d a m

A f f i c h e s  i n  D o r d r e c h t

De Finse jongerenorganisatie Uudenmaan Akseli organiseerde 

een lezing in een bibliotheek. Een vertegenwoordiger van de 

Geuzenbond was via een telefoonverbinding in staat om onze 

visie op de strategieën voor het nationalisme in de 21ste eeuw 

uit te leggen. Daarop volgde een korte vragensessie met de Finse 

nationalisten. Wij kijken uit naar verdere samenwerking!

In november heeft de Geuzenbond Holland wervingsaffiches 

geplakt in de Zuid-Hollandse stad Dordrecht. De actie kon op 

positieve reacties rekenen.

Eind november hield de Geuzenbond Holland een spandoekactie 

op een viaduct in Rotterdam. Zij droegen bij zich de 

afdelingsvlag van de Geuzenbond Holland, een vierkante 

Geuzenbond-vlag en een spandoek met daarop het citaat “Wij 

zijn de jeugd!” van Ernest van der Hallen. De activisten konden 

op veel positieve reacties van de voorbijrijdende bestuurders 

rekenen.
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i d e o l o g i e

Door Walram

In de recentelijk uitgegeven grondslagen van onze beweging presenteren wij onze visie op Europa en 
bevestigen wij ons geloof in de noodzaak van een Europees samenwerkingsverband. Wij zijn ons ervan 
bewust dat Europese samenwerking vandaag de dag een gevoelig onderwerp is, immers: velen van ons 
werden nationalisten vanwege onder andere de werking van de Europese Unie. Deze uiteenzetting dient 
ertoe om onze Europese positie verder te verklaren en het concept van een Europa der volkeren los te 

koppelen van de EU zoals die vandaag de dag bestaat.

Laten wij aanvangen met dat laatste: het loskoppelen van Europa en de Europese Unie. Het is belangrijk 
te weten dat de Europese Unie een politieke unie is die enkel gebaseerd is op economische stellingen. 
Wie bekend is met de rechtszaken die de Europese Unie meer bevoegdheden gegeven hebben, weet dat 
deze vonnissen hoofdzakelijk steunen op het idee dat er een gezamenlijke economische ruimte is tussen 
Europese landen, die beschermd dient te worden door de EU. Anders gesteld: de Europese Unie kent 
niet als fundamentele reden dat er een gezamenlijke beschaving bestaat of dat er een gedeelde historie 
en lotsbestemming zijn, maar enkel dat er sprake is van een gedeelde handelsruimte. Dat zou voldoende 
reden moeten zijn voor een nationalist om de Europese Unie als een fundamenteel anti-Europees project 
te beschouwen, maar er zijn aanvullende redenen.

De Europese Unie is, geheel overeenkomend met haar economische grondslagen, ook aanjager van 
massamigratie; de massale instroom van goedkope arbeidskrachten voor het liberaal grootkapitaal. 
De liberale Unie weigert op te treden tegen deze massale instroom van uitheemsen, terwijl zij een 
verantwoordelijkheid heeft om de buitengrenzen van de EU te verdedigen. Lidstaten die aan niet-
EU-staten grenzen worden gedwarsboomd in hun pogingen om migratie aan banden te leggen. Deze 
onhoudbare situatie zal logischerwijs leiden tot een Europa waarin de Europese volkeren niet langer 
meester zijn in hun eigen staten: een situatie waarin Europeanen minderheden zijn in hun eigen landen.

Het is eenvoudig om je te laten meeslepen in praatpunten over andere hoeken van Europa, over de 
wijze waarop Zuid-Europa haar economische stelsels inricht, over vermeende corruptie in Midden- en 
Oost-Europa. Maar wij mogen, zeker als nationalisten met een hart voor de Westerse beschaving, niet 
vergeten dat wij met deze delen van ons continent uiteindelijk veel meer gemeen hebben dan met de 
meeste andere delen van de wereld. Wij moeten beseffen dat geen van onze landen daadwerkelijk de 
eigen lotsbestemming kan volgen indien Europa een verdeeld continent is, waarin vreemde machten als 
Washington, Peking en Moskou hun invloed, zowel politiek als financieel, vergroten. Alleen daarom al is 
een vorm van intensieve Europese samenwerking noodzakelijk.

ons nationalisme en europa
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volg ons ongecensureerd 

op telegram!
@Stormlamp
@Geuzenbond
@GeuzenbondBrabant

@GeuzenbondGelderland
@GeuzenbondHolland
@GeuzenbondOverijssel

De Europese Unie heeft de afgelopen tientallen jaren op geopolitiek vlak gediend als satellietcontinent van 
de Verenigde Staten. De slechte invloeden van de Verenigde Staten zijn ten overvloede waar te nemen 
en het is dan ook duidelijk dat deze situatie beëindigd dient te worden. Wij moeten ons als nationalisten 
zijnde echter niet laten misleiden tot een blinde ‘russofilie’: ook de veelvolkerenstaat Rusland onder leiding 
van Poetin heeft grote gebreken die fundamenteel onverenigbaar zijn met het nationalistisch Europa dat 
wij wensen te zien ontstaan. Wij verwerpen dus zowel het atlantisme als het eurazianisme en geloven dat 
Europa prima op zichzelf kan staan in de wereld.

Tot nu toe is er vooral toegelicht waartegen wij zijn. Maar wat voor Europa hebben wij als Nederlandse 
nationalisten voor ogen? Het moge aan de hand van het bovenstaande gedeelte van dit artikel duidelijk 
zijn dat wij geloven in een Europa dat op het wereldtoneel verenigd optreedt. Maar hoe ziet dit Europa er 
van de binnenkant uit?

Wij zijn er als Geuzenbond van overtuigd dat elk inheems volk in Europa de mogelijkheid verdient een 
eigen staat te vestigen. Dat zou betekenen dat volkeren zoals de Catalanen, de Basken en de Bretoenen een 
eigen staat krijgen. Het zou ook betekenen dat volkeren, waaronder ons Nederlandse volk, de kans krijgen 
te verenigen met verloren volksdelen. In het Europa der volkeren is er geen plaats voor staten die op alle 
mogelijke manieren proberen om inheemse minderheidstalen en -culturen uit te roeien.

Binnen dit Europa onderverdeeld in volksstaten in plaats van veelvolkerenstaten, zal het Nederlandse volk 
een sleutelpositie hebben. Met het samengevoegde handelspotentieel van de havensteden Antwerpen 
en Rotterdam en het bevolkingsaantal zal Nederland geen ‘onbelangrijk kikkerlandje’ zijn, maar een 
invloedrijke macht op het Europese continent.



v r a a g g e s p r e k

Enkele maanden geleden was een vertegenwoordiger van de 
Geuzenbond te gast op Nationalist Discussion, een internetuitzending 
van Óige Náisiúnach. Óige Náisiúnach, Iers voor ‘Nationalistische 
Jeugd’, is de jongerenafdeling van de Iers-nationalistische Nationale 
Partij. Als vervolg op deze uitzending waar wij te gast waren, 
hebben we ervoor gekozen de leider van ÓN, Yan Mac Oireachtaigh, 
een aantal vragen te stellen over de werking en idealen van zijn 
organisatie.

Óige 
Náisúnach
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Dit vraaggesprek is afgenomen vóór de terroristische aanslag op het partijcongres van de Nationale Partij 
in november. De ontwikkelingen rondom en na deze gebeurtenis zijn daarom niet aan bod gekomen in dit 
vraaggesprek.

Dag Yan, zou je ons kunnen vertellen hoe 
Óige Náisiúnach is ontstaan?

Dia Dhaoibh Geuzenbond, Óige Náisiúnach werd 
gesticht door mijn voorganger aangewezen door 
onze Ceannaire (partijleider) Justin Barrett.

Wat voor activiteiten organiseert ÓN zoal?

Óige Náisiúnach organiseert een breed scala 
aan activiteiten. Zo zijn er basissportoefeningen. 
Bijvoorbeeld onze jaarlijkse Croagh Patrick-
wandeling die traditiegetrouw op blote voeten 
wordt gelopen! Er worden ook politieke cursussen 
georganiseerd over thema’s als het organiseren in 
je eigen buurt of het aanmoedigen van activiteit, 
een bezigheid waarin ÓN-leden het voortouw 
nemen. Daarnaast is steun aan de moederpartij 
een belangrijk onderdeel van onze activiteiten. 
Dat is ook de reden dat wij zeer betrokken zijn 
geweest bij partijcampagnes als de tussentijdse 
verkiezingen in Dublin Bay-South en de “House 
the Irish”-petitie die georganiseerd werd door 
onze vertegenwoordiger in Dublin-West Patrick 
Quinlan.

Hoe zou je de politieke denkbeelden van 
Óige Náisiúnach en de Nationale Partij 
omschrijven?

Het wereldbeeld van de Nationale Partij is de 
Nationale Gedachte. Óige Náisiúnach bestaat 
als jongerenafdeling van de partij om de Ierse 
Nationale Gedachte te bevorderen: de gedachte 
dat in alle velden, zij het economisch, cultureel of 
spiritueel, het overleven van de natie de voorrang 
moet krijgen. Pádraig Mac Piarais noemde dit “de 
oude traditie van het natie-zijn”.

De natie is geen wegwerpbare entiteit. De jeugd 
van de natie is geen vervangbaar goed in de 
internationale handel. Een natie is bovenal een 
volk, en geen enkele sociale of economische 
maatregel die deze waarheid negeert zou 
ingevoerd mogen worden. 

Als we onszelf niet langer als een volk 
beschouwen zal Ierland ophouden te bestaan.
De Nationale Partij heeft daarnaast een negental 
onverwoestbare grondbeginselen waaraan Óige 
Náisiúnach zich uiteraard ook houdt. Deze zijn te 
lezen op nationalparty.ie/principles.

Wat is jullie houding tegenover de Europese 
Unie?

De Nationale Partij pleit niet voor een 
onmiddellijke uittreding van de Europese Unie, 
omdat dit momenteel niet praktisch is. Het 
simpelweg importeren van de Brexit-aanpak 
naar Ierland is geen optie. Daarentegen stellen wij 
het idee voor van tussenkomst en tegenwerking 
binnen de EU, op een vergelijkbare wijze als 
bijvoorbeeld Hongarije en andere lidstaten, die 
zich meer dan Ierland opstellen als soevereine 
staten, meer zeggenschap houden over de eigen 
grenzen en culturele instellingen en minder 
EU-bemoeienis dulden, dit doen. Wij zien graag 
een coalitie van nationalistische staten de EU van 
binnenuit uitdagen.

Wij steunen een onmiddellijke terugtrekking 
uit de monetaire unie, de invoering van een 
nationale munteenheid ‘Punt Nua’ en het loslaten 
van de bewegingsvrijheid binnen de EU. De 
EU zoals deze vandaag bestaat is duidelijk niet 
te vereenzelvigen met het overleven van onze 
natie op de lange termijn. Mocht het zo zijn dat 
wij door onze doelstellingen uit de EU moeten 
treden, is dit enkel een middel om deze doelen te 
bereiken en niet een vorm van euroscepsis om 
alleen maar eurosceptisch te zijn. 
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Velen in de Nederlanden beschouwen Sinn 
Féin als dé partij van de Ierse strijd. Wat is 
jullie houding ten opzichte van deze partij?

De huidige versie van Sinn Féin is onecht. 
Al tientallen jaren wordt de partij geleid door 
aspirant-marxisten en baantjesjagers die het 
idee van een gewortelde Ierse natie verloochend 
hebben. Om het in context te plaatsen, de 
eerste versie van Sinn Féin werd in de vroege 
Twintigste Eeuw gesticht door Arthur Griffith, die 
het volgende zei:

„Indien er mensen zijn die geloven dat het pad 
van verlossing van de mensheid te vinden is 
universalisme, kosmopolitisme of een ander -isme 
dan het nationalisme, sta ik niet aan hun zijde.”

Dit is in sterk contrast met het hedendaagse Sinn 
Féin, dat gezorgd heeft dat haar parlementsleden 
het nationalisme afgewezen hebben en zich 
in plaats daarvan richten op een ontaard 
‘republicanisme’. Een verrassing is dit niet echt 
gezien het feit dat het zwakzinnige figuren zijn. 
Het Sinn Féin dat Gerry Adams zijn generatie 
gecreëerd heeft is geen partij voor het globalisme 
vandaag de dag. De partij heeft massamigratie 
en andere vernietigende ontwikkelingen volledig 
gesteund.

Recentelijk verscheen het nieuws dat de zes 
bezette graafschappen (Noord-Ierland) nu 
meerderheid katholiek zijn. Hoe zien jullie 
een Ierse eenwording plaatsvinden?

Bij de interpretatie van deze resultaten moet 
men voorzichtig zijn. Het Iers-katholieke 
vruchtbaarheids-“voordeel” in het noorden is 
in feite vorige generatie tot een einde gekomen. 
Het huidige Sinn Féin is een anti-familiepartij 
die in samenwerking met Westminster liberale 
abortuswetten naar de zes graafschappen heeft 
gebracht. Hoe liberaler een samenleving wordt, 
hoe minder kinderen er geboren worden.

Religie in het noorden wordt traditioneel 
gebruikt als manier om etniciteit af te lezen in 
de statistieken, maar dankzij het mondialisme 
wordt de zaak iets lastiger. Massamigratie uit 
voornamelijk Oost-Europese landen als Polen 
en Litouwen zorgen voor een hoger aantal 
katholieken in plaatsen als Belfast en andere grote 
steden. 

Een natie is bovenal 
een volk, en geen 
enkele sociale 
of economische 
maatregel die deze 
waarheid negeert 
zou ingevoerd mogen 
worden.

“

’’



13

Hoewel ik geloof dat er meer praktiserende 
katholieken zijn dan Schotse en Engelse 
protestanten, zijn de cijfers te onduidelijk 
om te stellen dat er een Iers-nationalistische 
meerderheid is het noorden.

Ierse hereniging lijkt onvermijdelijk nu 
Westminster jaarlijks stukje bij beetje afstand 
doet van de zes bezette graafschappen, waardoor 
steeds meer mensen een hereniging beginnen te 
steunen. Het beste zou voor unionisten zijn om 
te erkennen dat het Groot-Brittannië waaraan zij 
trouw waren niet meer bestaat en geen plek meer 
voor ze heeft. Het huidige Groot-Brittannië komt 
in elk geval niet meer overeen met hun waarden.

Met een mogelijke ineenstorting van het fiat-
geld om de hoek, inflatie, de moeilijkheden 
omtrent energie- en voedingsprijzen, beginnen 
economische factoren een rol te spelen. Ik geloof 
dat Ierse hereniging hoe dan ook plaats zal 
vinden, en dat het Ierse volk aan die roep gehoor 
zal geven. 

Maar de situatie in Ulster is altijd wispelturig. Of 
de Ierse hereniging vreedzaam zal zijn of niet is 
een kwestie van kop of munt. We kunnen niet 
voorspellen hoe de toekomst eruit ziet. Wat wel 
zeker is, is dat de Ierse eenheid er enkel toe doet 
als Ierland haar nationale eigenheid behoudt.

Wat zijn de doelen van ÓN voor de komende 
jaren?

Ikzelf en andere regionale hoofden van Óige 
Náisiúnach hebben het scheppen van een 
‘voorhoede van de voorhoede’ besproken, een 
ideologisch principe met als doel ervoor te zorgen 
dat, wat er ook gebeurt, de huidige en toekomstige 
leden van de Nationale Partij ideologisch zuiver 
en trouw blijven aan de Nationale Gedachte. Wij 
zijn verenigd door de radicale strijd binnen een 
conformistische, liberale maatschappij, zij het op 
sociaal of economisch vlak. Als jonge nationalisten 
dienen wij de juiste antwoorden te vinden op 
de naderende economische catastrofe, indien wij 
willen dat ons land blijft voortbestaan en de Gael 
zal zegevieren.

Heel erg bedankt voor het willen 
beantwoorden van onze vragen. Heb je nog 
een laatste boodschap voor ons?

Niet lang voor de Paasopstand van 1916 zei 
Pádraig Mac Piarais in december 1915:

„Het zijn altijd de velen die strijden voor het kwade, 
en de weinigen die strijden voor het goede; en 
altijd zijn het de weinigen die winnen. God voert 
de strijd met kleine bataljons.”

Ik herken mij goed in deze uitspraak die dient 
als een constante herinnering aan waarom wij 
in het heden doen wat wij doen. Onze missie is 
niet voor zwakzinnigen en eigenlijk ook niet voor 
de velen, totdat we winnen. De strijd die voor 
ons ligt zal gewonnen worden door ideologisch-
onbreekbare mannen die voor niks stoppen om 
het voortbestaan van hun natie te verzekeren; 
mannen die de sterkste vorm van psychologische 
oorlogsvoering van het mondiaal parasitair 
grootkapitaal kunnen weerstaan; mannen die de 
traditie van het nationalisme van eigen volk en 
eigen grond belichamen.

Is Linne An Todhchaí! (De toekomst is aan ons!)

www.nationalparty.ie/youth/

www.instagram.com/oige.naisiunach

www.twitter.com/oige_naisiunach

t.me/oigenaisiunach
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v o l k s v e r h a a l

E e n  w e e r w o l f  i n  Z e e l s t
Door Zonnevlam

Als je door de bossen loopt of over de wei, kan het wel eens gebeuren dat een gitzwarte weerwolf 
onverwacht op je rug springt, met vol geweld. Vandaag de dag zouden we er misschien mee lachen 

maar voor onze voorvaderen waren weerwolven een reële bedreiging. Deze mensen die zich, door een 
verbond met “de Boze,” zogezegd in hond konden veranderen, waren de schrik van menig mensen en 

bijgevolg dus ook de inspiratie van menig volksverhalen. Het onderstaande voorbeeld, uit de Kempen, is 
een verhaal dat kort het gevaar van deze wezens illustreert.

In Zeelst woonde een jonge man, die al een hele tijd verkering had met 
een mooi meisje. Ze waren van plan over niet al te lange tijd te trouwen. 
Op een avond bracht de jonge man zijn aanstaande thuis. Het was een 
mooie avond en ze praatten honderduit over wat de toekomst voor hen 
voor ogen had. 

Plots onderbrak de jonge man het gesprek en zei hij tegen het meisje dat 
hij even terug moest. Het beste was dat ze op een langzame pas naar 
huis doorliep, dan zou hij haar snel weer inhalen. Als ze in de tussentijd 
een hond zag, dan moest ze deze haar zakdoek geven. Daarop verdween 
de jonge man schielijk in de bosjes.

Het meisje liep, nu in haar eentje, richting ouderlijk huis. Zij vond het 
vreemd dat haar aanstaande haar in het donker zo maar alleen liet lopen. 
Ze nam zich voor de volgende keer te zeggen dat ze niet wilde dat hij 
dat deed. Hij moest bij haar blijven, dan kon er niets gebeuren.

Plots sprong er een zwartharige hond uit de bosjes, recht voor de 
voeten van het meisje. Van schrik bleef ze stilstaan en wist een 
paar seconden niets anders te doen dan naar het beest voor haar te 
staren. Toen bedacht ze zich wat haar aanstaande had gezegd, zocht 
ze in de zakken van haar jas, haalde ze er haar zakdoek uit en gaf 
die aan de hond. Hij greep de lap onder luid grommen en verdween 
er mee het bos in.

Snel daarna haalde de jonge man zijn verloofde op het bospad in. Met bibberende stem vertelde ze 
dat er een hond was gekomen die ze haar zakdoek had gegeven. De jonge man troostte haar en zei 
haar rustig te zijn. Er was gelukkig niets gebeurd; alles was nu toch weer in orde?

Het jonge paar kwam even later aan in het huis van het meisje. Daar zag zij dat er flarden van haar 
zakdoek tussen de tanden van haar aanstaande uitstaken! Opnieuw werd ze bang. Ze kon namelijk 
niet anders constateren dan dat voor haar aan tafel hetzelfde wezen zat dat zij even tevoren op het 
bospad had gezien. Haar aanstaande man was een weerwolf.

Het huwelijk werd nooit gesloten.



t a a l ,  go d s d i e n s t  e n  d e  o o r s p ro ng  v a n  h e t 
n a t i o n a l i s m e
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w i j s b e g e e r t e

Eeuwenlang was er over het algemeen een harmonische verhouding tussen God en het vaderland. In het 
politieke debat op rechts lijkt tegenwoordig steeds meer een soort tweedeling te ontstaan tussen radicale 
nationalisten enerzijds en meer universalistische Christelijke ‘traditionalisten’ anderzijds. De een verwijt 

de ander dat ze slechts een modernistisch of liberaal fenomeen aanhangen, terwijl andersom er verwijten 
worden gemaakt dat het universele aspect van de Christelijke leer het afbreken van het eigen volk (impliciet) 

aanwakkert. Dit artikel is een poging om deze tegenstelling te overbruggen en om te laten zien dat 
godsdienst en nationalisme niet alleen samen kunnen bestaan, maar dat de twee innig met elkaar verbonden 

zijn. Om dit aan te tonen wordt door middel van historische analyse het ontstaan van enkele Europese 
natiestaten besproken. Vervolgens kunnen we aan de hand van deze voorbeelden een beeld scheppen van 

de situatie in Nederland.

Aangezien dit artikel met name zal gaan over de geschiedenis van het nationalisme is het belangrijk om 
eerst kort uiteen te zetten welke verschillende historiografische analyses er rond het nationalisme bestaan. 
Deze zijn grotendeels te verdelen in drie stromingen: modernisten, primordialisten en etnicisten. Allereerst de 
modernisten. Die stroming kenmerkt zich met name door de opvatting dat nationalisme een voornamelijk 
19e eeuws verschijnsel is. Iets dat door de overheden van die tijd werd geschept in een poging om hun 
regimes te rechtvaardigen ofwel te ondersteunen. Het meest prominente voorbeeld van deze visie is het 
werk van de Britse marxistische historicus Eric Hobsbawm, die onder andere stelde dat men niet serieus van 
naties of nationalisme kan spreken vóór 1780. Deze stelling berust met name op de invulling die staten na 
de Franse revolutie gaven aan het nationaliteitsgevoel, waarin de staat van bovenaf een nationale identiteit 
probeert te scheppen. Die Jacobijnse invulling hield met name in dat men nationaal gevoel en loyaliteit aan 
de staat afdwong door middel van standaardisering van taal, regionale wetgeving en andere vormen van het 
centraliseren van de macht naar de centrale overheid. Een weerlegging op deze analyse is te vinden in het 
vorige nummer van De Stormlamp (jaargang 4, nummer 10).

Aan de andere kant van het spectrum vinden we de primordialisten, die stellen dat allerlei naties feitelijk 
altijd bestaan hebben, en dat de moderne natiestaat feitelijk een uiting is van dat altijd aanwezige 
nationalisme. In de moderne tijd is de Israëlische socioloog Azar Gat de meest prominente voorstander van 
die stroming, uitgelegd in zijn boek “Nations”. Echter roept deze analyse de vraag op, waarom er volkeren 
bestaan zonder eigen staat, en waarom er onder een significant aantal van die volkeren ook vrijwel geen wil 
bestaat om zo een soevereine staat op te richten.

Door Freek
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Tussen deze twee extremen ligt de school van de etnicisten, die 
een visie trachten te scheppen die de evidente volkse wortels van 
het nationalisme en de pogingen van staten om nationaal gevoel 
aan te wakkeren met elkaar probeert te rijmen. Een van de meest 
vooraanstaande etnicisten was de Engelse katholieke priester Adrian 
Hastings, die het ontstaan van enkele Europese natiestaten in de 
Middeleeuwen plaatste. Het is Hastings’ historische analyse die in dit 
artikel centraal zal staan.

Hastings was zeer kritisch tegenover de modernistische visie 
met betrekking tot het nationalisme. Terecht merkte hij op dat het 
‘stamgevoel’ altijd al een factor in de geschiedenis van de mens 
is geweest. Één van de speerpunten hierin was zijn stelling dat 
gemeenschapsidentiteit door de eeuwen heen vaak belangrijker 
was dan de sociale klasse waarin men zich bevond. Mede om 
die reden beargumenteerde hij dat de ontstaansgeschiedenis van 
veel van de Europese natiestaten die tegenwoordig bestaan veel 
verder teruggaan dan het einde van de achttiende en het begin 
van de negentiende eeuw. In het bijzonder wees hij erop dat veel 
van de modernistische historici de rol van religie in de discussie rond het nationalisme grotendeels 
negeerden. Deels als reactie op deze misvattingen kwam Hastings’ hypothese dan ook uit een 
tegenovergestelde hoek. Hij stelde dat de ontstaansgeschiedenis van de Europese natiestaten met 
name berust op het ontwikkelen van een eigen taal en het maatschappelijke werk van wat hij de 
‘nationale geestelijkheid’ noemt. 

Allereerst de taal. Hastings schept hierin tweedeling tussen vernacular of volkstaal (of dialect) en 
language, wat te interpreteren valt als hoogculturele of literaire taal:

Adrian Hastings, circa 1973

“Once a vernacular becomes a language with an extensive literature of its own, the Rubicon on the road 
to nationhood appears to be crossed. If it fails to pas that point – and most spoken vernaculars to fail 
that hurdle – then transformation to nationhood is almost certain never to take place”

— Adrian Hastings, “The Construction of Nationhood: Ethnicity, Religion and Nationalism”

Met andere woorden: een etnische groep ontwikkelt zich tot een nationale gemeenschap wanneer 
de lokale volkstaal zo’n prominente rol inneemt dat het in gebruik genomen wordt door de staat 
en door de culturele elite. Dit zorgt voor een verankering van de volkstaal in het onderwijs, 
godsdienst en in de staat. Deze ontwikkeling is tegelijkertijd een afwijzing van een universele taal, 
in het geval van Europa het Latijn. Dit zorgt dus voor een groter onderscheid van een bepaald 
volk ten opzichte van een groter politiek geheel. Het gebruik van een bepaalde vorm van de 
taal onderdrukt aan de andere kant lokale variaties en dialecten, wat na verloop van tijd naar 
binnen toe een grotere eenheid schept. Dit alles wordt gezien als een organisch proces. In dit 
taalvormingsproces zag Hastings een bijzondere rol voor de geestelijkheid, wijzende op de enorme 
invloed die bijbelvertalingen in lokale talen hebben gehad op de culturele vereniging van meerdere 
Europese landen, waaronder Nederland.

Hastings verdeelt het proces van natievorming in drie globale fases. In de eerste fase is er veelal 
een mengelmoes van verscheidene etnische groepen die elkaar bestrijden en politiek georganiseerd 
zijn in kleine rijkjes. Hier gebruikt hij onder andere het voorbeeld van vroegmiddeleeuws Engeland 
met haar lappendeken van etnische groepen zoals de Kelten, Angelsaksen en later de Normandiërs 
en de koninkrijken van Mercia, Wessex, et cetera.
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In deze fase is vrijwel geen sprake van één Engelse nationale identiteit. De tweede fase begint 
dan ook wanneer één of enkele van die etnische groepen een dominante positie verwerft en een 
groot deel van een gebied politiek verenigd. Op dit punt ontwikkelen zich vaak ook één of twee 
literaire talen en is de grootste horde op weg naar natievorming genomen. Hastings stelde dus dat 
tegen de 15e eeuw de meeste huidige Europese naties feitelijk bestonden, alleen niet in de politieke 
vorm die we nu gewend zijn. De derde en laatste fase (door modernisten vaak onterecht gezien 
als de totale geschiedenis van het nationalisme) begint wanneer het idee van volkssoevereiniteit 
en de natie als primaire bron van legitimiteit door een meerderheid van de bevolking worden 
omarmd. Dit gebeurde met name na de Franse revolutie en luidde het eindstadium van de Europese 
natievorming in. Met deze verwoording van het nationale zelfbewustwordingsproces koppelt 
Hastings’ visie zich onmiddellijk los van de modernisten. Hij maakt het wel bekendere argument 
dat nationalisme in de moderniteit in een stroomversnelling kwam vanwege verder ontwikkelde 
technologie, en omdat de nationale gemeenschap in Engeland een succesvol model bleek wat andere 
landen probeerden te emuleren. Wat dit dus níet wil zeggen, is dat nationalisme een gevolg is van 
de Franse revolutie. Eerder dat het een slotakkoord was van een proces dat al in de Middeleeuwen 
op gang was gekomen, wat het bestaan van nationale sentimenten een pre-modern verschijnsel 
maakt. 

Het tweede kernelement in Hastings’ beeld van natievorming is de aanwezigheid van wat hij een 
‘nationale geestelijkheid’ noemt. De rol van religie is volgens Hastings essentieel om natievorming 
te begrijpen. Dit komt het sterkte naar voren in de buitengrenzen van een beschaving. Wanneer 
er een dreiging bestaat van een mogendheid die een andere religie belijdt dan de aangevallen 
partij, komt het vaak voor dat het politieke conflict tussen twee staten of heersers wordt gekoppeld 
aan een religieuze strijd. In deze gevallen fuseren de nationale en de religieuze identiteit, vaak 
vrijwel volledig. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de ontstaansgeschiedenis van Servië en haar 
strijd tegen de verschillende binnenvallende islamitische legers in Europa, maar ook de Poolse en 
Hongaarse nationale identiteiten bevatten in mindere mate zo’n kruisvaardersmentaliteit. Een ander 
voorbeeld is Spanje en de grote betekenis die aan de Reconquista gegeven wordt met betrekking 
tot de Spaanse identiteit. Verder bevatten veel van de belangrijkste nationale mythes veelal een 
sterk religieus component. De voorbeelden hiervan zijn haast niet op te noemen, maar hier kan 
men denken aan de Slag op het Merelveld of het verhaal van Jeanne d’Arc, maar ook aan de 
belegering van de stad Derry of het buskruitcomplot in Engeland. 

In minder abstracte zin kan men zien dat de geestelijkheid als stand een sleutelrol vervulde in het 
vormen van de nationale identiteit. In de eerste plaats vormde de geestelijkheid vaak een brug 
tussen heerser en onderdaan. In die hoedanigheid was zij vaak ook verantwoordelijk voor het 
verspreiden van de literaire taal onder de gewone mensen, wat zoals eerder beschreven door de 
jaren heen bijdroeg aan het scheppen van een eenheidsgevoel in een land. Naast dit praktische 
aspect bestaat er ook een diep religieus aspect aan dit nationale vormingsproces vanuit de 
geestelijkheid. Veel van de priesters die de bijbel bestudeerden en eruit preekten, zagen in het Israël 
van het Oude Testament een schoolvoorbeeld van een godvrezend volk met een eigen staat, en het 
idee van ‘de Godvrezende natie’ werd dan ook breed omarmd. Dit kwam vervolgens ook terug in 
de boodschap die vanuit de geestelijkheid richting de wereld werd geprojecteerd. Tenslotte is de 
ontwikkeling van nationale kerken, in de eerste plaats in de oosters-orthodoxe wereld maar ook in 
de protestantse landen een kernelement van het nationale vormingsproces geweest. Zulke nationale 
kerkelijke structuren bestaan in mindere mate ook in katholieke landen. Zodra er sprake is van 
een volk met een eigen taal, nationaal-religieuze (bindende) mythes en een eigen kerk is de weg 
open om het eigen volk als een gekozen natie te zien, dat ondanks grote tegenspoed een speciale 
lotsbestemming en daarmee een taak heeft om voor zijn eigen voortbestaan te blijven vechten.
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Zo bekeken is nationalisme in het bijzonder een 
Christelijk verschijnsel. Hastings schrijft dit toe 
aan het gegeven dat er in het Nieuwe Testament 
geen directe blauwdruk voor een politieke 
machtsstructuur wordt gegeven. Iets wat in de 
islam wel het geval is. Ook leent de Koran zich 
slecht voor vertalingen gezien de opvattingen 
van moslims rondom de heiligheid van de 
teksten. Hierdoor heeft de islam een grotere 
‘drang’ om nieuwe culturen te Arabiseren en 
te homogeniseren, in tegenstelling tot de grote 
veelvuldigheid van de Christelijke wereld.

Raakt deze analyse een kern van waarheid? 
Uiteraard is niet elk geval zo lineair als dit model 
doet vermoeden. Modellen zijn natuurlijk nooit 
perfect en vooral niet als het een uitgebreid en 
ingewikkeld onderwerp als nationalisme betreft. 
Toch kunnen we het in grote lijnen terugzien 
in onze eigen nationale ontwikkeling. Daarom 
tenslotte een kort narratief van onze nationale 
ontstaansgeschiedenis naar het model van 
Adrian Hastings.

In de eerste fase van de ontwikkeling van de 
Nederlandse identiteit zien we inderdaad een lappendeken van volken en staatjes. Zo waren er eerst 
de oude Germaanse stamverbanden, en later de verschillende feodale gebieden van de Hollandse en 
Vlaamse graven, de Gelderse en Brabantse hertogen en de bisschoppen van Utrecht die als speelbal 
heen en weer tussen die heersers stuiterde. Er was in deze tijd constante strijd om de dominante 
positie in de Lage Landen, en nog maar weinig sprake van echte eenheid, zowel politiek als in taal. 
Tekstbronnen in de volkstaal zijn hier eveneens schaars, en men verkoos vooral het Latijn om zich 
in schrift uit te drukken.

Vervolgens zien we, naarmate de Middeleeuwen verder vorderden, dat de Nederlanden langzaam 
maar zeker verenigd werden onder het bewind van de Bourgondische hertogen die zich 
stapsgewijs meester maakten van ons land. Hoewel de Bourgondische adel oorspronkelijk Franstalig 
was, zien we een bijzonder verschijnsel tegen het einde van de Bourgondische periode. Naar gelang 
de Lage Landen politiek sterker aan elkaar gebonden werden, nam ook de rol van het Nederlands 
als politieke en literaire taal toe. In deze tijd zien we de eerste prominente dichters en schrijvers die 
zich van het Nederlands bedienden en ook in bestuurlijke zin spraken de Bourgondische hertogen 
Nederlands wanneer ze zich tot hun Dietse onderdanen richtten. Hier zien we dus de ontwikkeling 
van het Nederlands van volkstaal naar literaire cultuurtaal met een ruim aanbod aan verschillende 
soorten teksten. Waar de tekstbronnen zich hiervoor vooral beperkten tot korte teksten en kleine 
voetnoten als hebban olla vogala, was dit de tijd van Jacob van Maerlant en de rederijkers. Ook zien 
we in de Bourgondische tijd de eerste generatie van prominente Nederlandse kunstenaars zoals Jan 
van Eyck en Rogier van der Weyden, die we kennen bij hun Nederlandse naam, in tegenstelling tot 
een gelatiniseerde verbastering.

De Nederlanden omstreeks 1350
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Zowel de politieke vereniging van de Lage Landen als de ontwikkeling van de taal vonden in dit 
opzicht relatief gelijktijdig plaats. De fusie van godsdienst en ons nationale gevoel kan men echter 
op zijn vroegst pas in de reformatie plaatsen. In tegenstelling tot wat er vaak wordt gedacht waren 
er zowel in de Noordelijke als de Zuidelijke Nederlanden prominente protestantse gemeenschappen. 
Hoewel het calvinisme hierin niet te negeren is, is met name de reactie op het calvinisme hier van 
belang. De pogingen van de (tegen die tijd Spaanse) heersers om dit broeiende calvinisme de kop 
in te drukken resulteerde in een roep van edelen in heel de Nederlanden om meer autonomie, wat 
tot volle uiting kwam in de Unie van Utrecht en de latere Akte van Verlatinghe. Hierin werd een 
speciale rol weggelegd voor de Nederlandse staat als verdediger van de religieuze tolerantie en in 
dit kader ontstonden ook sommige van onze bekende nationale mythes, bijvoorbeeld het Beleg van 
Alkmaar of de successen van Nederlandse admiraals zoals Piet Hein. Alle ingrediënten voor een 
nationale gemeenschap waren aanwezig. 

Het nationale vormingsproces van de Nederlanden is alleen nog niet afgerond. Door onze hele 
Middeleeuwse geschiedenis heeft dit eenwordingsproces zich immers door alle 17 gewesten 
afgespeeld. Maar, door historische willekeur is er een scheuring ontstaan die er niet zou moeten 
zijn. Daarom kunnen we pas spreken van een Nederlandse natiestaat wanneer deze scheuring 
is uitgewist. Onze nationale ontwikkeling is dus nog in volle gang, en ook nu is de rol van de 
geestelijkheid niet te miskennen. Men kan hier denken aan prominente protestantse theologen zoals 
Guillaume Groen van Prinsterer of Abraham Kuyper die al voor de eenheid van de Lage Landen 
pleitten, maar ook ter katholieke zijde zijn er haast te veel namen om op te noemen. Er zijn zo veel 
grote Vlamingen die de liefde voor hun eigen mensen van hun priester geleerd hebben. En waar 
zouden we zijn zonder de inzet van mensen als Jean-Marie Gantois, die zijn hele leven in het werk 
stelde om het Nederlands in Frans-Vlaanderen te behouden en nieuw leven in te blazen? Het was 
juist de uiterst katholieke jeugdleider Ernest van der Hallen die ons de boodschap meegaf om nooit 
de strijd op te geven. Geloof en nationaliteit gaan nog altijd vloeiend in elkaar over.

Zoals in een vorig artikel werd benoemd is het de taak van de nationalist om zijn mensen te helpen 
zich bewust te worden van wat hen uniek maakt, en om zich in te zetten om het volle potentieel 
van zijn volk te helpen bereiken. Uit de analyse van Hastings kunnen we opmaken dat deze rol 
niet enkel is weggelegd voor activisten zoals we bij groepen als de onze vaak aantreffen. Men 
kan schrijver zijn en zich inzetten voor het behoud van de taal. Men kan kunstenaar zijn en zich 
inzetten voor de ontwikkeling van de nationale vormentaal. Men kan priester zijn en een innige 
band voelen met zijn thuisland. Bovenal, men kan traditioneel én nationalist zijn!
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g e s c h i e d e n i s

Nederlanders zijn door de eeuwen heen een vrij kundig en intelligent volk gebleken. Ondanks dat het land 
voor een groot deel onder de zeespiegel ligt, heeft het droge voeten weten te behouden, en dat op een 

vindingrijke manier die we nergens anders ter wereld tegenkomen. Mede vanwege die geschiedenis staan 
de Nederlanden vol met gebouwen, waterwegen en andere structuren die functionaliteit en esthetische 

vorm op een prachtige manier weten te combineren. Veel van deze structuren weten mensen wereldwijd 
te inspireren. In dit artikel zullen een aantal voorbeelden van deze combinatie van vorm en functie voorbij 

komen.

Laten we eerst beginnen met misschien wel het bekendste stukje vorm en functie: de Nederlandse grachten. 
In veel steden door de hele wereld vindt men het concept van de gracht terug. Dan gaat het vaak om 
een enkele hoofdgracht die dwars door een stad loopt. Nederland is een uitschieter met zijn omvangrijke 
grachtengordels, waarvan Amsterdam het meest bekende voorbeeld is. Daarnaast bestaan er meerdere 
grachtengordels die, in combinatie met de simpele en iconische bruggetjes die over deze grachten lopen, 
onze steden een haast sprookjesachtige blik geven. Naast Amsterdam mogen ook steden als Delft, Leiden, 
Schiedam en zelfs het oude Rotterdam en Den Haag hierin niet overgeslagen worden, omdat zij ook vol 
zitten of zaten met zulke grachtenstelsels. Ook Vlaamse steden als Brugge en Gent staan hier vandaag de 
dag om bekend. Deze waterwegen liggen er echter niet alleen om mooi te zijn op foto’s. Het waren de 
autosnelwegen van hun tijd. Op tal van oude foto’s, prentbriefkaarten en prenten kunt u waarschijnlijk 
merken dat onze grachten dienst deden voor het vervoer van allerlei essentiële grondstoffen zoals kolen, 
graan, boter, turf en nog veel meer. De grachten vormden een ideale uitkomst om de plaatsen te bereiken die 
ontoegankelijk waren voor de gewone paardenkar en waren vaak ook nog eens sneller en directer.

Dan rest echter nog de vraag: “waar werd al die vracht opgeslagen?” Deze vraag brengt ons bij het 
tweede stukje vorm en functie: het welbekende Nederlandse pakhuis. Pakhuizen zelf zijn niet uniek aan 
de Nederlanden – ze bestaan op elke plek waar handel gedreven wordt – maar de eigen draai die er in 
ons land aan gegeven wordt, de vorm ervan dus, des te meer. De pakhuizen in de Nederlandse steden zijn 
ingericht als een woonhuis met een deur op de begane grond. Dit had als doel het in- en uitstappen van 
het vaartuig te vergemakkelijken. Verder bestaat menig pakhuis uit een aantal luiken die in het midden zijn 
aangebracht. In combinatie met de geplaatste hijsbalk op de bovenste etage werden, met behulp van een 
touw, de zwaartekracht en een flink staaltje fysieke kracht, de goederen opgehesen tot aan de luiken en 
vervolgens in de huizen opgeslagen. Een simpel maar geniaal staaltje vorm en functie, helemaal omdat veel 
van deze pakhuizen in de meest prachtige en typisch Nederlandse stijlen zijn versierd.

Echter is vorm en functie als concept niet iets van vroeger tijden; ook in de twintigste eeuw werd deze 
combinatie van Nederlandse identiteit vermengd met een intelligente praktische invulling. Twee goede 
voorbeelden hiervan zijn te vinden in Rotterdam. Hoewel er heel veel waardevolle panden, bruggen en 
meer verloren zijn gegaan door het Duitse bombardement in 1940 en in de daaropvolgende jaren door 
de identiteitsloze sloopzucht van de Rotterdamse gemeenteraad, staan twee gebouwen nog fier tussen de 
huidige grauwe, modernistische puinhopen. Deze gebouwen zijn het Witte Huis bij de Oude Haven en het 
stadhuis bij de Coolsingel. Het Witte Huis is in 1898 gebouwd in Art Nouveau-stijl, en was voor die tijd een 
uniek bouwwerk. Het telt elf verdiepingen en was bij de voltooiing jarenlang het hoogste kantoorgebouw 
van Europa – een titel die pas is overgedragen aan de Boerentoren in Antwerpen toen dat bouwwerk in 
1931 voltooid was. Het tweede en beste voorbeeld is het Rotterdamse stadhuis. Dit imposante gebouw is 
weliswaar gebouwd in een meervoud van stijlen (Beaux-arts met Byzantijnse, Romaanse en Art deco-
invloeden), maar oogt meer als een Nederlandse vesting dankzij de hoge torens, muren en poorten. De 
binnenplaats is versierd met een fontein, twee standbeelden van de Romeinse Godheden Mercurius en 
Neptunus en veel kunstwerken van verschillende Nederlandse kunstenaars zoals Auke Hettema, Simon 
Miedema en Johannes Bijsterveld.

V o r m  e n  f u n c t i e
Door Maxim
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Ook het gebouw zelf is rijkelijk gedecoreerd, waaronder met twee standbeelden van Hugo de Groot en 
Johan van Oldenbarnevelt. Desondanks is het gebouw zelf gebouwd met een betonnen skelet, een concept 
dat pas in de vorige eeuw echt werd toegepast, en is daarmee een van de beste voorbeelden dat bewijst dat 
de combinatie van vorm en functie werkelijk een Nederlandse deugd is als het op architectuur en ontwerp 
aankomt.

Heden ten dage zult u vaak genoeg omringt zijn door allerlei voorbeelden die dat echter niet meer zijn. 
Na de oorlog en Amerikaanse ‘tegencultuur’ invloeden die tijdens de jaren ’60 en ‘70 zijn overgewaaid, is 
grotendeels afgerekend met deze deugd. Veel prachtige voorbeelden ervan zijn sindsdien helaas gesloopt 
onder het mom van “functionele verbeteringen” in de vorm van hoge wolkenkrabbers gemaakt glas en 
staal, kille kantoorbunkers en woonblokken die zo uit het communistisch blok hadden kunnen komen. 
Helaas wordt ook nu nog altijd gedacht dat de Nederlandse identiteit en de praktische insteek effectief 
gecombineerd kan worden, en anti-identiaire “architecten” doen deze deze blik af als oubollig, kitscherig 
of zelfs kinderachtig. Niets is echter minder waar. Het bewijs kan men vinden in de Nederlandse steden 
waarvan het oude centrum gespaard is gebleven van de naoorlogse sloopzucht. Het is aan ons om deze 
deugd te omarmen en daarmee de identiteitsloze en modernistische geest te ontmantelen. Eis een hogere 
standaard voor uzelf en ander, want u verdient het om in een plek te leven waar vorm en functie het 
uitgangspunt zijn!

nederlands herstel
Nederlandse pracht, cultuur en geschiedenis. 

t.me/NederlandsHerstel
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n a t i o n a l i s m e

Door Tom v. Sigma

bondgenoot of leenheer?
A m e r i k a

“Mussert noch Moskou”, zo luidt de titel van een geschiedenisartikel in de vorige Stormlamp. Een nationalist 
kan vandaag ook spreken over de leuze “Washington noch Moskou”. Mede dankzij de oorlog in Oekraïne 

zijn er veel nationalisten die de, terechte, haat jegens Moskou en het Kremlin omarmen. Maar de oproep van 
sommige politici en politieke partijen in de Nederlanden om als antwoord hierop de NAVO en het atlantisme 

volledig te omhelzen is niet alleen naïef maar ook gevaarlijk. 

Hoe hard hedendaags boomerrechts het ook moge roepen, de VS een bondgenoot noemen is op zichzelf 
een tegenstrijdige omschrijving. Doorheen de geschiedenis zijn er tal van voorbeelden van hoe de VS 
haar bondgenoten onjuist behandelen. Na WOII omarmden de ‘bevrijde’ West-Europese staten Uncle Sam 
uit vrees voor het communisme. Maar al snel werd duidelijk dat de zogenaamde ‘voorvechter van het 
kapitalisme’ in de koude oorlog, nog meer dan het communisme, het Europees kolonialisme bestreed. Soms 
deden de VS dat in samenwerking met de Sovjet-Unie en maoïstisch China, zoals onder meer in Portugees 
Angola. Soms oefenden ze grote druk uit op de kolonisator, zoals bij Nederland en Frankrijk het geval was. 
Meerdere VN-resoluties, onder welke de belangrijkste resolutie 63, riepen Nederland op om een staakt-
het-vuren te starten en Indonesië haar onafhankelijkheid te geven. Meestal stemde de Sovjet-Unie voor 
onthouding, maar de VS stemde altijd voor. Ondanks de militaire overwinning van Nederland werd ze 
nog steeds onder druk gezet door de VS om haar koloniale bezittingen op te geven. De Amerikaanse staat 
dreigde de Marshallplan-hulp stop te zetten en daarmee de Nederlandse economie zwaar te beschadigen 
of zelfs te doen stoppen in haar geheel. Nederland had militair gewonnen, maar op politiek vlak had ze 
verloren. De situatie in Indonesië werd daarna, zoals gekend, hevig genoeg dat Eisenhower luidop zou 
hebben gevraagd waarom ze ooit Nederland uit Indië wilden.

Daarbuiten kregen niet alleen Nederland en Portugal druk van de Amerikanen, ook Frankrijk had het te 
verduren. De Eisenhower-, een republikeinse regering, en daarna de Kennedy-regering, een democratische, 
zouden contacten hebben gelegd met FLN-rebellen tijdens de Frans-Algerijnse burgeroorlog, zonder de 
Franse staat hierover in te lichten. Sommige historici komen zelfs tot de conclusie dat de Vijfde Republiek 
Algerije niet heeft opgegeven dankzij interne spanningen, maar dankzij externe internationale, waaronder de 
Amerikaanse een beslissende, druk.  Het linkse idee dat de CIA en de VS doordrongen bondgenoten waren 
van Europese koloniale mogendheden en daarmee voorstanders van Europees imperialisme mag dan ook 
van de hand gewezen worden.

Maar ook de staten die door de druk uit Washington zelfbestuur hadden verkregen, ondervonden 
vroeg of later dat een ‘US-ally’ zijn niet wenselijk is. De voormalige overheden van Zuid-Vietnam, Irak 
en Afghanistan zijn hier schoolvoorbeelden van. Elk marionettenregime dat de Verenigde Staten tot 
bondgenoot heeft gemaakt, werd moederziel alleen gelaten toen de kiezers van de VS er genoeg van 
hadden of de politieke wil in het Witte Huis er niet meer was. Niet alleen legereenheden die zich hadden 
aangesloten bij de visie van de Amerikanen waren daarmee de dupe. Ook normale burgers die simpel 
werk zoals vertalingen en ander papierwerk deden, werden achtergelaten en moesten gedwongen vluchten 
naar andere landen, waaronder naar staatsvijanden zoals Iran. Daarmee namen ze ook de kennis van het 
Amerikaanse leger en andere waardevolle informatie met zich mee. Het lijkt er keer op keer op alsof het 
beter is een vijand van de “Yankees” te zijn, dan een van hun bondgenoten.
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Daarnaast wordt onder druk van Washington wetgeving opgesteld en doorgevoerd, bijvoorbeeld het 
migratieakkoord van 30 oktober 1961 tussen West-Duitsland en Turkije, dat werd gezien als een gedwongen 
akkoord tussen de twee landen waarin Turkije Duitsland dwong te tekenen onder het mom van NAVO-
samenwerking. Duitsland bleef het etnische argument dat Turkije geen deel was van Europa hanteren. 
Turkije sprak over het verwaarlozen van een NAVO-bondgenoot als het akkoord niet zou ondertekend 
worden. Mogelijks zou de JFK-administratie zijn tussengekomen om de Duitsers toch te doen tekenen voor 
de massamigratie van Turkse burgers naar het Europese land. 

Sinds de val van de Sovjet-Unie zien de VS zich steeds meer – en met rede- als dé staat die ertoe doet op 
het wereldtoneel. Een gevolg hiervan is dat de Yankees nog minder gehoor geven aan de bekommernissen 
van bondgenoten en volledig solo-slim spelen. De Amerikaanse Midden-Oostenpolitiek illustreert dit 
perfect: Amerikaanse militaire interventies hebben geleid tot enorme immigratiestromen naar Europa. 
De VS mengen zich bovendien voortdurend in de interne aangelegenheden van haar ‘bondgenoten’ en 
Europese politici en burgers worden bespioneerd door Amerikaanse veiligheidsdiensten.

Een moderner voorbeeld van een inmenging op vlak van migratie vanuit een Amerikaanse instelling is het 
Wikileaks-lek van documenten waarin geconstateerd werd dat de VS-ambassade te Tallinn vond dat Estland 
niet genoeg deed om integratie van niet-Europeanen te bevorderen en dat scholen de “voordelen” van 
diversiteit en het leven in een multiculturele samenleving moesten meegeven aan de kinderen. Maar men 
hoeft niet eens naar gelekte documenten te kijken en of ze al dan niet waar zijn om tot het besef te komen 
dat de Verenigde Staten een van de voordragers zijn van wat men ook het “wokeïsme” noemt. Tijdens de 
rellen “voor” George Floyd vanaf mei 2020 werden aan de gevel van de Amerikaanse ambassade in Seoel 
een “Black Lives Matter”-spandoek en een LHBT-vlag opgehangen. Dat terwijl de toenmalige Trump-
regering als de meest radicaal-rechtse regering in de geschiedenis van de VS werd gezien. Nogmaals een 
voorbeeld dat het niet uitmaakt welke politieke partij het Witte Huis kleurt; het buitenlandbeleid en het 
bevorderen van giftige ideologieën heeft steeds voorrang. Dat bepaalde Europese landen zoals Frankrijk, en 
haar oedipuscomplex dragende staatshoofd, het door hebben dat de verspreiding van deze gedachten tot een 
disfunctionerende maatschappij zou leiden, is al hoopgevend tot een zeker gehalte.

Het is trouwens belangrijk om in de laatste alinea’s van het artikel op te merken dat het antiamerikanisme 
dat uit de pen van de auteur is voortgevloeid vooral een opstel is tegen het Amerikaanse staatsbestel en 
niet zozeer tegen het Amerikaanse volk. Het Amerikaanse volk heeft hier meerdere malen tegen gestemd 
doorheen de jaren. Maar door de oligarchische structuur dat het land doorheen de jaren heeft aangenomen, 
is het zo geworden dat de stem van het volk er niet meer toe doet. Door middel van lobbyen en vlotte, goed 
betaalde advocaten wordt de wil van het volk terzijde gelegd voor grote campagnedonaties vermomd onder 
de zogeheten Super PACs en dergelijke vage beïnvloedingsconstructies. 

Ik denk dat er geen betere manier is om dit artikel af te sluiten met een quote van de Amerikaanse minister 
van buitenlandse zaken Henry Kissinger: “To be an enemy of the US is dangerous, but to be a friend is fatal.”
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g e s c h i e d e n i s

vaderlanders:

Door Freek

P e t e r  B e n o i t

In de rubriek Vaderlanders lichten we steeds een belangrijke Nederlander uit. Dat kan een militaire held zijn, 
maar ook een historicus, denker of een politicus die een belangrijke bijdrage geleverd heeft aan de vorming 

van onze identiteit in het algemeen en onze beweging in het bijzonder. In deze eerste editie in een reeks 
over enkele invloedrijke Nederlandse componisten: het leven en werk van Peter Benoit.

Peter Benoit werd geboren te Harelbeke in West-Vlaanderen in 1834. Dat de jonge Peter een muzikaal 
leven was toebedeeld was al vroeg duidelijk. Zijn vader, Petrus Jacobus, was zelf muziekonderwijzer en 
zag er persoonlijk op toe dat al zijn kinderen een muziekinstrument leerden te bespelen. Benoit leerde 
zodoende viool en begon al snel mee te spelen in het lokale kerkorkest. De vroege werken van Benoit 
zijn dan ook vooral kerkelijk. In 1851 begon hij zijn studie aan het Koninklijk Conservatorium te Brussel. 
Naar alle waarschijnlijkheid is zijn Vlaams gevoel met name hier gegroeid, aangezien de instelling in die 
tijd sterk Frans georiënteerd was. Dit gold voor de taal, maar ook voor de methodes van het muzikaal 
onderwijs. Waarschijnlijk deels als reactie hierop begon Benoit zich meer en meer te richten op de Vlaamse 
volksmuziek uit zijn geboortestreek. Het overnemen van motieven uit volkswijsjes en volksverhalen zou een 
blijvend element worden van Benoits muzikale werk.

Na zijn studie afgerond te hebben met het behalen van een eerste prijs voor een compositie in 1854 was 
Benoit met name werkzaam als orkestdirigent. Tussen 1854 en 1858 ging hij op tournee in Duitsland en won 
Benoit meerdere prestigieuze prijzen. In 1863 verkoos hij na een korte loopbaan als dirigent in Parijs om zich 
te vestigen nabij Brussel. Zo verliep het leven voor Benoit rustig tot zijn echte doorbraak in 1866 met het 
publiceren van zijn Lucifer-oratorium gebaseerd op een libretto van dichter en tijdgenoot Emmanuel Hiel. 
Een jaar later werd Benoit directeur van zowel de Vlaamse muziekschool te Antwerpen, als de Franstalige 
Société de Musique. Hier probeerde Benoit zijn voorliefde voor de Vlaamse volksmuziek en haar thema’s 
onder zowel de burgerij als de gewone Vlamingen te verheffen tot het niveau van de ‘hogere’ klassieke 
muziek van zijn tijd. Als kind van de Romantiek geloofde hij erin dat de Zuid-Nederlandse identiteit pas 
volledig tot ontplooiing kon komen door haar te vertegenwoordigen in de hogere kunsten. Hier schreef 
hij stukken die moesten aanmoedigen tot een soort muzikaal geïnspireerd nationalisme, geïnspireerd door 
het idee van de Duitse theoloog Johann Gottfried von Herder, die stelde dat vaderlandslievende en ‘volkse’ 
muziek een sleutelrol speelden in het ontwikkelen van de nationale, volkse, identiteit. Benoit geloofde 
daarom heilig in het gebruik van de moedertaal in de klassieke muziek, en zag de volksmuziek in dat 
licht als het beste middel om die bijzondere volksaard te behouden en te laten ontplooien. Deze visie, die 
Benoit niet onder stoelen of banken schoof, leverde hem weinig vrienden op in de toenmalige Belgische 
muzieksfeer, die nog altijd zwaar Frans-gericht was. Benoit was in die zin, ondanks zijn succesvolle carrière 
een geïsoleerd figuur in de hogere muzikale kringen van die tijd.
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Dat Benoit geen geheim van zijn denkbeelden maakte, is te merken aan zijn werk. Het bestaat grotendeels 
uit romantisch-nationalistische marsen, oratoria en cantates. Voor de teksten werkte hij veel samen met de 
eerder genoemde Emmanuel Hiel, die de woorden schreef voor onder andere zijn Prometheus-oratorium, 
het Lied der Vlamingen (of, Waar Maas en Schelde Vloeien) en het welbekende werk De Schelde, wat naast 
een lofzang op de Vlaamse geschiedenis en identiteit ook een duidelijke Groot-Nederlandse inslag bevat. Zo 
is er in het stuk een rol weggelegd voor de geest van Willem van Oranje en de watergeuzen, die zingen:

Ook werkte Benoit samen met Vlaams dichter en journalist Julius de Geyter, die de teksten schreef voor 
enkele van Benoits werken zoals De Rijn, Vlaanderens Kunstroem en De Genius des Vaderlands, waarvan 
helaas maar weinig opnames van bewaard zijn gebleven. Het meest beroemd echter is De Geyters tekst voor 
Benoits Rubenscantate (1877), bevattende het in Vlaanderen bekende Beiaardlied.

Mede door al dit werk kwam Benoit bekend te staan als de belangrijkste grondlegger van het muzikale 
nationalisme in de Zuidelijke Nederlanden. Maar ook buiten zijn composities maakte Benoit werk van het 
helpen ontwikkelen van het Vlaamse culturele leven. Zo toverde hij ‘zijn’ Vlaamse Muziekschool om tot het 
Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium, en richtte hij in 1890 het Nederlands Lyrisch Toneel op, wat zich 
enkele jaren later ontwikkelde tot de Vlaamse Opera. In de laatste jaren van zijn leven maakte Benoit zich 
met name sterk voor de vernederlandsing van het (toen nog Franstalige) muziekonderwijs in Vlaanderen, het 
uitvoeren van geestelijke muziek in de volkstaal en voor een sterkere culturele samenwerking met Noord-
Nederland.

Zo samengevat moge het duidelijk zijn dat Benoit het verdient om geroemd te worden. Zijn bijdrage 
aan de Vlaamse beweging toen zij zich nog met name in de culturele fase bevond, heeft een blijvende 
invloed gehad die tot op de dag van vandaag nog geëerd wordt door Vlamingen, en liefhebbers van 
klassieke muziek door heel de wereld. Of het nu gaat om zijn lange oratoria of zijn instrumentale piano- 
en vioolconcerto’s, Peter Benoit verdient het om in dezelfde rij genoemd te worden als andere grote 
componisten van zijn tijd als Offenbach, Smetana, Glinka en Sibelius, die met hun muziek hun landgenoten 
inspireerden en met trots vulden voor hun thuisland.

“Ach! Bloedig zijn de tranen
door ’t arme volk geweend;
maar weg zijn de Maranen
en Neerland is vereend!”
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l e e s h o e k

L e e s h o e k
DECAMERONE

Net zoals de rest van ons land moesten ook de leden van de Nationalistische Studentenvereniging maanden 
in hun studentenkamer of thuis doorbrengen vanwege de coronamaatregelen. Zij besloten deze tijd nuttig 
te besteden en 45 opstellen te schrijven over uiteenlopende onderwerpen: van Griekse filosofie en de Finse 
mythologie tot ecologisme en Nederlandse helden, allerlei interessante thema’s krijgen een plek in deze 
bundeling artikelen. Decamerone: 45 essays geboren uit een verplicht kluizenaarschap is voor €15,- inclusief 
verzending binnen België en Nederland te bestellen door een bericht te sturen naar info@nsv.be.
Nationalistische Studentenvereniging – Decamerone: 45 essays geboren uit een verplicht kluizenaarschap. NSV, 
2022.

JAN DERK DOMELA NIEUWENHUIS NYEGAARD
Velen zullen bekend zijn met de anarchist Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Minder bekend is echter 
dat zijn neef, Jan Derk Domela Nieuwenhuis Nyegaard, een nationalistisch activist was. Hoe komt een 
Amsterdamse dominee terecht in de Vlaamse Beweging? Deze boeiende biografie van Lammert Buning 
neemt je mee door het woelige leven van deze strijdbare dominee. Ook de veranderende houdingen van 
Domela Nieuwenhuis Nyegaard ten opzichte van allerlei politiek-strategische thema’s gedurende de twee 
wereldoorlogen en het interbellum komen aan bod in deze biografie. Een zeer interessant boek over een 
figuur die vandaag de dag vrijwel onbekend is voor de meeste nationalisten.
Lammert Buning – Het strijdbare leven van J.D. Domela Nieuwenhuis Nyegaard: Vlaming door keuze. 
Alternatyf, 1976.

OMVOLKING

Een kort en vlot leesbaar boek dat uit drie delen bestaat. Het eerste deel geeft uitleg over wat ‘omvolking’ 
wel en niet is om vervolgens de actuele situatie in Vlaanderen te schetsen. Wat volgt is vooral een eindeloze 
opsomming van deprimerende cijfers. Het tweede deel, een vraaggesprek met schrijver Renaud Camus, is 
echter het meest interessant. Camus is de auteur van het bekende boek Le Grand Remplacement (de grote 
vervanging). Dewinter laat zijn gesprekspartner uitgebreid antwoorden op vragen over vergrijzing, de rol 
van de politiek en nog veel meer. Oorspronkelijk bleek het plan zelfs te zijn om Camus’ boek te vertalen 
naar het Nederlands. Hier lijkt jammer genoeg geen sprake meer van te zijn. Het boek sluit af met een korte 
bijlage waarin de omvolkingsanalyse nogmaals met cijferwerk wordt onderbouwd. 

Het boek is kortom vooral aan te raden voor mensen die nog weinig weten over de demografische situatie 
waarin we ons bevinden. Voor de wat meer belezen nationalisten is echter enkel het tweede deel met 
Renaud Camus interessant.
Filip Dewinter – Omvolking: de grote vervanging. Hertogfonds, 2022.
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