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Lode Wils, Frans van Cauwelaert. Politieke biografie, Deurne: Doorbraak, 2017, 983 p. ISBN 

9789492639035 (€ 40).  

 

Emeritus Lode Wils (KUL) bundelt de vijf delen van zijn Frans van Cauwelaert-biografie in 

één omvattend volume van ongeveer 900 bladzijden corpus. Van Cauwelaert is verbonden aan 

de taalwetten van 1921 en 1932, die in België het territoritaliteitsprincipe invoerden voor 

Vlaanderen en Wallonië, alsook aan de geleidelijke vernederlandsing van de RUG (1923, 

1930). Bestuur, leger en onderwijs richten zich sindsdien in de streektaal tot de bevolking. Hij 

stond ook mee aan de wieg van de krant de Standaard (1918). 

 Wils wijst erop dat Van Cauwelaerts  verwezenlijkingen nog verder gaan. Door zijn 

positie als burgemeester van Antwerpen en bestuurder bij de NV Gevaert was hij een 

sleutelfiguur voor de economische ontwikkeling van de Antwerpse haven, die dankzij zijn 

beleid kon uitbreiden naar het Noorden (535, 543-545).  Minder bekend is dat hij een nationaal 

pionier was bij de invoering van gemengde intercommunales voor nutsvoorzieningen (624). 

 Van Cauwelaert werd door de nationalistische pers verguisd als een verrader. Wils 

brengt in herinnering dat Van Cauwelaerts  weg de enig pragmatische en efficiënte was om de 

status van het Nederlands te verbeteren. Het erbarmelijke niveau van het ‘slaafse’ (51) 

Nederlandstalig onderwijs in negentiende-eeuws Vlaanderen kon maar verbeteren door op het 

juiste moment het kwantitatieve gewicht van de Vlaamsvoelende parlementsleden te bundelen.  

Nationalistisch historicus Hendrik Elias (VNV), die ‘Van Flauwelaert’ (469) als zwakkeling 

verketterde, krijgt van de auteur dan ook zonder aarzelen het verwijt ‘propagandaleugens’ (877) 

te verspreiden. 

Van Cauwelaert bouwde zijn carrière voor Wereldoorlog I uit in een tripartiet politiek 

landschap, dat was heringericht door de invoering van het algemeen meervoudig stemrecht 

(1893) en de proportionele vertegenwoordiging (1899). Het electoraat van de katholieke ‘partij’ 

veranderde van sociologische samenstelling. Van Cauwelaert buitte de alliantie tussen Kerk en 

Vlaams-nationalisme uit om de absolute katholieke meerderheid zijn richting uit te sturen. Ook 

al botste dit op het verzet van de hogere clerus.1 Zo werd het principe ‘moedertaal=voertaal’ 

voor het lager onderwijs al in 1914 door de wetgever vastgelegd.  

De invoering van het Algemeen Enkelvoudig Stemrecht (1919) betekende het einde 

voor de katholieke meerderheid. In de woorden van Wils: ‘De vraag is hoe het mogelijk was 

dat zijn ‘Vlaams Minimumprogramma toch werd verwezenlijkt (878)’. Welnu, de ‘Katholieke 

Vlaamse Kamergroep’ van Van Cauwelaert (tussen de dertig en de veertig zetels op 187) lonkte 

naar allianties met de socialisten. Door dossiers uit verschillende thema’s aan elkaar te koppelen 

en het gewicht van zijn kamergroep in te zetten als essentieel complement van de meerderheid, 

verkreeg de Antwerpse voorman concrete realisaties. De Wet op het Taalgebruik in 

Bestuurszaken werd gekoppeld aan de Grondwetsherziening van 1921, die het Algemeen 

Enkelvoudig Stemrecht verankerde (385). De BWP hield zelf dan weer meer aan haar eenheid 

als partij dan aan het taalvraagstuk. Het dreigement van een coalitie met de socialisten kon later 

gebruikt worden om de liberalen te dwingen tot de geleidelijke vernederlandsing van de 

Rijksuniversiteit Gent (1923 – 1930), of nog de wet op het taalgebruik in het Lager en 

Middelbaar Onderwijs in 1932. Uiteindelijk stemden de nationalistische kamerleden van de 

Frontpartij of het VNV vaak tegen maatregelen die ze als ‘verraad’ (376, 467) bestempelden, 

maar in de feiten onomkeerbaar zijn gebleken voor de vernederlandsing van Vlaanderen. Op 

lokaal niveau werkte Van Cauwelaert van 1921 tot 1932 samen met BWP-kopstuk Camille 

Huysmans in het zogenaamde ‘mystieke huwelijk’ van christendemocraten en socialisten.2 Zo 

                                                           
1  Zie verder in detail, met argumenten om de impact van 1893 te nuanceren: H. Van Velthoven, 

Scheurmakers en carrièristen. De opstand van christendemocraten en katholieke flaminganten 1890-1914, 

Pelckmans, 2014.  
2 J. Hunin, Het enfant terrible. Camille Huysmans 1871-1968, Meulenhoff, 1999. 



verkreeg hij (tijdelijk) de financiële gelijkberechtiging van het vrij onderwijs, tot zijn mystieke 

bruidegom hem verliet voor een antiklerikale meerderheid (1932-1938). Het systeem keerde 

terug in 1938 (745) en wordt door Wils gezien als een voorloper van het Schoolpact (1959). 

Van Cauwelaert kon zijn gang gaan omdat de Katholieke Unie in het interbellum 

hoogstens een overlegkoepel tussen de standenorganisaties was (514). Bij verkiezingen was de 

katholieke lijst niet meer dan een ad hoc kartel, met polls binnen elke groep. De 

buitenparlementaire actie van Vlaamsvoelende verenigingen (meestal gedreven door de clerus, 

de kleine burgerij en met de hulp van de vakbond ACW) bezorgde Van Cauwelaert een eigen 

actieplatform. De (Franstalige en unionistische) Conservatieve en unitaire Federatie van 

Verenigingen en Kringen werd een minderheid.  

Van Cauwelaert stelde het staatkundig kader nooit in vraag. De opwaardering van het 

Nederlands moest leiden tot een nieuwe generatie bestuurders, de bloeiende demografie en de 

uitbouw van de Antwerpse haven tot de vestiging van het sociaaleconomisch zwaartepunt in 

Vlaanderen. België opgeven zou getuigen van de grootste dwaasheid, zoals gesteld in Van 

Cauwelaerts dagboek in augustus 1935: ‘Door het voorbarig stellen van de scheidingsgedachte 

doen de Vlamingen aan hun zaak veel kwaad. Indien ze eerst tot een macht groeiden zouden ze 

het hele gebied dat historisch Vlaams is, behouden kunnen en daarna vaststellen dat zij geen 

scheiding behoeven.’ (880) Ook het federalisme, waarvoor de jonge Gaston Eyskens in 1935 

koos, vond geen genade (708). Waarom deelstaten oprichten als Vlaanderen het overwicht kan 

hebben in een gecentraliseerd land? 

Het activisme werd tijdens Wereldoorlog I niet alleen aangemoedigd door de Duitse 

bezetter, maar ook vanuit Nederland, door de later extreemrechtse Frederic Carel Gerretson 

(572) en de historicus Pieter Geyl, die hoopten op een inlijving van Vlaanderen als wingewest 

bij Nederland (607) en het einde van België als vermeende satelliet van Frankrijk (562). 3 Van 

Cauwelaert was zich bewust van de impopulariteit van de met Duitsland collaborerende 

‘zaktivisten’ (472) en hield gewoon vast aan zijn vooroorlogse eisen. De deur stond open voor 

gematigde -ook veroordeelde- activisten (wat zelfs tot meineed op processen als getuige à 

décharge leidt (470)), maar niet voor een onhaalbaar programma van zelfbestuur. Hij 

verdedigde in de jaren 1930 met vuur de parlementaire, liberale democratie tegen de 

verleidingen van corporatistische of fascistische modellen, die in de katholieke wereld de 

bewondering opwekten. Afgezien van de delegatie van technische, sociale en economische 

kwesties via volmachtwetten of de oprichting van een Raad van State als bestuursrechter (652), 

achtte hij een wijziging van de instellingen, zoals die sinds 1831 functioneerden, niet 

noodzakelijk. Rex-leider Degrelle beschuldigde hem van corruptie bij de redding van de 

Algemene Bankvereniging na de crash van Wall Street, maar werd veroordeeld voor laster 

(700). 

Dit boek heeft een grote actuele waarde, los van de talrijke details uit privé-

correspondentie en familiearchieven, of de aandacht voor het evenementiële in de politiek (641: 

de gematigde frontist Herman Vos verliest zijn zetel in Antwerpen in 1932, waardoor de 

radicaal-reactionaire kandidaat Debacker uit Turnhout de enige verkozene is in de provincie; 

Vos gaat over naar de BWP en maakt onbedoeld de weg vrij voor de fascisering van zijn ex-

partij, 646-647). Net als in recentere studies4 blijkt uit Wils’ biografie dat de kwesties die België 

verdeelden in het interbellum (communautaire kwestie, financiële crisis, politieke ethiek (671-

693)) geenszins hun relevantie verloren hebben. Van Cauwelaerts  machtspositie als 

burgemeester van Antwerpen en dealmaker in Brussel, aanbeden als ‘Messias van Vlaanderen’ 

                                                           
3  Wils rekent elders in detail af met Geyl en Gerretson, die op onwetenschappelijke wijze hun 

tegenstanders wegzetten als ‘klein-nederlanders’ of belgicisten. Zie: L. Wils, Vlaanderen, België, Groot- 

Nederland, Davidsfonds, 1994, 384-428. 
4 N. Matheve, Tentakels van de Macht. Elite en elitenetwerken in en rond de Belgische tussenoorlogse 

regeringen, 1918-1940, in: Standen en Landen, vol. 111, INNI, 2017.  



en verguisd door de harde lijn binnen de Vlaamse Beweging, laverend tussen verdediging van 

activisten in processen na WOI en het resoluut afwijzen van hun keuze voor de Duitse bezetter, 

toont hoe de Belgische spreidstand tussen communautaire pacificatie en legitimiteit naar de 

eigen achterban alle politieke talenten mobiliseert.  

 

Separatisten pretenderen vaak te spreken uit naam van het hele volk. Dit is een absolute illusie, 

enerzijds door het revolutionair karakter van hun voorstellen, anderzijds door het proportionele 

systeem dat in België geldt sinds 1899. Het zeer lang homogeen katholieke platteland in West-

Vlaanderen of de Kempen (515), met sterke reactionaire neigingen (43, 489: tegen de 

‘heidense’ Belgische staat), was een te beperkte basis om vanuit een rechtse scheuring een 

absolute katholieke en Vlaamse meerderheid uit te bouwen. Liberalen en socialisten in 

Vlaanderen overleefden electoraal, net als de katholieken in Wallonië en Brussel.  

Van Cauwelaert was erg gevoelig voor de risico’s van polarisering in de samenleving, 

en hield -met Spanje, Frankrijk en Duitsland in het achterhoofd- de tripartite coalities tussen 

1935 en 1939 de hand boven het hoofd. In ruil verkreeg hij de splitsing van de radio-

uitzendingen, de Koninklijke Academie en de oprichting van cultuurraden en aparte 

staatssecretariaten binnen het ministerie van Onderwijs (740). De besproken studie toont aan 

dat verwezenlijkingen voor het ‘volksbelang’ enkel mogelijk zijn door compromissen te sluiten 

die ook andere thema’s dan het louter communautaire omvatten. Terwijl de ‘dogmatisch 

nationalisten […] geen werkelijkheid willen aanvaarden’ en zo hard mogelijk gematigden 

uitscholden (594, 806), zonder nog inhoudelijke kritiek te geven (475), lag Van Cauwelaert al 

op vinkenslag voor de volgende kamerdeal. De vernietiging van België en de vervanging door 

een Völkisch totalitair regime was nuttig noch wenselijk (645), en kon enkel beantwoorden aan 

de dromen van ‘ideologen of dwepers, die enkel konden rekenen op catastrofepolitiek’ om hun 

slag thuis te halen (470, 645). 

Tijdens Wereldoorlog II wordt de staatsman weer zakenman: hij behartigt de belangen 

van de NV Gevaert in de VS. Van Cauwelaert neemt in juni 1940 scherp positie tegen Leopold 

III (758-759), en betaalt daarvoor de prijs na de oorlog: hij wordt geweerd als 

Gevaertbestuurder (780). ’s Konings wrok en de gepolariseerde publieke opinie spelen tegen 

hem. De CVP pleit na de bevrijding voor een zachtere bestraffing van de collaboratie (waarbij 

ook Van Cauwelaert herhaaldelijk tussenkomt voor individuen) en voor de terugkeer van de 

autoritaire Leopold III. Van Cauwelaert behoort voor de rechterzijde tot de ‘mannen van 

Londen’ (837), die de ‘slapheid’ hebben om Leopolds troonsafstand onder druk van de straat te 

aanvaarden. Als Van Cauwelaert het in 1949 bij de Katholieke Vlaamse Landsbond heeft over 

de ‘fascistische collaboratie’, wordt hij weggehoond (848). De schizofrene koningskwestie 

plaatst de CVP als verdediger van conservatief Vlaanderen tegenover goddeloos Franstalig 

België, maar in de coulissen weten de leidinggevenden dat de koning zonder tekenen van 

berouw onhoudbaar is (787-788).  

Tot slot valt nog te noteren dat Wils een zeer duister beeld schetst van Albert I.  Wils 

gaf oorspronkelijk (2003) de titel ‘Van Cauwelaert afgewezen door Albert I: een tijdbom onder 

België’ aan het derde volume van zijn biografie. Jan Velaers toonde in zijn Albert I (2009) aan 

dat de koning herhaaldelijk aanstuurde op een compromis, tegen het harde verzet van de 

Franstalige liberalen 5 . Een uitsluitend Franstalig België is nooit in het voordeel van de 

monarchie geweest, die haar eigen bestaan steevast moest koppelen aan het unieke karakter van 

België tussen de Germaanse en Romaanse werelden. Dat de vorst niet enthousiast was om de 

tweetaligheid van Vlaanderen op termijn te zien uitdoven, is begrijpelijk.  

Dromen van tweetaligheid in het hele land, zoals die van Camille Huysmans naar Bauers 

Oostenrijkse model (603: personaliteit, niet territorialiteit als basis voor culturele autonomie) 

                                                           
5 J. Velaers, Albert I, Lannoo, 2009, 853, 855, 888-889, 953. 



botsten op de banbliksems van de Waalse Beweging tegen de tweetaligheid in leger en centrale 

administratie (183: al in 1909 pleit de wallingant Jules Destrée voor eentalige regimenten en 

eentalige carrières in het leger), of nog op het verzet tegen Vlaamse schooltjes in Wallonië voor 

uitgeweken arbeiders (196). Dit plaveide de weg voor Van Cauwelaerts standpunt (dat ook door 

het ACW gedeeld werd): geen publieke taalrechten voor het individu, maar enkel voor de 

bevolking van een gegeven territorium, zonder eilanden van verfransing (603). Omgekeerd 

haalde Van Cauwelaerts pleidooi voor tweetalige centrale topambtenaren het niet, omwille van 

het verzet van de Waalse ambtenarenvakbonden tegen de verplichte tweetaligheid (606). Recent 

verscheen een biografie van Van Cauwelaerts tijdgenoot, de fijnbesnaarde en intellectuele 

liberaal Paul Hymans.6 De observaties van deze politieke opponent geven een complementair 

beeld van de tijdsgeest.  

 

Frederik Dhondt (Antwerpen-Brussel-Gent) 

                                                           
6 P. F. Smets, Paul Hymans 1865-1941. Un authentique homme d’État, Racine, 2015.  


