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VOORWOORD
Waarde lezer,
De afgelopen maanden is het er helaas niet beter op geworden wat
betreft maatregelen en maatschappelijke omstandigheden. De sociale
isolatie en de stillegging van het gemeenschapsleven blijven voortduren,
alsook het gebrek aan mogelijkheden om activiteiten te organiseren.
Toch hebben wij de laatste maanden niet stilgezeten. Naast de
gebruikelijke wandelingen en andere natuur-gerelateerde activiteiten
hebben wij ook een aantal herdenkingen georganiseerd, met als
hoogtepunt onze Willem van Oranjeherdenking, die op drie plekken
tegelijkertijd plaatsvond. Verder hebben wij stilgestaan bij het feit dat wij
nu al drie jaar bestaan. De tijd vliegt voorbij.
Uiteraard hebben wij ook hard gewerkt aan dit nummer van
De Stormlamp. Deze keer hebben wij het eerste stuk in een
gastartikelenreeks van de Nationaal Scriptor van NSV! over Albrecht
Rodenbach, een vraaggesprek met de voorzitter van de Finse
jongerengroep Uudenmaan Akseli, een artikel van Joseph Oxfield van het
Clovis Institute over demografische veranderingen en nog veel meer.
Vragen, opmerkingen en inzendingen zijn nog altijd van harte welkom
op stormlamp@geuzenbond.nl of DeStormlamp.nl/Inzendingen.
Veel leesplezier!
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Wandeling Regte Heide
Leden van de Geuzenbond Brabant hebben in januari een
wandeling georganiseerd in het natuurgebied de Regte Heide in
de buurt van het Noord-Brabantse Goirle. Tijdens de wandeling
hebben zij uitgebreid stilgestaan bij de geschiedenis van de
grafheuvels in het natuurgebied.

Wandeling Dalfsen
Begin februari organiseerde de Geuzenbond Overijssel een
wandeling in de omgeving van Dalfsen. Er werd een tocht van zo’n
tien kilometer afgelegd door de bossen en weilanden van Millingen
en langs het water rondom Havezate Den Berg.

Ernest Van der Hallenherdenking
Op 24 februari organiseerde de Geuzenbond samen met
de Nationalistische Studentenvereniging een kleinschalige
herdenking voor Zuid-Nederlands studentenleider en AKVSbezieler Ernest Van der Hallen te Lier. De herdenking bestond
uit een rede over het leven en de ideeën van Van der Hallen,
gevolgd door een bloemenhulde. De volledige toespraak is te
lezen op p. 20.
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Plakacties Den Haag en Utrecht
Naar aanleiding van anti-Nederlandse acties gericht tegen de
verering van onze vaderlandse helden middels straatnamen,
heeft de Geuzenbond aanplakbiljetten verspreid in het
Zeeheldenkwartier in Den Haag en in Utrecht. De boodschap
achter deze actie is dat de Geuzenbond zich altijd zal blijven
verzetten tegen pogingen Nederlands erfgoed af te breken.

Wandeling Oisterwijk
Eind maart organiseerde de Geuzenbond Brabant een wandeling in
bossen bij het Noord-Brabantse Oisterwijk. Gedurende de wandeling
bespraken de deelnemers de uitslagen van de verkiezingen en de
betekenis hiervan op het publieke debat en de toekomst.

Driejarig bestaan Geuzenbond
23 maart bestond de Geuzenbond drie jaar. Wij hebben ons
de afgelopen jaren ingezet om een stabiele en vormende
jongerengroep te zijn en zullen dit in de toekomst ook blijven
doen. Ons werk zit er nog lang niet op, want wij zijn de jeugd!
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Wandeling Hoek van Holland
In april organiseerde de Geuzenbond Holland een wandeling
op het strand van Hoek van Holland. Ondanks de slechte
weersomstandigheden was de opkomst bij de wandeling goed.

Willem van Oranjeherdenkingen
Op 24 april organiseerde de Geuzenbond op drie plaatsen verspreid
door het land activiteiten om Willem van Oranje te herdenken. In
Brussel, Delft en Dordrecht werden standbeelden van de Vader des
Vaderlands bezocht en gehuldigd met bloemen. Tijdens de herdenking
in Brussel werd ook een rede gehouden.
Wilhelmus van Nassouwen, uw droom leeft in ons voort!

volg ons ongecensureerd

op telegram!

@Stormlamp

@GeuzenbondHolland

@Weerwoord

@GeuzenbondOverijssel

@GeuzenbondBrabant
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Vraaggesprek Uudenmaan Akseli
Een aantal maanden geleden haalden wij voor het eerst de banden aan met een Finse
jeugdgroep genaamd ‘Uudenmaan Akseli’ (vertaald: de Uusimaa-as). Wij hielden de groep
al een tijdje in de gaten, nadat ons opgevallen was dat een profiel van de jeugdafdeling van
de Finnenpartij in de Uusimaa-provincie van naam veranderde. De groep is pas vorig jaar
opgericht. Toch onderneemt zij veel en lijkt ze stevig te groeien. Wat betreft stijl, activiteiten en
ideeën verschilt de groep niet veel van ons als Geuzenbond. Omdat het met betrekking tot de
coronamaatregelen momenteel niet mogelijk is een reis naar Finland te ondernemen, hebben
wij ervoor gekozen een schriftelijk vraaggesprek te houden met Pyry-Lii Soinio, voorzitter
van Uudenmaan Akseli.
Dag Pyry, zou u ons wat willen vertellen over de
oprichting van Uudenmaan Akseli?
Dat zou ik graag willen doen. Uudenmaan
Akseli is vorig jaar opgericht door een groep
gelijkgestemde personen die voorheen actief
waren voor de jeugdafdeling van de Finnenpartij.
Er waren enkele onenigheden tussen de
jeugdafdeling en de partij die leidden tot de
ontbinding van de jongerentak. Hierover zal ik in
de volgende vraag meer vertellen.
Na de ontbinding van de oude groep was er
een duidelijk verlangen bij jonge nationalisten
voor een voortzetting van de veelzijdige en
laagdrempelige actie (laagdrempelig als in dat
het makkelijk is voor nieuwe mensen om deel
te nemen aan bijeenkomsten en activiteiten) die
we voorheen aanboden. Ikzelf zag dat de actieve
jeugd in de Uusimaa-provincie extreem veel
potentieel en toewijding hadden die verloren
zou gaan indien ze uiteenviel of van het politiek
toneel verdween.
Ik onderhield contact met Suomen Sisu (een
Fins-nationalistisch verbond, n.v.d.r.) en zij bleken
het eens te zijn met mij. We concludeerden dat
de beste manier van handelen was dat Suomen
Sisu optrad als gastorganisatie voor een nieuwe
autonome jongerenorganisatie.
We wilden zaken echter een beetje anders
aanpakken, omdat we nu de vrijheid hadden om

dingen op onze eigen manier te doen, zonder
de grenzen van het parlementaire imago dat
gematigde standpunten vereist.
Allereerst zouden we alleen een band hebben
met Suomen Sisu, wat ons een grote autonomie
garandeert. Ten tweede wilden we ons richten op
concrete activiteiten in de echte wereld, in plaats
van praten over deze zaken achter schuilnamen
op het internet zonder daadwerkelijk iets te doen
in het echt buiten bijeenkomsten in een kroeg.
En ten derde wilden wij jonge nationalisten een
beweging aanbieden die hen kan onderwijzen en
verbeteren zodat zij doeltreffender kunnen zijn
om de veranderingen in onze maatschappij te
beïnvloeden.
Voorheen maakte uw groep deel uit van de
Finnenpartij. Wat zijn de precieze redenen voor
het zelfstandig beginnen?
Nou, de achtergrond voor het zelfstandig
beginnen is al in de eerste vraag aan bod
gekomen, maar ik zou graag nadere uitleg willen
geven. Vanzelfsprekend was de fundamentele
reden dat er geen raamwerk voor jonge
nationalisten meer was na de ontbinding van de
Finnenpartij-jongerenorganisatie. Er waren een
aantal getalenteerde en gemotiveerde jongeren
die goed samen optrokken en ervoor zorgden dat
onze provinciale afdeling sneller groeide dan wie
dan ook in de omgeving.
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Ik kwam erachter dat indien er een manier was
om datzelfde momentum te behouden en mensen
richting leren en zelfverbetering te sturen, in
plaats van zomaar “in de politiek te springen”, dat
des te beter zou zijn.
Wat zijn zoal de activiteiten van Uudenmaan
Akseli?
Wij organiseren zowel fysieke activiteiten zoals
lichamelijke oefeningen en wandelingen als meer
leerzame activiteiten zoals het bezoeken van
musea en lezingen over relevante onderwerpen.
Daarbovenop organiseren we ook meer
ontspannen sociale bijeenkomsten met als doel
een praatje te maken over relevante onderwerpen
en netwerken te creëren tussen nationalisten.
Ik schat dat er ongeveer evenveel van elke
categorie van de eerder genoemde activiteiten tot
dus toe werden georganiseerd en ik denk dat we
hiermee een goede balans hebben.
Hoe zou u de levensbeschouwelijke denkbeelden
van Uudenmaan Akseli omschrijven?
Boven al het andere zijn wij nationalisten en
traditionalisten. Wij waarderen de Finse cultuur
en het Finse erfgoed en ons hoofddoel is deze
in de toekomst te behouden. Uudenmaan Akseli
bevordert een gezonde leefstijl, zelfverbetering
en een positieve houding tegenover de natuur.
Wij hechten ook waarde aan goede manieren en
discipline.
Uiteraard hebben wij allemaal tot op
zekere hoogte last van de beperkende
coronamaatregelen. Hoe loopt het met de
uitbreiding en uitbouw van de organisatie?
Het coronavirus is voor ons ook een uitdaging
geweest, maar door het organiseren van meer
buitenactiviteiten is het ons gelukt er vrij goed
mee om te gaan (dat zijn ook de populairste
bijeenkomsten gebleken ondanks de strenge
winter).
Ikzelf geloof dat een langzaam maar zekere
uitbreiding de beste manier is om te groeien,
omdat we dan op onze eigen manier te werk
kunnen gaan en mensen niet afgestoten worden
door de aandachtszoekerij die andere manieren
met zich meebrengt. Dit is echter een visie die
niet veel mensen binnen UA er op nahouden. Ik
ben er steeds meer van overtuigd dat enkele

10

risico’s het waard zijn genomen te worden om
onze beweging te ontwikkelen.
Het viel ons op dat uw groep zich richt op de
Uusimaa-provincie. Is het de bedoeling dat
soortgelijke groepen doorheen heel Finland
ontstaan?
Dit is al geruime tijd een discussiepunt.
Aanvankelijk was Uudenmaan Akseli beperkt
tot de Uusimaa-provincie zodat wij onze tijd en
middelen goed konden gebruiken in plaats van
het belasten van onze nieuwe groep met te grote
ambities.

‘‘Uudenmaan Akseli bevordert een
gezonde leefstijl, zelfverbetering en een
positieve houding tegenover de natuur. Wij
hechten ook waarde aan goede manieren
en discipline.’’
Aangezien we gegroeid zijn is er in een aantal
andere provincies interesse ontstaan. Wij hebben
daarom nagedacht over het bouwen van een
raamwerk waar andere “Akseli”-groepen zich
bij kunnen aansluiten. Hoewel we momenteel
geen concrete plannen hebben, zal dat met de tijd
duidelijker worden. We moeten alleen zorgen
dat wij onze streefdoelen realistisch houden en
onze groei stabiel zodat al het werk ook echt iets
oplevert.
Nu we het toch hebben over andere groepen:
werken jullie samen met andere nationaalgezinde
organisaties in Finland?
Vanzelfsprekend werken wij samen met Suomen
Sisu, gezien het feit dat wij wettelijk onderdeel
zijn van de groep, maar wij staan normaal gezien
open voor samenwerking met alle groepen. Wij
hebben tot nu toe samengewerkt en plannen
voor bijeenkomsten met andere binnenlandse
groepen. Wij zijn echter wel terughoudend in het
samenwerken met de meeste politieke partijen
(althans openlijk of uitsluitend met één partij),
omdat wij onafhankelijk van ze willen blijven.

Hoe zit het met de buitenlandsrelaties van uw
groep?
Deze vraag wil ik graag laten beantwoorden
door Juuso Siltanen (ondervoorzitter), aangezien
hij zich al geruime tijd bezighoudt met
buitenlandsrelaties van onze groep.
Wij hebben banden onderhouden met alle
nationalistische jeugdbewegingen die soortgelijke
doelen en idealen hebben als ons. Tot dusver
hebben wij vooral contact met Sinine Äratus uit
Estland (‘Blauw Ontwaken’, jeugdafdeling van de
Conservatieve Volkspartij van Estland, n.v.d.r.)
aangezien wij deelnamen aan hun Etnofutur
V-conferentie, de Kroatische beweging Mladi za
Domovinu en natuurlijk met jullie.
Onze methoden zijn in hoge mate afhankelijk van
de groep waarmee we werken. Sommige groepen
richten zich meer op activisme en manieren om
hun boodschap te verspreiden, terwijl andere
zich meer richten op samenwerken in het echte
leven. Uiteraard heeft de coronavirussituatie
veel plannen voor daadwerkelijke samenwerking
gedwarsboomd, maar we hebben nog veel
plannen voor de
toekomst.
Wij kijken uit naar het scheppen van zoveel
mogelijk banden met nationalisten van
verschillende nationaliteiten omdat wij zien
dat er veel te halen valt daaruit, aangezien wij
uiteindelijk hetzelfde doel hebben. Dit wordt
vooral belangrijk in de huidige omstandigheden
van het politieke klimaat, waardoor onze
binnenlandse banden vaak bedreigd worden door
links. Indien samenwerking beide groepen kan
helpen om hun vaderlanden te behouden, dan
zien wij het als een waardig iets.

Dat was onze laatste vraag. Heel erg bedankt
voor het beantwoorden van onze vragen! Zonder
twijfel zullen we nog veel gaan horen van
Uudenmaan akseli in de komende jaren. Wij
kijken er zeer naar uit om in de nabije toekomst
samen te werken, zodra de coronamaatregelen
het toestaan.
Bedankt voor de vragen. Ze waren erg ter zake
en een genot om te beantwoorden.
— Pyry-Lii Soinio, voorzitter van
Uudenmaan Akseli

www.uudenmaanakseli.fi
www.instagram.com/uudenmaanakseli
www.facebook.com/uudenmaanakseli
twitter.com/uudenmaanakseli
t.me/uudenmaanakseli

Wat voor zaken hoopt Uudenmaan Akseli in de
komende vijf jaar te bereiken?
Wij hopen te blijven groeien, onze doelen als het
vormen en verbeteren van de jeugd te blijven
vervullen en werken aan het ontstaan van
‘Akseli’-groepen in zoveel mogelijk provincies.
Op het gebied van buitenlandsrelaties trachten
wij goede banden te onderhouden met zoveel
mogelijk gelijkgestemde groepen, omdat wij
nationalistische eenheid als een goed streven
zien. Zodra de coronasituatie versoepelt zullen
wij ons best doen om deze groepen in het
echt te ontmoeten en concrete internationale
bijeenkomsten te organiseren.
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DIE NEDERLAND OVERSPOELT
Door Joseph Oxfield

Sommigen ontkennen nog steeds dat we te maken hebben met massamigratie. Als een kikker in een pot
met langzaam kokend water, ontkennen ze de werkelijkheid die om hun heen verandert. Want ja, Nederland
verandert. De demografie verandert, hoewel dit zelden wordt toegegeven.

Bovenstaand de bevolkingsopbouw van Nederland in 1972, vergeleken met die in 2020. Alle data
komt van het CBS zelf, wat echter ook betekent dat derde-generatie migranten onder ‘Nederlands’
vallen. Dit zal nu nog geen bijzonder groot effect hebben, maar zal het de komende decennia wel
degelijk moeilijker maken om een betrouwbaar beeld te vormen. Hoe dan ook, het verschil is
duidelijk. Hoewel de groep van Westerse migranten licht gestegen, is de stijging verwaarloosbaar met
die van de niet-Westerse migrant. Van slechts een enkel procent in 1972, vormt deze groep nu 14%
van de Nederlandse bevolking.
Het houdt echter niet op bij die 14%. De niet-Westerse migranten zijn de snelst groeiende groep in
Nederland. De autochtone Nederlanders dalen zelfs in absolute getallen, alhoewel de totale bevolking
nog stijgt. Dat betekent dat de gehele groei van onze bevolking voortkomt uit migratie.
Zoals de tabel hiernaast aangeeft groeide de bevolking van Nederland tussen 2010 en 2020 met meer
dan 800.000 mensen. De autochtone bevolking kromp echter met 28.506. Dat zijn dus 28.506 meer
gestorven autochtonen dan dat er geboren werden. De groep Westerse migranten groeide met meer dan
300.000, maar de grootste groei kwam vanuit de niet-Westerse migranten, waarvan er meer dan een
half miljoen bij kwamen.
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Deze trend lijkt niet te stoppen. De dertien miljoen
autochtonen die er nog zijn, zijn grotendeels vergrijsd,
en de nieuwe generatie lijkt steeds minder kinderen
te krijgen. Het vruchtbaarheidsgetal voor Nederland
(Total Fertility Rate), oftewel het aantal kinderen
dat een vrouw gemiddeld krijgt, ligt op slechts
1.66. Het minimale cijfer om een bevolking stabiel
te houden is 2.1, wat simpelweg betekent dat de
autochtone bevolking krimpt. Volgens onderzoek
van Pew Research ligt dat vruchtbaarheidscijfer voor
moslims in Nederland echter op 2.3. Zelfs als op dit
moment de grenzen totaal worden gesloten, blijft de
autochtone bevolking krimpen, en de islamitische
bevolking groeien. Dat is dan wel met de aanname
dat de vruchtbaarheidscijfers zich voor beide groepen
niet veranderen. Maar, er is ook niks dat erop duidt dat die cijfers zich zullen veranderen in de nabije
toekomst.

De bovenstaande grafiek toont de bevolkingsgroei door middel van het geboorteoverschot, dus hoeveel
meer kinderen werden geboren dan dat er mensen stierven, en door het migratiesaldo, dus immigratie
minus emigratie. Het migratiesaldo is inclusief Nederlanders die emigreren of remigreren, dus bijvoorbeeld
in de jaren ’50 zien we een uitstroom van Nederlanders. De uitstroom wordt echter ruimschoots opgevuld
door het geboorteoverschot. Ook aan het begin van de 21e eeuw zien we een negatief migratiesaldo,
ook hier verlieten veel Nederlanders het land. Die dip komt dus niet doordat er minder migranten naar
Nederland toe kwamen. Het punt hier is dat het geboorteoverschot, wat dus ook weer inclusief de geboortes
van kinderen met een migratie-achtergrond is, al decennia lang daalt. Voor de autochtone bevolking is dit al
negatief. Door vergrijzing en weinig geboortes zullen de komende decennia meer autochtonen verdwijnen
dan dat er bij komen. Ondertussen vormt migratie een groter en groter deel van de bevolkingsgroei.
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In de jaren ’60 vormde migratie nog een betekenisloos onderdeel van onze bevolkingsgroei, in de jaren ’90
was het al bijna de helft. Nu komt onze volledige bevolkingstoename uit migratie en het geboorteoverschot
in de migranten die hier wonen. Zoals de grafiek ook laat zien wordt de situatie elk jaar erger. De omvolking
van Nederland is hiermee een kwestie van tijd. In de jongere leeftijdsgroepen vormt het niet-Westerse
aandeel geen 14%, maar ligt het op bijna 20%. Dat komt doordat niet-Westerse migranten een minuscuul
deel vormen in de vergrijsde 65+ groep, die voor het overgrote deel uit autochtone Nederlanders bestaat. In
de komende twintig jaar gaan we dan ook, zelfs met een grenzen-dicht scenario naar een bevolking waarbij
20% niet-Westers is. De grenzen gaan echter niet dicht, niet als de VVD en andere linkse partijen aan de
macht blijven. Niet als we in de EU blijven. Een realistische prognose is misschien dat we in 2050 voor
meer dan de helft uit allochtonen bestaan. Het enige wat daarvoor nodig is, is dat de huidige trends zich
voortzetten. Als dat geen gewenst scenario is, dan moeten we nu actie ondernemen.

Joseph R. Oxfield is betrokken bij het ‘Clovis Institute’ dat zich bezighoudt met
demografische veranderingen in Europa. Hij is de auteur van het Engelstalige boek
‘The Migration Myth’, waarin Oxfield duidelijk uitlegt waarom massamigratie
rampzalige gevolgen zal hebben. Het boek is zowel fysiek als digitaal verkrijgbaar
bij webwinkel Amazon.

WWW.CLOVISINSTITUTE.ORG

lees speerpunt

De vaderlandse nieuws- en opiniewebstek.

t.me/speerpunt
speerpuntnl.blogspot.com
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wat
is
heldendom?
Een korte uiteenzetting over het belang van heldhaftigheid
voor moderne mensen.

DOOR FREEK

Dit artikel is het derde deel van een reeks
artikelen waarin wij zullen trachten om onze
denkbeelden meer in detail uiteen te zetten.
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E

r is in onze moderne samenleving een groot gebrek aan figuren waar men tegenop kan
kijken als jong persoon. “Beroemdheid is het zoete parfum van heldendaden”, zei 19e-eeuwse
Amerikaanse dichter Henry Wandsworth Longfellow. Toch, als men kijkt naar de huidige
situatie, lijkt bekendheid vooral een kwestie van willekeur te zijn. Het lijkt alsof de grootste
debielen bekend worden omdat ze bij puur toeval een hoop gedeeld worden op sociale media, omdat ze
in een film speelden die toevallig succesvol bleek, of bij toeval een hitje scoorden in de top 40. Dit zijn
toch het soort mensen waar het plakkaat ‘heldhaftig’ weinig weerklank zal vinden.
Waar zijn onze grote helden dan naartoe? Waar is onze Siegfried? Onze Samson, Roeland, of zelfs
Michiel de Ruyter of Piet Hein? Tegenwoordig lijkt het alsof heldendom niet langer een deugd is,
maar een reliek uit een meer bijgelovige tijd. Een propagandistische tijd waarin men allerlei middelen
inzette om de bevolking dom te houden. Een tijd waarin de gevestigde macht het volk allerlei mythes
voorschotelde om ze op te zwepen of anderzijds in toom te houden. Is dit terecht, of is er iets meer
aan de hand dan dat? In dit opstel pleit ik voor een herwaardering van het klassieke heldendom.

De held als toonbeeld

Om te begrijpen wat heldendom is moeten we een aantal punten behandelen. Allereerst het belang van
waarden in het leven van de held. Helden stellen hun leven in het teken van iets dat boven henzelf
uitstijgt, hetzij een morele overtuiging, het beschermen van dierbaren, of een andere manier van morele
verplichting. Hierin zit ook meteen een van de redenen waarom heldenfiguren belangrijk zijn voor
mensen: ze leren ons dat wij ook doelen moeten hebben. Zonder doelen leiden we een stuurloos leven. In
zo’n leven worden we alleen maar heen en weer getrokken door de tijd. In zo’n leven leef je niet, maar
word je geleefd door externe factoren. Dit zal vanzelfsprekend voor de meeste mensen geen plezante
manier van leven zijn. Het dwingt ons onszelf af te vragen waar we eigenlijk voor willen leven. Om hier
een antwoord op te vinden kunnen we gebruik maken van de wijsheid van mensen die ons voorgingen,
maar ook van de heldendaden van vroegere mensen.
Dit illustreert ook gelijk het belang van goede heldenfiguren. De held namelijk is de persoon waarbij de
trouw aan zijn of haar waarden vele malen verder gaat dan die bij mensen normaliter zou gaan. Zozeer
zelfs dat helden hun hele leven in het teken van die waarden stellen. Hierdoor krijgen zulke helden
een soort mythische kwaliteit: ze worden een toonbeeld. Om een concreet voorbeeld te noemen van
hoe helden onderwijzend kunnen werken: Toen men in het Frankrijk van de 19e eeuw onder invloed
van de Romantiek op zoek ging naar een nationale identiteit kwam men al snel uit op de figuur van
Vercingetorix. Dit relatief onbeduidende Gallische stamhoofd werd door de Franse overheid gepresenteerd
als toonbeeld van Franse vrijheidsdrang en Frans verzet tegen een buitenlandse overheerser. Echter bleef
dit niet alleen iets voor academici of elites: door het verhaal van Vercingetorix op scholen te vertellen
kregen Franse leerlingen ook de behoefte om zich aan hem te spiegelen en Vercingetorix als het ware
te emuleren. Hierdoor werd de mythe rondom Vercingetorix een organisch iets dat zich in de Franse
volksgeest heeft genesteld.
“In praktische termen plaatsen helden de mensheid op hun ondersteunende schouders, en dragen de
mensen naar de bloeiende beschaving.”
—Andrew Bernstein
Een veelvoorkomende notie rondom heldendom is dat een heldenfiguur altijd iemand is die zichzelf
opoffert ten dienste van zijn doel of zijn waarden. Het tegendeel is echter waar: wat mensen aantrekt
tot heldenfiguren is niet omdat ze zichzelf opofferen, maar juist hun grote mate van zelfvervulling. Dit
is ook wat mensen in staat stelt om een emotionele band met de held te scheppen. Ze varen als het ware
mee op het tij van toewijding dat de Held uitstraalt. Helden bezielen mensen, en dragen bij aan zingeving.
Ook helpt het wanneer mensen zelf in een lastige situatie zit. Men vraagt zich af wat de held in dezelfde
situatie had gedaan: “What Would Jesus Do?”
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Modernistische misvatting
Als men echter een held wil gebruiken als voorbeeld moet een duidelijke consensus bestaan over wat
diegene nu juist heldhaftig maakt. Jammer genoeg is het exact dit wat de laatste jaren in het bijzonder
onder vuur is komen te liggen. Ik denk dat bij u, waarde lezer, de afgelopen zomer van 2020 nog vers in
het geheugen gebrand staat. Hoe de mensen, die voorheen altijd als grote helden gezien werden, letterlijk
en figuurlijk van hun sokkel getrokken werden in de Verenigde Staten. Het fysieke omstoten echter, is
slechts een symptoom van de mentale rot die al vijftig jaar aan de gang is in onze samenleving. Mensen
zien helden niet meer als toonbeelden, maar als een bedreiging. Iemand die tegen de massa ingaat is geen
innovator maar een rare snuiter. In Nederland zijn wij hier als geen ander goed in: “Doe maar normaal,
dan doe je al gek genoeg.” is het devies van de nuchtere Hollander. Het schijnt dat de meeste mensen in
de eerste plaats vervuld worden, niet met bewondering voor, maar jaloezie tegen het heldhaftige. Om een
semi-actueel voorbeeld aan te halen: in de ophef rond CDA-kamerlid Pieter Omtzigt is in ieder geval één
ding kraakhelder geworden: er is voor een deugdzame politicus in Den Haag geen plek. In het zeldzame
geval dat een vaag heroïsch figuur al de kop opsteekt is het eerste reflex om te kijken naar zijn of haar
zwakke kanten of andere tekortkomingen, in plaats van hun deugd. Heldendom uit zichzelf is, paradoxaal
genoeg, een zonde in de ogen van de moderne mens. Die houding komt ook terug in de politiek, die
immers een spiegeling behoort te zijn van de maatschappij.
“Onze tijd is geen tijd van heldendom. Het is een tijd van afgunst, waar luiheid en zelfbetrokkenheid
overheersen. Wie uit durft te blinken, zich durft te onderscheiden van de menigte, wordt neergehaald
door zijn doffe en zelfbenoemde ‘gelijken’.”
				
—Robert Moore, Douglas Gillette
Er is een schrikbarende tendens zichtbaar in het moderne denken over heldendom. Men is het menselijke
aspect van heldendom gaan zien als iets dat vrijwel uitsluitend mythologisch van aard is. Het is zodanig
vreemd voor de moderne mens, die moeite heeft om zich te verplaatsen in een (in zijn ogen) achterhaald
wereldbeeld van zijn voorouders. De moderne mens heeft geen binding meer met zijn culturele wortels
en is doordrongen van cynisme en materialisme. De held is in zijn ogen niet meer dan een middel om de
massa leugens voor te schotelen. De held is fictie, nep. Vanuit dat oogpunt gezien is het niet verwonderlijk
dat men een afkeer heeft ontwikkeld jegens onze eigen nationale heldenfiguren zoals Piet Hein. Alweer
komt de focus bijna uitsluitend te liggen op zogenaamde ‘schaduwkanten’.
Desondanks zou ik toch zeggen dat, ondanks alle verbale protesten de moderne mens nog altijd onbewust
aangetrokken wordt door helden. En dit heeft als reden dat helden niet slechts mensen zijn, maar omdat
de held zijn leven in het teken stelt van eerdergenoemde waarden. Deze waarden zijn in de kern de
vrijheid en de gelijkheid. En door wie worden die het beste belichaamd? Wel, in de eerste plaats door de
eerdergenoemde beroemdheden, acteurs en internetgekkies. Deze zijn niet groot vanwege hun capaciteit
als toonbeeld, of omdat wij ons aan hen kunnen spiegelen, maar eerder vanwege een vaag gevoel dat
deze mensen ‘het gemaakt hebben’. Ze hadden geluk in de loterij van het leven, maar let op! Ze zijn op
geen enkele manier beter dan ons. Het zijn gewone mensen zoals jij en ik, denk daar goed om. Gelijkheid
wordt hier weer boven alles geplaatst. Een ander populair middel om het heroïsche te uiten is in fictie.
Met name in de vorm van superhelden. Hierdoor vallen we echter in een mentale val. We stellen ons
het heldhaftige voor als iets groots, dat wij als gewone mensen niet in handen hebben. Hier doen we
onszelf groot onrecht aan. Iedereen die de geschiedenis ook maar oppervlakkig bestudeerd heeft weet
dat heldenfiguren daadwerkelijk bestaan hebben. Ook al hadden ze de capaciteiten om boven zichzelf
uit te stijgen, waren het nog altijd mensen van vlees en bloed. De neiging tot heldhaftigheid is een
fundamenteel element van onze menselijke psychologie. Dat miskennen draagt alleen maar bij aan de
grote leegte die veel mensen schijnen te voelen in onze tijd.
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Waarom dan helden?
In onze tijd is men nogal gretig om alles wat men vroeger van waarde achtte, omver te werpen. Het
is een culturele revolutie van de hoogste orde. Maar wat kunnen we ermee? Heeft het nog zin om
onze helden te eren wanneer niemand in de bredere maatschappij ze kan waarderen? Ik zou zeggen
van wel. Júist in deze tijd is het belangrijk dat er nog mensen zijn die de vlam brandende houden. Het
is ook vanuit deze overtuiging dat wij onze herdenkingen organiseren. Het is belangrijk om onze
helden te herinneren, niet als overheidspropaganda, maar als mensen van vlees en bloed. Zij waren
in de kern niet anders dan wij, en dat is een grote bemoediging. Het laat namelijk zien dat wij ook in
staat zijn om grootse dingen te bereiken, zolang we vast blijven houden aan onze beginselen en niet
de moed verliezen. Zolang we onszelf ten volle geven voor onze idealen en radicaal afwijzen wat de
moderne wereld ons voorschotelt. In plaats van de atomisering omarmen wij kameraadschap. In
plaats van nihilisme omarmen wij zingeving en zelfvervulling. In plaats van helden te zien als
machtsmiddel zien wij helden als voorbeelden. Voorbeelden van een alternatief. Voorbeelden, van
wat gewone mensen van vlees en bloed kunnen bereiken wanneer de wilskracht er is. Dat zijn
voorbeelden die ik graag zou volgen.
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redevoering

Ernest van der Hallen
herdenking
Vrienden,
Vandaag staan wij hier om een belangrijk man in de geschiedenis van de Vlaams- en Diets-nationale
jeugdbewegingen te herdenken. Exact 73 jaar geleden overleed Ernest Van der Hallen te Lier, dezelfde plaats
waar hij vijftig jaar eerder geboren werd. Al vanaf zijn jeugd bleek hij een enorm beginselvast persoon, iets
dat hij zijn hele leven zou blijven.
Van der Hallen werd in de jaren 20 van de vorige eeuw als het ware de raadsman van talloze jongeren en
werd op deze wijze, zonder daadwerkelijk een officiële functie te vervullen bij de organisatie, de bezieler
van het Algemeen Katholiek Vlaamsch Studentenverbond, het AKVS. Hij richtte zich op de studenten,
omdat hij geloofde in het creëren van een nieuwe jeugd die de Vlaamse idealen zou belichamen.
De kerk geloofde echter in een ondeelbaar België en opende de aanval op het AKVS. De jongeren werd
omgang met Van der Hallen verboden en het AKVS werd zelfs toegang tot de kerk ontzegd. Ondanks deze
tegenslagen zette hij zijn strijd voort. In 1932 publiceerde hij zijn boek “Brieven aan ’n jonge vriend”, wat wel
een evangelie van de non-conformistische jeugd genoemd mag worden.
Wie dit boek leest treft een inspirerend en vlammend betoog tegen nihilisme, materialisme en
middelmatigheid aan. Oftewel: tegen het liberalisme. Hij geloofde dat de jeugd door het aannemen van een
juiste levenshouding en het uitdragen van haar overtuigingen een nieuwe wereld zou kunnen creëren. Zoals
hij schreef: “Het wordt eens onze taak wat sedert eeuwen de taak van elke jeugd telkens opnieuw is geweest:
het leven en het aanschijn der aarde volledig te hernieuwen.”
Uiteraard is de samenleving flink veranderd sindsdien. Globalisering, multiculturalisme, enzovoort. Maar de
zaken die Van der Hallen opschreef in zijn boek zijn niet minder relevant geworden. Sterker nog, misschien
zijn zij wel nóg meer van toepassing. Datzelfde materialisme is nog verder ontaard, nog overheersender
geworden. Vandaag de dag is alles subjectief, is er geen sprake van moraliteit en is de mens gereduceerd tot
een cijfer in economische berekeningen.
En daarom hebben wij als nationalisten niet alleen de taak om Van der Hallen te herdenken op
bijeenkomsten zoals deze, maar ook de taak zijn teksten te bestuderen. Om te zien, gelet op de
omstandigheden van vandaag, welke lessen wij daaruit kunnen trekken. Om zo de juiste levenshouding
aan te nemen en uit te dragen waarin wij geloven. Tegen de liberale stroom in. Graag wil ik afsluiten met
het beroemdste citaat van Ernest Van der Hallen. Een citaat, dat hem, zijn houding en zijn ideeën het beste
omschrijft. Een citaat, dat voor elke nationalist een belangrijke levensles bevat:
“Wees radicaal, wees principieel; wees absoluut; wees hetgeen de burger noemt: extremist.
Geef uzelf zonder meten of rekenen, aanvaard de zogenaamde levensrealiteit niet en laat u
niet door het leven aanvaarden.; geef nooit het strijdbeginsel op.”
Dank jullie wel.
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nationalisme

Waarom de geuzen?
DoorWalram

Af en toe zien wij wel eens reacties die slaan op onze naam. Deze opmerkingen zijn gebaseerd op de
veronderstelling dat wij onszelf ‘Geuzenbond’ noemen omdat wij trachten een zijde in een bepaalde
historische periode na te bootsen, inclusief standpunten en werkwijzen. In dit korte stuk zal ik pogen
uit te leggen waarom wij gekozen hebben om ons verbond te vernoemen naar de geuzen.
Allereerst moet het duidelijk zijn dat wij niet
trachten een historisch conflict na te bootsen.
Wij leven niet onder het bewind van de
Spaanse koning en hebben niet te maken met
een godsdienstige strijd tussen katholieken en
protestanten. Bovendien bestaan er genoeg
verenigingen en festivals waar gebeurtenissen uit
de Tachtigjarige Oorlog nagespeeld worden.
Nu vastgesteld is dat wij leven in het heden en dat
wij onszelf niet zien als de historische geuzen uit
de Nederlandse Opstand, blijft de vraag overeind
waarom wij ons geuzen noemen. Wat is een geus
in onze ogen? Wat kenmerkt deze geus?
Voor ons is de geus een uiting van de Nederlandse
geest, de diep genestelde wil van de Nederlander
om vrij te zijn van vreemde overheersing; het
deel van ons volkswezen dat verlangt zichzelf te
besturen en niets moet hebben van
gecentraliseerde macht in een hoofdstad waar een
vreemde heerser met de scepter zwaait.
Dit verlangen ontstond niet bij de geuzen, het was
al langer aanwezig in de Nederlanden. Heel ver
terug kenden de Batavieren dit gevoel toen zij in
opstand kwamen tegen de Romeinse overheersing
onder leiding van Julius Civilis. In Vlaanderen
was dit gevoel te merken, toen de Klauwaards aan
de kant van de graaf vochten om Franse invloeden
af te weren. Ook de Brabantse Omwenteling,
waarin de Verenigde Nederlandse (en dus niet
‘Belgische’, al helemaal niet in de moderne zin van
de term) Staten rebelleerden tegen het Oostenrijks
gezag, kan als een uiting van dit diepgewortelde

verlangen worden gezien. En laten we de
folkloristische figuur Tijl Uilenspiegel niet vergeten,
die perfect uiting geeft aan dit Nederlandse
vrijheidsgevoel.
De wil om zelf baas over eigen land te zijn kwam
echter voor het eerst duidelijk en nationaal naar
boven in de Tachtigjarige Oorlog. De dwingelandij
van Spaanse zijde deed een Nederlands bewustzijn
ontwaken door de hele Lage Landen. Een wil in
zowel Noord als Zuid, om vrij te zijn van vreemde
overheersing. Een verlangen naar zelfbestuur. Om
deze reden ook dat wij specifiek gekozen hebben
voor ‘Geuzenbond’ in plaats van ‘Batavierenbond’
of ‘Klauwaardsbond’: de geuzen gaven op nationaal
niveau een naam aan een gevoel dat al veel langer
aanwezig was in de Nederlandse volksaard.
In de betekenis van het heden zien wij de term
geus dus als de uitdrukking van de opstandige
Nederlandse geest. Wat doet de geus van de
21ste eeuw? Hij ziet dat zijn volkscultuur
verdrukt wordt door supranationale organisaties
als de Europese Unie, die geleid worden door
neoliberalen en multiculturalisten. Bij het zien
van deze omstandigheden, blijft hij niet hopeloos
en zwaarmoedig klagen over de staat waar
het vaderland zich in bevindt, maar besluit hij
om zich in te zetten voor de belangen en het
voortbestaan van zijn land. Hij doet aan activisme,
hij schrijft stukken waarin hij ageert tegen
negatieve ontwikkelingen, hij leest en hij poogt zijn
denkbeelden te verspreiden. Wil hij dit echter op
effectieve wijze doen, dan wordt hij lid van een
verbond van gelijkgestemden: de Geuzenbond.

21

geschiedenis

albrecht rodenbach
DEEL 1

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

Een volwaardige bespreking van het werk en leven van Albrecht Rodenbach is in een kort bestek als dit een
haast onbegonnen werk. Wanneer de redactie mij toestemming gaf een reeks artikelen over Rodenbach te
schrijven, wist ik reeds dat dit geen eenvoudige opgave zou zijn. De moeilijkheid ligt niet, zoals wel vaker
gebeurt, in het vinden van voldoende informatie, doch in het selecteren van net die gegevens die erin slagen
een voornamelijk Noord-Nederlands publiek te boeien, zonder daarbij afbreuk te doen aan het nalatenschap
van de studentenleider, die we hier te bespreken hebben.
Voor we het leven van Albrecht zelf bestuderen, doen we er goed aan het geslacht Rodenbach te bespreken,
daar zijn grootvader en grootnonkels toch wel enige dubieuze zaken op hun kerfstok hebben staan. Zijn
moeder was origineel een franstalige, geboren te Doornik. Wanneer zij zich op jonge leeftijd in Roeselare
vestigde, werd ze de Vlaamse taal machtig. Langs vaderszijde stamt Albrecht af van een Duitse adellijke
familie uit Adernach aan de Rijn, die een eeuw voor zijn geboorte naar Roeselare trok.
Het waren Ferdinand Rodenbach (Albrechts grootvader) en zijn drie broers (Alexander, Constantijn en
Pedro), die samen de brouwerij Rodenbach zouden oprichten. Een andere gemeenschappelijkheid van de vier
gebroeders is hun aanwezigheid bij de Belgische Revolutie van 1830. Constantijn was zelfs co-auteur van de
eerste versie van de Brabançonne en Alexander lag mede aan de basis van de eerste Belgische Grondwet
en zou daarnaast een invloed hebben gehad bij de keuze voor Leopold van Saksen-Coburg als vorst van
België. Met uitzondering van Alexander, waren de broers tevens werkzaam bij de Grand Armée, het leger
waarmee Napoleon Bonaparte naar Rusland trok. Pedro was zelfs aanwezig bij de Slag van Waterloo, waar
hij niet meer aan Franse, doch aan Nederlandse zijde vocht. Tot zover de unieke geschiedenis van de familie
Rodenbach.
We bevinden ons in de tweede helft van de 19de eeuw en België bestaat een kleine 25 jaar. Albrecht
Rodenbach, bijgenaamd Berten, werd in 1856 te Roeselare geboren als oudste van 10 kinderen. In het
ouderlijk huis werd zowel het Roeselaars dialect als het Frans gesproken, waardoor hij reeds in het lager
onderwijs betere punten behaalde voor Frans dan Nederlands. Aan de Vlaamse hogescholen en seminaries
werd het Frans verplicht als taal gehanteerd. Men kan zich afvragen hoe het mogelijk is, dat iemand met een
achtergrond als Berten in zulke omstandigheden in de ban van het flamingantisme is geraakt. Het antwoord
op deze vraag vinden we bij de priester-leraars van het Klein-Seminarie Roeselare.
Het waren individuen als Gustaaf Flamen en later Hugo Verriest die het latente Vlaams bewustzijn van de
jonge Rodenbach en zijn klasgenoten zouden opwekken en aanwakkeren.
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Beide leraren zouden een grote en blijvende invloed uitoefenen op de geestelijke en litteraire overtuigingen
van de Roeselaarse leerling. Met Gustaaf Flamen zou hij nog jarenlang een intieme briefwisseling
onderhouden. Hugo Verriest versterkte deze drang naar zelfbestuur, en kende Rodenbach “zoo naar als men
eenen mensch kennen kan, en toch is het mij moeielijk over hem te spreken.”
Albrecht was zeker niet de enige die begeesterd raakte door het flamingantisme van de leeraars. Ook
enkele medeleerlingen van de zogenaamde wonderklasse raakten in de ban en zouden deze inspiratie ook
omzetten in actie. Onder leiding van Rodenbach had de jeugd van het Klein-Seminarie zich verenigd. Zij
heetten zichzelf ‘Blauwvoeters’ — een verwijzing naar een roman van Hendrik Conscience. De leerlingen
verzetten zich meer en meer tegen het Franse schoolbestuur door het schrijven van Vlaamse vlugschriften
en gedichten. Dat de kerkelijke overheid niet echt gediend was met dit flamingantisme, spreekt voor zich. Dit
alles zou in 1875 uitmonden in wat men ‘De Groote Stooringe’ gaan noemen is.
Het is 28 Juli 1875 — het naamfeest van de Waalse superior Henry Delbar. Op dit feest zouden twee
Vlaamse gedichten van Rodenbach voorgedragen worden ter ere van de superior. Een dezer gedichten
was een eerste versie van Het Lied der Vlaamse Zonen. Wanneer enkele dagen voor de festiviteiten aan
de leerlingen wordt meegedeeld dat ten koste van een van deze gedichten een Frans lied gezongen zou
worden, zijn deze laatsten furieus. Op het feest zelf passen ze de tekst van het Franse lied aan, en wanneer
de superior het feest afgelast, klinkt voor het eerst het welbekende “Vliegt den Blauwvoet?”, met als
repliek: “Storm op zee!” door de zaal. An sich is deze gebeurtenis eerder anekdotisch, maar kreeg al snel
een legendarische status, wanneer de roddel zich als een vuurtje door de seminaries en colleges van het
Vlaanderland verspreidde. De strijd voor een Vlaams onderwijs was sindsdien niet meer tegen te houden.
Wanneer Rodenbach in 1876 het Klein Seminarie verlaat en naar Leuven trekt, is er nog maar weinig sprake
van een duidelijke theorie omtrent de essentie van de Vlaamse Beweging. Dit hoeft ook niet te verbazen,
want voor de jonge flamingant leek alles overduidelijk: de verfransing verbasterde het Vlaamse volk, en via
het onderwijs werd dit proces door de politieke en kerkelijke overheden gefaciliteerd. Niet het denken, maar
de daad plaatste hij daar tegenover. Veel zou echter veranderen in de laatste vier jaren van het leven van de
student. Dit alles is echter voor een vervolgartikel.
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volksverhaal

de wilde jacht
Door: Zonnevlam

Het was op een dag dat ik een verre tocht over de Veluwe had ondernomen en in de avond bij vriendelijke
boeren had verbleven. Het was reeds tamelijk donker en de duisternis nam snel toe. De zon was
weggezonken in een donkere wolkenbank zonder enige lichtstralen achter te laten in de grijze lucht.
Op de open heide gekomen, zag ik boven de grijze wolken hoog tegen de lucht opgekropt een paar
dondertoortsen met hun bruin-gouden licht. Toen ik het bos in ging, begon het langzaam aan wat te waaien.
Het was er helemaal donker onder het waaiende gebladerde waardoor ik met moeite de weg vond en op
een verkeerd pad geraakte dat ik niet goed kende. Ik gok dat ik maar enkele uren van huis was, maar durfde
niet de weg verder te volgen en keerde dus op mijn schreden terug.
Aan een zijwegje dacht ik een in het bos een hut te zien staan waar houthakkers in de zomer verblijven en
dus ging ik er naar toe om zeker te zijn. Ik meende het even flauw te zien weerlichten. Dicht bij de hut was
een open plek waar het akkermaalshout gevallen was. Daar stond een oude man aandachtig naar de lucht te
kijken die hoog boven de bomen woelde en vreemde glanzen had zoals dat van oud metaal. Op mijn vraag
voor de weg keek de oude man mij onderzoekend aan met zijn grijze ogen. “Ja, de weg is wel goed al loopt
hij een beetje om. Maar als je droog thuis wil komen zou ik maar beter even hier wachten want het weer zal
nog even slecht zijn.” Een paar dikke druppels en een dwarrelende wind volgden op zijn woorden. Dan
gingen we samen naar binnen waar een jongere man bij een zwarte ketel op een klein vuurtje twee bekers
koffie stond in te gieten.
De hut bestond uit een dak van dennenstammen en plaggen boven een vierkante kuil uitgegraven in de
grond. Aan de achterzijde van de hut was er nog op oude Germaanse wijze boven het vuur een opening in
het dak gelaten. Aan de zijde van de hut waren er een paar bankjes van zand gemaakt die bedekt waren met
stro en ook dienst deden als bed. Het vuur verspreidde een rode gloed over het eenvoudig verblijf. Spoedig
zaten we alle drie gezellig rond het vuur, elk met een beker koffie in de hand waarbij de twee mannen hun
avondbrood aten.
We hoorden in de verte af en toe gedonder en ik weet niet meer hoe het ter sprake kwam maar toen de
oude man zijn brood op had vertelde hij het verhaal van de Wilde Jager: “Er was eens een oude boer die
een zoon had waarvan hij weinig vreugde beleefde: hij liet zijn oude vader maar werken en verdeed zijn tijd
aan drinken en jagen. Vooral het jagen was zijn grootste liefde. Alleen als hij honger had of zijn honden moest
voeren, kwam hij thuis. Noch de vermaningen van zijn vader, noch de smeekbeden van zijn moeder konden
hem ertoe brengen thuis een kalm en werkzaam leven te leiden.
Toen hij op een dag thuis kwam, vond hij zijn vader ziek in bed en zijn moeder in volledige verslagenheid. ‘s
Nachts werd de vader zijn ziekte nog erger en de volgende dag was hij stervende, wat de zoon echter niet
belette zich gereed te maken voor een nieuwe tocht. Terwijl hij in het achterhuis hiermee bezig was, riep zijn
vader met zwakke stem hem bij zich om hem voor een laatste keer op zijn plicht te wijzen maar de zoon deed
alsof hij niets hoorde. Zijn moeder kwam bij hem met tranen in de ogen smeken bij zijn vader te komen en
thuis te blijven, maar hij keerde zich wervelig om, floot zijn honden en vertrok het woud in.’’
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De stervende grijsaard hoorde dit met lede oren aan, zuchtte diep en sprak: “Zo zult ge dan
eeuwig jagen.” Hierna legde hij zijn hoofd op zijn kussen neer en stierf hij.”
De oude man hield even op met zijn verhaal. Buiten was de wind opgestoken en we konden
de regen stromend horen vallen.
“Na de begrafenis,” vervolgde hij, “trok de moeder in bij een bloedverwant en in de nacht
nadat ze vertrokken was, verzonk het huis met alles wat er in zat. Niemand weet meer waar
het ooit stond. De zoon doolde vanaf die dag rusteloos rond en kon zijn ouderlijk huis nooit
terugvinden. Voor hem uit rennen zijn honden en achter hem komt een drom van weerwolven
en geesten waardoor heel het bos siddert. De omgeving davert van geblaf en gehuil alsof er
duizenden ongelukkige geesten, alsof ze door honden worden opgejaagd, gillend en
jammerend door het woud trekken.”
Plotseling hoorden we buiten een vreselijk geraas. De wind joeg huilend en klagend door de
bomen. De grijsaard zweer. Het licht van het vuur verlichtte zijn oud verweerd gelaat en zijn
witte haar. We luisterden alle drie naar het geluid van de storm: hoe de ene donderslag
mokerde over de andere. “Dat is de Wilde Jacht,” mompelde de oude man...

De Wilde Jager is een Veluws volksverhaal over een veel voorkomend onderwerp van Germaanse
verhalen, namelijk de Wilde Jacht of het Wilde Heer. Dit is een grote stoet van jagers, honden, goden,
oude helden en doden die ‘s nachts door de lucht trekt om op de hellehond te jagen. Deze stoet ging
gepaard met een overweldigende hoeveelheid geluid en hoorngeblaas. De Wilde Jacht vind altijd
plaats rond de Jiel, het midwinterfeest, waarvan de vieringen vroeger ook gepaard gingen met het
luiden van klokken en het blazen van ossen- of midwinterhoorns.
Het verhaal van de Wilde jager wordt hier verteld vanuit het oogpunt van de volkskundige
Gustaaf van de Wall Perné die het gehoord had van een oude boer in een plaggenhut. Het is vanuit
zijn boek ‘Veluwse Sagen’ dat ik deze overlevering heb.

Behoefte aan meer informatie over ons erfgoed en oude gebruiken?
Bekijk dan ook eens de Instagram-pagina
en het Telegram-kanaal van Zonnevlam.

t.me/zonnevlam

@zonnevlam
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geschiedenis

vaderlanders:

Filips van Marnix
van Sint-Aldegonde
Door Fasterade

In de rubriek Vaderlanders schijnen wij steeds een licht op een belangrijke vaderlandse denker. Dat kan
een filosoof zijn, maar ook een historicus of een politicus die een belangrijke bijdrage geleverd heeft aan de
vorming van onze identiteit. In deze editie introduceren wij Filips van Marnix van Sint Aldegonde, leerling
van Johannes Calvijn, raadsman van Willem de Zwijger en vermoedelijke auteur van het Wilhelmus.
Filips van Marnix, heer van Sint-Aldegonde, heer van West-Souburg werd geboren in het voorjaar van 1540
in Brussel. Voor de oorsprong van zijn familie moeten we echter naar Noord-Italië. De familie Marnix
was oorspronkelijk een magistratengeslacht afkomstig uit een dorpje met dezelfde naam, maar was ten tijde
van het bewind van Margaretha van Oostenrijk naar de Nederlanden vertrokken. In 1558 erfde Marnix de
heerlijkheid Sint-Aldegonde, gelegen in Henegouwen, van zijn ouders. Twintig jaar later wist hij tevens
de heerlijkheid West-Sousburg in Zeeland te bemachtigen, hetgeen hem een echte Nederlandse edelman
maakte.
Marnix was zoals eerder genoemd een stellig calvinist. Hij gold als leerling van zowel Johannes Calvijn
als Theodorus Beza als een van de voornaamste calvinistische denkers van de Lage Landen. Hij was
dan ook één van de tweehonderd edelen die in 1565 een Smeekschrift aan landvoogdes Margaretha van
Parma overhandigden, waarin zij haar opriepen om de vervolging van de protestanten te staken en de
Nederlandse gewesten te ontheffen van de Inquisitie. Dit, in combinatie met zijn de facto goedkeuren van
de Beeldenstorm een jaar later, maakte dat hij gedwongen uit moest wijken naar Oost-Friesland. Aldaar
publiceerde hij meerdere polemische geschriften waarin hij felle kritiek uitte op de rooms-katholieke
kerk. De bekendste hiervan was “De Byencorf der H. Roomsche Kercke”, uitgegeven in 1569, en minstens
vierentwintig keer opnieuw uitgegeven tot ver in de achttiende eeuw.
Zijn grootste verdiensten zou Marnix echter leveren tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Hij trad in 1571 in dienst
van Willem van Oranje, waarbij hij een grote rol speelde in diens overgang van het katholicisme naar
het calvinisme. Marnix was tevens buitenburgemeester van Antwerpen. In deze hoedanigheid was hij in
staat om een belangrijke vormgever te worden van de Pacificatie van Gent. Hiermee stond Marnix aan de
wieg van de onafhankelijkheid van de Nederlanden. De Pacificatie was de belichaming van het politieke
ideaal van Willem van Oranje: een staat die alle zeventien gewesten van de Lage Landen zou omvatten, en
een staat die vrijheid van geloof zou garanderen voor zowel protestanten als katholieken. Dit ideaal bleek
jammer genoeg niet haalbaar en enkele jaren later zou de zogenaamde Unie van Brussel splijten waarbij de
opstandige Noordelijke zeven gewesten samen met Vlaanderen zich aaneensloten in de Unie van Utrecht.
De gewesten Artesië, Henegouwen en Rijsels-Vlaanderen bleven trouw aan de Spaanse kroon en vormden
daarom als reactie de Unie van Atrecht (Arras). Ondanks het falen van de Unie van Brussel vormde dit
verdrag later wel de basis voor de Groot-Nederlandse gedachte zoals die door latere nationalisten werd
beschreven:
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Een Nederlandse staat gebaseerd op de soevereiniteit van het volk,
in de vrijheid van Nederlanders om hun eigen lot te bepalen.
‘‘Ras, seventien provincen!
Stelt u nu op de voet,
Treckt de coemste des princen
Vriendelijck te ghemoet;
Stelt u met zijn banieren,
Elck als een trouwe man,
Doet helpen verlogieren
Duc dAlve, den tyran!”
Het falen van de Pacificatie, in combinatie met de val van
Antwerpen maakte echter dat Marnix zich steeds meer ging
distantiëren van de Opstand in zijn geheel. Daarin ging hij op
een bepaald moment zo ver dat hij ervoor zou pleiten om de
gehele Opstand te beëindigen. Dit zette echter zulk kwaad bloed
bij Willem van Oranje en de Staten-Generaal dat deze Marnix
als “Verrader” zouden bestempelen. Spreekt vanzelf dat Marnix
hierna in ongenade was gevallen.
Desondanks kreeg Marnix in 1594 van de Staten van Holland
de opdracht om een Nederlandse vertaling van de Bijbel te
produceren. Dit was nadat hij al de Psalmen van David naar
het Nederlands had overgezet. Hiervoor verhuisde Marnix op (voor die tijd) hoge leeftijd naar Leiden. Hij
overleed echter in 1598, waardoor de klus niet geklaard kon worden. De taak van het produceren van een
Nederlandse Bijbelvertaling zou uiteindelijk belanden bij de Synode van Dordrecht, ruim twintig jaar na het
overlijden van Marnix. Deze vertaling zou de geschiedenisboeken ingaan als de Statenvertaling. De basis
ervan werd dus, zoals bij meerdere grote gebeurtenissen in onze vaderlandse geschiedenis, gelegd door
Marnix.
Normaal gesproken besluiten we deze rubriek met een eindconclusie over de besproken personen. Alleen
was in deze uitgave de persoon en, nog belangrijker, de historische rol van Filips van Marnix, heer van
Sint-Aldegonde dusdanig gecompliceerd dat hij lastig te duiden blijft, zelfs 424 jaar na zijn overlijden.
Enerzijds was hij een groot voorstander van de onafhankelijkheid van de Nederlanden en streed hij in
de politieke strijd zij aan zij met de Vader des Vaderlands. Zijn diplomatieke vaardigheden speelden een
sleutelrol in het aaneensmeden van alle zeventien gewesten in de Unie van Brussel. Aan de andere kant
kwam hij later in zijn leven steeds meer terug op zijn overtuiging en pleitte hij zelfs voor het neerleggen van
de wapens. Zelfs Marnix’ vermoedelijke auteurschap van het Noord-Nederlands volkslied, het Wilhelmus, is
exact dat: vermoedelijk.
Ondanks alle dubbelzijdige aspecten van Marnix valt echter niet te betwijfelen dat hij een grote rol
heeft gespeeld in de vorming van de Nederlandse identiteit. Door zijn raad ontstond in het noorden een
onafhankelijke, calvinistische maar bovenal Nederlandse staat. Die vrijheid bood ons de ruimte om ons als
aparte cultuur- en taalgemeenschap te ontwikkelen die los stond van de bredere Duitse gemeenschap van
het Heilige Roomse Rijk. Men kan eigenlijk haast stellen dat, had Marnix niet gedaan wat hij deed, de kans
best aanwezig is dat wij nu onderdeel zouden zijn van Duitsland. Zijn inspanningen boden ons de ruimte
om de Nederlandse volkseigenheid tot bloei te laten komen in de cultuur, in het geloof, en boven alles in
de taal. Het is daarom met recht dat zijn naam vaak terugkomt in straatnamen, beelden, scholen en andere
gebouwen en instellingen.
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