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VOORWOORD

getemperd, maar hoopvol 2021 tegemoet
Werkingsarchieven van meerdere organisaties, dossiers, affiches
en fotocollecties, briefwisseling en tal van objecten: in de laatste
Mededelingen van het jaar wordt traditiegetrouw een greep uit de
aanwinsten van het afgelopen jaar beschreven. Wat in 2020 duidelijk
niet haperde, waren overdrachten. Wat u het afgelopen jaar aan het
ADVN toevertrouwde, is aanzienlijk. Daarbij zaten unieke gehelen,
zoals het archief van het Martelaarsfonds, dat door archiefmedewerker Rita Verelst in dit nummer uitgebreider wordt toegelicht. Het
betreft het volledige archief van deze in 1919 opgerichte liefdadigheidsinstelling, samengesteld door voorzitster Maria Gillis-De Groodt,
al die jaren zorgvuldig bewaard en recent overgedragen door haar
kleinzoon. Deze bijzonder rijke en nog onontgonnen collectie zal de onderzoeker die zich er over
buigt zeker in vervoering brengen.
Dat is een van de effecten van de omgang met
historische bronnen, originele stukken, soms
nauwelijks aangeraakt materiaal. Uit het onderzoek
ervan spruiten in het beste geval nieuwe analyses,
verklaringen en verhalen voort, die beeldvorming
helpen opbouwen, ondersteunen of net demythiseren. ADVN-onderzoeker Kas Swerts gaat in op de
herinneringscultus opgebouwd rond de onfortuinlijke Herman Van den Reeck, de student die bij een
Guldensporenviering in 1920 door een politiekogel
werd geraakt en een dag later overleed.
Tom Cobbaert, hoofdarchivaris van het ADVN, laat
ons kennis maken met Claudius Severus of beter
Lodewijk Severeijns, effectenmakelaar, maar ook
schrijver en ijveraar voor de Vlaamse zaak. Dat laatste leverde hem, evenals Maria Gillis-De Groodt en
Herman Van den Reeck, een plaats op het Gulden
Doek van Vlaanderen van Hendrik Luyten op. Het
doek is ook te zien op de cover van dit nummer
van de Mededelingen. De schilder poseert er naast
een weemoedig ogende Cyriel Verschaeve. Die viel
opnieuw de eer te beurt een volledig nummer van
WT | tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse

beweging te vullen via bijdragen van Romain Vanlandschoot,
Aragorn Fuhrmann en Frans-Jos Verdoodt.
Aan stof voor onderzoek ontbreekt het nog lang niet en plannen
voor 2021 worden voluit gesmeed. De ambities zijn groot, maar de
verwachtingen nog voorzichtig en ingehouden. 2020 was een jaar
van continu bijstellen en schakelen. Wij kijken er hoopvol naar uit om
u opnieuw te mogen ontmoeten op een van onze activiteiten.
Intussen wensen wij u een allerbest 2021, vol warmte, mededogen en
genegenheid. [ann mares]
Cover promotiebrochure Zwitserse Alpen. [ADVN, D10754]
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COLLECTIE

in de schemering van ons geheugen
Herman Van den Reeck 100 jaar later
September 1870. Frankrijk stond op het punt het onderspit te delven
tegen de Pruisische legermacht die het Franse leger had omsingeld
in Sedan. Het nakende verlies van een van de grote Europese
machten zond een schokgolf door het continent: in verscheidene
Europese hoofdsteden en regio’s werd de toekomstige geopolitieke

realiteit duchtig besproken. Men zag in de Pruisische overwinning
immers mogelijkheden om een nieuw Europa voor te stellen en te
bewerkstelligen. Zo ook bijvoorbeeld Léon Vanderkindere: de toekomstige rector van de Université Libre de Bruxelles (ULB), wakkerde
de debatten over de Vlaamse kwestie verder aan. Vertrouwend op
mogelijke steun en goodwill van het toekomstige Duitsland schilderde de historicus een nieuwe horizon voor de Vlaamse beweging:
“Les Flamands auront le droit de se servir de leur langue dans toutes les
occasions de la vie (…) en un mot, la langue officielle des provinces
flamands sera le flamand”.

Exact vijftig jaar later, tijdens een gespannen Guldensporenviering
in Antwerpen – De Standaard berichtte over een "homerische strijd"
tussen politie en betogers – werd de negentienjarige Herman Van
den Reeck door een kogel getroffen. Van den Reeck, student geneeskunde aan Vanderkinderes ULB, zou een dag later het leven laten. In
de daaropvolgende dagen groeide het protest. Het Laatste Nieuws
riep “afgevaardigden van Vlaamsche maatschappijen” op “om aan den

Links: Portretfoto van Herman Van den Reeck en zijn zus Elza. [ADVN, VFA9963]
Boven: De oproep van Het Laatste Nieuws bleek een succes. Verschillende 'Vlaamsche
maatschappijen' zouden tijdens de begrafenisstoet van Herman Van den Reeck aanwezig zijn.
[ADVN, VBRB1566]

rouwstoet deel te nemen”. De oproep bleek een succes: de begrafenisstoet werd door duizenden bijgewoond. In zijn toespraak tijdens
de begrafenis riep Herman Van Puymbrouck, toekomstig voorzitter
van de Vlaams-nationalistische Frontpartij, de student uit tot "Gods
uitverkorene" en het "voorbestemde slachtoffer". Enkele dagen eerder
hadden verschillende kranten Van den Reeck ook al in soortgelijke
termen omschreven. De Volksgazet verkondigde op hoge toon dat
“Herman Van den Reeck niet dood [is]”, en besloot dat “dit eerste offer
voor Vlaanderen onzen wil krachtiger en onverzettelijker [zal] maken.
Geen Vlaming zal rusten alvorens alle Vlaamse rechten veroverd zijn.”
Daarmee was de toon gezet: Van den Reeck was een martelaar
geworden van de Vlaamse (taal)kwestie.
Herinnering: een rozenboom met vele vertakkingen
"'But where can we draw water,’
Said Pearse to Connolly,
‘When all the wells are parched away?
O plain as plain can be
There’s nothing but our own red blood
Can make a right Rose Tree'."
Het nachleben van Van den Reeck is in al zijn merkwaardigheid
verwant aan andere herinneringsculturen. Zo was er in de herinnering aan de Ierse Paasopstand (1916) een speciale rol weggelegd
voor dichters: William Butler Yeats, bijvoorbeeld, die wat dat betreft
tot de voorhoede mag worden gerekend. Zijn stanza’s verhieven de
slachtoffers van de Paasopstand tot martelaars en zouden lang de
beeldvorming rond de opstand mee bepalen.
Ook in Vlaanderen zouden literatoren een belangrijke rol spelen
om het martelaarschap van Van den Reeck in het collectief geheugen te verankeren. Het is in ingewijde kringen nog altijd haast een
gemeenplaats om de naam van Van den Reeck in één adem te
De begrafenisstoet van Herman Van den Reeck vond plaats op 17 juli 1920 en bracht een
enorme volksmassa op de been. De Standaard berichtte dat "overal waar de stoet voorbijtrekt,
gaat een rilling door de toegestroomde menigte, welke in drie-, vierdubbele rijen den lijkstoet
aanschouwt". De begrafenisstoet zou uiteindelijk meer dan anderhalf uur duren. Ze begon in
de Beeldekensstraat in Antwerpen en zou uiteindelijk eindigen op het kerkhof van het Kiel.
[ADVN, VFA290, VFA292 & VFA297]
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Links: Herman Van den Reeck
op zijn doodsbed. Het lichaam
is, met uitzondering van het
hoofd, bedekt door een wit laken
waarop bloemen liggen. [ADVN,
VFAL1303]

noemen met die van Paul Van Ostaijen, wiens in memoriam Van den
Reeck (de "geknakte" bloesem) de beeldvorming over Van den Reeck
in een beslissende symbolische plooi legde. De herinnering aan Van
den Reeck zou zich echter ook tot ver buiten de literaire wereld laten
gelden: "het eerste offer" kon immers verschillende idealen behelzen
naargelang de doelstelling of de politieke overtuiging.
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In haar necrologie wees De Standaard bijvoorbeeld op Van den
Reecks pedagogische verdiensten. De krant omschreef Van den
Reeck als een “brave jongen, opgaande in zijn studies en bestedende

Rechts: Herman Van den Reeck
zou na zijn overlijden als ideaal
dienen voor de noodzaak aan
opvoeding en onderwijs. De
Volksuniversiteit Herman Van
den Reeck zou dit in de praktijk
brengen door aan een zo breed
mogelijk publiek goedkope
cursussen over verschillende
thema's aan te bieden. [ADVN,
VX83/29]

aan voordrachten
welke ten doel hadden
anderen die geen gelegenheid hadden te studeeren, te ontwikkelen". Het
zogeheten offer van de jonge student kwam in de jaren na zijn dood
meer en meer symbool te staan voor de noodzaak aan opleiding en
opvoeding, een debat waarbij vooral de vernederlandsing van de
Gentse Rijksuniversiteit al sinds het begin van de eeuw
een heet hangijzer was. Toen in Antwerpen in 1928 een
instelling werd opgericht om de culturele emancipatie
van het Vlaamse volk te bevorderen, leek de naamkeuze daardoor welhaast een vanzelfsprekendheid:
Volksuniversiteit Herman Van den Reeck.
Dankzij die meerstemmigheid van het ‘eerste offer’
groeide Van den Reeck uit tot een centrale figuur in de
herinneringscultussen van de Vlaamse beweging. De
beeldvorming rond zijn persoon zou haar hoogtepunt
bereiken na de Tweede Wereldoorlog. In 1966 kreeg
Van den Reeck in het Antwerpse Schoonselhof een
nieuwe begraafplaats naast Hendrik Conscience, de
‘man die zijn volk had leren lezen’. De symboliek leek
In 1966 kreeg Herman Van den Reeck een nieuwe begraafplaats naast Hendrik Conscience. Jaarlijks zou er een plechtigheid plaatsvinden aan het
graf, hetgeen initieel nog een grote massa op de been kon brengen, maar
sinds verschillende jaren teneinde is. [ADVN, VFA9962 & VFA2266]

duidelijk: het offer van de jonge student was een cruciale schakel in
de totstandkoming van Vanderkinderes horizon. Het martelaarschap
was vereeuwigd in steen.
Het heilzame van de schemering
In de laatste decennia is Van den Reeck echter steeds meer in de
vergetelheid beland. Vijfentwintig jaar geleden werd er wel nog
een grootschalige herdenking georganiseerd. In opdracht van het
ADVN werd de figuur van Van den Reeck uitvoerig onderzocht en in
haar historische context geplaatst, hetgeen ook resulteerde in een
themanummer over Van den Reeck in Wetenschappelijke Tijdingen.
Sindsdien lijkt het alsof er een schaduw is gevallen over de jonge
student.
Maar misschien is dat zo verkeerd nog niet en ligt juist in de vergetelheid de werkelijke verlossing voor Van den Reeck. De immer going
against the grain historicus Eric Defoort zag tijdens die 75-jarige
herdenking aan Van den Reeck in ieder geval heil in de schemering

die over diens persoon neerdaalt. Hij vreesde dat door de zo lang
volgehouden drang om Van den Reeck te duiden de voortijdig
gestorven student steeds weer in een keurslijf werd gedwongen. Van
den Reecks kleine verzuchtingen, tegenstrijdigheden en paradoxen
zouden daardoor verloren geraken. Het is een intrigerend punt: niet
Van den Reecks offer (zijn dood), maar zijn leven moest centraal
staan. Zijn aanwezigheid in verschillende culturele en politieke bewegingen (pacifistische én gewelddadige), getuigt overigens niet van
een wil om te sterven voor een ideaal, maar net om via het dagelijkse
leven vorm te geven aan dat ideaal. Honderd jaar na diens dood
zouden we Van den Reeck dan ook op een andere manier kunnen
herinneren: niet als een martelaar voor een 'Grootse Gedachte', maar
als een held van het alledaagse leven. [kasper swerts]

Bronnen bij deze bijdrage:
Ter nagedachtenis van wijlen Herman Van den Reeck, Antwerpen, 1920; J. Art, Naar aanleiding
van Van den Reeck: de Vlaamse Beweging als adolescentenbeweging: een hypothese, in: WT,
jg. 55, 1996, pp. 71-82; G. Buelens, ‘Zij worden geknakt’: De Vlaamse expressionisten en
Herman van den Reeck, in: Vlaanderen,
nr. 49, 2000, pp. 73-79; E. Defoort,
Een schemering, in: WT, jg. 55, 1996,
pp. 9-18; G. Leemans, Herman van den
Reeck (1901-1920) en de anti-burgerlijke strekking in de Vlaamse Beweging
na de Eerste Wereldoorlog, in: WT, jg.
54, 1995, nr. 2, pp. 91-106; A. Stynen,
Een geheugen in fragmenten: heilige
plaatsen van de Vlaamse beweging, Tielt,
2005; K. Swerts, Van martelaar tot
alledaagse held: de erfenis van Herman
van den Reeck, op: www.de-lage-landen.
com, 11 juli 2020; L. Vanderkindere, La
Belgique de 1870 et le parti flamand,
in: Revue de Belgique, nr. 6, 1870,
pp. 261-278.

De dood van Herman Van den Reeck zou
niet alleen literatoren aansporen om
de herdenking aan de jonge student te
vereeuwigen. Zo vond er bijvoorbeeld
een jaar na het overlijden van Van den
Reeck een in memoriam-optocht plaats
in Antwerpen. [ADVN, VFA313]
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claudius severus
Lodewijk Severeijns (1872-1957)
Onder het pseudoniem Claudius Severus
publiceerde Lodewijk Severeijns tijdens de
Eerste Wereldoorlog drie publicaties: Vlaandren’s weezang: Aan Zuid- en Noord-Nederland
(1916), Gerechtigheid: Aan U Vlaamsche leiders
die lijden kunt (1916) en Waarom? Daarom!
(1918). In deze brochures kloeg hij in een
eenvoudige taal en met eigen illustraties de
economische en sociale achteruitstelling van
Vlaanderen tegenover Wallonië aan. Vooral
de eerste brochure kende veel weerklank en
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werd meermaals herdrukt en ook vertaald
naar het Frans (La
Flandre martyre uitgegeven door André
Norz en Le Calvaire de
Flandres uitgegeven
door Severeijns zelf )
en het Duits (Flanderns
Not vertaald door
Robert P. Oszwald).
Maar wie
was de
man achter het pseudoniem?
Lodewijk Severeijns werd in
1872 geboren in Antwerpen en
studeerde daar aan het SintIgnatiuscollege. Na zijn studies
ging hij aan de slag als kantoorbediende, maar bouwde al snel
een carrière uit als effectenmakelaar. Onder invloed van de
Vlaamsgezinde advocaat Adolf
Pauwels sloot hij zich aan bij
de Nederduitsche Bond, het
Algemeen-Nederlands Verbond
(ANV) en De Vlaamsche Wacht.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog
werd hij overtuigd door het
radicale programma van JongVlaanderen. De oorspronkelijk
Gentse groep onder leiding van
Jan Derk Domela Nieuwenhuis
Severeijns bezocht in 1918 samen met Borms
de Vlaamse krijgsgevangenen in onder
meer Göttingen, Soltau en Güstrow. [ADVN,
AC1129]

Lodewijk Severeijns bij hem thuis in Schaarbeek. 4 april
1943. [ADVN, AC1129]

Nyegaard streefde naar een onafhankelijk
Vlaanderen in samenwerking met de Duitse
bezetter en lag mee aan de basis van het
zogenaamde activisme. Vanuit Jong-Vlaanderen werd Severeijns afgevaardigd naar de
Raad van Vlaanderen en zetelde in het eerste
bureau (februari-oktober 1917) van dit activistisch parlement. Zijn financiële achtergrond
leverde hem tevens het voorzitterschap van
de commissie voor handel, bankwezen en
financiën op. Severeijns was intussen ook
benoemd tot ondervoorzitter van JongVlaanderen en bezocht in de zomer van 1918
samen met August Borms de Vlamingen in
de krijgsgevangenkampen van Göttingen,
Soltau en Güstrow. Daar ontmoette hij Marcel Breyne met wie hij zou samenwerken aan
de poëziebundel De Weergalm: Vaderlandsche liederen uit de Duitsche ballingschap.
In het najaar van 1918 week Severeijns net als
vele andere Vlaamse activisten uit naar het
buitenland, eerst naar Amsterdam, daarna
naar Duitsland. Hij werd bij verstek ter dood

het Letterenhuis (S 5947) wordt een beperkt
aantal handschriften en brieven bewaard
naast een grote collectie reisfoto’s. Het ADVN
(AC1129) bezit een handvol archiefstukken, waaronder briefwisseling met Borms
en Jacob, en eveneens een twintigtal foto’s.
[tom cobbaert]

Severeijns woonde vlakbij Luyten in Brasschaat en bracht
geregeld een bezoek aan het atelier waar de schilder aan
het monumentale Gulden Doek van Vlaanderen werkte. Hier
tijdens het portretteren van Cyriel Verschaeve. 9 juli 1939.
[ADVN, AC1129]

veroordeeld voor zijn rol in de activistische
propaganda. Na omzwervingen doorheen
Duitsland vestigden Severeijns en zijn
echtgenote zich in Berlijn. In die periode
werd ook hun dochter Claudia (kortweg: Dia)
Severeijns (1922-2011) geboren. Zij studeerde
geneeskunde in Leuven (1942-1949) en trok
na het overlijden van haar vader in 1958 als
ontwikkelingshelpster naar Bolivië.
Lodewijk Severeijns zou na de Eerste Wereldoorlog geen rol van betekenis meer spelen
in de Vlaamse beweging, maar bleef wel contacten onderhouden met andere activisten,
zoals Raf Verhulst, August Borms, Emiel Van
Bockstaele, René De Clercq en Antoon Jacob.
Zo was hij in mei 1927 samen met onder
meer De Clercq en Verhulst te gast op de
Niederländisch-Flämische Woche in Keulen
en Bad Godesberg. Na de Uitdovingswet
van 1929, waarbij zijn doodstraf vervallen
werd verklaard, keerde Severeijns terug naar
Vlaanderen. Hij vestigde zich eerst in Bras-

schaat en verhuisde tijdens
de Tweede Wereldoorlog naar
Schaarbeek. Hendrik Luyten
vereeuwigde hem, net als vele
andere activisten, op het Gulden
Doek van Vlaanderen. Zijn persoonlijke kijk op de politieke en
economische wereld verwerkte hij
in geschriften met een bijwijlen
antisemitische, maar vooral cynische en sarcastische ondertoon
waarin hij herhaaldelijk refereerde aan de Lof der Zotheid van
Erasmus. Hij publiceerde onder
meer de semi-autobiografische
roman Herman DoorWaar onder
het pseudoniem Marcus Severus
(1934), Erasmo arm in arm met een
zwerver (1951) en Zwerftochten met
ontmoet- en ontdekkingen, van een
Oud Filosoof (1955).
Er is weinig archief van Lodewijk
Severeijns bewaard gebleven. In

Het echtpaar Severeijns en hun dochter Dia
Severeijns in Berlijn. 20 september 1925.
[ADVN, AC1129]

Bronnen bij deze bijdrage: D. Vanacker, Het activistisch
avontuur, Gent, 2006; Encyclopedie van de Vlaamse Beweging,
Tielt, 1973-1975; Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse
Beweging, Tielt, 1998.
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een gift van het martelaarsfonds
'IJveraars en ijveraarsters' voor de amnestiebeweging
“Hoe was ik dan verbaasd, plotseling voor Mevrouw Gillis te staan, de
kranige voorzitster van het Martelaarsfonds. Zij kwam voor mij van
Antwerpen, voortvoelend [sic] dat ik nu een zwaren tijd moest doormaken, en had het klaar gespeeld, na een eerste mislukking, tot mij door
te dringen. … Behalve het nieuws dat ze aanbracht, zorgde Mevrouw
Gillis ook voor een pakje versnaperingen, de eerste gift in Leuven van het
Martelaarsfonds.” (uit: August Borms, Tien jaar in den Belgischen kerker,
1930.)
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Stempel van het Martelaarsfonds.
[BE ADVN AC1172]

In de nasleep van de Eerste
Wereldoorlog ontstonden binnen (een deel van) de Vlaamse
beweging vrijwel meteen
verschillende initiatieven voor
hulp aan veroordeelde activisten en ‘gebroodroofden’. Naast onder meer Recht voor Allen (1919),
het Steunfonds voor de Familie Borms (1920) en het Studiefonds voor
de kinderen van getroffen Vlamingen (1922), was ook het Martelaarsfonds opgevat als een caritatieve organisatie. Het fonds, waarvan de
maatschappelijke zetel was gevestigd in de apotheek van Constant
Gillis aan de Oude Koornmarkt in Antwerpen, werd opgericht op 15
augustus 1919. Maria De Groodt, echtgenote van de toen nog opgesloten Constant Gillis, en Jan Laureys (1881-1951) werden aangesteld
als voorzitters, Ward Hermans (1897-1992) was secretaris. Buiten het
secretariaat in Antwerpen werden lokale afdelingen opgericht in
Brussel en Gent.
Het Martelaarsfonds
wou opereren vanuit één
hoofdzetel en alle bestaande
hulporganisaties centraliseren. Maar door de
onderlinge concurrentie
op zoek naar fondsen en
de uiteenlopende politieke

Dit rijk geïllustreerde boek geeft de
lezer meer inzicht over de liefdadigheid van het Martelaarsfonds binnen
de gevangenis van Leuven. De ondergetekende prent(brief)kaart van Borms
werd verspreid door het Martelaarsfonds. De tekening werd geschetst door
Pieter De Mets tijdens zijn bezoek aan
Borms in april 1922 in de gevangenis
van Leuven. [ADVN, VB1301]

De oproep naar financiële steun aan de sympathisanten van het Martelaarsfonds werd via
deze pamfletten verspreid. [BE ADVN AC1172 ]

om collectes te innen tijdens Vlaamsgezinde bijeenkomsten en
verzilverde het opbrengsten uit georganiseerde toneelopvoeringen,
concerten, meetings en feesten. Uit de balans van de inkomsten en
uitgaven, de briefwisseling en de boekhouding van het Martelaarsfonds blijkt dat de oproep ruim beantwoord werd waardoor de
liquide middelen van het fonds geregeld werden aangevuld. In een
verslag van 21 augustus 1921 wees Maria De Groodt daarenboven op
het belang van het Verbond van Vlaamse Oudstrijders (VOS) voor
het Martelaarsfonds: “Ons grootste vertrouwen moet rusten op de VOSbonden, daar ligt het grote vruchtbare veld onzer werking. Daar kunnen
we oogsten. We hebben daar al de factoren die onze werking kunnen
dienstig zijn en helpen. Sympathie, Vlaamsgezindheid, breede denkwijze
en medevoelen.”

standpunten tussen de verschillende comités werd daarover geen
unaminiteit bereikt. De werking van het Martelaarsfonds richtte zich
vooral op het bieden van materiële en morele steun. De families van
de gevangenen en de ‘gebroodroofden’ kregen geldelijke bijdragen
en steunpakketten aangeboden. In de gevangenissen ging men
langs met voedselpakketten waarin boter, eieren of versnaperingen
staken, dingen die in de gevangeniskantine niet te krijgen waren.
Om het gevangenisregime te verlichten, werden onder meer boeken
bezorgd aan de veroordeelden en concertavonden georganiseerd.
Toch ging de actie van het fonds nog een stapje verder. Zo voerde
het een perscampagne voor algemene amnestie, stelde het dossiers
samen van veroordeelden en legde het contacten met de gevangenisbestuurders voor een gematigder opsluitingsregime. Om deze
hulpverlening te kunnen waarborgen, zette het Martelaarsfonds
geldinzamelingen op het getouw. In de halfjaarlijkse verslagen werd
“Aan de IJveraars en IJveraarsters voor het Martelaarsfonds” gevraagd
om ‘goedgezinde Vlamingen’ aan te sporen om maandelijks, trimestrieel of jaarlijks geldsommen te storten. Daarnaast vroeg het fonds

Vanaf 1921 verkocht het Martelaarsfonds tijdens de 11 juli-vieringen
met succes geelzwarte Martelaarsbloempjes waarvan de opbrengst
gedeeltelijk werd overhandigd aan de familie Borms. Ook deed de
verkoop van prentbriefkaarten en boeken een extra duit in het zakje.
Apostel, verzen aan
en over Dr. Aug.
Borms (1924) van
Geert Pynenburg
werd, zoals de
achterflap vermeld,
uitgegeven deels
ten voordele van
het Martelaarsfonds
en de amnestiewerking. Sponsoring
kwam er tevens van
diverse Vlaamsgezinde nationale en
lokale kranten. De

In deze brochure werd
poëzie opgenomen over de
martelaar voor de Vlaamse
zaak, August Borms.
[ADVN, VBRB1071]
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Op het Gulden Doek van Vlaanderen staat Maria De Groodt onderaan geportretteerd (tweede vrouw van rechts), ze liet zich in de legende als 'Maria
Gillis' optekenen. [ADVN, VPR206 (detail)]

grootste bijdrage kwam van Ons Vaderland, maar ook
De Standaard en De Schelde droegen bij aan de kas van
het fonds.
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Vanuit de apotheek van Constant Gillis werden meerdere amnestieacties gecoördineerd. In 1921 richtte het
Algemeen Vlaamsch Verbond (AVV) een motie aan de
volksvertegenwoordigers waarin onmiddellijk amnestie
werd geëist. De tekst kreeg steun van meer dan 200 verenigingen. Naast haar werk voor het Martelaarsfonds
was Maria De Groodt, die ook wel eens “de moeder der
Vlaamse gekerkenden” werd genoemd, medeoprichtster van het Dr. Jacob-Comité (1923) en het Jef Van
Extergemfonds (1925). Op het Gulden Doek van Hendrik
Luyten werd ze onderaan rechts afgebeeld. Het Martelaarsfonds kende zijn hoogtepunt in de eerste helft van
de jaren 1920 en doofde nadien geleidelijk aan uit.
In mei 2020 contacteerde Warren Gillis het ADVN voor
de overdracht van het archief van het Martelaarsfonds.
Zijn grootouders Constant Gillis (1868-1957) en Maria
De Groodt (1882-1967) bewaarden decennialang het
omvangrijke archief op de zolder van hun huis. Het
archief van het Martelaarsfonds omvat een uitgebreide
briefwisseling (1919-1921) die zorgvuldig door Maria
De Groodt werd bewaard. De verslagen van de vergaderingen, het
halfjaarlijks verslag voor de “IJveraars en IJverraarsters”, de boekhoudkundige stukken en de vele aantekeningen maken ons verder
wegwijs in de werking van het Martelaarsfonds. Het archief bevat
ook stukken van het Dr. Jacob-Comité. Tot op heden werd rond het
Martelaarsfonds nog geen uitvoerig historisch onderzoek verricht.
Buiten de lemma’s in de (Nieuwe) Encyclopedie van de Vlaamse Beweging en enkele occasionele vermeldingen in onder meer de scriptie
van Hans Vandenhouten over het Bormsfonds, is de geschiedenis
van het Martelaarsfonds nagenoeg onbekend terrein.

Bezit u eventueel documenten over het activisme of de amnestieacties tijdens de jaren 1920 en wenst u deze voor verder historisch
onderzoek ter beschikking te stellen van het ADVN? Neem dan
gerust contact op langs info@advn.be. [rita verelst]
Bronnen bij deze bijdrage:
Archief Martelaarsfonds BE ADVN AC1172; A. Borms, Tien jaar in den Belgischen kerker,
Antwerpen, s.a.; H. Vandenhouten, Bormsfonds. Vereniging zonder winstoogmerk (1927-1990)
Merksem, Masterscriptie KULeuven, 2004; L. Boeva, Martelaarsfonds, 2020 op: https://nevb.
be; E. Vandewalle & Br. De Wever, Bormsfonds, 2020 op: https://nevb.be.
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Bruno De Wever, Alveringem – Solbad Hall
heen en weer. Cyriel Verschaeve 1944-1973
bijdragen

Romain Vanlandschoot, De exil-geschriften
van Cyriel Verschaeve voltooid in Solbad Hall
1944-1946
Aragorn Fuhrmann, "En vandaag kunnen wij
verzekeren: Verschaeve is niet dood!" Discours
en retoriek tijdens de bedevaarten naar Solbad
Hall (1950-1973)
Frans-Jos Verdoodt, Solbad Hall: 70 jaar later
U kunt zich abonneren op WT door overschrijving van het abonnementsgeld op
rekeningnummer be80733021529077
[bic kredbebb].
Abonnementsgeld:
– binnenland: 30 euro
– buitenland: 40 euro
– steunabonnement: 75 euro
- afzonderlijk nummer: 10 euro
meer info langs: www.wt.be

ada:gio
Afgelopen zomer werd het
ADA:GIO-project met succes
afgerond. ADA:GIO (kort
voor ADVN Databank voor Autoriteitsbeschrijving: Gekoppeld, Identificeerbaar en
Open) was een essentiële stap in de ontwikkeling van een nieuwe digitale infrastructuur
voor het beschrijven en toegankelijk maken
van de collectie van het ADVN. Concreet realiseerde het project een nieuwe technische
omgeving voor het beheer en het gebruik
van autoriteitsbeschrijvingen van personen,

organisaties, publicaties, gebeurtenissen en
plaatsen. Meer dan 35 000
entiteiten gerelateerd aan de Vlaamse beweging en andere nationale bewegingen in
Europa werden gemigreerd naar de nieuwe
databank die in de toekomst een centrale rol
zal spelen in het collectiebeheer van
het ADVN. Voor de uitvoering van dit project
kon het ADVN beroep doen op een projectsubsidie van de Vlaamse overheid. [tom
cobbaert]

driekoningengesprekken
In het laatste nummer van de ADVN-Mededelingen kondigen we normaal gezien de
Driekoningengesprekken aan. Uit voorzorg
tegen de verspreiding van corona zal dit
jaarlijkse evenement in 2021 helaas niet
plaatsvinden. Het ADVN hoopt u later in 2021
te mogen verwelkomen op meerdere andere
activiteiten. [red.]
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AANWINSTEN

een selectie uit de recente aanwinsten
Dodenmasker en glasraam vervaardigd door
Frans Van Immerseel, van Pol Le Roy.
Foto’s (2007-2010) van betogingen over
Brussel-Halle-Vilvoorde.
be advn ac0 collectie advn
Dossiers (1971-2018) van Etienne Keymolen
als Volksunie-gemeenteraadslid Asse, met
verkiezingspropaganda van Nieuw-Vlaamse
Alliantie en Vlaams Belang in de provincie
Vlaams-Brabant.
be advn ac43 archief etienne keymolen

be advn ac165
archief frans
daels

Onderzoeksarchief voor
het boek Het
proces Mulier,
met foto’s
van Arthur
Mulier.
be advn ac189
archief pieter
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Werkingsarchief (1980-2001), inclusief het
woordvoerdersarchief.
be advn ac54 archief volksunie (vu)

jan verstraete

Werkingsarchief VOS (2002-2018) met foto’s
van activiteiten.
be advn ac61 archief verbond van vlaamse oudstrijders (verbond vos)

bij de balie te brussel

Dossiers (1965-1982) over de
Joost van den Vondelprijs.
be advn ac99 archief hendrik draye
Briefwisseling, toespraken en
documenten (1951-2018), met
een collectie necrologia.
be advn ac118 archief vic anciaux
Briefwisseling en stukken
over het overlijden van Staf
Vermeire, met bezoekersregisters van Huize Wara.
be advn ac150 archief staf vermeire
Verweerschrift en fotoalbums
van Frans Daels. (1)

Werkingsarchief (2008-2019).
be advn ac265 archief vlaams pleitgenootschap

Werkingsarchief (1980-2014).
be advn ac272 archief federatie van vlaamse kringen
(fvk)/rodenbachfonds

Dossiers (19902015) over de
Volksunie, SPIRIT,
zowel nationaal
als afdeling Gent,
met een collectie
tijdschriften.
be advn ac285
archief frank
bombeke

Objecten,
pentekeningen,
houtskoolportretten en schilderijen

vervaardigd in de interneringskampen
alsook notities en aantekeningen van geïnterneerden. Repressiestukken van:
J. Deumens, A. Van Houwe, F. Van den Bossche, O. Mortier, J. Peeters, L. Reulens, J. Van
Caeckenberghe en E. Sermoes. (2)
be advn ac422 fonds repressie
Documenten (1979-2019) over Grensland vzw,
Vereniging voor Vlaams-Nationale Auteurs,
Marnixring nationaal en afdeling Lieven
Gevaert en Vlaamse Volksbeweging afdeling
Turnhout. Verder stukken van Volksunie en
Vlaams Blok/Vlaams Belang afdeling Kempen
en Turnhout, met een collectie audiovisuele
stukken en tijdschriften.
be advn ac428 archief gui van gorp
Financiële stukken (1985-2017) van VTB-VAB
provincie Antwerpen en de afdelingen
Ganshoren, Lennik, Schepdaal, Schoten en
Sint-Niklaas.
be advn ac453 archief vlaamse toeristenbondvlaamse automobilistenbond (vtb-vab)
Repressiedossier (1949-1953) van
Willem Verhulst. (3)

be advn ac554 archief willem verhulst

Dossiers (1974-2001) over de solidaristische
beweging, Volksunie en Vlaamse Leerkrachten voor Kwaliteitsonderwijs, met een
collectie tijdschriften.
be advn ac860 archief ludo gerits

Werkingsarchief (1966-2018). (4)
be advn ac581 archief vrienden van zuidafrika – vlaams-afrikaanse vereniging
Werkingsarchief (2001-2012), inclusief
het woordvoerdersarchief van Piet
De Bruyn.
be advn ac649 archief nieuw-vlaamse
alliantie (n-va)
Documenten (1988-2007) over de
Vlaamse Volksbeweging Kraainem, Nederlandse Kulturele Raad Kraainem en vzw De
Rand, met een collectie tijdschriften uit de
Brusselse Rand. (5)
be advn ac689 archief peter elslander
Documenten (1957-2010) over Paleis voor
Schone Kunsten in Brussel, Ontdek de
Wereld, Vlaams Cultureel Centrum de Brakke
Grond in Amsterdam, Nationaal Instituut

Werkingsarchief (2013-2019).
be advn ac863 archief europeade - internationale
vereniging voor europese volksculturen

voor de Radio-omroep en Vereniging voor
Artistieke en Culturele Verspreiding. Verder
documenten over Algemeen Nederlands
Verbond, Vereniging van Vlaams-Nationale
Auteurs en Vlaams Verbond voor Gepensioneerden. Met stukken van de Volksunie
afdeling Mechelen en Oudenaarde.
be advn ac690 archief hugo rau

Documentatie (1975-2018) over de Volksunie,
Nieuw-Vlaamse Alliantie en Vlaams Blok/
Vlaams Belang nationaal en afdeling Londerzeel en Ninove. Verder documenten van het
Overlegcentrum voor Vlaamse Verenigingen
en andere Vlaams-nationale verenigingen.
Met een collectie audiovisuele stukken,
boeken en tijdschriften.
be advn ac873 archief jef cassimons

Werkingsarchief
(2015-2019).
be advn ac722 archief
koor & stem

Boeken en tijdschriften van Fundació
Josep Irla.
be advn ac815 fonds
nationale bewegingen en
intermediaire structuren
in europa (nise)

Documenten en tijdschriften
(1972-1995) over de Bretoense
taal en cultuur.
be advn ac820 archief jan deloof

Documentatie, affiches en DVD’s (2014-2018)
over Koerdische manifestaties.
be advn ac874 archief koerdisch instituut (brussel)
Foto’s (1998-2000) over de activiteiten van
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het Vlaams Blok/Vlaams Belang
regio Leuven.
be advn ac988 archief willem (wim)
van dijck

Dossiers over het Gaston Feremansfonds (1930-2008), met
brieven en foto’s van Gaston
Feremans. (6)
be advn ac1003 archief gaston
feremans

Briefwisseling en financiële stukken (2010-2017).
be advn ac1015 archief vlaamse toeristenbond /
vlaamse automobilistenbond (vtb/vab) afdeling
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Middenstandsbelangen en
de Volksunie
in KnokkeHeist. Met
onderzoeksarchief over de
terechtstelling
van Lucrèce
Vanbillemont
en Maria
Huygens.
Ook briefwisseling tussen Door Boerewaard en Wies
Moens.
be advn ac1134 archief raf declercq

blankenberge

Dossiers (1940-2000) over het SS-Regiment
Westland en het Regimentskameradschaft
Westland. Verder objecten voornamelijk
houtwerk en sierbadges vervaardigd in
hechtenis.
be advn ac1131 archief roger moens
Werkingsarchief (2004-2013).
be advn ac1132 archief european free alliance youth
(efay)
Foto’s over het Vlaams Nationaal Zangfeest
in Brussel (1941) en over de zomerkampen
van de Dietse Meisjesscharen, met familiefoto’s. (7)
be advn ac1133 archief familie de maesschalck-

Werkingarchief (1971-2016).
be advn ac1135 archief verbond van vlaamse
oud-strijders (verbond vos) afdeling kortemark
Werkingsarchief (1977-1997), met stukken
van het Komitee Vlaanderen ons Vaderland.
be advn ac1136 archief verbond van vlaamse
oud-strijders (verbond vos) afdeling antwerpen
Werkingsarchief (1953-1987).
be advn ac1137 archief verbond van vlaamse
oud-strijders (verbond vos) afdeling merksem
Sekwesterdossier van Maurits Goemaere
(1942-1999).
be advn ac1138 archief maurits goemaere

wymeersch

Documenten (1958-1985) over de vormer zijn
mandaten, onder meer als gemeenteraadslid
voor Volks- & Handelsbelangen, de Volks- &

Briefwisseling en foto’s (1960-2000) over
de Vriendenkring van de Rijksschool
Vlaanderen Kwatrecht. (8)
be advn ac1139 archief firmin blondeel

Briefwisseling en documentatie (1985-1987)
over de Vlaamse Franken, met een collectie
munten. (9)
be advn ac1140 archief vlaamse franken
Documenten (1970-1986) over de Volksunie
afdeling Lede.
be advn ac1141 archief ghislain henderickx
Documenten (1957-1961) over de Volksunie
Jongerenaktie Studentenafdeling Gent en de
Volksunie afdeling Halle.
be advn ac1142 archief paul blyweert
Documenten (1995-2001) over sportbeleid.
be advn ac1144 archief volksunie sportkommissie
(vuko)

Typoscripten van Jeanne De Bruyn.
be advn ac1145 archief jeanne de bruyn
Werkingsarchief (2009-2012).
be advn ac1146 archief coppieters foundation
Werkingsarchief (1984-2018).
be advn ac1147 archief vtbkultuur afdeling dendermonde
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Dossiers (1974-1984) over
de oprichting van de
Nederlandse Orde van
Advocaten te Brussel.
be advn ac1151 archief hugo

Documenten (1960-2006) over de Volksunie
afdeling Sint-Pieters-Leeuw, Volksunie afdeling Randfederatie Halle en Voluit Vlaams.
be advn ac1154 archief familie vanbelle-cloesen

Documenten (1985-2015) over de Federatie
van Vlaamse Vrouwen nationaal, provincie
Antwerpen en afdeling Schoten.
be advn ac1157 archief marjet verbruggen

Affiches van het Taal Aktie Komitee.
be advn ac1156 archief michel de cock

Documenten (1915-1951) over Vlaamse Kinderzegen, Kempische Hoogstudentengilde
‘De Mastentop’ en Sint-Arnoutsvendel. Verder briefwisseling van
Alexander Stryckers met zijn familie
vanuit het interneringskamp van
Berchem.
be advn ac1199 achief alexander stryckers

van eecke

Repressiedossier van
Jozef Borré (1946-1951).
be advn ac1152 archief
familie borré-lauret

[Sommige archieven bevinden zich nog in de
verwerkingsfase en zijn niet onmiddellijk raadpleegbaar]

[rita verelst]
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warmoes en een archief?
De Juffertuin in wording
Het ADVN ligt midden in de wijk Klein
Antwerpen. In deze 19de-eeuwse buurt, ontwikkeld nabij wat toen de "grote" stad was,
ontplooit wijkvereniging Klein Antwerpen
vzw sinds 2001 initiatieven die de leefbaarheid, de samenhorigheid en de ruimtelijke
identiteit van de wijk ten goede komen.
De wijk telt nauwelijks pleintjes, die rust
en geborgenheid aan de bewoners bezorgen, maar laat het ADVN met de vroegere
speelplaats van de Jufferschool nu net zo’n
pareltje van een pleintje in zijn midden hebben, een kleine groene oase die al een tijdje
wat meer aandacht verdient. Een gezamenlijk project werd opgezet en Klein Antwerpen

start er met steun van de Stad Antwerpen
een collectieve ecologische samentuin. Een
plaats waar bewoners druiven en tomaatjes
kunnen planten, maar buurtbewoners ook

kunnen komen verpozen met een boek op
een bankje. De Juffertuin wordt een open,
stille tuin die hopelijk heel wat positieve
buurteffecten kan resorteren. [red.]
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100 ijzerbedevaarten in affiches
Publicatie
Naar aanleiding van de honderdste
verjaardag van wat later de eerste
IJzerbedevaart ging heten, zette het
ADVN | archief voor nationale bewegingen een digitaliseringsproject
op rond de affiches van de IJzerbedevaarten. Achter vele van deze
plakbrieven zat de hand van zowel
vooraanstaande vormgevers als jong
aanstormend talent. Een unieke

collectie van net geen honderd affiches en
nog eens zoveel onuitgegeven ontwerpen
werd bijeengebracht in dit bronnenboek en
voorzien van begeleidende teksten van Luc
Vandeweyer, Karl Scheerlinck, Tom Cobbaert,
Jens Bertels, Aragorn Fuhrmann, Nick Peeters,
Andreas Stynen, Kasper Swerts, Peter Verplancke & Naomi Bonny, Tom Verschaffel en
Pieter Jan Verstraete. Het boek verschijnt bij
Peristyle in het voorjaar van 2021. [red.]

DENKWOORD

de natie in de verf gezet
In dit nummer komen met Maria De Groodt en Lodewijk Severeijns
twee minder bekende personen aan bod die een plaats kregen
op het bekende Gulden Doek van Vlaanderen van de hand van
Hendrik Luyten (1859-1945). Als kunstvorm past het Gulden Doek in
de ‘Historienmalerei’, het schilderen van taferelen rond historische
gebeurtenissen en persoonlijkheden die hierin een belangrijke
rol speelden. Het genre ontstond in de renaissance toen de eigen
identiteit en het eigen verleden meer en meer het voorwerp van
historische reflectie gingen uitmaken. Zeker in de 19de eeuw met de
opkomst van de natiestaat dienden ‘Historiengemälde’ een nationalistische agenda. De afgebeelde personen waren vaak herkenbaar en
schaarden zich rond een toentertijd beroemde figuur, een ‘held’ als
het ware, die ook letterlijk in het middelpunt van het doek stond.
Er zijn verschillende bekende schilderijen die het opzet van het
genre in de verf zetten. De Poolse patriot Jan Matejko schilderde in
1891 een tafereel, De Grondwet van 3 mei 1791, dat Stanislas Malachowski, de voorzitter van de Sejm, het Poolse parlement, omringd
door een jubelende massa voorstelt. De politicus zwaait met de tekst
van de grondwet van het Pools-Litouwse Gemenebest op weg naar
de kathedraal van Warschau. De grondwet van de Rzeczpospolita
(Republiek) was de eerste schriftelijk vastgelegde in Europa. De dag
waarop hij in 1791 was aangenomen, wordt daarom als nationale
feestdag gevierd in Polen.
Een ander, haast iconisch werk is Washington Crossing the Delaware
uit 1851 van de Duits-Amerikaanse schilder Emanuel Leutze. Het
toont generaal George Washington die in de nacht van 25 op 26
december 1776 tijdens de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog de
rivier Delaware in een schuit oversteekt. De toekomstige eerste president van de Verenigde Staten van Amerika maakt zich op voor de
slag van Trenton (New Jersey). Herkenbare medestanders naast hem
zijn generaal Edward Hand en luitenant James Monroe, die 27 jaren
later als vijfde president de naar hem genoemde doctrine tegen
inmenging van de Europese mogendheden op het Amerikaanse
continent zou verkondigen.
Niet minder bekend is de derde versie uit 1885 van Die Proklamierung
des deutschen Kaiserreichs (18. Januar 1871) van Anton von Werner.
Het schilderij toont de Duitse vorsten die na de overwinning op de
Fransen in de Duits-Franse oorlog bijeenkomen in de Spiegelzaal van
het Paleis van Versailles en er de Pruisische koning nu als ‘Deutscher

Kaiser’ toejuichen. Centraal staat de figuur van Otto von Bismarck, de
minister-president van Pruisen en vanaf dan ook rijkskanselier. Hij
trekt de volle aandacht met zijn wit parade-uniform te midden van
de donker geklede vorsten en met de orde ‘Pour le Mérite’ opgespeld.
Deze werd hem overigens pas in 1884 verleend. Op het schilderij
duikt ook de minister van Oorlog Albrecht Graf von Roon op, hoewel
deze niet aanwezig was op de ‘Kaiserproklamation’. Dat had alles te
maken met de goede relatie tussen Bismarck en Roon. De kunsthistoricus Thomas Wolfgang Gaehtgens schreef dan ook dat de functie
van het doek “niet weergave van geschiedenis is, (…) maar legitimering
van het heden met behulp van een vergane gebeurtenis”.(1)
In zijn Gulden Doek plaatst Hendrik Luyten de letterkundige Pol
De Mont centraal in het midden van een eigenzinnige selectie van
figuren uit de Vlaamse beweging. Maar wat de kunstenaar het meest
onderscheidt van vele andere ‘Historienmaler’ is dat hij het doek
geschapen heeft voor een natie die op dat ogenblik niet de geringste soevereiniteit bezat.
dirk rochtus | voorzitter van het advn
(1) Thomas W. Gaehtgens, Anton von Werner, die Proklamierung des Deutschen Kaiserreichs; ein
Historienbild im Wandel preußischer Politik, Frankfurt am Main, 1990, p. 64.

Schilder Hendrik Luyten met zijn werk het Gulden Doek van Vlaanderen [1941]. [ADVN, VFAL767]
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