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Welkom bij het eerste nummer van De Stormlamp. Na enige tijd als 

blog gefunctioneerd te hebben, is De Stormlamp toch omgevormd 

tot digitaal tijdschrift, beschikbaar op ons Telegram-kanaal en onze 

webstek. 

Ons doel is om lezers iedere drie maanden een tijdschrift vol politiek, 

cultuur en natuur aan te kunnen bieden. Inzendingen of vragen zijn 

altijd welkom op ons e-postadres: . 

 

Veel leesplezier! 



Bekendmakingen 
TWEE NIEUWE AFDELINGEN OPGERICHT! 

Trots melden wij u dat onze      

beweging zo gegroeid is, dat we 

nu twee lokale afdelingen rijk 

zijn. Hieronder een inleiding en 

korte beschrijving van de twee 

nieuwe afdelingen. 

Geuzenbond Overijssel 

Nadat het landelijk bestuur met het idee kwam om leden lokale afdelingen op 

te laten richten, namen Geuzen uit Overijssel het voortouw en begonnen zij 

met het opbouwen van onze eerste lokale afdeling. Ze vonden nog een        

aantal mensen in de regio en besloten deze groep mensen om te dopen tot 

Geuzenbond Overijssel.  

 

Kort nadat de formatie gevormd was, kozen de leden een afdelingsleider en de 

bovenstaande vlag. De vlag van de Geuzenbond Overijssel is gebaseerd op de 

provincievlag van Overijssel en de Prinsenvlag. In het midden van de vlag staat 

het embleem van ons verbond. De leden kozen voor de leus “Vrij, Fier en 

Trouw”. 

Vrij, Fier en Trouw 
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Geuzenbond Brabant 

Niet lang na de oprichting van de afdeling in Overijssel besloten ook onze   

Brabantse leden om samen een afdeling op te richten. Deze afdeling is niet  

enkel voor mensen uit de provincie Noord-Brabant, maar ook voor mensen uit 

de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. 

De vlag die door Geuzenbond Brabant gekozen werd is gebaseerd op twee  

historische vlaggen van Brabant. Het Brabants bont op de achtergrond werd al 

in de Middeleeuwen gebruikt en is tegenwoordig de vlag van de provincie 

Noord-Brabant. De horizontale zwarte streep staat voor het zwart uit de vlag 

van het Hertogdom Brabant. De Brabantse afdeling heeft ervoor gekozen om 

de leus “Were di” te gebruiken. 

Were di! 
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Fotoverslag 
Wandelen door het Toxandrisch landschap 

Voor ons eerste fotoverslag ging ik naar een          

wandelgebied in de buurt van Tilburg, de Regte     

Heide.  

Er zijn veel manieren om op de Regte Heide te         

komen, maar ik koos ervoor om via Nieuwkerk te 

gaan, een klein erg klein gehucht met een mooi  

klooster vlak naast het natuurgebied. Op weg naar 

het natuurgebied kwam ik een grenspaal tegen, de 

grens loopt namelijk door Nieuwkerk. 

Een stukje verder ligt het klooster 

van Nieuwkerk, een relatief jong 

klooster dat pas in 1903 ingewijd is. 

Tegenwoordig is er een hotel met 

brasserie in het klooster. 

 

Het gehucht ligt op de grens en was 

vroeger een bekend smokkeloord. 

Door: Johan Naber 
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Na door een stukje bos te zijn         

gelopen, kom je dan toch uit op    

heideachtig gebied, maar nog niet op 

de Regte Heide zelf. Wel kom je al 

vlug uit bij de eerste grafheuvel,  

hierover later in het stuk meer. 

 

Iets verder kom je aan op een locatie waar je over een groot stuk van de   

Regte Heide heen kunt kijken. De Regte Heide is bijzonder omdat ze voor   

Noord-Brabantse begrippen relatief veel hoogteverschillen kent. Vanaf deze 

plek krijg je een goed idee hoe groot deze heide daadwerkelijk is. 
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De Regte Heide is gevormd in het Pleistoceen door de voorlopers van de Rijn 

en de Maas. De heide zelf is 250 hectare groot, het gehele natuurgebied zo’n 

876 hectare. Het gebied wordt tegenwoordig gebruikt door schapenherders 

en komen er af en toe wat wandelaars voorbij. Over het algemeen is het een 

erg rustig stuk natuur en zeker een zeer aangename plaats om een flinke  

wandeling te maken. 

Fotoverslag 
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Eerder gaf ik al aan dat er grafheuvels te vinden waren in dit natuurgebied. 

Deze heuvels stammen uit de Midden-Bronstijd en er zijn er maar liefst zeven 

in het hele gebied. De grafheuvels van de oude Toxandrische (Kempense) 

stammen werden waarschijnlijk niet alleen gebruikt om doden te begraven, 

maar ook voor verering. 

 

In 1935 werden de grafheuvels ontdekt op de heide en er werden, na           

archeologisch onderzoek, grafgiften gevonden in de heuvels. Rond vijf van de       

zeven grafheuvels werden palenkransen gezet die bekend waren dankzij de 

opgravingen 
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Activiteiten 
Bijeenkomst Vlaanderen 
Afgelopen juli vond er een bijeenkomst 

van de Geuzenbond plaats in         

Vlaanderen. Dit was onze eerste, maar 

zeker niet de laatste bijeenkomst in het 

Vlaams gewest. 

Tijdens de bijeenkomst werd er een korte wandeling gemaakt 

door een nabijgelegen bos. Verder werd er gezellig gepraat 

over politiek, cultuur en andere onderwerpen met een paar 

flesjes vloeibaar goud erbij. 

 

Met activiteiten zoals deze willen wij benadrukken dat wij 

niet louter een “Hollandse” groepering zijn, maar een groep 

die zich voor de gehele Nederlanden inzet. 
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Wandeling Oisterwijk 
Op uitnodiging van Geuzenbond Brabant werd er door een aantal      

leden van de Geuzenbond een wandeling gemaakt door de bossen en 

langs de vennen van Oisterwijk. Tijdens deze wandeling werd ook de 

bovenstaande foto genomen. 

 

De Oisterwijkse Bossen en Vennen zijn een natuurgebied dat             

onderdeel is van Het Groene Woud. Hoewel zich in het gebied eerst   

alleen vennen zouden hebben bevonden, is men later begonnen het 

gebied te bebossen. 
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Activiteiten 
Bijeenkomst Limburg 

Begin augustus zijn verschillende leden, van 

over heel de lage landen, samengekomen in 

Zuid-Limburg. Tijdens deze bijeenkomst is er 

gedronken, gelachen, maar is er ook           

gesproken over de huidige nationale situatie.  

Er was daarbij plaats voor een wandeling in het Kasteelpark te Elsloo. De leden     

hebben hier kunnen genieten van het prachtig Limburgse landschap en konden zich 

bezinnen nabij de machtig mooie Maas. Ook waren de historische dorpsgezichten 

zeer fraai. Onze leden van boven de Rijn moesten bovendien plagerijen ten koste van 

hun vlakke thuisland doorstaan en er werd alom gelachen en bewonderd.  

Na de wandeling werd er samen gezongen en      

waren er allerlei vormen van vertier. Zo werd er 

armpje gedrukt, werd er met elkaar gelachen en  

natuurlijk werden heel wat biertjes soldaat            

gemaakt. Deze onderdompeling in het                

Bourgondisch genieten ging door tot ’s avonds   

laat. Daarna zijn we naar buiten gegaan om te           

overnachten in de natuur. 

13 



De volgende ochtend was het toch even bijkomen van de vele bezigheden die      

tijdens de voorgaande dag hadden plaatsgevonden. Na het bijkomen zeiden we tot 

ziens en verspreidde de Geuzenbond zich weer over Vlaanderen en Nederland.  

Deze mooie bijeenkomst gaf blijk van de natuurlijke diversiteit die onze lage landen 

kennen. Limburgers, Vlamingen, Gelderlanders… allemaal hun eigen cultuur, maar 

toch bij elkaar passend als stukken in de Groot-Nederlandse puzzel. En net als de 

verschillende landsdelen bestaat onze Geuzenbond ook uit bij elkaar passende 

mensen. 

Dit kameraadschap geeft ons hoop en zekerheid over het voortbestaan van deze 

fantastische groep. Deze zal groeien en mensen met elkaar verbinden. Samen    

zullen we de taboes breken, de obstakels overwinnen en de twijfelaars overtuigen. 

Al met al was het een mooi moment van verbroedering en algemene gezelligheid 

met een zachte ‘g’.  

Activiteiten 

14 



Overig 

Dunrobin Castle, Sutherland, Schotland 

Knockan Crag, North West Highlands Geopark, Schotland 
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Overig 
Actiemateriaal 

Interesse? Alle leden ontvangen     

kosteloos actiemateriaal. 

 

Word lid! Neem contact met ons op 

via onze webstek (Geuzenbond.nl)   

of stuur een e-post naar:                        

info@geuzenbond.nl 



Zuid-Afrika 
Het Verbod op Oranje-Blanje-Blauw 
Op 21 Augustus jongstleden verklaarde de Zuid-Afrikaanse rechter Phineas   

Mojapelo dat de vlag van Zuid-Afrika tijdens de Apartheid, de Prinsenvlag met 

daarop de vlaggen van het Verenigd Koninkrijk, de Transvaal en de Oranje     

Vrijstaat voortaan verboden is om te tonen in het openbaar. Dit vanwege een    

aanklacht van de Nelson Mandela Stichting die constateerde dat tijdens de 

"Black Monday protests" van 2017 er te openlijk en te provocerend met de    

oude vlag werd gezwaaid door demonstranten die tegen het vermoorden van 

blanke Boeren in actie kwamen.  

Nu de wetgeving van kracht is valt het "overdadig paraderen" met de vlag 
onder verschillende secties van de Zuid-Afrikaanse grondwet als           
haatspraak en kan een privépersoon een gevangenisstraf krijgen als hij of 
zij de vlag ergens presenteert. 

“Black Monday” met de oude vlag 

Door: Foppe 
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Hoewel de wetgeving ogenschijnlijk discriminatie behoort te voorkomen en er 

beargumenteerd kan worden dat het zwaaien met de oude vlag tijdens          

protesteren een bewuste keuze is om de nieuwe vlag, die voor                         

verdraagzaamheid hoort te staan, niet te gebruiken (iets wat rechter Mojapelo 

voordroeg als een reden van de Nelson Mandela stichting voor de aanklacht) is 

de daadwerkelijke uitvoering van deze wet zodanig vaag dat op het moment van 

schrijven er door de stichting al misbruik van is gemaakt.  
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Zuid-Afrika 
Ernst Roets, de voorzitter van            

AfriForum, had op Twitter de oude vlag 

geplaatst. Als inwoner van Zuid-Afrika is 

hij onderhevig aan de wetten van zijn 

land, dus besloot de Nelson Mandela 

Stiching om hem op staande voet aan 

te klagen.  

Zoals hierboven te zien is wil de stichting Roets een gevangenisstraf opleggen 

voor het plaatsen van een Tweet. Of er actie gaat worden ondernomen tegen 

Roets is maar de vraag, maar het moge duidelijk zijn dat deze wet bijzonder   

gevoelig is voor misbruik. Als de Zuid-Afrikaanse politie zich om het                

mediagebruik van al zijn inwoners moet gaan bekommeren schenden ze niet  

alleen de privacy van miljoenen mensen maar zou iedereen die zogenaamde 

"discriminerende uitingen" op het internet maakt door de oude vlag ergens te 

plaatsen in principe vervolgd kunnen worden.  
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Dit is volstrekt absurd. Het lijkt er nu meer op dat de Nelson Mandela Stichting 

in het bijzonder en eventueel de Zuid-Afrikaanse regering in het verlengde 

daarvan een klopjacht wil maken op de doelgroep die de oude vlag het meest 

gebruikt; blanke Afrikanernationalisten. Afhankelijk van hoe de rechtszaak      

tegen Ernst Roets zal verlopen en hoe zeer er gebruik gaat worden gemaakt van 

deze nieuwe wetgeving om rechtse kritiek te censureren zal het ANC en de EFF 

zich meer politiewerk op de hals halen dan ze zich kunnen veroorloven. 

  

Het valt nog te bezien hoe deze situatie zich gaat ontwikkelen. In de tussentijd 

is het het waard om te vermelden dat de oude vlag nog wel getoond mag    

worden in educatieve, historische en berichtgevingscontext. Omwille hiervan 

wil ik dit artikel graag afsluiten met een boodschap van journalistieke aard;  

Nooit hoef jou kinders wat trou is te vra - 
 

Wat beteken jou vlag dan Suid-Afrika? 
 

Ons weet hy’s die seël van ons vryheid en reg, 
 

Vir naaste en vreemde, vir oorman en kneg. 
 

Die pand van ons erfenis, geslag op geslag, 
 

Om te hou vir ons kinders se kinders wat wag. 
 

Ons nasie se grondbrief van eiendomsland, 
 

Uitgegee op gesag van die Hoogste se hand . 
 

Oor ons hoof sal ons hys, in ons hart sal ons dra - 
 

Die vlag van ons eie Suid-Afrika. 
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