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Het derde en laatste deel in een reeks 
gastartikelen over het leven en werk van 

Vlaams studentenleider Albrecht Rodenbach.

Een kort overzicht van de recente 
activiteiten en ondernemingen van de 

Geuzenbond.

Een uiteenzetting over de geschiedenis en 
denkbeelden van Europees Nieuw Rechts.

Een gastartikel van een nieuwe 
studentenvereniging actief in Leiden.
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Weerlegging van argumenten die vaak worden 
aangehaald om nationale trots onderuit te halen.

In deze editie van onze vaste rubriek ‘Vaderlanders’ 
behandelen wij de priester, letterkundige en Groot-
Nederlander Marcel Brauns.

In deze nieuwe rubriek recenseren wij kort boeken 
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V O O R W O O R D
Beste lezer,

Toen de eerste berichten over het coronavirus ons bereikten, raakten wij en vele nationalisten met ons 
in een modus van bezorgdheid. Overheden leken niet daadkrachtig op te treden, de grenzen bleven 

(zoals gewoonlijk) wagenwijd openstaan en verhalen over mensen die neervielen in China maakten het 
dat wij niet konden inschatten wat er nu op ons afkwam. Het leek ook een kans, overheden die niet goed 

optraden tijdens een crisissituatie. Kans om zelf hulpacties te organiseren, kans om te pleiten voor een 
onmiddellijke sluiting van de grenzen, enzovoort. 

De daaropvolgende maanden hebben wij zelden, eigenlijk nooit, over maatregelen bericht. Af en toe een 
vermelding in het voorwoord van De Stormlamp, met als meest kritische uitspraak het veroordelen van 

de verdeling van ons eigen volk middels de coronapas in het voorwoord van het laatste nummer.

Redenen daarvoor? Dat zijn er verschillende: de mate waarin het past binnen onze thema’s als 
vaderlandse groep die normaal de focus legt op soevereiniteit, cultuur en migratie, of wij ons wel 

wilden associëren met de complothoek waar toch met enige regelmaat vreemde Qanon-achtige 
uitspraken worden gedaan. Uiteindelijk was er ook nog een simpel praktisch bezwaar: wij zijn een groep 

gericht op nationalistische vorming van de jeugd. Hoeveel kunnen wij inbrengen tegen de staat inzake 
de maatregelen? Daarnaast ook nog de vraag of wij een toevoeging zouden zijn aan de reeds bestaande 

beweging die zich tegen de coronamaatregelen keert, die al enige tijd vrij groot is.

Maar de afgelopen maanden hebben onze visie op deelname radicaal veranderd. De discriminerende 
coronapas, de QR-code, een opmaat van 3G naar 2G en in de toekomst zonder twijfel een verplichte 
vaccinatie. De laatste maanden hebben ons duidelijk laten zien dat het hier niet gaat om een falend 

coronabeleid zoals velen stellen, maar een ontzettend succesvolle opbouw van een totalitaire 
controlemaatschappij. De staat heeft nu instrumenten in handen waarmee zij met de druk op een 

knop miljoenen kan uitsluiten van het maatschappelijk leven, van voorzieningen die van belang zijn. 
Momenteel is deze QR-code gekoppeld aan vaccinatiestatus, maar het is niet ondenkbaar dat deze 

bijvoorbeeld in de toekomst ook gekoppeld zal zijn aan zaken als ‘foute’ opmerkingen op sociale media. 
Deze ontzettend machtige middelen gaat de staat nooit meer loslaten.

Daarom staan wij op. Wij, jonge Nederlandse nationalisten, willen niet opgroeien in zo’n samenleving. 
Wij willen niet dat de volgende generaties tot slaaf gereduceerd worden in een controlemaatschappij 
waar mensen niet over hun eigen lichaam, eigen acties en eigen gedachten beslissen. Niet alleen staan 

wij op omdat wij dit niet wenselijk achten, maar wij staan ook op omdat wij dat verplicht zijn aan 
onze voorouders, die dit land hebben opgebouwd, en nakomelingen, aan wie dit land zal worden 

doorgegeven.

Wij wensen jullie een strijdbaar 2022.



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

B i j e e n k o m s t  L e i d e n

B o e r e l e w e n s  m a a k  s a a k !

B e z o e k  a a n  L e u v e n

Leden van de Geuzenbond zijn begin september in Leiden bij 

elkaar gekomen voor een wandeling in Polderpark Cronesteyn. 

Na de wandeling hebben zij in een café gezellig bijgepraat over 

de activiteiten en doelen van het verbond.

De Geuzenbond nam in oktober deel aan een internationale 

actie tegen de zogeheten ‘plaasmoorde’ in Zuid-Afrika. Blanke 

Afrikaners, die voor een groot deel afstammen van Nederlanders, 

zijn meestal het slachtoffer van deze gruwelijke moorden. 

Daarom trokken activisten naar de Zuid-Afrikaanse ambassade 

in Den Haag met pamfletten waarop de tekst “Boerelewens 

maak saak” (Boerenlevens doen ertoe) stond. Zij hebben deze ook 

gedeponeerd in de postbus van de ambassade.

Begin oktober hebben leden van de Geuzenbond Brabant een bezoek 

gebracht aan de oude Brabantse hoofdstad Leuven. Daar zijn ze op 

plaktocht gegaan om het straatbeeld iets op te schonen van

extreemlinkse propaganda.
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n i e u w s b e r i c h t e n
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W a n d e l i n g  Z a n d v o o r t

S p o r t m i d d a g e n  B r a b a n t

P l a k a c t i e  Z w a r t e  P i e t

De Geuzenbond Holland organiseerde eind oktober een 

wandeling in de Amsterdamse Waterleidingduinen bij 

Zandvoort.

De Geuzenbond Brabant heeft zowel in Noord-Brabant als 

in Antwerpen verschillende sportmiddagen georganiseerd 

in de natuur. De nadruk lag tijdens deze bijeenkomsten op 

weerbaarheidsoefeningen.

In november kondigde het laffe Maastrichtse sinterklaascomité aan 

dat de traditionele Zwarte Piet geen deel meer zou uitmaken van het 

sinterklaasfeest in de stad. Dit na aankondigingen vanuit de anti-

Nederlandse haatorganisatie KOZP. De Geuzenbond heeft als reactie 

daarop pro-Zwarte Pietklevers verspreid in Maastricht.
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n i e u w s b e r i c h t e n

S t o p  d e  t o t a l i t a i r e  c o n t r o l e s a m e n l e v i n g !

S i n t e r k l a a s v i e r i n g

Leden van de Geuzenbond waren aanwezig op de grote 

betoging tegen de coronamaatregelen in Utrecht. Daar hebben 

zij honderden pamfletten uitgedeeld met de doelstellingen en 

activiteiten van ons jongerenverbond.

Geuzenbond-leden zijn in de sinterklaasperiode samengekomen voor 

een gezellige viering van dit traditionele feest. Hier hebben zij een 

documentaire gekeken over de geschiedenis van de Zwarte Piet- 

tradities in Nederland en andere delen van Europa.

volg ons ongecensureerd 

op telegram!
@Stormlamp
@Weerwoord
@GeuzenbondBrabant

@GeuzenbondHolland
@GeuzenbondOverijssel
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a l b r e c h t  r o d e n b a c h
DEEL I I I

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

g e s c h i e d e n i s

Nadat we in de voorbije twee uitgaven ingingen op het leven van Albrecht Rodenbach als leerling aan 
het Klein-Seminarie Roeselare en als rechtenstudent aan de Katholieke Universiteit Leuven, is de tijd 
aangebroken hem vanuit een ander perspectief te bestuderen.

Reeds op jonge leeftijd vertoonde Berten heel wat creatief talent. Hierdoor verwierf hij al snel de bijnaam 
Wonderknape. In het eerste nummer van het Rodenbachsblad, dat in 1909 werd uitgegeven, verhaalt Emiel 
Lauwers hoe “nog kind zijnde en nauwelijks bekwaam ’t zij penne of potlood tusschen zijn vingers te houden, 
in eenen duiveslag de markt van Rousselaere afteekende die vol soldaten stond.” Niet alleen spreken en 
schrijven, maar ook het tekenen was hem blijkbaar aangeboren.

In vele van zijn gedichten is de lyrisch-romantische traditie van het Klein-Seminarie duidelijk merkbaar. 
Rodenbach zou deze stroming, die hij van zijn leermeester Hugo Verriest overnam, verderzetten en tot 
een hoger niveau verheffen. Geheel in de geest van Guido Gezelle voedde Verriest zijn leerlingen op in de 
lyriek als “Vlaming dien God Vlaming schiep.” Rodenbach neemt aldus een belangrijke schakel in binnen 
de genealogie van de West-Vlaamse romantiek, die uiteindelijk zou uitmonden bij Cyriel Verschaeve. Op 
poëtische wijze wordt Gezelle wel eens de vonk genoemd; Verriest het vuur; en Rodenbach de brand.

Naast zijn leermeesters op het Seminarie had ook Hendrik Conscience, de grote Vlaamse volksromanticus, 
een niet te onderkennen invloed. Het is voor de moderne Vlaming soms moeilijk om de persoonlijkheid 
van Conscience historisch te plaatsen — men kent hem als “de man die zijn volk leerde lezen,” maar dat 
het een tijdgenoot was van Gezelle, en ten tijde van Rodenbach nog boeken uitbracht, weet men meestal 
niet. De Kerels van Vlaanderen, waarop Rodenbach het hele concept van de blauwvoeterie baseerde, werd 
bijvoorbeeld uitgegeven in het jaar 1870, toen Rodenbach 14 jaar oud was. Wat voor ons allen als een 
Vlaamse klassieker geldt, kwam toen vers van de pers.

Men mag hieruit echter niet besluiten dat de werken van Rodenbach een eng nationalisme of een Vlaams 
particularisme voorop zetten. Verre van zelfs. Uit diezelfde Gezelliaanse erfenis had Rodenbach een brede 
Europese visie meegekregen. Gudrun, een drama in vijf bedrijven, is hier het beste voorbeeld van. Zeer 
duidelijk zijn hier de invloeden van de Noordse sagen en Richard Wagners Nibelungenlied. Verschaeve 
noemde het een mijlpaal in de geschiedenis van de Vlaamse literatuur en mede dankzij hem is de 
Gudrunfiguur ook nu nog het symbool van de trouwe en dienende liefde.
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Laat ons ook zijn liederen niet vergeten. In de Leuvense Studentencodex van 2017 staan er zeven liederen 
waar de naam Rodenbach bij staat. Laat ons onszelf hier beperken tot slechts één: Klokke Roeland. De 
origine van wat tegenwoordig het Gents volkslied is, is te vinden op de studentenlanddag van 1877, 
waarover we in het vorige artikel reeds spraken. Wanneer Pol De Mont één van zijn gedichten wilde 
voordragen, begonnen de klokken van de beiaard te spelen, waarop De Mont zou hebben uitgeroepen: 
“Luistert! Roeland klept en zijn trage noten verkonden: als ik kleppe dan is ’t brand, als ik luide, dan is ’t 
victorie in Vlaanderland!” Deze zinnen zouden de laatste twee verzen van het refrein worden.

Doorheen het lied is een bepaalde evolutie merkbaar, zowel inhoudelijk als melodisch. Het lied begint zeer 
traag, om dan uit te monden in een strijdlustig refrein waarin de helden Artevelde en Hyoens als het ware 
herrijzen uit hun graf en vergezeld van een ritmisch voetgestamp richting de strijd bewegen. We vertrekken 
van het sombere beeld van een vergrijsde toren, om via het bronzen lied te eindigen bij het goud van de 
dageraad, die over Vlaanderen trekt.

Naast de Rodenbach, die epische heldendrama’s schrijft en over het Vlaams ontwaken dicht, treffen we 
in zijn werken nog een andere Rodenbach aan, die zijn dichtkunst aanwendt om met zijn persoonlijke 
problemen om te gaan. Men herkent er de gekwelde geest van Goethes Faust en de pathetische oproep naar 
vrijheid zoals deze in de Sturm und Drang literatuur van Schiller voorkomt. Ook in Gudrun merken we dit 
op: de hoofdpersonages zouden personificaties van zijn eigen karaktertrekken zijn: de verhoudingen tussen 
Gudrun enerzijds en Herwig, Allectus en Camillus anderzijds zouden zijn eigen verhoudingen tegenover de 
vrouw zijn; Carausius zou het arrivisme zijn dat Rodenbach bij zichzelf herkende.

Wie weet wat Rodenbach nog geschreven zou hebben, had hij langer geleefd? Meer dan wat mijmeren 
kan men hier niet over doen. Geweten is dat hij plannen had een toneelcyclus te schrijven aan de hand 
van zowel historische, literaire als mythologische helden. De Humana Comœdia heeft door toedoen van 
zijn vroege dood helaas niet mogen zijn. Men mag echter niet treuren om wat niet heeft mogen zijn, maar 
moet net tevreden zijn met wat is. En alhoewel Rodenbach zelf er als persoon niet meer is, is zijn geest nog 
springlevend. De Vlaamse Beweging, het Vlaamse studentenleven en de Vlaamse literatuur zouden niet zijn 
wat ze nu zijn zonder de Wonderknape uit het Klein-Seminarie Roeselare.

Met deze slotbeschouwing sluit ik dit artikel, en daarmee ook de hele artikelenreeks, af. Graag had ik de 
redactie van De Stormlamp nogmaals bedankt mij deze opportuniteit te schenken. Ik hoop ook dat de lezer, 
of deze nu Vlaams is of niet, of deze nu student is of niet, geboeid was door hetgeen hier uiteengezet werd.

WWW.NSV.BE
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w i j s b e g e e r t e

nieuw rechts?
Wat is

Door Walram

Af en toe komt de term ‘nieuw rechts’ voorbij in de media. Enkele maanden terug werd in een reportage 
van het VTM-programma Telefacts nog gesproken over de opkomst van ‘nieuw rechts’. Hiermee doelen 
zij op een rechtse en populistische stroming die anders is dan wat als ‘normaal’ rechts wordt gezien. Ook 

wordt de term wel eens gebruikt om het Anglo-Amerikaans neoconservatisme van o.a. Reagan en Thatcher 
aan te duiden. Laat één ding duidelijk zijn: deze zaken zijn niet wat in dit artikel beschreven zal worden. 
In plaats daarvan zal dit artikel een kort overzicht geven van een stroming die zeer invloedrijk is geweest 
in dissident-rechtse kringen: Europees Nieuw Rechts, ook wel bekend onder de Franse benaming Nouvelle 

Droite.

Om uit te leggen wat Nieuw Rechts precies is, is het handig om eerst te stellen wat deze stroming juist 
niet is. Ten eerste is zij géén afgebakende ideologie, geen -isme met de daarbij horende dogma’s. Nieuw 
Rechts vormt namelijk een filosofische stroming, een denkrichting met daarin verschillende visies met 
gemeenschappelijke kenmerken. Ten tweede is Nieuw Rechts niet het marktaanbiddende neoconservatisme 
en -liberalisme van de Anglo-Amerikaanse stromingen beschreven in de eerste alinea. Het formuleert 
immers scherpe kritiek op het liberale marktdenken. Ten derde is Europees Nieuw Rechts geen 
heruitvinding van een totalitaire ideologie, maar verwerpt het juist het liberalisme én het marxisme op basis 
van een totalitarismekritiek.

Oorsprong en geschiedenis
Vooraleer de kenmerken van Nieuw Rechts besproken worden, is het eerst belangrijk de intellectuele 
oorsprong en geschiedenis van de stroming te begrijpen. Nieuw Rechts baseert een groot deel van zijn 
filosofie op denkers uit de Conservatieve Revolutie, een stroming die in verschillende delen van Europa 
aanwezig was, maar voornamelijk in de Duitse Weimarrepubliek bestond.
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De blik op het verloop van de geschiedenis is bijvoorbeeld 
hoofdzakelijk die van de Duitse Oswald Spengler, uitgebreid 
behandeld in het vorige nummer van dit blad. Verder neemt 
Nieuw Rechts ook inspiratie van de Italiaan Vilfredo Pareto, 
iemand die zij in een traditie van intellectueel polytheïsme 
plaatsen vanwege zijn visie op hoe ooit onderdrukte religies of 
ideologieën, de voorgaande denkrichting proberen uit te roeien 
zodra zij dominant worden. Naast een aantal ‘rechtse’ filosofen 
baseert de stroming zich echter ook op een aantal ‘linkse’ of 
zelfs marxistische denkers. De belangrijkste hiervan is Antonio 
Gramsci, waarover later in het stuk meer. 

Hoewel de intellectuele wortels van de stroming dus 
voornamelijk in de vroege twintigste eeuw liggen, begon Nieuw 
Rechts als stroming pas rond het einde van de jaren 60 en het 
begin van de jaren 70. In 1968 werd in Frankrijk door filosoof 
Alain de Benoist de Groupement de recherche et d’études pour la 
civilisation européenne opgericht, afkorting GRECE (niet geheel 
toevallig het Franse woord voor Griekenland). Deze groep keerde zich af van zowel de methodes als een 
aantal ideologische onderdelen van het nationalisme in Frankrijk toentertijd. GRECE is de belangrijkste groep 
in de ontwikkeling van Nieuw Rechts geweest en bestaat nog altijd.

Buiten Frankrijk ontstonden er ook verschillende Nieuw Rechtse groepen. Zo ontstond in Duitsland het 
Thule-Seminar en bestaat in de Lage Landen tot op heden Knooppunt Delta als vertegenwoordiger van 
Nieuw Rechts.

Tegen liberalisme en marxisme
Het belangrijkste kenmerk van Nieuw Rechts is dat deze stroming de twee op gelijkheidsdenken gestoelde 
ideologieën, namelijk het liberalisme én het marxisme, verwerpt. Nieuw Rechts beschouwt deze twee 
als puur economische denkbeelden: een bepaalde herordening van de wijze waarop middelen verdeeld 
worden zou leiden tot het oplossen van allerlei problemen en vooruitgang. Bij het liberalisme is dit het 
overlaten van alles aan de markt, bij het marxisme het verdelen van middelen door de staat. Aan deze twee 
denkwijzen liggen dus dezelfde dogma’s ter grondslag. Alleen, zo stelt Nieuw Rechts, trekt het marxisme de 
logische conclusie uit deze dogma’s, door de gelijkheid verder door te trekken dan slechts de ‘gelijke kansen’-
samenleving van het liberalisme.

Een belangrijk deel van de kritiek van Nieuw Rechts op het gelijkheidsdenken is aan te treffen in de 
totalitarismekritiek van de stroming. Nieuw Rechts ziet totalitarisme niet per se als de totale macht van één 
tiran of partij, maar als de tirannie van de massa’s; een situatie waarin de individu zo gecontroleerd wordt 
door de meerderheid dat hij niet kan afwijken of uitblinken. Hier onderscheidt de stroming twee varianten: 
hard totalitarisme en zacht totalitarisme. Allereerst de meest duidelijke, het harde totalitarisme. Dit is de 
vorm waarbij de staat hard optreedt om de gewenste onpersoonlijke maatschappij te bereiken, zoals te zien 
is geweest in marxistisch-socialistische staten. Het zachte totalitarisme daarentegen nuttigt meer geleidelijke 
en minder zichtbare paden voor de gemiddelde burger; middels het consumentisme verdwijnen de doelen 
en identiteiten buiten het willen bezitten van bepaalde luxegoederen. Beide vormen leiden tot hetzelfde: 
een ‘koude’ maatschappij, met een einde aan het nastreven van politieke doelen en het verheerlijken van 
concepten als het geld of de gelijkheid; een controlerende, identiteitsloze massa die afwijkende meningen 
verdrukt en een gebrek heeft aan natuurlijke gemeenschap.

Europa der Volkeren
Een ander belangrijk onderdeel van de Nieuw Rechtse stroming vormt de visie op hoe het Europees 
continent eruit moet komen te zien, namelijk het zogenaamde Europa der volkeren, ook wel het Europa van 
de Honderd Vlaggen genoemd. Dit Europa zal bestaan uit historische regio’s zoals bijvoorbeeld Bretagne, 
Schotland, Catalonië, enzovoort, in plaats van uit jakobijnse eenheidsstaten zoals Frankrijk.

De Keltische knoop dient als beeldmerk 
van GRECE en verschillende andere 
Nieuw Rechtse groepen.
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In deze historische Europese staten zullen de 
volkeren hun cultuur op de best mogelijke 
wijze tot bloei kunnen brengen, waardoor 
er in Europa een inheemse multicultuur 
behouden blijft. Dit streven van behoud van 
de rijke Europese multicultuur noemt Nieuw 
Rechts etnopluralisme, hetgeen bedreigd wordt 
door zowel het jakobijns centralisme als de 
massamigratie.

Verder beschouwt Nieuw Rechts de positie van 
Europa ook vanuit een geopolitiek standpunt. 
Europa moet sterk staan in de wereld, los van 
(oorspronkelijk) het liberale Washington en het 
rode Moskou. Nu is in de loop der jaren het 
rode Moskou van het toneel verdwenen, maar 
het uitgangspunt blijft hetzelfde: Europa moet 
krachtig staan in de wereld om niet de speelbal 
van andere mogendheden te worden. Dit vereist 
een zekere mate van Europese eenwording 
volgens Nieuw Rechts.

Europees veelgodendom
Geheel in lijn met het eerdergenoemde etnopluralisme, trekt Europees Nieuw Rechts deze analyse ook 
consequent door naar het vlak van religie. Ze beschouwen, in de lijn van Nietzsche, het christendom als 
kiem van het gelijkheidsideaal binnen het Europees bewustzijn. Met de introductie van het christendom in 
Europa werden de inheemse geloven verdreven, en vervangen met iets dat niet specifiek is aan een bepaalde 
cultuur. Nieuw Rechts ziet hier grote gelijkenissen met het jakobinisme en het imperialisme. Daarom wordt 
er gekeken naar de oude Indo-Germaanse godsdiensten, die net als hun beoogd Europa, de nodige diversiteit 
bevatten.

Deze heidense inslag zorgde echter voor een breuklijn tussen traditioneel, conservatief rechts in Frankrijk en 
de Nouvelle Droite. Het christelijke, katholiek in het geval van Frankrijk, rechts kon zich voor een groot deel 
goed vinden in de analyses van Nieuw Rechts over het liberalisme en het marxisme. De bij die stroming 
horende afkeer van het christendom zorgde er echter voor dat conservatief rechts zich ervan distantieerde.

Anti-imperialisme
Opnieuw consequent met dit etnopluralisme verwerpt Nieuw Rechts ook het kolonialisme. De volkeren 
van de wereld moeten onafhankelijk de mogelijkheid krijgen zelf tot ontwikkeling en bloei te komen. In 
tegenstelling tot anti-kolonialistisch links echter, verwerpt men ook het schuldgevoel aan de hand van 
Vilfredo Pareto’s filosofie: als de Chinezen, de Arabieren of welk ander volk dan ook, door een andere loop 
van de geschiedenis de kans hadden gehad om ons te onderwerpen, dan hadden zij dat ook gedaan.

Een ander element van het huidige imperialisme dat Nieuw Rechts verwerpt is het interventionisme 
omwille van de ‘mensenrechten’. Deze zogenaamde ‘universele mensenrechten’ zijn in werkelijkheid 
jakobijnse, Westerse waarden ontwikkeld in de Verlichting. Om deze waarden als universeel te zien geldt als 
eurocentrisch denken en om andere volkeren deze Westerse waarden middels (militaire) interventie op te 
leggen is in feite imperialisme. Nieuw Rechts stelt tegenover de ‘universele’ mensenrechten de rechten van 
volkeren.

Metapolitiek
Om deze doelen te bereiken grijpt Nieuw Rechts niet naar de partijpolitiek, maar kijkt men naar de ideeën 
van de Italiaanse communist en denker Antonio Gramsci. Gramsci stelde dat het kapitalisme in stand werd 
gehouden door de culturele hegemonie van de bourgeoisie, waardoor de arbeidersklasse niet voor het 
communisme koos.

Een aantal inheemse bevolkingsgroepen in Europa die tot 
op heden geen eigen staat hebben.
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Daarom dacht hij dat een omwenteling makkelijker te bereiken zou zijn door de cultuur in een land te 
veranderen en dus een eigen culturele hegemonie te creëren. Daaruit trekt Nieuw Rechts de les dat er moet 
worden ingezet op een cultuurverandering in verschillende leidende sectoren, waardoor oplossingen die 
voorheen als extreem werden gezien, langzaam in het publieke debat zullen geraken. Deze verschuiving van 
wat bespreekbaar is wordt ook wel het Overton-venster genoemd.

De cultuur is immers geen onbelangrijk onderdeel: het is een centraal element van wat een maatschappelijke 
consensus mogelijk maakt. Daarom wil Nieuw Rechts zaken in het collectief bewustzijn brengen, zoals het 
liberalisme en het socialisme eerder ook hebben gedaan: de metapolitieke strijd.

Conclusie: de invloed van Nieuw Rechts
Het is uiteraard nuttig om te weten waarvoor Europees Nieuw Rechts staat. Maar deze uitleg zou niet nodig 
zijn indien de stroming geen tot weinig invloed gehad heeft op dissident rechts in Europa en daarbuiten. 
Dit is echter niet het geval; de stroming heeft het rechtse denken sterk beïnvloed. Het bekendste voorbeeld 
van de afgelopen tien jaar is natuurlijk de Identitaire beweging, die door heel Europa te zien was en 
duidelijk ideeën van Nieuw Rechts overnam. Voornamelijk de metapolitieke visie, het Europese aspect 
en het etnopluralisme kwamen in deze beweging naar voren. Zelfs nu de Identitairen langzaam lijken te 
verdwijnen, al dan niet door staatsrepressie, blijven de ideeën over metapolitiek breed gedeeld op dissident 
rechts in Europa en de Angelsaksische wereld. Het is dus zonder twijfel nodig om deze stroming te kennen 
om het belang van metapolitiek bij hedendaagse bewegingen te begrijpen.

Dit artikel is een uiteenzetting van een filosofische stroming en vertolkt niet per se de standpunten van dit 
tijdschrift of de Geuzenbond.
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Sinds het begin van dit academisch jaar is er in Leiden een nieuwe vereniging actief – 
de Groot-Nederlandse Studentenvereniging, GNSV. Dit artikel dient als introductie voor deze 
nationalistisch-georiënteerde vereniging voor en door studenten. Hoewel we inmiddels weer in een 
maatschappelijke afgrendeling terecht zijn gekomen, zal ik hieronder enige uitleg verschaffen over de 
ideologische uitgangspunten van de vereniging, en wat de studenten onder ons kunnen doen om lid te 
worden.

Als GNSV gaan wij uit van enkele basis-aannames die voor ons het fundament vormen van ons 
gedachtegoed. Als eerste is er de overtuiging dat de mensheid onderverdeeld is in verschillende 
gemeenschappen. Dit begint bij het traditionele gezin. In bredere zin is de mens onderdeel van een 
familie, en in het verlengde daarvan is de mens onderdeel van een volk. Deze volkeren hebben het 
collectieve recht op zelfbeschikking, wat het beste gegarandeerd kan worden door de natiestaat die het volk 
vertegenwoordigt. Vanwege het verlies van traditionele identiteiten met de intrede van het modernisme, zijn 
mensen door de jaren steeds op zoek gegaan naar nieuwe vormen van identiteit. De GNSV verwerpt de 
globalistische opvatting van ‘De Mensheid’ als identiteit.

Door Roelof

D e  G r o o t - N e d e r l a n d s e 
S t u d e n t e n v e r e n i g i n g

g a s t b i j d r a g e

Ter introductie:
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De realiteit leert dat de mens gelukkig is wanneer hij deel uitmaakt van de stabiele gemeenschappen die 
hierboven genoemd zijn. Deze bieden een gevoel van saamhorigheid en geborgenheid, die tegelijkertijd de 
eigenheid van alle culturen op lange termijn kan helpen om te overleven.

De tweede grote pijler van de vereniging wordt al verklapt door de naam: De Groot-Nederlandse gedachte. 
Dat wil zeggen dat de GNSV actief streeft naar een vereniging van alle Nederlandstalige gebieden in Europa 
onder één natiestaat. Hierbij gaan wij uit van het gegeven dat Vlamingen en Nederlanders in feite één volk 
zijn, die alleen gescheiden zijn door een kunstmatige grens die het gevolg is van dynastieke en religieuze 
conflicten, uit een tijd waarin men voor het nationaliteitsbeginsel geen oog had. Om deze reden zoeken wij 
ook het contact met groepen gelijkgestemden in Vlaanderen.

De “vermarkting” van de wereld moet in onze ogen tenslotte teruggeschroefd moeten worden, en in plaats 
daarvan moet de economie teruggebracht worden tot een economie die steunt op het beginsel van ‘oikos-
nomos’: een economie die rekening houdt met ecologisch welzijn, die ingebed is in het concrete leven van 
de mens, en die wordt bepaald door een politiek-ethisch waardensysteem, in plaats van andersom.

Hierboven staan een aantal mooie posities beschreven, maar wat komt daar nou in de praktijk van terecht? 
Naast de gebruikelijke bijeenkomsten zoals gezellige borrels worden er ook lezingen georganiseerd, maar 
ook culturele uitjes en op termijn ook reizen in binnen- en buitenland. Daarnaast kunnen leden ook 
verschillende trainingen krijgen die bijdragen aan de politieke vorming. Denk hierbij aan debattrainingen 
of workshops grafische vormgeving. In ieder geval hebben we genoeg te bieden wat activiteiten betreft. 
De studentikoze levensstijl houdt in dat je op de activiteiten van de GNSV mensen kan ontmoeten, en 
kameraadschappen kan sluiten die je een leven lang met je mee kan dragen. Onze identiteit als studenten 
spreekt zich uit in onze linten, en in onze woorden. De GNSV is er als politieke vereniging voor rechtse 
studenten die met een kritisch oog naar de maatschappij kijken, en die de linkse leerstof in de collegezalen 
zat zijn!

Dit was een kort overzicht van onze vereniging, en we moeten nog ver komen. Daarom zijn we altijd 
op zoek naar enthousiaste medestudenten die bereid zijn het verschil te maken op hun universiteit of 
hogeschool. Ben jij een student die niet zomaar alles slikt wat de media hem voorschotelt? Ben je op zoek 
naar gezelligheid? Ben jij bereid om je actief in te zetten voor de nationalistische zaak? Schroom niet en 
meld je direct aan, en wie weet zien we jou binnenkort op een van onze bijeenkomsten!

GNSV is op Instagram te vinden onder de gebruikersnaam @GrootNederlandseSV





19

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

H e t  o n t s t a a n  v a n  h e t  U d d e l e r -  e n  B l e e k e  m e e r
Door Zonnevlam

Het was in de tijd toen de reuzen de hemel belegerden 
en er in het Uunilo(1) een grote slang huisde. De ruwe 
reuzen, onderdanen van de machtige Winterreus, waren 
hun oorlog tegen de Zomergoden begonnen. Met het zand 
uit de Wolfskamer(2) werkten ze zich de Woldsbergen op, 
maar Thunar, de geweldige Dondergod, hield hen nog in 
bedwang.

Er wapperden al enkele najaarsnevelen over de wouden, net 
als grauwe vaandels van het naderende winterleger, en grote 
wolkwolven worstelden met de Zonnegod.(3) Woest gromde 
de Donderaar met zijn rode baard zodat de reuzen voor een 
korte tijd bang wegvluchtten. De reigers en de zwaluwen 
verschrikt en angstig door de naderende slag, vluchtten snel 
naar het zuiden.

De Winterreuzen verzamelden zich in het woud en riepen daar de hulp in van de grote monsterslang, die 
door haar dodende adem de bladeren der bomen deed verkleuren en verdorren en overal giftige achterliet 
waar het kroop. In dat woud van hels rode en giftig gele kleuren sloten de reuzen een verbond met de 
slang. De bomen waren zo ontstemd van dit verdrag dat ze veel bladeren lieten vallen.

De volgende dag kronkelde de slang zich om de hoogste eik in het woud naar boven om zo haar gif in de 
hemel te braken en de reuzen wierpen hagel met hun handen. Thunar trok nu van overal grote wolken 
samen om dit tegen te houden. Van ver over de eindeloze wolkenvelden kwam hij aangereden in zijn 
woest rollende, met twee zwarte bokken bespannen, strijdwagen. Als een rode vlag wapperde zijn baard 
in de wind en de bokken sloegen met hun hoeven de vonken af op de wolkenweg. De hele hemel stond 
in brand en mokerslagen dreunden dat de aarde er begon van te schudden.

Daarom hief de slang haar kop met opentrokken kaken door de wolken omhoog en blies haar stinkende 
adem in het blauwe hemelgewelf waardoor het zwart werd. Toen hief Thunar zijn nooit missende 
dondermoker op en sloeg hem bliksemend neer op de gesperde slangenkop met zulk een kracht dat het 
monster verpletterd neerviel en de hamer nog zeven mijl diep in de trillende aarde drong. Krakend stortte 
de hoge eik met zijn last in de diepte.

Door het gloeiende bliksemvuur steeg een rotte stank op van het verschroeiende slangengif. In vuile 
bruine wolken walmde het om het gouden hoofd van de Dondergod. Het was alsof het heelal uiteen 
scheurde en de wereld uit haar voegen werd gerukt. Zijn lege wagen achter raasde met de op hol geslagen 
bokken in een woeste vaart over de wolkenweg voort en stortte uiteindelijk neer op de Donderberg. 
Toen werd het stil en de aarde zonk weg in de zee.
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Ver over de velden van wekkende wateren daalde de nacht en torenhoog 
bruisten de golven hun schuimkruinen op. Aan de randen scheurde het 
wolken kleed vaneen. De zeegod(4) blies op zijn schallende hoorn en 
kwam in zijn groot donker schip over de wijde wateren aangevaren. 
Hij nam de dode Thunar mee. Nu kwam de ijsbergenvloot van de witte 
winterreuzen uit het noorden aangedreven en deed het godenschip van 
de wateren vluchten.

Het was een lange en droeve tijd, waarin de ontzaglijke Winterreus 
opperheerschappij voerde. Nadat de aarde terug droog was geworden, 
bleven er twee meren achter zo diep als de wereld. Het ene noemde men 
het Uttiloch en het andere het Godenmeer of het Witte meer. De plaats waar de bokken vielen, gaf men 
de naam Dieren.

Waarschijnlijk werd aan het Godenmeer de Dondergod aangebeden en, toen Thunars hamer, die vanzelf 
weer uit de diepte was gerezen, bij het andere meer gevonden werd, stichtte men daar een heilige 
offerplaats en werden de doden er verbrand.

Een woud trok om beide meren weer op en het groeide zo snel dat het weldra over Uttiloch waarin nog 
steeds het monster begraven lag, dreigde heen te groeien om elk bewijs van zijn bestaan uit te wissen. 
De planten rankten over het water en de wortels woekerde in het water. Maar op een dag, toen er al 
lang mensen woonden bij het kleiner geworden meer, kwam de hele hel en onderwereld hiertegen in het 
verzet. Een helse vlam sloeg op uit het water en al de vuurduivels wrongen zich naar boven.

Roepend joegen zij door het woud en verbrandden het veen en het bos. Hoog langs de lucht reikten de 
vlammen, uit een walmende rook wrong de geest der reuzenslang zich omhoog en vluchtte pijlsnel voort. 
Het grote fiere woud was vernield en werd een woeste, kale vlakte waarin beide nog beide meren liggen.

Naderhand, toen de mensen christenen geworden waren en de oude goden verdreven werden, vertelde 
men tot op vandaag de dag dat er in het Bleeke meer een gouden kalf gezonken was. Maar dat was zo bij 
wijze van spreken, omdat een heidense god daarin was verzonken.

Een kort Veluws volksverhaal dat de strijd tussen de Saksische dondergod Thunar en de wereldslang 
bespreekt. Het verhaal is erg vergelijkbaar met delen uit de Völuspá, maar vindt hier plaats in de Veluwe. 
Het verhaal geeft een verklaring bij hoe verschillende plaatsen doorheen de Veluwe en het oosten van 
Utrecht hun naam hebben gekregen.

Ik heb het verhaal overgenomen uit het boek Veluwse Sagen van Gustaaf van de Wall Perné en vervolgens 
licht aangepast om wat verstaanbaarder te zijn voor de moderne lezer. De twee tekeningen, die mee in dit 
artikel zitten, zijn door Gustaaf van de Wall Perné zelf gemaakt.

1. Een woud (-lo). In het moderne Nederlands zou deze naam ‘Wonnelo’ kunnen zijn.
2. Plaats op de Over-Veluwe, 20 minuten ten oosten van Doornspijk.
3. Mogelijks wordt hier de god Ing/Freyr mee bedoeld. Deze wordt namelijk in een reeks Nederlandse  
   bronnen ook een zonnegod genoemd.
4. Dit kan mogelijks de god Heimdallr of Njörd zijn.
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Hermanus ‘Herman’ Coster werd 30 juni 1865 geboren te Alkmaar. Na zijn tijd op de lagere school
daar, ging hij verder naar het gymnasium in Leiden. Vervolgens zou hij naar de universiteit in Leiden
gaan om daar rechten te studeren.

Als student had Herman Coster een duidelijk Diets besef. In Leiden was hij één van de oprichters van
afdelingen het Vlaamse Willemsfonds en van de Nederlands-Zuid-Afrikaanse Vereniging. Hij zette
zich op verschillende manieren in voor de stamgenoten in het zuiden en in Afrika. Zo sprak hij als een
van de eerste Noord-Nederlanders in het Centrum der Vlaamsche Beweging te Gent om namens de
Nederlandse jeugd steun te betuigen aan de Flaminganten. Uiteindelijk besloot Coster om na zijn
studententijd naar Transvaal te trekken, om de Boeren bij te staan in hun strijd tegen de oprukkende
Engelsen. Hij zag de overwinning van de Afrikaners namelijk als een waarborg “voor ons
onafhankelijk voortbestaan”.

H e r m a n  C o s t e r
E n  h e t  H o l l a n d e r k o r p s

Door Walram

“En de eerste strijd een held in ’t vóórveld vond,
Deinzend niet, voor geen duizlende overmacht,
‘Mannen, wij wijken in den dood alleen’.

Bazuinde ‘t, - en in glorie ging hij heen...
Want de eer, die zijn eer eenmaal vond gewond,
Heeft dit schoon sterven Holland weergebracht”

g e s c h i e d e n i s
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Coster in Transvaal
Toen Herman Coster in 1890 naar Transvaal trok met het doel er werkzaam te worden als procureur,
ging niet alles zo soepel als hij gedacht had. De eerste maanden in Zuid-Afrika was hij werkloos, 
totdat een advocaat genaamd Hollard hem in dienst nam als klerk. Vanuit deze positie werkte Coster 
zichzelf omhoog en bewees hij zijn kwaliteiten. Uiteindelijk verkreeg hij de belangrijke functie van 
plaatsvervangend staatsprocureur.

Tijdens een gesprek over een mogelijke oorlog met Engeland vatte de Transvaalse president Kruger het 
woord ‘bang’, dat in het Algemeen Nederlands ook “bezorgd” kan betekenen, op als een beschuldiging van 
lafheid. Daarop antwoordde de president: “Wat, jullie Hollanders, je hebt makkelijk praten; als er oorlog 
komt dan kruipen jullie tehuis achter jullie lessenaars, maar wij Boeren moeten het uitvechten!”

Deze woorden van de president vielen zwaar bij Herman Coster. Terwijl hij juist zoveel gedaan had om 
de naam van Nederlanders goed te doen, leek het er toch op dat de stamgenoten in Afrika nog altijd 
de “Hollanders” argwaanden. Coster legde zijn functie als staatsprocureur van de Zuid-Afrikaansche 
Republiek neer.

Het Hollanderkorps
Toen het steeds duidelijker begon te worden dat de Engelsen, die reeds een heuse propagandaoorlog 
voerden in eigen land om de bevolking op te stoken tegen de Boeren met gruwelijke verhalen over hoe
Engelse Uitlanders behandeld zouden worden onder het bewind van Kruger, uit waren op de vernietiging 
van Transvaal en Oranje-Vrijstaat, zat Herman Coster niet stil. Hij zag een toestroom van vrijwilligers en 
vormde daarom het Hollanderkorps, ook wel het Vrijwilligers Korps Nederlanders en Oud-Nederlanders. 
Hij zou gaan bewijzen dat de “Hollanders” niet direct achter hun lessenaars kropen in het geval van 
oorlog.

Na het uitbreken van de Tweede Boerenoorlog trok het korps ten strijde bij Elandslaagte (21 oktober 1899). 
Dit zou ook meteen de laatste slag voor het Hollanderkorps blijken. Enkele honderden hielden tevergeefs 
urenlang stand tegen een groot aantal Engelse troepen. De dappere Coster werd vooraan gevonden met 
een kogel door zijn hoofd.

Conclusie
Hoewel er weldegelijk meerdere gedenktekens voor Coster bestaan, lijkt hij toch een min of meer 
vergeten persoon vandaag de dag. Niet gek, want de liefde en waardering voor onze stamgenoten in het 
zuiden van Afrika sloeg in de jaren 80 om naar een rabiate Afrikanerverachting. Helden als Coster zijn in 
die tijd op de achtergrond geraakt en uit het algemeen bewustzijn verdwenen.

Het is duidelijk dat Herman Coster een moedig en heldhaftig man was. Uiteindelijk maakte hij het grootst 
mogelijke offer: zelfopoffering. Zelfopoffering, voor de Afrikaner-stamgenoten in Zuid-Afrika, voor de 
stamverwantschap tussen de Nederlanders en Afrikaners én voor een groter vaderland.

Geraadpleegde literatuur:

Mr. G. Vissering: Een Hollander in Zuid-Afrika, Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1900

J. van Dalsen: Die Hollanderkorps tydens die Tweede Vryheidsoorlog, Pretoria, Universiteit van Pretoria, 1942
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Volgens de bevolkingsprognoses van het CBS zal de bevolking van Nederland in het jaar 2050 tussen
de 30 en 40% bestaan uit mensen die hier niet vandaan komen. Waarschijnlijk zal dit aandeel in
werkelijkheid hoger liggen, aangezien mensen vanaf de derde generatie niet meer geteld worden als
“Nederlander met een migratieachtergrond”. Deze voorspellingen schetsen een zeer duister beeld voor
jonge mensen die geven om de toekomst van het Nederlandse volk. Het is dan ook niet raar dat veel
mensen hoop verliezen bij het horen van zulke statistieken.

Dit is echter niet helemaal terecht. Als wij als jonge nationalisten bereid zijn alles te geven kunnen wij
op den duur ons land en ons continent hernemen. In dit artikel zal ik proberen enige duiding te geven
over onze visie voor een Vaderlandse zuil, en daarmee een Nederlandse toekomst.
Diegenen die denken dat simpelweg op de juiste politieke partij stemmen de oplossing zal zijn, houden
zichzelf helaas voor de gek. De oudere generaties zitten vastgeroest in hun links-liberale wereldbeeld,
en het ziet ernaar uit dat niets ze meer wakker zal schudden. Ook de instituties lijken ijzersterk
vastgehouden te worden door de mei ‘68’ers en hun geestelijke opvolgers. Feitelijk is het zo dat het
gevestigde parlementaire systeem op korte termijn geen oplossing zal kunnen bieden.

Bij de meerderheid van de oudere generaties is zelfhaat en apathie met de paplepel ingegoten.
Wanneer zij door ons geconfronteerd worden met cijfers als die bovenaan het artikel, wringen zij zich
in allerlei bochten om het bestaan van dit probleem te ontkennen. Wanneer dit niet meer mogelijk is
dan wordt deze omvolking eenvoudig afgedaan als een natuurlijke straf voor ons koloniale verleden.
Een makkelijk offer om te maken, aangezien een ander eronder zal lijden. Deze “mijn probleem niet”-
houding zal er nog minstens de komende twintig jaar voor zorgen dat er geen partijpolitieke oplossing
mogelijk zal zijn.

Nu luidt de vraag: wat kunnen wij doen? Met de opkomst van het internet is ons een geweldige troef
in de hand gespeeld. Wij hebben voor het eerst sinds mei ‘68 de mogelijkheid de anti-Nederlandse
boodschap te omzeilen. Ideeën die men decennialang heeft kunnen onderdrukken, kunnen nu vrij
gedeeld worden. Het paradigma van socialisme en liberalisme lijkt steeds meer doorbroken te worden.
Merkwaardig genoeg gebeurt dit deels door de “nieuwe Nederlanders”, die massaal het socialistische
kamp verlaten om hun eigen partijen en organisaties op te zetten.

Onze taak als nationalistische jeugd is om ons in te zetten voor een nationaal bewustzijn onder de
nieuwe generatie. Wij hebben de plicht om te bouwen aan een brede vaderlandse beweging, een
nieuwe zuil. Men kan denken aan een eigen studentenvereniging, een eigen padvinderij en eigen
sportverenigingen. Ons grote voorbeeld voor dit idee is de Vlaamse Beweging, waarin allerlei groepen
verenigd zijn in het nastreven van een Vlaams ideaal. Het gemeenschapsgevoel dat heden ten dagen zo
sterk ontbreekt in onze individualistische samenleving kan hiermee versterkt worden.

Een dergelijke beweging zou op den duur de voedingsbodem kunnen zijn voor zowel partijpolitieke
overwinningen als hernieuwde waardering voor de eigen cultuur. Door actie te voeren kunnen wij
onze boodschap aan de man brengen. Door pamfletten uit te delen kunnen we mensen bewuster maken
van wat er op het spel staat. Wij moeten ons onderling verbinden, wij moeten ons organiseren. Wij
moeten onze stemmen laten horen totdat niemand ons meer kan negeren; Wij zijn de Nederlandse
jeugd, en wij eisen een Nederlandse toekomst!

E e n  N e d e r l a n d s e  T o e k o m s t
Door Jan Coppelstock
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w i j s b e g e e r t e

D e  ‘ A r b i t r a i r e ’  n a t i e
E e n  w e e r l e g g i n g

Door Freek

Sinds de opkomst van het postmoderne deconstructivisme na de Tweede Wereldoorlog, lijkt
er niks bespaard te zijn van de eindeloze relativeringen zowel in de academische wereld als in

het maatschappelijk debat. Zo is ook het idee van een “volk” of “natie” hevig onder vuur
komen te liggen. Er wordt geroepen dat volken en taal altijd onderhevig zijn aan

veranderingen, of dat de natie pas is uitgevonden in de negentiende eeuw. Voordien zouden
mensen zich vooral oriënteren op hun streek of stad, in plaats van het land als geheel. Wij, als
nationalisten, verwerpen zulke argumenten uiteraard deels tot geheel. Maar het is nuttig om

rekening te houden met deze argumenten, zodat wij er effectief mee in debat kunnen gaan op
een intellectueel niveau. Daarom zal ik in dit artikel een opsomming geven van wat

grotendeels de “relativiteitstheorie van de natie” genoemd kan worden, en per argument een
weerlegging verschaffen die als basis kan dienen voor dit debat. De argumenten hieronder

komen vaak voor, in verscheidene vormen. Dit is dus geen handleiding, maar het is nodig om
een soort kapstok te bieden voor nationalisten wanneer we ze “in het wild” tegenkomen.

Argument 1: “Migratie is van alle tijden.”
Mensen die argumenten als deze maken komen vaak met de bewering dat nationalisten gebrek aan 
“historisch besef” hebben. Zelfs een oppervlakkige benadering van dit argument laat echter zien dat 
het duidelijk onzinnige relativering is. Wij kunnen hierop dan ook antwoorden met gewoon een simpel 
categorisch “nee”. De reden waarom moge duidelijk zijn: massamigratie zoals we die nu zien staat vrijwel 
geheel los van de vroegere migratie, en gaat zelfs verder dan de grote Volksverhuizingen. Allereerst is er 
het simpele feit van de logistiek van het geheel. Moderne transportmiddelen maken het veel simpeler om 
grotere afstanden af te leggen binnen afzienbare tijd. Het resultaat hiervan is, dat mensen van veel verder 
weg hiernaartoe komen en in steeds grotere aantallen. Waar de Saksen van hedendaags Sachsen
naar het westen trokken, om uit te komen in hedendaags Niedersachsen en het oosten van Nederland, en 
de Franken de Rijn overstaken, zien we nu dat mensen binnen een dag van Addis Ababa naar Schiphol 
kunnen reizen. Dit alleen al maakt dat we met een fundamenteel ander proces te maken hebben.
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Zelfs in de zestiende en zeventiende eeuw, toen de Hugenoten en Zuid-Nederlandse protestanten naar 
de Republiek trokken, had men slechts te maken met migratie van (in de ergste gevallen) Bordeaux naar 
Amsterdam. In het geval van de Antwerpenaren zou het zelfs simpelweg binnenlandse migratie genoemd 
kunnen worden, aangezien Vlaanderen en Antwerpen deel uitmaakten van de 17 provinciën, en later ook 
van de Unie van Utrecht. Mensen die dit vergelijken met moderne massamigratie zijn ofwel moedwillig 
misleidend bezig, of hebben, ironisch genoeg, totaal geen historisch besef.

Argument 2: “Nationale tradities zijn uitgevonden in de negentiende eeuw.”
Dit argument komt grotendeels voort uit het werk van de marxistische historicus Eric Hobshawm. Hij 
was, samen met Terence Ranger, redacteur van de in 1983 verschenen bundel “The Invention of Tradition”. 
Hierin werd beargumenteerd dat veel van de “nationale” tradities die in het westen gevierd worden. 
in feite zijn bedacht in de negentiende eeuw. Dit alles om vervolgens te betogen dat de natiestaat een 
verzonnen concept is dat alleen bestaat om de macht van de vorstenhuizen van Europa te versterken. Dit 
argument is al wat genuanceerder dan het vorige, en het heeft zeker ook een element van waarheid. Feit is 
dat veel van de moderne invullingen van verschillende tradities uit deze tijd stammen. Het voornaamste 
voorbeeld hiervan is Sinterklaas en dan met name Zwarte Piet. Mensen wijzen immers graag naar het 
boekje “Sinterklaas en zijn knecht”, uitgegeven in 1850. Ook zijn dingen als een nationaal volkslied en een 
nationale driekleur duidelijk voorbeelden van een poging tot natievorming vanuit het centraal gezag. Toch 
is het onzinnig om te beweren dat Nederland is ‘bedacht’ in de negentiende eeuw. De negentiende-eeuwse 
invulling van deze dingen, bouwen immers voort op een Nederlandse culturele vormentaal die veel en 
veel verder teruggaat dan de historie van het koninkrijk. De driekleur als motief gaat al terug op de
Opstand, net zoals de nationale kleur, het oranje. Ook onze koninklijke familie is al vanaf toen bij ons. 
Inmiddels is het ook zo, dat wij het oude volkslied Wien Neêrlandsch bloed hebben vervangen met het 
Wilhelmus. Het is tenslotte ook niet bijzonder om mensen honderden jaren voor de negentiende eeuw 
een beroep te zien doen op een volk als geheel. Zo begon Luther enkele van zijn brieven ook met de 
woorden “Wij, Duitsers,” voordat hij zijn betogen begon. In ons geval was het duidelijk dat Willem de 
Zwijger ook een beroep deed op de bewoners van de Lage Landen als geheel. Dat er bij hem later de titel 
“Vader des Vaderlands” aan toegevoegd is, is enkel een latere erkenning van die instelling. Dit motief
geldt tenslotte ook voor Sinterklaas, een traditie die eeuwen teruggaat, zo niet duizenden jaren, zoals we 
kunnen zien in het werk van Arnold-Jan Scheer, samengevat in zijn documentaire Wild Geraas. Wat we 
vooral zien is dat men in de negentiende eeuw al bestaande tradities aangrijpt en een (moderne) nationale 
invulling geeft. Deze tradities bestonden dus al, en werden ook breed genoeg gedeeld dat het hele land 
zich erin zou kunnen vinden. In die zin is juist dat aangrijpen van traditie in de natievorming een bewijs 
voor het veel verder teruggaan van de volksidentiteit.

Argument 3: “Taal (of cultuur in het algemeen) is altijd onderhevig aan verandering.”
Dit argument is er een dat op het eerste gezicht opnieuw redelijk klinkt, en het bevat wederom een zekere 
waarheid. Echter houdt dit op wanneer we iets dieper over dit argument nadenken. Er bestaan namelijk 
fundamentele verschillen in de culturele veranderingen van nu in tegenstelling tot die van vroeger. Die 
hebben met name te maken met de technologische mogelijkheden, en de motor achter de verandering. 
Allereerst is het simpelweg zo dat we tegenwoordig zo veel en efficiënte manieren hebben om ideeën 
uit te wisselen, dat cultuur als het ware in een soort stroomversnelling terecht is gekomen, waarbij de 
cultuur steeds sneller verandert en opvattingen steeds meer verschuiven. Het toonvoorbeeld hiervan is de 
opvatting ten opzichte van de LHBT-beweging. Deze snelheid van verandering maakt dat mensen geen
tijd krijgen om zich voldoende te nestelen in de verschillende veranderingen, met ontworteling als 
onvermijdelijk gevolg.
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Het tweede aanzienlijke verschil tussen vroeger en nu, is dat deze verandering moedwillig wordt 
aangestuurd van bovenaf door een elite die er op uit is om de mensheid te vormen tot een grijze brei, 
aangezien ontheemde mensen de beste consumenten zijn. Vroeger was het weliswaar ook zo dat de elite 
grotendeels de hogere cultuur beheerste, maar in die tijd was het eerder zo dat de elite in een eigen 
culturele sfeer leefde, die geïmiteerd werd door een selecte groep van de gegoede burgerij terwijl het
overgrote deel van de bevolking op hun eigen manier door bleef leven. Dat culturele veranderingen een 
heel volk meeslepen, is dus een vrijwel geheel modern verschijnsel en heeft weinig tot niks te maken met 
hoe dit eeuwenlang verlopen is.

De weerleggingen die ik in dit artikel wil bieden zijn geenszins bedoeld als een ‘handleiding’ voor 
politiek debat met tegenstanders van ons nationalisme. Politiek debat is in deze tijd vrijwel nooit effectief 
als manier om onze ideeën aan de man te brengen. Toch zijn deze weerleggingen nodig. Te vaak zie ik 
mensen die aan het twijfelen gebracht worden door deze in alle eerlijkheid luie liberale argumenten die 
het nationalisme maar al te graag af willen doen als primitief en oppervlakkig. Het is daarom belangrijk 
om een weerlegging paraat te hebben wanneer deze praatpunten de kop opsteken in onze dagelijkse 
gesprekken. Tenslotte is het zo dat, hoewel ik in dit artikel met name Nederlandse voorbeelden gebruikt 
heb om mijn punt duidelijk te maken, deze artikelen in principe gelden voor alle landen die een
vergelijkbaar probleem hebben als wij in deze tijd. Uiteindelijk komt het erop aan dat we gezamenlijk een 
vuist maken tegen deze jakobijnse wereldorde in het belang van elk volk en het recht om zelf ons lot te 
bepalen.
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vaderlanders:

Door Radewijn

P a t e r  B r a u n s      

v a d e r l a n d e r s

In de rubriek Vaderlanders lichten we steeds een belangrijke Nederlander uit. Dat kan een oorlogsheld zijn, 
maar ook een historicus, denker of een politicus die een belangrijke bijdrage geleverd heeft aan de vorming 
van onze identiteit. In deze editie bespreken wij priester, letterkundige en Groot-Nederlander Marcel Brauns 

(1913-1995).

Marcel Brauns werd op 2 oktober 1913 geboren te Hasselt. Zijn vader Laurent Brauns sneuvelde al gauw 
tijdens de Eerste Wereldoorlog bij Haacht. Nadat zijn moeder in 1920 hertrouwde verhuisde het gezin 
naar Brugge. Daar kwam Brauns tijdens zijn schooltijd in aanraking met het Vlaams-nationalisme en 
werd hij lid van de Vlaamsgezinde leerlingenbond Van Maerlants Zonen, waar hij ook voorzitter van 
zou worden. Dankzij een leraar kwam hij hier in aanraking met de Groot-Nederlandse gedachte. Onder 
invloed van de kanunnik Pieter Ghyssaert werd hij in 1931 vervolgens lid van de jezuïeten. Hij studeerde 
filologie, wijsbegeerte en godgeleerdheid. Hiernaast hield hij zich bezig met dichten en het uitgeven van die 
gedichten. In 1946 werd hij gewijd tot priester.

Eenmaal priester geworden ging Brauns zich engageren in de Vlaamsgezinde culturele wereld. Hij werd lid 
van het Erasmusgenootschap, de Vereniging van Katholieke Oost-Vlaamse Schrijvers en ging schrijven voor 
het katholieke jongerenblad Nieuwe Stemmen. Hier nam hij consequent Groot-Nederlandse standpunten 
in, die uitgebreid te lezen waren in zijn artikelen. Zo schreef hij in een rede aan het Erasmusgenootschap 
(Nederlandse Cultuureenheid, 1950) over het gebrek aan eenheid tussen Noord- en Zuid-Nederlanders: 

Brauns schrijft verder over het particularisme dat in alle streken van de Lage Landen te vinden is. Stedelijke 
of regionale identiteit zijn zaken die er in onze hoek van Europa enorm toe doen, soms zelfs meer dan 
de nationale identiteit. Volgens hem zou dit juist geen verdelend element moeten zijn, maar een bindend 
element; het particularisme acht hij inherent aan de overkoepelende Nederlandse identiteit:

“Want het is toch een bevreemdend verschijnsel dat een taal- en beschavingsgeheel, een volksgeheel 
en stamverband dat zo gauw en heerlijk tot bloei kwam, en het kernland was van het Avondland, in 
deze tijd, waarop alle volken en culturen van West-Europa hun eenheid bereikten, nog altijd zijn eigen 
eenheid bevestigend zoekt en zoekt te bevestigen.”

“Ons meer bindt dan we zelf weten; want ook deze streekgevoeligheid, die soort verbeten teerheid en 
trots over de geboorte- of omgevingsstad en gouw, is een band, want een verwantschap die we bij alle 
Nederlandse mensen terugvinden. Die we bij elkaar begrijpen en waardoor we juist onze gelijkenis en 
eenheid beseffen. Wij behoren niet tot een stam van genivelleerde mensen, maar van vrije, zelfstandige, 
in natuurlijk gegroeide en vrij uitgebouwde gemeenschappen en verwantschappen verenigde mensen.”
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Het Nederlands bewustzijn wordt echter volgens Brauns belemmerd 
door allerlei politieke begrenzingen. Daarom is het nodig een gevoel van 
Nederlandse cultuureenheid te versterken tussen Noord en Zuid. 

In de jaren 60 had de Brugse bisschop Emiel De Smedt verklaard dat 
stemmen op de Vlaamsgezinde Volksunie een zonde was. Pater Brauns 
sprak dit tegen en gaf zelfs aan dat hij ook op deze partij stemde. Hij 
raakte zo steeds meer betrokken bij de Vlaamse beweging, in het 
bijzonder de Volksunie, wat tot grote argwaan leidde bij de Franstalige 
pers en de Christelijke Volkspartij. In 1964 werd hij uit de Orde der 
Jezuïeten gezet, maar hij bleef wel priester.

In tegenstelling tot de Volksunie, die midden jaren zestig steeds meer 
richting verbreding en dus verloochening van de eigen principes ging, 
bleef Pater Brauns radicaal vasthouden aan zijn principes. Hij keerde 
zich fel tegen het groeiende progressivisme binnen de partij. Dit zorgde 
uiteindelijk ook voor een breuk tussen Brauns en de Volksunie. Hij 
verdween ietwat op de achtergrond en hield zich vooral nog bezig 
met het publiceren in het blad van het door hem opgerichte Pater 
Braunsfonds. Hier schreef hij regelmatig over kwesties als abortus en migratie uit niet-Europese landen – al 
in de jaren 70! –, die hij beide als grote bedreigingen voor ons land beschouwde.

Pater Brauns was iemand aan wie wij allemaal een voorbeeld zouden moeten nemen: iemand die zijn 
principes niet opzij zette voor een gemakkelijker leven. Hij heeft zijn hele leven geleefd als ware radicaal, 
conservatief en consequent Groot-Nederlander, zelfs al werd hij hiervoor uit de jezuïeten gezet en 
partijpolitiek uitgeschakeld door de partij waarvoor hij zich inzette. Deze mentaliteit en standvastigheid zijn 
iets waar wij als blad en jongerenverbond veel waarde aan hechten. De huidige situatie zal niet veranderen 
door de middelmatigheid van baantjesjagers, maar door de beginselvastheid van mensen die niet bang zijn 
veel op te offeren voor waar zij in geloven.
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l e e s h o e k

L e e s h o e k
DE NEDERLANDEN ‘EXTRA MUROS’ DEEL 43

De 43ste editie van het jaarboek van de Stichting Zannekin staat weer vol interessante artikelen over de 
invloeden van de Nederlanden in de grensstreek en zelfs ver daarbuiten. Een fascinerende bijdrage is 
bijvoorbeeld het stuk over hoe het Nederlands in verschillende vormen in New York en New Jersey bleef 
bestaan tot zelfs driehonderd jaar na de Engelse overname. Verder is er nog een boeiende uiteenzetting over 
de rol die de Geuzen innamen in de Zuid-Nederlandse literatuur na 1830, een artikel over de herinneringen 
aan de in 2020 overleden Frans-Vlaanderenexpert Cyriel Moeyaert, een stuk over de Limburgse stad 
Valkenburg en nog meer uitgebreide artikelen die het lezen zeker waard zijn. Het jaarboek is te bestellen op 
de webstek van Stichting Zannekin.
Stichting Zannekin – De Nederlanden ‘Extra Muros’, deel 43. Uitgeverij iD, 2021.

BOEREKRYGER - ‘N SEUN SE HOOGSTE OFFER
Dit boek is een historisch verslag van de Tweede Boerenoorlog, met als belangrijkste perspectief dat van 
Henning Viljoen, een achterkleinzoon van Piet Retief. Viljoen vocht de hele oorlog door, van de vroege 
overwinningen in ‘Black Week’ tot de bittereinderfase van de oorlog. Hennings soms pijnlijk nuchtere 
beschrijving van het conflict maakt duidelijk hoe wreed oorlog soms kan zijn, maar ook vertelt hij als 
jongeman over sport, muziek en ander vertier. Met het gebruik van Viljoens dagboek weet schrijver Albert 
Blake een coherent beeld te scheppen van dit bloedige conflict tussen Boer en Brit, en geeft ons een inkijk in 
de wereld van de bittereinders.
Albert Blake – Boerekryger - ’n seun se hoogste offer. Uitgeverij Tafelberg, 2012.

JORIS VAN SEVEREN: OP LEVEN EN DOOD, LETTERLIJK

In augustus kwam de langverwachte biografie van Joris van Severen uit, geschreven door Luc Pauwels. De 
biografie (ruim 400 bladzijden) gaat diep in op het privéleven én de politieke loopbaan van de Dinaso-leider, 
met behulp van zijn eigen dagboeken en ander primair bronmateriaal. Daarbij wordt ook zijn ideologische 
ontwikkeling van linkse politieke denkbeelden naar een uiteindelijk haast aristocratisch wereldbeeld 
duidelijk weergegeven. Ook de omstandigheden van zijn tragische dood in Abbeville komen uitgebreid aan 
de orde. Voor wie meer te weten wil komen over het leven van de man is dit mooi geïllustreerde boek een 
absolute aanrader.
Luc Pauwels – Joris van Severen: Op leven en dood, letterlijk. Doorbraak Boeken, 2021.
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