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De  Wit te  Ju f fe r s

De  Pr insenv lag

Onze  cu l tuur  i s  n i e t  t e  koop

Verenge l s ing

Een aantal korte mededelingen over de 
oprichting van onze nieuwe afdeling 

en nieuwe toegoevingen aan onze 
webwinkel.

In 1627 vond het Beleg van Grolle 
plaats. We geven je een korte 
geschiedenisles en laten zien welke 
gevolgen het heeft gehad voor de 
Lage Landen.

Voor Vlaanderen, de Nederlanden en 
Europa.

Hoe vaderlandslievende Brabanders 
hun erfgoed herontdekten.

Een vraaggesprek met een lid van de 
Hollandse afdeling.

Een kort fotoverslag van de wandeling 
die onze leden hebben gemaakt in de 

Oisterwijkse Bossen.

Een volksverhaal over de beruchte
Witte Juffers, ook bekend als Witte Wieven

Waarom gebruiken wij de Prinsenvlag?

Een beknopte kritiek op het huidig economisch-
liberalisme, kapitalisme en de effecten die zij 

hebben op de Nederlandse cultuur.

De Universiteit Twente heeft besloten Engels als 
voertaal in te stellen. Wij leggen uit waarom we 
hiertegen in het offensief gaan.

TIP:Klik op de nummers

om naar de pagina
te springen!



V O O R W O O R D
Welkom in het derde nummer van De Stormlamp! 

Zoals je wellicht kunt zien is er veel veranderd aan 

het tijdschrift. Wij hebben een nieuwe vormgever bij 

ons verbond en hij zal vanaf dit nummer de opmaak 

van het blad verzorgen. Hopelijk bevalt deze nieuwe 

uitstraling jullie!

Vanwege de huidige coronacrisis ligt helaas een groot 

deel van onze activiteiten stil. Het schrijven echter 

niet! Daarom hebben wij onze krachten gericht op het 

werken aan dit blad. Trots presenteren wij jullie een 

nieuwe verzameling artikelen, mooie afbeeldingen en 

hopelijk stof tot nadenken. 

Vragen, suggesties en inzendingen zijn nog altijd 

welkom op stormlamp@geuzenbond.nl. Ook is het 

vanaf nu mogelijk om inzendingen te doen via onze 

nieuwe webstek DeStormlamp.nl.

Veel leesplezier!

http://DeStormlamp.nl


G e u z e n b o n d  H o l l a n d
B E K E N D M A K I N G E N

Te Haarlem is 2 februari de Geuzenbond Holland opgericht. Onze Hollandse afdeling zal zich 
inzetten om vaderlandslievende Hollanders bij elkaar te brengen en te steunen te midden van een 
veelal vijandige omgeving De Geuzenbond Holland beschouwt de regio, bestaande uit de twee 
provincies Noord– en Zuid-Holland, als het strijdtoneel voor de toekomst van de Noordelijke 
Nederlanden. De leden kozen voor een vlag gebaseerd op het wapen van het Graafschap Holland, 
met in het midden het wapenschild van de Geuzenbond. Op bladzijdes 28 en 29 vindt u een 
vraaggesprek met een lid van de Hollandse afdeling.

N i e u w e  k l e v e r s
In onze webwinkel zijn nieuwe zelfklevers te verkrijgen.
Dit nieuwe ontwerp komt met de boodschap dat ons volk,
onze geschiedenis en onze taal kostbaarder zijn dan geld.
Ze zijn te koop in onze webwinkel voor €4,50 per vijftig
stuks. Bekijk ze in de webwinkel!
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http://geuzenbond.nl/Winkel/


B E K E N D M A K I N G E N

W e e r w o o r d

N i e u w e  S t o r m l a m p — W e b s t e k

Trots melden wij u dat wij van start zijn gegaan met ons nieuwe 
praatprogramma WEERWOORD. Vanwege het vele binnen zitten en 
niet bijeen kunnen komen door de coronamaatregelen, kwamen wij 
op het idee om een praatprogramma te beginnen. In deze nieuwe, 
vaderlandslievende uitzending zullen wij spreken en in gesprek gaan 
over verschillende politieke, culturele en historische onderwerpen. 
Het doel van WEERWOORD is om onze volgers en geïnteresseerden 
regelmatiger te bereiken dan dat wij dat eens in de vier maanden doen 
met De Stormlamp.

Houd vooral onze sociale media in de gaten om meer te weten te komen over WEERWOORD! Je 
kunt luisteren naar ons nieuwe programma via Spreaker, YouTube en Telegram

Dit tijdschrift heeft nu een eigen webstek! Je kunt deze vinden op het adres DeStormlamp.nl. Op 
deze nieuwe webstek staat een aftelklok tot de volgende uitgave, zijn alle uitgaven van het blad 
beschikbaar en is er zelfs een pagina om zelf inzendingen te doen.
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http://DeStormlamp.nl


W A N D E L I N G  O I S T E R W I J K S E
B O S S E N  E N  V E N N E N

n a t u u r
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Het natuurgebied bestaat uit een aantal vennen, 
omringd door bos. Op de foto hiernaast is een ven 
te zien. Vennen zijn natuurlijke plassen van ondiep 
water, vaak te vinden in heidegebied.

Hoewel de bossen misschien natuurlijk lijken, 
maakten deze bossen oorspronkelijk geen deel
uit van dit gebied en waren de vennen 
voornamelijk omringd door heide.

Fotovers lag

Opnieuw hebben leden een wandeling gemaakt in 
natuurgebied de Oisterwijkse Bossen en

Vennen. Hier een kort fotoverslag van de wandeling.



n a t u u r
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De leden hebben een flinke wandeling gemaakt door het gebied en het erg naar hun zin gehad
gedurende deze wandeling. Wandelen maakt deel uit van onze vaste activiteiten en draagt bij aan 
zowel groepsvorming als gezondheid.

t.me/zonnevlam

http://t.me/zonnevlam




v o l k s v e r h a a l
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D e  W i t t e  J u f f e r s
roeger was er dicht bij Westerbroek een plek waar heel veel bomen en struiken samen een klein, 
donker woud vormden. De omwonenden noemden deze plek het ‘Hezzelinks Bos’ en wisten dat dit 
een bijzondere plek was.

Iedere nacht om twaalf uur kwamen de Witte Juffers daar bijeen. Zij kwamen enkel als de maan scheen en 
het niet te koud was. Zij kwamen bijeen op een kleine open plek in het bos, waar zij hand in hand dansten. 
Eens in de nacht gebeurde er iets wonderbaarlijks… Het was overdag zo heet, dat zowel mens als dier niet 
veel kon doen. De houtvester van het Hezzelinks Bos had niet kunnen werken door de warmte. Daarom 
trok hij ‘s nachts naar het bos en snoeide naar hartenlust. De kerkklok van Westerbroek had nauwelijks 
twaalf maal geslagen of van alle kanten kwamen al Witte Juffers aangehuppeld. In plaats van dat hij schrok, 
voelde de houtvester zich juist erg op zijn gemak in het bijzijn van de juffers. Hij werkte rustig door, tot hij 
ineens een droevig gehuil hoorde.

De houtvester legde zijn gereedschap neer en keek verbaasd om zich heen. Op een omgehouwen boomstam 
zat een wit juffertje met tranen in haar ogen. Hij werd er zo verdrietig van. Ze snikte zo hartroerend. “Wat 
is er aan de hand?” vroeg hij en zijn diepen mannenstem klonk door het stille woud. De witte juffer schrok 
niet en zei droevig: “Mijn kleed is te lang, véél te lang. Ik kan niet met de anderen meedansen en spelen, 
omdat ik telkens val.” Toen lachte de houtvester blij. “Wacht… ik zal je helpen. Sta maar even heel stil. Ik heb 
toevallig nog mijn schaar bij me, waarmee ik de schapen knip. Zo… Nog even… Nu heb ik er een flink stuk 
vanaf geknipt en zul je zeker niet meer vallen!” “Dankjewel! Dankjewel!” En weg was het witte juffertje al, 
naar haar vriendjes toe. Maar vanaf die nacht is het leven van de houtvester een blij avontuur geworden. 
Voorspoed, zegen en geluk kwamen hem toe. Alle zorgen bleven uit. En iedereen in Westerbroek hield van 
hem om zijn vrolijke lach, zijn vriendelijke gezicht en zijn milde, altijd schenkende handen.

V

Witte Juffers, beter bekend als Witte Wieven, zijn wezens uit Nederlandse volksverhalen die vaak op heiden of in 
bossen wonen. Ook duiken ze wel eens op rondom grafheuvels. Hoewel de naam lijkt te gaan om hun kleur, slaat 
het ‘witte’ in de naam op hun kennis. De Witte Wieven kwamen in zowel goedaardige als kwaadaardige vorm 
voor in sages. Het geloof in deze wezens lijkt terug te gaan op een oude Germaanse traditie en wellicht is er zelfs 
een Proto-Indo-Europese wortel.





e r f g o e d
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D e  P r i n s e n v l a g
Wa a ro m  ge b r u i k e n  w i j  D e  P r i n s e nv l ag ?

D o o r  J o h a n  Na b e r

Steeds vaker zie ik vragen en kritiek verschijnen rondom onze symboliek. Mensen lijken een 
probleem te hebben met het gebruik van de prinsenvlag, het oranje-blanje -bleu. Graag zou ik 

willen uitleggen waarom de Geuzenbond deze vlag gebruikt.

Allereerst is de prinsenvlag, zoals meerdere vlaggen met de kleurencombinatie oranje-wit-blauw, een teken 
van de Nederlandse opstand tegen het Spaanse Rijk. Ten tijde van de Republiek werd deze vlag over heel de 
wereld verspreid. Overal waar men hem aantreft, is er Nederlandse invloed geweest. Al is het in New York 
(Nieuw-Amsterdam) of Zuid-Afrika, de vlag wappert er fier als herinnering aan een Nederlands verleden. 
De prinsenvlag is een symbool van onze roemrijke geschiedenis en onze onafhankelijkheid. Wij gebruiken 
deze vlag, omdat wij staan voor een soeverein Nederland. Ten tweede zien wij deze kleurencombinatie niet 
alleen als een vlag uit de geschiedenis, maar als een huidige vlag die staat voor het gehele Nederlandse volk. 
Zowel in Zuid-Afrika als in de Nederlanden is het oranje-blanje-bleu een krachtig iets waar mensen met 
vaderlandsliefde zich mee kunnen identificeren. De vlag staat in
Europa voor het idee van de eenwording van de Lage Landen. Waarom zouden wij deze vlag dan niet 
mogen gebruiken? Volgens de tegenstanders en ook in de media is de prinsenvlag ‘de NSB-vlag’. Dit is 
onjuist. De vlag van Musserts partij was immers het rood-zwart, kleuren die voor het nationaalsocialisme 
staan. Het is waar dat de NSB ook gebruik maakte van de prinsenvlag, maar dit was niet hun primaire vlag. 
Het feit dat een partij die ons land juist verraadde en de onafhankelijkheid opgaf deze vlag heeft gebruikt, 
betekent niet dat de hele betekenis en geschiedenis van de vlag als symbool voor soevereiniteit ineens niet 
meer geldt. De prinsenvlag is een vlag die gevoerd werd door de geuzen in de Tachtigjarige Oorlog en moet 
daarom ook de vlag zijn die de geuzen nu voeren. Wij blijven trots ons oranje-blanje-bleu gebruiken. 
Leve de prinsenvlag!



i d e n t i t e i t
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D o o r  Z a n n e k i n

Dankzij de Koude Oorlog bestaat bij veel mensen, zeker in rechts-liberale hoek, nog het idee
dat kritiek op het kapitalisme enkel vanuit socialistische hoek komt en dat het kapitalisme

het enige werkbare economische systeem is. Als men echter kritisch naar het kapitalisme kijkt, dan
ziet men erg goed waarom echte vaderlandsliefde juist recht tegenover het kapitalisme

staat, zowel in idealen als geest.

Het economisch liberalisme, beter bekend als het kapitalisme, vormt de basis van ons huidig 
economisch systeem, onze staatsstructuur en zelfs onze manier van denken. De meeste politieke 
partijen in de Nederlanden hangen een of andere vorm van dit economisch liberalisme aan. Het 
economisch liberalisme domineert sedert de val van de Sovjet-Unie ook de wereldeconomie 
en de gevolgen hiervan zijn voelbaar in alle continenten. Bij kapitalisme draait alles om winst 
en uitgaven: men poogt zoveel mogelijk winst te maken met zo min mogelijk uitgaven. Grote 
bedrijven doen om die reden ook alles om die uitgaven zo laag mogelijk te houden door middel 
van delokalisatie: Het naar het buitenland verplaatsen van bedrijfsactiviteiten (bijvoorbeeld 
productie) vanwege lagere kosten in die desbetreffende landen. Dit alles ten koste van Nederlandse 
arbeiders. Een goed voorbeeld hiervan is Ford Genk in Limburg dat in 2014 de deuren sloot om 
te verhuizen naar Spanje om 400 miljoen euro te besparen aan uitgaven. Dit ging ten koste van 
6000 banen. Kapitalisme is de drijvende kracht achter globalisering en de verspreiding van de 
consumentencultuur. Theodore Levitt, die de term globalisering voor het eerst echt hanteerde, 
beschrijft het dan ook als “de veranderingen in sociale gedragspatronen en technologie die 
bedrijven in staat stellen om hetzelfde product over de hele wereld te verkopen” of concreet: je 
eigen identiteit opgeven voor het winstbejag en de economie. Het vernielen van de eigen cultuur 
en deze vervangen met een verbasterde, veramerikaniseerde cultuur is daarbij dus noodzakelijk 
bij het vormen van een internationale afzetmarkt. En wat voor een vervangende cultuur 
hebben we gekregen? Een consumptiecultuur waarbij men zijn tijd verspilt met goedkoop en 
tijdelijke blijdschap door het kopen en consumeren van producten, nog grotere massaproductie, 
versimpeling en automatisering van de arbeid, ontbossing en de import van buitenlandse arbeiders 
en migranten, die nog eens als extra afzetmarkt kunnen dienen. 

O n z e  c u l t u u r  i s  n i e t  t e  k o o p



Deze zaken zijn allemaal nodig om deze consumentencultuur en overbodige luxe te onderhouden. 
Cultuurverlies, omvolking, ontmenselijking van de arbeid,  ontworteling en taal- en 
identiteitsverlies zijn bij dit proces allemaal natuurlijke gevolgen. De elites en hun bedrijven hebben 
onze cultuur verkocht voor een voordelig prijsje ten koste van het geluk van de vaderlandslievende 
mens en de Nederlandse arbeiders.

De globalisering van onze maatschappij, die dankzij moderne technologie mogelijk is gemaakt, 
is technisch gezien al bezig vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog, maar recente 
ontwikkelingen zoals het internet hebben het in stroomversnelling gejaagd. Globalisatie wordt ook 
door velen, zeker binnen de Nederlandse jeugd, als natuurlijk ondervonden, hoewel het eigenlijk 
een kunstmatig proces is. Sommige politici in Nederland aan rechts-liberale zijde denken met 
behulp van globalisering economische voorspoed te kunnen behouden, maar tegelijkertijd de 
culturele gevolgen van de globalisering in te kunnen perken. Voor de bedrijven is globalisering 
echter de enige manier waarop ze steeds meer winst kunnen binnenhalen, met de benodigde 
consumptiecultuur. Zelfs al zou het mogelijk zijn om ontworteling in te perken door met de 
bedrijven samen zaken aan te pakken, symptomen bestrijden in plaats van de ziekte zelf zal het 
probleem nooit oplossen. 

Het gaat mensen dus niet verbazen dat de idealen van dit economisch liberalisme recht tegenover 
die van het volksnationalisme staan: het verraad van volk en vaderland voor voordelige 
winstmarges is dan ook een van de grootste bedreigingen die ons volk in de komende jaren te 
wachten staat. Willen we de problemen van migratie en cultuurverlies bestrijden moeten we aan 
meer dan symptoombestrijding doen. 

Wij vaderlandslievende Nederlanders moeten onze elites 
voor eens en altijd duidelijk maken: 

Ons volk, onze geschiedenis en onze taal zijn kostbaarder
dan geld alleen!

i d e n t i t e i t
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V e r e n g e l s i n g

t a a l s t r i j d
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De strijd voor het behoud van onze taal

Door heel het land is de Geuzenbond in het offensief tegen de verengelsing van onze
dierbare moedertaal. Aanleiding hiertoe: de keuze van de Universiteit van Twente om

Engels als voertaal aan te stellen.

Nu zullen er mensen zijn die zich afvragen waarom wij ons opwerpen tegen de invloed van het Engels op 
onze taal. Zijn er niet immers belangrijkere kwesties? Wij stellen dat de grote problemen in ons land komen 
door een gebrek aan een nationaal gevoel van saamhorigheid. De identiteit van het Nederlandse volk is door 
de jaren heen steeds verder afgebroken. Taal is in onze ogen een van de pijlers van deze identiteit. Een volk 
dat haar taal verloochent, zal niet lang kunnen blijven voortbestaan. De afbraak van onze taal begint bij de 
invloedrijke instellingen van ons land: de universiteiten en de media. Samen voeren zij, met het oog gericht 
op winst, steeds meer Engels in en proberen zij steeds meer Engelse termen ingeburgerd te krijgen bij de
bevolking. Het beschermen van onze moedertaal is noodzakelijk voor het behoud van onze identiteit als 
Nederlanders. Omdat de afbraak van onze identiteit als oorzaak geldt voor zo veel problemen in ons land, 
moet deze bestreden worden. Daarom zetten wij ons in voor de bescherming van het Nederlands.

Naar aanleiding van de keuze van de UT (Universiteit Twente) om 
Engels als voertaal in te voeren, besloten wij een actie te beginnen 
tegen een groot probleem in Nederland: de verengelsing van de 
samenleving. Wij hebben daarom een spandoek ontworpen en 
trokken daarmee naar de campus van de Universiteit Twente.

Ons bezoek bleef echter zeker niet onopgemerkt. Kort na 
het publiceren van onze foto’s doken twee artikelen van 
universiteitsblaadjes op. Hoewel het Twentse blaadje best
neutraal bleef, schreef het nieuwsblad van de Universiteit van 
Amsterdam meteen een stuk minder neutraal. Het UvA-blad Folia 
omschreef ons als “rechtsradicaal” en probeerde onze beeldmerken 
te koppelen aan de NSB van Mussert. Blijkbaar valt er niet te 
beredeneren waarom een groep vernoemd naar de geuzen de 
kleuren van de geuzen zou gebruiken

Waarom?

Univers i t e i t  Twente



t a a l s t r i j d
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Ook bracht de Geuzenbond een bezoek aan de verengelste Universiteit van Tilburg, ook wel “Tilburg 
University”. Wij proberen ook aan de Tilburgers duidelijk te maken dat het eens afgelopen moet zijn met de 
verloedering van onze moedertaal.

Onze SPREEK NEDERLANDS-klever doet nog altijd goed dienst als wapen 
tegen de verloedering van onze taal.

Univers i t e i t  van  T i lburg





p o l i t i e k
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K a r e l  D i l l e n
Voor Vlaanderen, de Nederlanden en Europa Door Staf van Vliet

Karel Dillen, Groot-Nederlander, Vlaams-nationalist en volksnationaal uitgever, was een van
de meest betekenisvolle personen in de Vlaamse en Europese beweging. Al sinds 1947 zette
hij zich in voor het Jeugdverbond der Lage Landen, waarvoor hij scholingen organiseerde en

artikelen schreef in het tijdschrift De Vendeljongen. Bij dit jeugdverbond leerde hij Walter
Bouchery kennen, oprichter van het Vlaams-nationaal weekblad Opstanding. Hierdoor kwam 

Dillen in contact met de Vlaamse Concentratie, waarin hij tijdens verschillende
nationalistische bijeenkomsten zijn talent voor het houden van toespraken ontdekte.

Hij behandelde vaak dezelfde thema’s: het noodzakelijk radicalisme in de Vlaamse beweging,
respect voor degenen die zich in de Wereldoorlog hadden ingezet voor wat ze noodzakelijk 
achtten, de toekomst van de Groot-Nederlandse gedachte, een op de volksgemeenschappen
gebouwd Europa. In 1962 werd Dillen voorzitter van Were Di, een groep die 5 jaar later zou 
samengaan met Dietsland-Europa, wiens tijdschrift onder gezamenlijke naam onder de regie 
van Dillen kwam. De naam van het tijdschrift verwees naar het programma: de Nederlandse 
volkseenheid in Europa stond centraal. In de artikels kwamen de klassieke 
Vlaams-nationalistische onderwerpen en grieven ruimschoots aan bod. 
Verder was er aandacht voor de nationaliteitenbewegingen in Europa 
en sympathiseerde het blad met het Afrikaner broedervolk in 
Zuid-Afrika. Denkers als Charles Maurras, Julius Evola, 
Robert Poulet, Olier Mordrel, Maurice Bardèche, Ernst Bertram 
en vele anderen kwamen aan bod.

Naast dit tijdschrift schreef Dillen ook voor het bekende 
Antwerpse weekblad ‘t Pallieterke. In 1977 stichtte 
Dillen Protea, een Vlaams-Zuid-Afrikaanse 
vriendschapsvereniging. Hierdoor werden 
bijeenkomsten, lezingen en debatavonden over 
Zuid-Afrika georganiseerd, en werden er 
toeristische werkbezoeken georganiseerd 
naar het land, en - in mindere mate - 
aan andere blanke 
gemeenschappen in Afrika.



p o l i t i e k
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Tevens was Dillen op politiek gebied fervent actief. Op 1 oktober 1977 richtte Dillen de Vlaams 
Nationale Partij (VNP) op, uit onvrede met de medeondertekening van het Egmontpact door de 
Volksunie. Hij slaagde erin veel oudere nationalisten, die verbitterd waren geraakt door het matigen 
van de Volksunie, te overtuigen tot een nieuwe inzet. Dit sprak ook veel jongeren aan, die zich 
geroepen voelden om bij een partij te komen die wel  actie beloofde. Hierbij kreeg Dillen zijn 
kenmerkende titel “Voorzitter voor het leven” tijdens de stichtingsvergadering van de partij. Voor 
de verkiezingen van 17 december 1978 ging de VNP in een kartel, als Vlaams Blok, samen met de 
Vlaamse Volkspartij (VVP) van Lode Claes. Bij de omvorming van het Vlaams Blok naar Vlaams 
Belang werd Dillen de allereerste lidkaart aangeboden en behield hij zijn functie als erevoorzitter.

Karel Dillen overleed op 81-jarige leeftijd. Hij is zich vrijwel zijn hele leven blijven inzetten voor
een benodigde harde lijn in het Vlaams-Nationalisme, een idee dat hij helemaal naar Europa 
doortrok door middel van het Europa van Honderd Vlaggen, naar het voorbeeld van de denkers 
die aan bod kwamen in Dietsland-Europa.

Dillen, een zowel onderlegd als rechtlijnig man, inspireerde een generatie aan nationalisten in de 
Nederlanden om in beweging te komen. Hij was niet alleen een groot spreker en politicus, maar 
ook vooral een erudiete denker die nieuw leven wilde blazen in de ideeën van zijn historische 
voorgangers. Voor Dillen waren fascisme en nationaalsocialisme, na het einde van de Tweede 
Wereldoorlog, historische begrippen, verwijzend naar een afgesloten periode uit de Europese 
geschiedenis. De term ‘fascist’ werd volgens hem door zijn tegenstanders als scheldnaam gebruikt, 
zonder de historische context ervan te kennen. Wat Dillen wilde was het volksnationalisme vooruit 
drijven zonder te verzandden in de kwesties van vroeger.

Er zijn maar weinig politici die zo standvastig bij hun idealen zijn gebleven als Karel Dillen. Als
stichter van het Vlaams Blok legde hij een spoor naar de Vlaamse identiteit voor de volgende 
generatie, als activist behield hij de daadkracht van de oude garde tijdens de grootste crisis van de 
beweging met het Egmontpact en als politiek denker vorderde hij de ideeën die nog altijd groepen 
als de onze inspireren. Zijn partij Vlaams Blok, nu Vlaams Belang, is goed op weg om de grootste 
politieke macht in Vlaanderen te worden.



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

20

H e t  B e l e g  v a n  G r o l l e
Er is een bepaalde manier waarop over de Tachtigjarige Oorlog wordt gesproken.

Oost-Nederland wordt grotendeels buiten beschouwing gelaten. Om dit stukje vaderlandse
geschiedenis eens te belichten, heb ik de kans aangegrepen dit artikel te schrijven.

In 1609 ging het Twaalfjarig Bestand in. Als er naar een kaart hiervan gekeken word, is het 
duidelijk dat enkele stukken die de huidige Nederlandse staat maken ontbreken. De Republiek heeft 
enkel het westelijke deel van Noord Brabant in handen, de Overmase bezittingen rond Maastricht 
missen en in Oost-Nederland zijn de steden Oldenzaal en Groenlo de laatste Spaans-katholieke 
bolwerken. Dit is ook nog steeds zichtbaar in het huidige Nederland, Twente en de Achterhoek 
zijn voor een groot deel katholiek gebied. Toen het bestand in 1621 werd beëindigd, werden deze 
steden dan ook de hoogste prioriteit voor de nieuwe stadhouder, zoon van Willem van Oranje 
en halfbroer van Maurits, de “Stedendwinger” Frederik Hendrik. Frederik Hendrik is minder 
bekend dan zijn oudere broer, juist ook omdat zijn oorlogshandelingen minder bekend zijn, maar 
dat betekend niet dat hij geen mindere militaire leider was. Het is zelfs mogelijk dat hij zelfs 
Antwerpen had kunnen innemen, als de Staten-Generaal hem meer middelen had gegeven. Dat 
is echter buiten dit artikel om. In 1626 had Ernst Casimir, stadhouder van Friesland en Groningen, 
Oldenzaal ingenomen. Beide steden werden als uitvalsbasissen voor de Spanjaarden gezien, en de 
oostelijke gewesten zagen ze hierdoor ook als gevaren, maar in 1626 werd het gevaar voor een
nederlaag nog te groot geacht. Uiteindelijk waren het de oostelijke provincies die aandrongen op de 
definitieve inname van het laatste Spaanse bolwerk ten noorden van de Rijn. In Juli 1627 vertrok de 
prins met zijn leger richting de stad waar hij in 1597 en 1606 al bij belegeringen aanwezig was. 

Op de 20e arriveerde het leger bij de stad Groenlo waarna de ruiters de toegangswegen 
van en naar de stad bezetten. De volgende dag begon het leger met het aanleggen van een 
circumvallatielinie met enkele versterkte punten. Deze werden door groepen huursoldaten
uit hetzelfde land aangelegd, en kregen hierdoor ook hun namen, de Friese, Altena, Hollandse, 
Franse en Engelse schansen. Deze bewaakten de wegen naar Vreden, Enschede, Borculo en 
Bredevoort respectievelijk. De Engelse schans was een uitzondering, deze lag buiten de linie bij 
Lievelde en had als doel om het kwartier van Frederik Hendrik bij Erve Kots te bewaken. De 
circumvallatielinie was afgekeken van de Spaanse veldheer Spinola, die het twee jaar eerder 
succesvol had toegepast in zijn beleg van Breda.

Op de 26ste was de linie af, en werd begonnen met de langzame aanval op de stad. Het geschut 
begon de stad onder vuur te nemen terwijl de Staatse troepen loopgraven richting de stad aan 
begonnen te leggen zodat deze op een veilige manier benaderd kon worden.

Door Hendrik
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Het was ook de bedoeling dat het geschut door deze loopgraven vervoerd kon worden naar
batterijen dichter bij de wallen. De in de stad gelegerde Spaanse cavalerie deed constant
uitvallen richting de Staatse troepen om hun vooruitgang te belemmeren. De leider van de
cavalerie, Lambert Verreyken, kreeg op de 30e ook het commando over alle Spaanse
troepen nadat zijn commandant, Matthijs van Dulcken, op die dag werd geraakt in zijn
schouder en te zwak was om de troepen te leiden. Nadat de uitvallen te weinig uithaalden,
voegde de cavalerie zich bij het voetvolk voor de verdediging van de stad.

Al gauw werd het duidelijk dat Hendrik van den Bergh, 
stadhouder van Opper-Gelre en de op een na hoogste 
commandant van de Spaanse troepen, een poging tot 
ontzetting van de stad zou doen. En hierbij was een probleem, 
het Spaanse leger was groter dan dat van de Republiek. 
Ook was het zo dat Frederik Hendrik, net als Maurits, liever 
veldslagen ontweek. In de oorlog in de Lage Landen was het 
controleren van steden en het omliggende land belangrijker dan het 
verslaan van een leger in het veld, iets dat enkel manschappen kostte
en geen winst van grond opleverde. De prins besloot enkele in de 
buurt gelegen plaatsen zoals Lichtenvoorde en Lochem te bezetten. 
Ook werd de bestorming van de stad de hoogste prioriteit. Het waren de 
Engelse huurlingen die als eersten de stadswallen bereikten. Op 7 augustus 
werden de sluizen opgeblazen zodat het water in de gracht ver onder 
peil zakte. De Engelse aanvallen werden echter door de verdedigers 
van de stad afgeslagen.

Ondertussen was Van den Bergh’s plan om de bevoorrading van 
de Staatse troepen in duigen gevallen door onenigheid tussen zijn
huurlingen. Hij legerde nabij Zwilbrock (toentertijd deel van 
Münster, nu Duits), waar hij 3 kanonnen afschoot om 
de stad te laten weten dat er een leger in aantocht was. 
In de nacht van de 15e kwam de aanval. Het kwartier 
van Ernst Casimir en zijn troepen werd aangevallen, 
met als doel dat Frederik Hendrik versterkingen 
zou sturen, zodat dan de linie doorbroken kon 
worden en 700 man met bevoorradingen de stad 
in zou kunnen komen. Beide aanvallen werden 
afgeslagen, maar niet voordat er een Schotse 
kapitein was gedood.



De dag erop wisten de Fransen als eerste over de gracht te komen en de 17e deden de Engelsen 
hetzelfde. Op die dag begon ook het ondermijnen van de stadswallen zelf, wat onder hevig verzet 
van de Grolse verdedigers voortzette. Van den Bergh hield in de tussentijd contact met de stad door 
middel van postduiven. Eén van die duiven viel in Staatse handen waardoor het duidelijk werd dat 
de Spaanse leider op versterkingen aan het wachten was. Hierop werd contact met de verdedigers 
gezocht, die zich nog weigerden over te geven. Op de 18e werd dus opnieuw de aanval ingezet. De 
mijn onder de stadswal werd opgeblazen en de Engelsen stormden door de bres. Zij werden echter 
opgewacht door de Spanjaarden, die 3 keer de Staatse aanval af wisten te slaan. 

Kort daarna werd er een nieuwe poging tot onderhandelen gedaan. De herstelde Van Dulcken was 
nu wel bereid tot capitulatie. Op de 19e gaf de stad zich officieel over. De Spaanse troepen mochten 
zich terugtrekken en de rechten en privileges van de stad en haar bewoners werden door de 
Staatse troepen gerespecteerd. 

Vandaag de dag is er relatief veel overgebleven van het beleg, vooral in vergelijking met Breda. 
Voor een groot deel bestaat de gracht tot de dag van vandaag nog. Aan de noordzijde van de stad 
bestaat de stadswal zelf ook nog steeds, waar het Grols Kanon, achtergelaten door Frederik Hendrik, 
pronkt. Nabij Lievelde, naast het terrein van de Zwarte Cross, staat de Engelse Schans ook nog 
steeds en deze is in 2002 gerestaureerd. Hij is open voor publiek en er staat een uitkijktoren op het 
terrein. In de zomer van 2003 werd de Franse Schans herontdekt vanuit een vliegtuig. De piloot 
zag in een verdroogd maisveld de contour van de gracht doordat de mais daar groen was, de oude 
gracht zorgde ervoor dat de bewatering nog steeds beter was dan in de rest van het veld. Erve 
Kots staat ook nog steeds overeind. Er bevindt zich vandaag de dag een open lucht museum, een 
brouwerij en een goed pannenkoekenrestaurant. Om de twee jaar wordt het evenement de Slag om 
Grolle gehouden, waarbij het hele centrum in een open lucht museum veranderd. Net buiten de 
oude stadsmuren wordt de slag nog een keer gladjes over gedaan.
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O n s  B r a b a n t
Hoe vaderlandslievende Brabanders hun erfgoed herontdekten Door Foppe

In de jaren 30 van de vorige eeuw vond er in het katholieke deel van de Noordelijke Nederlanden 
een heuse heropleving plaats. De emancipatie van dit volksdeel in de voorgaande jaren had 
geleid tot een stroming binnen de katholieke gemeenschap die met een mate van romantisch-
traditionalisme wilde streven naar eenheid, weerbaarheid en het beschermen van de inheemse 
volksgeest. In Brabant uitte zich dit voornamelijk in en door het tijdschrift "Brabantia Nostra", wiens 
kopstukken Brabant terug in het middelpunt van de Dietse volksgemeenschap wilden plaatsen. 
Dit artikel zal in het kort voorleggen hoe de leden van Brabantia Nostra te werk gingen, wat er 
tegenwoordig gedaan wordt in de Brabantse heemkunde en in hoeverre hun missie nog voortleeft 
in het heden.

Petrus Cornelis de Brouwer werd in 1874 geboren te Hilvarenbeek. Na zijn internaatsjaren in ‘De 
Ruwenberg’ te Sint Michielsgestel ging hij verder als priesterstudent in de door pastoor Zwijsen in 
1844 gestichte congregatie van de Fraters van Tilburg. In 1897 werd hij tot priester gewijd. Ruim 
twee jaar later volgde zijn benoeming tot rector van het nieuwe gymnasium van de Fraters van 
Tilburg. In 1913 kwam onder zijn impuls de stichting ‘Ons Brabant’ tot stand, een genootschap van 
jonge intellectuelen dat zich ten doel stelde, het Brabantse cultuurpeil te verhogen en de Brabantse 
bewustwording te stimuleren. In 1917 werd dankzij een initiatief van Ons Brabant het Tilburgse 
St.Odulphus-lyceum gesticht, waarmee het gymnasium van de Fraters van Tilburg fuseerde. Hier 
wordt de Brouwer een leidend figuur in het Brabants Studenten Gilde van Onze Lieve Vrouw, 
waar de beginselen van een beweging al gauw worden gelegd.

In 1931 sprak De Brouwer voor het eerst de woorden; “Brabantia Nostra, Brabant aan ons!” uit als 
slotzin van een van zijn redes op de radio. Slechts 4 jaar later zouden zijn studenten beginnen aan 
een tijdschrift voor kunst, poëzie, geschiedenis en vorming voor de Brabantse gedachte.

Vanaf Oktober 1935 begon Brabantia Nostra met het publiceren van haar tijdschrift. Jaargang I 
ging van start in een fors, tweekoloms formaat. Het blad verscheen om de twee weken en elke 
aflevering telde zestien pagina’s. De meest opvallende artikelenreeks van de eerste jaargang bestond 
uit zeven diepgravende studies onder de titel ‘Regionalisme en cultuur’. Daarin werd gesteld dat de 
eigen aard van de Brabantse volksgemeenschap binnen de Nederlandse natie goed herkenbaar was. 
Die aard werd gevormd door het katholieke geloof; het gemeenschapsbesef; het leven in de traditie; 
de voorname plaats van het gezinsleven; en de luister en praal van het openbare leven. Op elk van 
deze componenten werd diep ingegaan, onder verwijzing naar talloze buitenlandse auteurs van 
theologische, filosofische en historische werken.
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Ook werd er aandacht besteed aan de Groot-Nederlandse gedachte. De opvallendste en uitdagendste 
zin uit de beginselverklaring in het eerste nummer van Brabantia Nostra was ongetwijfeld: 
“Een strook midden in het Nederlandse taalgebied - Zeeuws-Vlaanderen, Noord-Brabant, Land 
van Overmaze - was in een positie van weerloze horigheid ten opzichte van de bovenrivierse 
gewesten geraakt; zij was mèt haar overheersers politiek volledig van de zuidelijker streek 
gescheiden, waarmee zij tot voor kort de innigste eenheid gevormd had”. De leden van Brabantia 
Nostra correspondeerden uitgebreid met tijdgenoten en Groot-Nederlanders Pieter Geyl en 
Carel Gerretson. Er werd gestreefd naar een zogeheten “Midden-Nederland” dat grofweg het 
historisch hertogdom Brabant besloeg, wat de ware kern van de Nederlanden zou zijn. In de naaste 
toekomst zou dit deel van de Lage Landen een beslissende rol gaan spelen. Holland moest in die 
gedachtegang worden “onderworpen”, opdat Midden-Nederland zijn katholieke eigenaard ten volle 
zou kunnen ontplooien.

Veel inspiratie werd er opgedaan uit het boek Vanuit Wingewesten van Gerard Knuvelder in
1930, dat een soort alternatieve totaalgeschiedenis van het zuiden trachtte neer te zetten waarin 
Brabant eeuwenlang onderdrukt werd door het protestantisme. Het GrootNederlandse gedachtegoed 
bood diverse aanknopingspunten voor de Brabantia Nostraideologie. Er werd kritiek in geuit op de 
leidende rol van ‘Holland’; er werd nadruk gelegd op het nationale aspect boven het etatistische; de 
voortrekkersrol die aan Midden-Nederland was verleend werd benadrukt.

Het eerste nummer van het tijdschrift Brabantia Nostra vat goed samen hoe de uiteenlopende 
ideeën van de redactie samen kwamen in één Brabantse gedachte. Men kan stellen, dat Brabantia 
Nostra een krachtcentrale wilde zijn voor het behoud van het eigen Brabantse volkskarakter - zoals 
zij dat zag - inclusief de cultuur, het geloofsleven en al het overgeërfde streekeigene. De inleiding 
van het eerste nummer stelt dan ook duidelijk;

“Dit blad richt zich tot allen, die in het Brabantse land willen zien een gaaf en ordevol volk,
Nederlands en Katholiek – toegerust met de middelen, die nodig zijn tot het ontplooien van
zijn schoonste leven. Het komt noodzakelijk vandaag, nu de beslissing voor een lange toekomst vallende is: 
lees hier hoe Brabant staat, hoe het eens was, en hoe het worden zal, als de besten hun volk voorgaan, met 
eerbied voor de hoogheid van het Brabantse wezen en overtuigd van een toekomst, schoner nog dan het 
verleden. Brabant wordt zienderogen weer de kern van de Nederlanden! Wie hier schrijft of leest houde dat 
klaar voor ogen. Het besef van deze bijzondere verantwoordelijkheid ten aanzien van het Rijk Gods en de 
Volksgemeenschap zal alle kleinheid verachten en geen hindernis tellen om de bundeling van alle Brabantse 
krachten te verwezenlijken. Brabanders, weet wat het zeggen wil: Brabantia Nostra: Brabant aan ons!” 
(15 oktober 1935)
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Het verlangen naar sociaaleconomische en culturele emancipatie van het zuiden van huidig
Nederland spoorde met de krachten van de katholieke herleving van de eerste decennia van de 
twintigste eeuw. Het werd gevoed door een bewustzijn van de materiële en geestelijke littekens 
die Brabant en Limburg nog altijd droegen als gevolg van de eeuwen van onderdrukking en 
achteruitzetting als ‘Generaliteitslanden’; én als katholiek, én als Brabander voelde men de gevolgen 
van die achterstand. De Brabander moest een grotere mate van eigendunk en van moed aan de dag 
gaan leggen om resoluut alles afte wijzen, wat niet strookte met zijn eigen volksaard. Herstel van 
het gevoel van eigenwaarde en de wil om van zich af te bijten vormen immers altijd en overal een 
noodzakelijke basis voor emancipatie. Waarschijnlijk heeft niemand een duidelijker voorstelling 
gehad van de ‘verheffing’ van het Brabantse volk dan P.C. de Brouwer, de grote inspirator.

Hij wilde Brabantse intellectuelen vormen en vervolgens in dienst stellen van het eigen gewest. 
Die intellectuelen zouden zich niet arrogant, met ver verheven boven de massa mogen opstellen. 
Ze konden juist nog veel leren van de eenvoudige levensstijl van het Brabantse platteland. Net zoals 
P.C. de Brouwer in zijn eigen persoon eruditie paarde aan boerenvroomheid, zo verwachtte hij ook 
van de studenten en afgestudeerden respect voor de eenvoudige Brabantse mens. De massa bezat in 
zijn visie nog een hoge cultuur, en intellectuelen mochten zich niet op een voetstuk plaatsen.

Na een aantal jaren aan publicaties en vorming begon Brabantia Nostra zich langzaam uit te 
breiden tot een culturele beweging. Hierin was telkens de “Midden-Nederlandse” gedachte leidend; 
er moest over de streep die Brabant kunstmatig verdeelde heen gekeken worden en een nauw 
samenwerkingsverband worden ontwikkeld in de Dietse sfeer. Dit leidde tot enkele initiatieven van 
de leden van Brabantia Nostra om heem-culturele evenementen te organiseren. Zo stonden zij in 
1946 aan de wieg van de Groot-Kempische Cultuurdagen te Hilvarenbeek. De doelstelling hiervan 
lag al in de naam besloten: over de staatsgrenzen heen mensen met elkaar in contact brengen die 
wezenlijk bijeen hoorden. Het sprak vanzelf, dat het blad Edele Brabant, een verwant blad van de 
redactie van Brabantia Nostra, veel aandacht besteedde aan het evenement. Gesproken werd van de 
“feestelijke, joyeuze sfeer van bourgondische allure”, waarin groepen uit Noord en Zuid in het oude 
Kempische dorp elkaar ontmoetten en elkaar beter leerden waarderen.

Er was koorzang en fanfaremuziek, er waren beiaardconcerten en taptoes, er was natuurlijk 
het vendelzwaaien door de plaatselijke gilden, er waren volkstoneel en wagenspelen, er waren 
internationale volksdans-demonstraties en er vonden kunstexposities plaats. Ook kwamen er 
gastsprekers, waaronder de eerder genoemde Pieter Geyl. Vanaf 1953 werden er jaarlijks prijzen 
uitgeloofd voor de beste literaire prestaties. Alle culturele uitingen waar Brabantia Nostra zich al die 
jaren voor had ingezet kwamen hier ten volle tot ontplooiing.

Hoewel de bezoekersaantallen in de jaren 1960 bleven stijgen en in 1966 hun hoogtepunt bereikten, 
werd geconstateerd dat er weinig ‘jong bloed’ bij kwam. De organisatoren probeerden daarom 
aansluiting te zoeken met de jongere generatie. In 1968 werd het thema “Democratisering van de 
kunst” besproken, onder andere door ‘revolutionaire’ theatermakers uit Amsterdam. De vaste gasten 
van de Cultuurdagen waren hier over het algemeen weinig over te spreken. De aansluiting bij de 
jongere generatie eindigde met een kortsluiting.



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

26

Het bleek niet mogelijk de Cultuurdagen een andere vorm te geven zonder het karakter ervan 
verloren te laten gaan. In het begin van de jaren zeventig leek het fenomeen van de Groot-
Kempische Cultuurdagen zichzelf te hebben overleefd. De formule werkte niet meer, omdat het 
elan weg was, de jeugd liever naar popfestivals ging, en er vergrijzing optrad. Een uiteindelijke 
voortzetting van de volksmuziek in de vorm van de “Bikse Fiste”, wat later Elastiek Muziek werd, 
is ook niets anders dan een popfestival geworden.

De nalatenschap van Brabantia Nostra is zodoende vooral te vinden in de heemkundige archieven. 
Helaas is het onder Brabantia Nostra-auspiciën nooit tot een integrale geschiedschrijving van 
Brabant gekomen. De slag bij Woeringen heeft nooit de heroïsche glans van de Guldensporenslag 
kunnen evenaren. Zou de beweging wat langer de wind in de zeilen hebben gehad, en niet door 
de oorlogsomstandigheden op non-actief zijn gesteld, had zij misschien het plan kunnen realiseren 
waarvoor een blauwdruk klaar lag: een Brabants archief en in samenhang daarmee een Brabantse 
bibliotheek.

Dit wil echter niet zeggen dat er nooit een Brabants archief los van 
Brabantia Nostra is ontstaan. Met name het BHIC (Brabants Historisch 
Informatie Centrum), werkzaam vanuit de Citadel in Den Bosch, 
overziet veel heemkundig werk in de regio Noord-Brabant. 
Plaatselijke archieven zoals het Tilburgse en Bredase archief 
hebben ook een extensieve collectie aan bronmateriaal voor 
heemkundig onderzoek.

Daarnaast bestaat ook Brabants Heem al sinds 1947 als telg van 
Brabantia Nostra. De stichting Brabants Heem overkoepelt momenteel 
123 Brabantse heemkundekringen met meer dan 33.000 leden. 
Brabants Heem zet zich in voor het behoud van de 
Brabants-eigen cultuur en het bewaren van de 
Brabantse geschiedenis, evenals het bevorderen 
van bijeenkomsten in de regio.

Het kenmerkende probleem dat al deze organisaties delen 
is echter steeds weer de desinteresse van de jeugd. 
Al sinds de Jaren ‘70 lijkt de leegstroom rondom 
heemkunde en het eigen heem in het algemeen 
onder de jeugd er telkens toe te leiden dat men trekt 
naar de grote steden om ontworteld te worden. 
Toch is er een rijke geschiedenis te vinden in Brabant, 
een die aan de bron staat van de Midden-Nederlandse 
en Groot-Nederlandse gedachte waar men al deze jaren 
voor heeft gekampt. Hieruit kunnen ampel lessen 
worden getrokken voor de toekomst!
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G e u z e n b o n d  H o l l a n d
Een vraaggesprek met Jeroen, een lid van de Geuzenbond Holland

Om de oprichting van onze nieuwe afdeling te vieren, heb ik een vraaggesprek gehouden met een 
lid van de Hollandse afdeling. We spreken met Jeroen, vanaf de oprichting al lid van 

Geuzenbond Holland.

Dag Jeroen. Allereerst wil ik de Hollanders en dus ook jou feliciteren met de nieuwe

afdeling. Hopelijk wordt de Geuzenbond Holland een succes.

Bedankt! Wij hopen dat de Hollandse afdeling zal uitgroeien tot een warm nest voor jonge,

vaderlandslievende Nederlanders in de regio.

Vanwaar eigenlijk een Hollandse afdeling? Wat waren de belangrijkste beweegredenen tot 

oprichting?

Zoals je vast weet is de regio Holland over het algemeen het hardst getroffen door het

multiculturalisme, het verval van het Nederlandse gemeenschapsgevoel en veel van de

andere moderne problemen die spelen in het hedendaagse Nederland. Vooral voor jonge,

vaderlandslievende Hollanders is het soms moeilijk om daar mee om te gaan. Wij zijn van

mening dat opname in een kameraadschap van gelijkgestemden kan helpen om diezelfde

jonge Hollanders zich minder verloren te laten voelen te midden van een vooral politiek

gezien veelal vijandige omgeving.

Hoewel we allemaal wel een beetje bekend zijn met de situatie, wil ik toch nog vragen

hoe het gesteld is met de Hollandse steden.

De huidige staat van de Hollandse steden stemt mij persoonlijk zeer droevig. Uiteraard

moeten we de hoop nooit verliezen, maar de meeste van onze prachtige steden lijden

momenteel aan de vernietigende gevolgen van multiculturalisme en sociale ontaarding.
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En hoe is het gesteld met het platteland? Is de invloed van de grote steden daar

zichtbaar?

De invloed van de grote steden is zeker zichtbaar, maar toch ben ik vrij positief 

ingesteld over de staat van het Hollandse platteland. Over het algemeen 

lukt het de plattelandsgebieden om hun tradities in leven te houden en redelijk 

weerstand te bieden tegen verdere invloed vanuit de grote steden. 

Wel wil ik benadrukken dat ook het Hollandse platteland uiteindelijk 

ten prooi zal vallen aan dezelfde problemen die de grote steden teisteren 

indien er niets veranderd in Nederland.

We kunnen inderdaad vaststellen dat het slecht gesteld is met 

Holland wat betreft de multiculturele ‘verrijking’. 

Wat wil de Geuzenbond Holland doen om dit tegen te gaan?

Om te beginnen willen wij een goede basis leggen voor vaderlandslievende 

Hollanders om zich onderling te organiseren. Als we veel bijeenkomen kunnen 

we ook overgaan tot acties.

Hoe bevalt het tot nu toe? 

Hoe zijn de reacties van de leden?

De reacties van de leden zijn positief. Vooral omdat 

het nu makkelijker is voor Hollandse leden om 

onderling bijeenkomsten te organiseren en 

nieuwe leden te werven

Is de afdeling te vergelijken met de Brabantse en de 

Overijsselse afdeling?

Ja. Alle Geuzenbond afdelingen werken in principe op dezelfde manier.

Wat voor zaken zijn jullie nog van plan in de toekomst?

Op dit moment willen wij ons vooral richten op het werven van leden en het organiseren

van bijeenkomsten. Daarna zullen acties volgen.

Dat was mijn laatste vraag. Ik ben er zeker van dat we nog veel 

van de Geuzenbond Holland gaan horen. 

Bedankt voor dit vraaggesprek!
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