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Universiteit Gent 

Examencommissie Geschiedenis 

Academiejaar 2010-2011 

Verklaring in verband met de toegankelijkheid van de scriptie 

Ondergetekende, ………………………………………………………………………………... 

afgestudeerd als master in de Geschiedenis aan Universiteit Gent in het academiejaar 2010- 

2011 en auteur van de scriptie met als titel: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

verklaart hierbij dat zij/hij geopteerd heeft voor de hierna aangestipte mogelijkheid in 

verband met de consultatie van haar/zijn scriptie: 

o de scriptie mag steeds ter beschikking worden gesteld van elke aanvrager; 

o de scriptie mag enkel ter beschikking worden gesteld met uitdrukkelijke, 

schriftelijke goedkeuring van de auteur (maximumduur van deze beperking: 10 

jaar); 

o de scriptie mag ter beschikking worden gesteld van een aanvrager na een 

wachttijd van … jaar (maximum 10 jaar); 

o de scriptie mag nooit ter beschikking worden gesteld van een aanvrager 

(maximumduur van het verbod: 10 jaar). 

Elke gebruiker is te allen tijde verplicht om, wanneer van deze scriptie gebruik wordt 

gemaakt in het kader van wetenschappelijke en andere publicaties, een correcte en 

volledige bronverwijzing in de tekst op te nemen. 

 

Gent, ………………………………………(datum) 

           ………………………………………( handtekening) 
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Dit werk is opgedragen aan 

Pieter Migom 
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Woord Vooraf 

 

Met de regeringsonderhandelingen van 2010-2011 lijkt de definitieve politieke ontvoogding van Vlaanderen 

dichterbij dan ooit te voren. Sommige van de eisen liggen al meer dan een eeuw op tafel en worden voor het 

eerst bespreekbaar voor de Franstaligen. Toch tonen diezelfde onderhandelingen aan in welk moeras België, en 

met haar de Vlaamse Beweging, verzeild zijn geraakt. De Vlaamse Beweging bestaat heden ten dage immers bij 

gratie van het Belgisch probleem.
1
 

Dit is echter niet altijd zo geweest. Voor het grootste deel van haar geschiedenis richtte de Vlaamse Beweging 

zich op de culturele ontwikkeling en ontvoogding van Vlaanderen. Die moest niet enkel plaatsvinden binnen 

België, maar ook binnen Vlaanderen zelf, dat zijn volkscultuur moest ontgroeien. De culturele Vlaamse 

Beweging is vandaag de dag nog maar een schim van wat ze ooit was. De taalkundige en culturele autonomie 

van Vlaanderen is vandaag een vanzelfsprekendheid, de strijd lijkt gestreden. De culturele Vlaamse Beweging 

lijkt zichzelf overbodig te hebben gemaakt. 

Maar in de herinneringen en de geesten van hen die de strijd voor Vlaanderens culturele autonomie hebben 

meegemaakt leeft de Vlaamse Beweging nog. Ze leeft dankzij de personen die haar groot hebben gemaakt, die 

haar een gezicht en een plaats in de geschiedenis hebben gegeven. Deze plaats verdienen zij, en ik wil daar 

mijn steentje aan bijdragen. 

De inspiratie voor deze scriptie ontstond op een zonnige septemberdag na een gesprek met mijn grootouders, 

die mij bekend maakten met Maurits Van Haegendoren. Zijn verleden bij de scouts prikkelde al gauw mijn 

interesse, die mij verder voerde in het leven van de man, die zowel in de culturele als de politieke Vlaamse 

Beweging een rol zou spelen. Desondanks is hij heden ten dage nog te weinig bekend, iets waar ik verandering 

in wil brengen. 

Ik zou dan ook in de eerste plaats mijn groutouders, Paul Van Coppenolle en Veerle D’Hertog willen danken 

voor deze eerste aanzet, de interesse en het respect voor de Vlaamse Beweging dat ze mij hebben bijgebracht. 

Ook dank aan professor Mieke Van Haegendoren voor de verleende toegang tot het archief van haar vader en 

de steun voor mijn werk, aan het zeer hulpvaardige personeel van het AMVC-Letterenhuis dat mijn verblijf daar 

aanzienlijk heeft vereenvoudigd en aan de bibliotheken van de UGent vanwege hun gigantisch aanbod en 

vlotte dienstverlening. 

Tenslotte bedank ik met overgave mijn moeder, Martine Van Coppenolle, wiens exhaustieve arbeid voor een 

noodzakelijke grammaticale en stijlkundige verbetering heeft gezorgd. Ik wil mij verontschuldigen voor de 

stress die ik haar heb bezorgd door mijn laksheid, die zij op bewonderenswaardige wijze probeerde te 

compenseren. Alle overgebleven fouten van dit werk staan natuurlijk volledig op rekening van de auteur. 

 

 

 

 

                                                           
1
 DE GRAEVE (P.). Staat van Ontbinding. ASP nv, Brussel, 2008, pp.152. 
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Lijst van gebruikte afkortingen 

 

ABN  Algemeen Beschaafd Nederlands 

AVNJ  Algemeen Vlaams Nationaal Jeugdverbond 

BSP  Belgische Socialistische Partij 

BPBBSS  Baden Powell Belgian Boy and Sea Scouts 

CVP   Christelijke Volks Partij 

FDF    Front Démocratique des Francophones 

FSC         Fédération des Scouts Catholiques 

KKTHO  Koördinatiekomitee Taalregeling Hoger Onderwijs 

KUL  Katholieke Universiteit Leuven 

KVHV  Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond 

NKVN  Nationaal Komitee Vijf November 

NMBS  Nationale Maatschappij Belgische Spoorwegen 

PSC  Parti Social Chrétien 

PVV   Partij voor Vrijheid en Vooruitgang 

RW      Rassemblement Wallon 

UCL  Université Catholique de Louvain 

ULB  Université Libre de Bruxelles 

VHSK  Vlaams Hoogstudenten Scouts Kring 

VNV  Vlaams Nationaal Verbond 

VU      Volksunie 

VUB  Vrije Universiteit Brussel 

VUJO  Volksunie Jongeren 

VVKS(M)      Vlaams Verbond voor Katholieke Scouts (en Meisjesgidsen) 

VZW  Vereniging Zonder Winstoogmerk 
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Inleiding 

 

Maurits Van Haegendoren (1903-1994) doet bij het grote publiek vandaag de dag geen belletje meer rinkelen, 

maar is geen onbekende voor al wie zich in de Vlaamse Beweging interesseert of engageert. Als eerste 

verbondscommissaris voor het Verbond van Vlaamse Katholieke Scouts, medeoprichter en voorzitter van de 

Stichting Lodewijk de Raet en senator voor de Volksunie maakte hij deel uit van de Vlaamse jeugdwerking, de 

parapolitieke en de partijpolitieke Vlaamse Beweging. Ook als publicist verdiende hij zijn sporen, met tal van 

publicaties over scoutswerking, taal, cultuur, politiek en geschiedenis, allen in het kader van de Vlaamse 

ontvoogding en ontwikkeling. 

Na vele jaren zou Maurits Van Haegendoren deel gaan uitmaken van de politieke besluitvorming. Na een leven 

in het kader van Vlaamse vorming en opvoeding, een carrière als politiek commentator en leider van 

verschillende parapolitieke drukkingsgroepen, kreeg hij eind jaren ‘60 de kans om zijn ideeën in de praktijk om 

te zetten, om ook op het politieke vlak een rol te spelen. Als senator bevond hij zich eindelijk op het niveau van 

waaruit hij een directe invloed zou kunnen uitoefenen. De dagen van roepen aan de zijlijn leken eindelijk 

voorbij, Maurits Van Haegendoren zou samen met de Volksunie de Vlaamse strijd op bestuurlijk niveau kunnen 

voeren. Als gecoöpteerd senator trad hij tot de senaat toe toen de steile opmars van de partij definitief was 

ingezet en hij bleef in functie als provinciaal senator tot 1977, toen de partij na het Gemeenschapspact aan 

haar lange aftocht begon. De Vlaamse politieke strijd stierf een pijnlijke dood door het sluipende gif van het 

Belgisch politiek compromis, dat de Volksunie van haar geloofwaardigheid en eensgezindheid beroofde, waar 

de partij zich nooit van zou herstellen. Ook voor de bredere Vlaamse Beweging zou het Egmontpact een 

dieptepunt betekenen, een verraad waarna het nog 30 jaar zou duren alvorens een nieuwe Vlaamse partij 

langs democratische weg de kans zou krijgen de Vlaamse strijd op politiek vlak voort te zetten. 

De vragen die in deze scriptie beantwoord zullen worden zijn die van idealisme tegenover de realiteit, van 

noodzakelijke grenzen aan het optimisme van een nationalist. Hoe gaat Maurits Van Haegendoren na vele jaren 

van idealistisch werk als scout en voorzitter van de Stichting Lodewijk de Raet om met de brute realiteit van de 

politiek? Ik leg het leven maar vooral het werk van Maurits Van Haegendoren naast zijn politieke carrière en 

probeer na te gaan hoe hij de stap verteerde. Wat doet een man die in zijn boeken en daden vele richtlijnen en 

zelfs oplossingen aan de politiek aanbood, wanneer hij zelf politicus wordt? Hoe beïnvloedt dit zijn werk als 

onafhankelijk publicist? Welke rol speelt een ideoloog, of kan een ideoloog spelen wanneer hij de partijpolitiek 

binnentreedt? 

Hiervoor behandel ik verschillende aspecten van Maurits Van Haegendoren. Ten eerste zijn leven in de 

parapolitieke Vlaamse Beweging, bij het Vlaams Verbond van Katholieke Scouts en nadien bij de Stichting 

Lodewijk de Raet. In deel twee onderzoek ik de ideologie van Maurits Van Haegendoren aan de hand van zijn 

gepubliceerd werk over taal, politiek en de Vlaamse Beweging in al haar aspecten. Dit vormt een 

chronologische literatuurstudie van zijn boeken en loopt van 1958 tot 1984, dwars door zijn werk als voorzitter 
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van de Stichting Lodewijk de Raet en zijn politieke carrière tot aan zijn definitief pensioen. In deel drie tenslotte 

toets ik dit aan de concrete verworvenheden van Van Haegendoren binnen de senaat en de Volksunie. Aan de 

hand van zijn eigen terugblik op deze periode probeer ik na te gaan of de ideoloog gedesillusioneerd raakte na 

het debacle van het Gemeenschapspact, of hij zich neerlegde bij de politieke realiteit, of tegen wil en dank 

verder bleef proberen iets te bereiken. 

Hiervoor put ik uit het persoonlijke archief van Maurits Van Haegendoren, dat hij zelf nauwgezet onderhield. 

Als archivaris aan het Algemeen Rijksarchief was hij zeer ervaren in het samenstellen en bewaren van zijn 

archief, dat op zijn persoonlijke vraag werd overgemaakt aan het Archief en Museum voor het Vlaamse 

Cultuurleven in Antwerpen. Het archief bevat vele brieven en notities uit de jaren van Van Haegendorens 

politieke carrière, naast een uitgebreide verzameling van zijn parlementaire tussenkomsten, vragen en 

wetsvoorstellen. Verder bevinden zich hier ongepubliceerde memoires over zijn jeugd- en scoutsjaren en een 

reeks handgeschreven herinneringen uit zijn politieke jaren. Voor het raadplegen van het scoutsarchief van 

Maurits Van Haegendoren heb ik geen toestemming verkregen, maar dit is gezien de doelstellingen van deze 

scriptie geen grote hindernis gebleken. 
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DEEL I: Maurits Van Haegendoren, zijn leven vóór de politiek 

 

1. Inleiding 

 

Over Maurits Van Haegendoren is niet bijzonder veel biografisch materiaal gepubliceerd, behalve enkele 

schaarse stukjes, zoals het lemma in de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging
2
 of een achterflap van 

één van zijn vele boeken.  

Gelukkig biedt het archief van Maurits Van Haegendoren hier een oplossing. Hoewel hij nooit memoires 

publiceerde, schreef hij er wel en het is hierop dat we ons kunnen baseren voor een biografie van de man. 

Hierbij moeten wel enkele opmerkingen geformuleerd worden. Ten eerste is het een feit dat één enkele bron, 

afkomstig van een subjectieve actor, geen objectief beeld van de feiten kan geven. Inderdaad krijgen we hier 

enkel Van Haegendoren zelf te horen, en dan ook nog eens zovele jaren na datum. Ten tweede zijn deze 

memoires beperkt in de tijd. Ze behandelen in de eerste plaats de jeugd- en scoutsjaren van Maurits Van 

Haegendoren en lopen slechts tot 1950. Dit betekent concreet dat we voor de periode tussen 1950 en 1968, 

wanneer Van Haegendoren zijn werk als senator begint, in grote mate zullen moeten steunen op losse 

informatie over de Stichting Lodewijk de Raet, op dat moment Van Haegendorens meest prominente activiteit. 

Hierbij treedt echter een derde moeilijkheid op. Het archief van Maurits Van Haegendoren is namelijk niet vrij 

toegankelijk, ik heb de toestemming van de erven moeten vragen om het archief te mogen gebruiken. Deze 

hebben niet het volledige archief voor mij toegankelijk gemaakt. Daar ik mij concentreer op de politieke 

loopbaan van hun vader zijn de vroegere jaren grotendeels gesloten gebleven voor gebruik. Hoewel ik hiaten 

zoveel mogelijk tracht te vermijden is dit gezien de omstandigheden niet altijd volledig mogelijk. 

Tenslotte wil ik nog opmerken dat deze korte biografie slechts loopt tot halverwege de jaren 1960, waarna 

Maurits Van Haegendoren zijn politieke carrière begint en waarvoor ik u doorverwijs naar deel III, waarin deze 

behandeld wordt. 

 

2. Vóór de politiek 

 

Men kan het leven van Maurits Van Haegendoren opdelen in drie grote blokken, die het mogelijk maken het 

overzicht te bewaren en een zekere mate van structuur toestaan. We onderscheiden de volgende fases: 

A. 1903-1950: Jeugd- en scoutsjaren. 

B. 1952-1967: Stichting Lodewijk de Raet en bestuursfuncties in andere instellingen. 

                                                           
2
 RUYS (M.). “Maurits Van Haegendoren” In: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging G-Q. DE WEVER e.a. (eds.), 

Lannoo, Tielt, 1998, pp.1391-1392. 
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C. 1968-1984: Politieke carrière bij de Volksunie. 

 

Zoals gezegd baseren we ons voor de eerste periode op de zelfgeschreven maar ongepubliceerde memoires 

van Van Haegendoren, te vinden in het archief van Maurits Van Haegendoren in het AMVC-Letterenhuis in 

Antwerpen. Voor de tweede periode proberen we met beperkte middelen een beeld te vormen van zijn 

activiteiten, vooral bij de Stichting Lodewijk de Raet. Hiervoor is het materiaal uit het archief zeer beperkt. De 

politieke carrière van Van Haegendoren bespreken we in deel III. 

 

A. 1903-1950: Jeugd- en scoutsjaren. 

 

Wat Maurits Van Haegendoren schreef over deze periode memoires noemen klopt eigenlijk niet helemaal. Hij 

presenteert de 288 pagina’s tellende bundel als zijnde een geschrift over de ontwikkeling van de padvinderij in 

Vlaanderen.
3
 Toch is de term memoires op zijn plaats, omdat zijn persoonlijke leven onlosmakelijk verbonden 

was met de ontwikkeling van de scouts in Vlaanderen. Het werk is deels gebaseerd op  geheugen, deels op 

geschiedkundige arbeid, met de voor- en nadelen van beide. Qua stijl bevindt het zich ook in een schemerzone 

tussen wetenschap en autobiografie. Net als in zijn boeken (zie deel II) hanteert Van Haegendoren een 

overwegend afstandelijke schrijfstijl, wat bij momenten een moeilijke synthese oplevert met het 

autobiografische karakter van het geheel. Tenslotte herhaal ik dat deze memoires in hoofdzaak een werk over 

de scouts zijn en veel minder over de eigen jeugd. We verkrijgen door dit werk in de eerste plaats een reeks 

indrukken, waarop we kunnen voortbouwen doorheen deel II en deel III. Het belang van de memoires ligt 

grotendeels in de terloopse opmerkingen, die Van Haegendoren zelf als ‘beginpunten’ beschouwt voor 

bepaalde sentimenten of overtuigingen die in zijn later werk als publicist en senator duidelijk terug te vinden 

zijn. Voor de periode van Maurits Van Haegendoren bij de scouts vanaf Wereldoorlog II biedt een artikel van 

historica Christine Van der Cruyssen tegengewicht aan de memoires. Het werpt een minder eenzijdig licht op 

de zaak.
4
 

Op 23 augustus 1903 wordt Maurits Van Haegendoren geboren in Leuven, zijn vader is stadsonderwijzer, zijn 

moeder de dochter van een winkelier in hoeden en petten. Het gezin is langs moederskant misschien 

kleinburgerlijk, doch van vaders kant eerder proletarisch. Het beeld dat hierbij wordt opgeroepen is dat van 

een ouderwets, rustig, ietwat landelijk Leuven, voor de intrede van de auto, waar het Frans in het straatbeeld 

nog alomtegenwoordig was. Een romantisch beeld, zonder verbloeming echter van de mindere kanten (zoals 

armoede en de gebrekkige hygiëne).  

In 1909 verhuisden vader, moeder en zoon naar de Parkstraat, waar de kost van het grotere huis (met tuin) 

gecompenseerd werd door het verhuren van twee studentenkoten, in die tijd nog “prins-studenten” die in een 

                                                           
3
 Te vinden in doos 123, omslag 601.8 van zijn archief in het AMVC-Letterenhuis (H14263), ik laat verdere verwijzingen naar 

dit document achterwege. Ik baseer mij tot 1950 volledig op dit geschrift, alle quotaties en uitspraken zijn hieruit afkomstig 
behalve waar anders vermeld. 
4
 VAN DER CRUYSSEN (C.). “De Zaak ‘Van Haegendoren’ (1944-1950)”. 1996, 

http://www.cegesoma.be/docs/media/chtp_beg/chtp_01/004_VanDerCruyssen_chtp01.pdf geraadpleegd op 5-5-2011. 
pp.75-104. 
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soort van Bed&Breakfast terecht kwamen. Deze studenten bepaalden met hun rijkdom mee het straatbeeld 

van het toenmalig Leuven, een beeld dat Van Haegendoren is bijgebleven. De tengere jongen liep school van 

zijn zesde en bleek fysiek niet opgewassen tegen zijn leeftijdsgenoten. Zijn moeder hield hem van de straat. 

Het sociaal bewustzijn van Van Haegendoren ontwaakt naar eigen zeggen als zijn vader hem in de Broekstraat 

enkele sporen toont van het fatale arbeidersprotest voor het Algemeen Stemrecht in 1902. Vele jaren later zou 

Van Haegendoren als gemeenteraadslid een gedenkplaat laten plaatsen ter ere van hun offer. Ook de 

wandelingen langs de arbeiderswijken deden de jonge Maurits compassie krijgen met de arme mensen. 

Hoewel nog zonder zicht op het grotere plaatje van uitgebuit proletariaat en kinderarbeid, besefte hij tot de 

gelukkigen te behoren. 

In de lagere school kreeg Van Haegendoren steevast de prijs van primus opgespeld, wat hem helder is 

bijgebleven. Ook aan de vakanties behield hij levendige herinneringen. Hoewel deze zich bij gebrek aan 

middelen binnen het Leuvense afspeelden, droeg hij deze periodes nog lang in het hart. Zo weidt hij uitvoerig 

uit over Leuvenkermis en carnaval.  

Het is tegen het einde van zijn lagere schooltijd dat Van Haegendoren zich gewaar werd van de ‘socio-politieke 

activiteiten’ van zijn vader. Emiel Van Haegendoren was betrokken bij het eerste syndicaal initiatief van de 

Leuvense stadsonderwijzers, dat zich richtte tegen enkele franskiljonse maatregelen. Toch was de politieke 

overtuiging van zijn vader in deze tijd niet helemaal duidelijk voor Maurits Van Haegendoren. Het laatste jaar 

op de lagere school vormde een vanzelfsprekend breekpunt, toen in 1914 de oorlog uitbrak en Leuven in eerste 

instantie overrompeld werd door een patriottische roes. Algauw echter werd de stad door de Duitsers bezet, 

waarbij een deel van Leuven in vlammen opging. Het gezin Van Haegendoren vluchtte enkele dagen naar een 

boerderijtje in Haasrode.  

Tijdens de bezetting begon Maurits Van Haegendoren zijn septième latine in het koninklijk atheneum te 

Leuven, waar op uitzondering van geschiedenis, aardrijkskunde en de taalvakken alles in het Frans gegeven 

werd. Ook hier zette hij de traditie voort en werd hij vier jaar op rij primus van zijn jaar. De lessen over de 

eenheid en de scheiding der Nederlanden die hij kreeg van Karel Van Isacker lieten permanente sporen na voor 

zijn Algemeen-Nederlands bewustzijn. Tijdens de bezetting voltrok zich de totale vernederlandsing van zijn 

school en kwamen zowel vader als zoon Van Haegendoren actief in contact met het activisme. Emiel leidde een 

cursus voor collega onderwijzers, Maurits werd lid van de Guido Gezelle kring en woonde meerdere 

vergaderingen en lezingen bij, o.a. van dokter August Borms. Van dan af stond zijn radicale Vlaamsgezindheid 

naar eigen zeggen vast. 

Na de bevrijding verloor vader Van Haegendoren zijn job en werd Maurits verplicht het atheneum te verlaten. 

Het gezin zag zwarte sneeuw en pas in januari 1919 kon Maurits zijn studies in het Sint Pieterscollege  te 

Leuven hervatten, zijn vader kreeg een minderwaardige job op het kabinet van minister Helleputte. Later kon 

hij aan de slag in het rijksonderwijs te Diest en daarna in Aarschot tot aan zijn pensioen in 1931. De verlokking 

van een VNV lidkaart en een tweede repressie bleven vader Van Haegendoren bespaard door zijn vroegtijdig 

overlijden in 1941. 

Aangekomen in het vrij onderwijs werd Maurits Van Haegendoren zich bewuster van zijn geloof. De invloed van 

de Vlaamse studentenbond en zijn priester-leraars was echter van doorslaggevend belang. Ondanks de 
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waarschuwing van zijn moeder sloot Maurits Van Haegendoren zich aan bij de Vlaamse studentenbond en 

kwam zo voor het eerst in contact met de jonge leerkracht E.H. De Neuter. Vanaf dan maakt Van Haegendoren 

actief deel uit van de Vlaamse Beweging in Leuven en meer specifiek van het Vlaamse Front.  

Na de poësis kwam Maurits Van Haegendoren in 1920 een eerste maal in contact met de scouts en werd 

patrouilleleider in een troep van een vriend, gelegen aan de Tiense Poort. Daar werd hij wegens zijn 

verregaande Vlaamsgezindheid aan de deur gezet en na een vergeefse poging een scoutafdeling van de 

studentenbond op te richten stapte hij in de leiding van de Sint Martinus troep te Wilsele. 

Maurits begon zijn hogere studies in de klassieke filologie, na ontrading door moeder Van Haegendoren van 

zijn eerste keuze, rechten. In deze tijd was men aan de Katholieke Universiteit Leuven begonnen met de 

vernederlandsing van de kandidaturen, met alle kinderziektes van dien. Na een grote onderscheiding in de 

eerste kandidatuur maakte Van Haegendoren de overstap naar een geschiedenisstudie. Het was in de 

geschiedkundige wetenschappen dat hij tot doctor zou promoveren.
5
 Zijn onderzoek bracht hem een eerste 

keer op het Algemeen Rijksarchief, waar hij later vele jaren van zijn leven zou werken. 

Aan het studentenleven zegt Van Haegendoren niet al te actief te hebben deelgenomen, hoewel hij 

medestichter was van de studentenclub Lovania. Ook van het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond 

(KVHV) werd hij lid, waarmee hij nu en dan “slaags geraakte met de Walen”. Zijn beperkte activiteit als student 

werd uitvoerig gecompenseerd door zijn grote activiteit als scout. Zo nam hij deel aan de nationale jamboree
6
 

te Diest in 1921. Na een uitgelokt opstootje omwille van openlijk vertoon van de Vlaamse Leeuwenvlag kwam 

Van Haegendoren een eerste keer in contact met “grote baas” George De Hasque, die hem aanraadde iets 

subtieler te werk te gaan. Ondertussen breidde Van Haegendoren de activiteiten van zijn eigen groep in Wilsele 

verder uit en onderhield hij contact met de prille Nederlandse katholieke padvinderij. Hij richtte ook mee de 

Vlaamse scouts-hoogstudentenkring en een masterkring op, waarin de leiding samenkwam om spreekbeurten 

te beluisteren. 

Nadat hij zijn studies beëindigd had, legde Maurits Van Haegendoren het examen van kandidaat archivaris af 

aan het Algemeen Rijksarchief. In 1925 deed hij eerst zijn legerdienst en als lid van de medische dienst bracht 

hij tien maanden door in het militair hospitaal te Leuven. In 1926 werd hij aangesteld als leraar geschiedenis en 

aardrijkskunde aan het atheneum van Oostende. Deze ‘ballingschap’ duurde slechts een jaar, wat voorkwam 

dat hij door zijn Vlaamse standpunten in de problemen zou komen. In 1928 werd hij stagiair-archivaris op het 

Algemeen Rijksarchief. Hier werd hij verplicht volledig in het Frans te werken, wat hem verder sterkte in zijn 

Vlaamse overtuiging. Met zijn loon droeg hij bij aan de welstand van het gezin Van Haegendoren, dat verder 

investeerde in huurwoningen. Als pendelaar leerde hij Brussel kennen vanuit de ogen van een Vlaming. 

De bepalende activiteit in zijn leven bleef in deze periode echter scouting, deels vanuit een grote bewondering 

voor Lord Robert Baden Powell en ondanks de tegenkanting die de Chief Scout kreeg.  

                                                           
5
 Merk op dat Van Haegendoren zich nog in het ‘oude systeem’ bevond, waarbij de hedendaagse Master nog de titel van 

doctor opleverde. Tegenwoordig zou Van Haegendoren geen doctor geweest zijn, maar hij droeg de titel voor de rest van 
zijn leven en werk met gepaste trots. 
6
 Een jamboree is een nationaal of internationaal scoutskamp waaraan verschillende groepen deelnemen, de World Scout 

Jamboree vindt nog steeds elke vier jaar plaats. 
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Om de rol van Maurits Van Haegendoren in de totstandkoming en de ontwikkeling van het Vlaams Verbond 

voor Katholieke Scouts (VVKS) te kunnen plaatsen, is het noodzakelijk een kort historisch overzicht van scouting 

in België en Vlaanderen te geven.  

In 1910 ontstonden de Boy-Scouts de Belgique, die ideologisch neutraal heetten. De eerste Vlaamse 

scoutgroep werd in 1913 door George De Hasque te Antwerpen gesticht. Pas na de Eerste Wereldoorlog kwam 

scouting, zowel wereldwijd als in België echt op gang en op de eerste Wereld Jamboree in Engeland  in 1920 

wordt er een internationaal bureau opgericht. In België verenigen de katholieke scouts in de Baden Powell 

Belgian Boy and Sea Scouts (BPBBSS), het definitieve algemeen reglement kwam in 1922 tot stand. De 

organisatie was officieel tweetalig, de districtscommissarissen werden geacht de taal van hun district te 

spreken. Hoewel militaire symboliek oorspronkelijk sterk aanwezig was werd hier in 1925 een einde aan 

gemaakt door de afschaffing van het toekennen van insignes of decoraties. De banden met de Jezuïeten 

werden onderhouden en enkele leidinggevende functies werden toegewezen aan clerici. 

Onder impuls van aalmoezenier en flamingant De Neuter ontstonden in Vlaanderen parochiale 

patronaatstroepen voor ‘volksjongens’. Van Haegendoren, die De Neuter kende van hun gezamenlijke periode 

in de Studentenbond zou een hechte band met de man opbouwen en samen met hem een grote rol spelen in 

de verdere geschiedenis van de scoutsbeweging. Tegelijkertijd met de parochiale troepen ontstonden er enkele 

troepen die banden hadden met het Vlaamse Front, als tegengewicht voor de verfransing van de hoofdzetel. 

De eerste scoutsgroep van Van Haegendoren, de Sint Antonius groep (zie hierboven) te Leuven was zo’n 

patronaatstroep. 

Voor Maurits Van Haegendoren vormde zijn functie als leider in de scouts een geheel met zijn Vlaams-

gezindheid, hierin volgde hij naar eigen zeggen De Neuter. Na een conflict met de Sint Antonius groep over zijn 

Vlaamse standpunten stapte Van Haegendoren over naar een groep in Wilsele. 

In de tweede helft van de jaren twintig werden de barsten binnen scouting in België acuter langs de 

ideologische en taalkundige breuklijnen. Dit bijvoorbeeld wat de opleidingscursussen voor leiders betrof (in 

casu de Gilwell). De kiem voor de definitieve breuk, langs Vlaamse kant tenminste, werd  in 1924 gezaaid in de 

Vlaams Hoogstudenten Scouts Kring (VHSK), maar ook in de veelvuldige Nederlands- en Franstalige 

scoutsbladen (De Scout, Le Guide, Masters Gazette,...). De rijkere Franstalige groepen in Vlaanderen (vooral in 

Antwerpen) compenseerden oorspronkelijk een deel van de kosten voor de abonnementen op De Scout van de 

armere parochiale troepen. Deze solidariteit werd echter verbroken door pater Attout van Maredsous, wat de 

aanleiding was tot een sterke vervlaamsing van De Scout, onder impuls van commissaris Dubrulle van Gent. 

Vanaf 1925 ontstond er onder impuls van de VHSK een tegengewicht voor het Luikse leidersblad Le Guide: het 

Leidersblad. Hiervan waren Van Haegendoren en De Neuter de spil. Dit blad moest in grote mate dienen tot 

vorming van de leiders en publiceerde de leidersbenoemingen voor de gehele associatie. Dit blad was dus in 

eerste instantie niet openlijk Vlaamsgezind, maar eerder pedagogisch van aard. Het grote belang is te vinden in 

de verzelfstandiging van de leiding in Vlaanderen, die op een eigen organisatie zou kunnen terugvallen bij de 

uiteindelijke ‘federalisering’. 

Volgens Van Haegendoren waren het niet de taalkundige kwesties die de grootste invloed hadden op de 

splitsing, maar was het een verschil in mentaliteit en belangen. De Vlaamse leden van de Algemene Raad van 



Maurits Van Haegendoren, van Para- tot Partijpolitiek  Academiejaar 2010-2011 
Masterscriptie in de geschiedenis  Willem Migom 
 
 

18 
 

de BPBBS waren ofwel Franstalig of legden zich neer bij het spreken van Frans tijdens de vergaderingen. De 

promotoren, waaronder natuurlijk Van Haegendoren en De Neuter, zagen in een mogelijke federalisering de 

kansen tot het ontkiemen van een gedachtegoed van een federalistische staatsstructuur bij hun leiders en 

jeugd. “Het jeugdwerk is immers een voorafbeelding van de toekomstige samenleving.” 

De groeiende invloed van de Vlaamse Beweging in het interbellum speelde een grote rol voor de slaagkansen 

van de federalisering. 1928 was het jaar van de beruchte Bormsverkiezing, Vlaanderen was nog nooit zo 

overtuigend in opstand gekomen tegen de Belgische structuren. Ook de sterk unitaristische kerk kon weinig 

tegen een splitsing inbrengen, nadat ze eerder zelf haar Katholieke Actie had gesplitst. In 1928 nog, gaven Van 

Haegendoren en De Neuter, als vertegenwoordigers van de VHSK, de aftrap met een radicaal voorstel ter 

hervorming van de unitaire structuren. Dit werd uiteindelijk ook gesteund door De Hasque, die tot aan zijn 

dood voor de VVKS zou werken.  

Voor deze periode eist Van Haegendoren slechts een zeer bescheiden rol op, tegenover de mannen met gezag, 

in casu De Hasque en De Neuter. De kwestie werd op het jaarlijks leiderscongres (december 1928 te Bergen) 

voorgelegd. Hier spraken de Franstalige groepen in Vlaanderen zich uit voor een aansluiting bij een Vlaams 

verbond. Tegenkanting uit Wallonië of Brussel was opmerkelijk afwezig, een uiting van begrip of een overgave 

aan het onvermijdelijke? Vanuit de Algemene Raad kwam meer tegenkanting en werd gepleit voor een 

provincialisering of een structuur op basis van gewesten, maar in een periode waar de vernederlandsing van de 

Gentse Universiteit nog aan de gang was en van de grote taalwetten van 1932 nog geen sprake was, zouden de 

lijnen op taalkundige basis uitgetekend worden. 

In oktober 1929 werd tot de definitieve splitsing overgegaan en ontstond de Fédération des Scouts Catholiques 

(FSC), dat door het hoge aantal Brusselaars zeker geen ‘Waals’ verbond mag genoemd worden. In Vlaanderen 

werd het, tegen de zin van Van Haegendoren, het Vlaams Verbond voor Katholieke Scouts (VVKS), een Vlaams 

verbond en geen verbond van Vlaamse scouts, dit om de Franstalige groepen niet buiten te sluiten. Al te veel 

discussie over welk verbond waar actief mocht zijn bestond er niet en Brussel werd een domein waar zowel  de 

Fédération als het Vlaams verbond actief werden, hoewel dat voor het VVKS niet van aanvang aan gebeurde. 

Enkele zaken bleven unitair: internationale betrekkingen, banden met de overheid, verzekering, 

‘scoutsdoctrine’, vorming en nog enkele andere. Desondanks was de zelfstandigheid van de verbonden een 

voldongen feit. Zo was de vorming van de Vlaamse leiding in handen van Van Haegendoren en De Neuter, die 

deze in snel tempo in Engelse zin ontwikkelden. De nieuwe structuren traden in 1930 in voege, op enkele 

kleinere achterhoedegevechten na. 

Tot zover de splitsing, waarvoor Van Haegendoren zelf geen leidende rol opeist, maar zich wel een rol toekent 

op de tweede rij. Hij maakte deel uit van de belangrijkste drukkingsgroep en stond dicht bij de belangrijkste 

figuren in het verhaal. Zijn Vlaamsgezindheid was niet de enige motivatie. Het oprichten van een federalistische 

instelling voor de jeugd was een ambitie en een noodzaak. Zijn verbondenheid met vorming en ontwikkeling 

van leiders en dus leden was van in het begin bepalend en zou via publicaties en tijdschriften verspreid worden. 

Vanaf nu zou Van Haegendoren een actieve rol spelen binnen de VVKS. Hij behandelt in zijn memoires het 

reilen en zeilen van het VVKS parallel met zijn persoonlijke leven vanaf de jaren 1930. 
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De start van het VVKS moest voor Van Haegendoren plaatsvinden in de slipstream van de op dat moment 

sterke Vlaamse Beweging. Het werd een zware periode tijdens dewelke in hoog tempo stappen gezet moesten 

worden voor en door het nu onafhankelijke verbond. De verantwoordelijkheid hiervoor lag bij De Neuter, De 

Hasque en bij Maurits Van Haegendoren zelf. De Hasque werd al in 1929 verbondsvoorzitter, De Neuter 

raadslid en Van Haegendoren commissaris voor de verkenners (er bestonden ook commissarissen voor welpen 

en voortrekkers). Alles was in een uitermate democratisch stelsel gegoten, waarbij voor de inhoudelijke regels 

naar de oorspronkelijke Engelse Rules van Baden Powell werd gekeken. Over de verdere uitbouw van de 

interne organisatie wordt hier niet uitgeweid. 

Van Haegendoren concentreerde zich in deze periode nog steeds in grote mate op de vorming, waarbij hij weer 

de Engelse lijn volgde. Dit gebeurde vanuit een rotsvast geloof in de uiteenzettingen die hij tijdens zijn eigen 

Gilwell-cursus kreeg, die plaatsvond in het echte Gilwell-park, nog steeds een bedevaartsoord voor 

internationale scouts. Dit was een bewuste distantiëring van de Franse lijn. In Nederland werd net als in 

Vlaanderen de Engelse lijn gevolgd, wat Van Haegendoren als een mogelijke toenaderingsgrond zag. Niet alleen 

waren vertalingen al voorhanden, maar de band met Nederland had voor Van Haegendoren een grote waarde, 

overtuigd als hij was van een Algemeen-Nederlandse cultuur. 

Met zeer beperkte middelen, maar met ingenieuze systemen stampte Van Haegendoren Gilwell-cursussen in 

Vlaanderen uit de grond, en in de eerste helft van de jaren 1930 werd het aanbod ook met leidingskampen 

uitgebreid. In 1933 overleed zijn jongere broer Werner Van Haegendoren aan een chronische ziekte, maar dit 

zette geen rem op de activiteiten van Maurits. Hij stond met zijn vorming immers grotendeels alleen tegenover 

weinig enthousiaste ouderlingen en kreeg ook vanuit het bisdom Mechelen bijzonder weinig steun, daar de 

scouts los stonden van de Katholieke partij. Desondanks groeide onder zijn leiding de vorming in Vlaanderen 

gestaag, zonder enige inbreng van de overgebleven unitaire elementen van de Associatie. Er bestond in deze 

periode weinig strijd tussen de FSC en het VVKS, ondanks belangenvermenging over bijvoorbeeld de Franstalige 

groepen in Vlaanderen. 

Terugkijkend op de beginjaren van het verbond slaat Van Haegendoren in zekere zin mea culpa wat de Vlaams-

gezindheid van het VVKS betreft. Er werden namelijk weinig contacten gelegd met de Vlaamse Beweging, 

ondanks een oproep in 1930 tot het deelnemen aan de IJzerbedevaart. Scouting stond volledig los van 

organisaties als het Davidsfonds of de Vlaamse Toeristen Bond. De verdienste van het verbond lag dan ook niet 

in een planmatige Vlaamsgezindheid, maar in de uitbouw van een volledig zelfstandige, Vlaamse 

jeugdorganisatie. ‘Vlaamse stappen’ moesten voorzichtig gezet worden, daar de overtuigd Vlaamsgezinden een 

minderheid vormden binnen de beweging, hoewel ze er de belangrijkste posities bekleedden.  

Vanaf de dood van De Hasque op 13 maart 1933, tot in het jaar 1937 vonden geen grote wijzingen meer plaats 

binnen de interne werking van het VVKS. De scheiding van het Vlaamse en het Franse verbond voltrok zich 

verder door de splitsing van de verzekering en van de leiderscongressen. In 1934 kocht het verbond een eigen 

cursusgrond, De Kluis in Sint Joris Weert nabij Leuven, waar vandaag de dag nog steeds vormingscursussen 

worden gegeven en die nog steeds bezit is van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Stap voor stap vernederlandste 

het taalgebruik ook bij de basis, deze ‘taalzuivering’ sluit duidelijk aan bij de ijver voor het ABN die Van 

Haegendoren ook veel later nog aan de dag zal leggen.  
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Toen in 1933 de functie van Verbondscommissaris werd ingevoerd werd deze aan Van Haegendoren 

toebedeeld en zo vormde zich in 1937 het trio Van Haegendoren, De Neuter (Verbondsaalmoezenier) en Cols 

(Verbondsvoorzitter) aan het hoofd van het VVKS. Verbondscommissaris was niet de enige functie van Van 

Haegendoren, die ook voor vorming verantwoordelijk bleef. In 1934 werd het VVKS een officiële VZW, wat haar 

mede in staat stelde onroerend goed (in casu De Kluis) te verwerven en te beheren. De Kluis bood naast plaats 

om cursussen te organiseren ook terreinen die groepen voor hun kampen konden gebruiken. Met behulp van 

enkele vrijwilligers werd tussen 1934 en 1935 het domein klaar gemaakt voor gebruik. Naast de eerder 

vernoemde bladen De Scout en het Leidersblad verschenen tussen 1938 en 1941 de drie delen van Het 

Verkennersleven van de hand van Van Haegendoren. Dit was bedoeld als “compendium van de 

scoutspedagogie en een leerboek voor leiders.” Hij schatte de waarde van dit werk vooral op psychologisch 

vlak hoog in, met name voor de geloofwaardigheid van de Vlaamse scouts. De lof van Het Verkennersleven 

werd bezongen in een licentiaatverhandeling van  de hand van J. Perquy in 1970.
7
 

Bij Van Der Cruyssen lezen we in welke mate Van Haegendoren de verbondsraad in zijn greep had. Volgens zijn 

tegenstanders stonden de beslissingen van de verbondsraad gelijk aan de beslissingen van Van Haegendoren. 

Wanneer het protest toeneemt zal het voor de oppositie dan ook cruciaal zijn de interne steun die Van 

Haegendoren genoot te ondermijnen.
8
 

Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog stond Van Haegendoren aan het hoofd van het gestaag 

groeiende VVKS, en hij zou de organisatie door deze donkere periode leiden. Door de groeiende aandacht voor 

vorming werden aan deelnemers binnen de organisatie strengere eisen gesteld, tot aan de aalmoezeniers toe. 

Tegelijkertijd werd op subtiele wijze de Vlaamsgezindheid aangewakkerd, bijvoorbeeld door de publicatie van 

Vlaamse liederen in het Leidersblad. Er werden ook contacten gelegd met de niet-partijpolitieke Vlaamse 

Beweging en er werden pogingen ondernomen om Nederlandstalige groepen in Brussel op te richten. Het VVKS 

ging deelnemen aan zangfeesten en aan de IJzerbedevaart. De Franstalige groepen in Vlaanderen werden 

verzocht geen Nederlandstaligen meer te rekruteren. 

In deze periode, rond 1938, begon ook Yvonne Groffi
9
, op dit moment verloofd met Maurits Van Haegendoren, 

te ijveren voor gidsenwerking en vrouwen binnen de (Vlaamse) scouts. Het zou nog vele jaren duren voor het 

Vlaams Verbond voor Katholieke Meisjesgidsen gesticht werd, maar in 1939 werd de uiteindelijke mevrouw 

Van Haegendoren de eerste Vlaamse vrouw die een Gilwell-cursus volgde, in Foxlease. Voor de eerste maal was 

er sprake van subsidies voor de scouts. Zo werd nabij de taalgrens in Dworp het terrein ‘la Fresnaye” 

aangeboden aan de verschillende associaties, maar het VVKS weigerde het aanbod vanwege het beschikken 

over De Kluis. De beloofde financiële compensaties zou het nooit ontvangen. Ook na de oprichting van een 

nationaal fonds en verschillende schenkingen door weldoeners werd het VVKS financieel benadeeld tegenover 

de Franstalige scouts, zo beweert Van Haegendoren. 

                                                           
7
 PERQUY (J.). Pedagogiek van scouting: Aanpassing aan het katholiek en Vlaams milieu (1910-1940). Ongepubliceerde 

licentiaatsverhandeling, Leuven, 1970. Verwijzing op basis van Van Haegendoren zelf. 
8
 VAN DER CRUYSSEN (C.). “De Zaak ‘Van Haegendoren’ (1944-1950)”. 1996, 

http://www.cegesoma.be/docs/media/chtp_beg/chtp_01/004_VanDerCruyssen_chtp01.pdf geraadpleegd op 5-5-2011. 
9
 Maurits Van Haegendoren en Yvonne Groffi zouden elkaar binnen de scouts leren kennen en trouwen op 18 december 

1939. DE RIDDER (C.). Yvonne Van Haegendoren-Groffi, een sterke vrouw van Vlaanderen. Pers-Komitee der Katholieke 
Vlaamse Meisjesgidsen, Leuven, 1954, p.18. 
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In 1938, met een jaar vertraging, werd het 25 jarig bestaan van scouts in België gevierd, met een defilé van de 

verschillende federaties voor de koning. Het VVKS stapte onder impuls van verbondscommissaris Van 

Haegendoren op achter de leeuwenvlag, die door het staatshoofd niet gegroet zou worden, zo merkte Van 

Haegendoren vanuit de eretribune op.  

In de aanloop naar de bezetting en tijdens de mobilisatie viel de werking van het verbond in grote mate stil en 

werden voorbereidingen getroffen voor een organisatie tijdens de oorlog. Dit gebeurde bijvoorbeeld door het 

organiseren van cursussen eerste hulp. Men probeerde wel een verbondsleven op gang te houden, maar een 

normale gang van zaken werd algauw onmogelijk. 

Terugkijkend op de vooroorlogse periode weigert Van Haegendoren opnieuw om alle toegeworpen lof te 

aanvaarden. De bloei van de Vlaamse scouts was maar ten dele te danken aan activiteiten van het verbond, 

daar het de lokale initiatieven waren die van veel groter belang waren. Zelfs de groeiende Vlaamsgezindheid 

ziet hij voor een groot deel als gevolg van de nationale taalwetten en de vernederlandsing van het onderwijs. 

De grote waarde van de scouts ligt voor hem in de vorming van de jeugd door het aanleren van een breed 

gamma aan waarden en vaardigheden. De pedagogische vorming zou volgens sommigen zelfs een sterk wapen 

vormen tegen de Nieuwe Orde en het fascisme. En laat deze vorming nu juist datgene zijn waar Van 

Haegendoren het duidelijkst zijn stempel op heeft gedrukt. 

De oorlog vat Van Haegendoren samen in drie punten, tenminste wat de Vlaamse scouts betreft: het bewijzen 

van diensten in tijden van nood, het streven naar bezinning in besloten tijd en het leggen van een 

voedingsbodem voor een vernieuwing in de revolutionaire tijd. 

Toen de oorlog begin mei uitbrak, vluchtte het gezin Van Haegendoren eerst naar Schaarbeek en nadien naar 

West-Vlaanderen. Yvonne Groffi vluchtte met hun zoon naar Zuid-Frankrijk, terwijl Maurits zich aanvankelijk 

rond Ieper bevond, maar algauw terugkeerde naar Leuven. Pas enkele weken later werd hij daar herenigd met 

zijn vrouw en zoon. Voor de scouts in België gold sinds mei 1939, zonder medebeslissingsrecht van het VVKS 

dat er in geval van oorlog één overkoepelende scoutsorganisatie zou opgericht worden. Dit bleek echter 

algauw een Franskiljonse, militaristische bedoening te worden, waardoor de Vlaamse scouts zich hier bedrogen 

voelden. Er werden stappen ondernomen door het VVKS om zijn zelfstandigheid te kunnen behouden. Zijn 

leden zouden spontaan diensten organiseren en zelfstandigheid werd ook het officiële parool van het verbond. 

Uit de memoires van Maurits Van Haegendoren blijkt zijn belang voor de scouts in Vlaanderen, als hij enkele 

aan hem gerichte brieven citeert, die allen om raad vragen over de toenmalige situatie. Het zijn echter de 

‘gewone’ brieven die opvallen, die betrekkingen hebben op gewone activiteiten, die ondanks de bezetting 

plaatsvinden.  

Maar er werd hevig gediscussieerd, bijvoorbeeld tussen voor- en tegenstanders  van één nationale 

jeugdbeweging, in functie van de Nieuwe Orde. Een ander twistpunt was de uniformdracht, met stemmen die 

voor afschaffing spraken en stemmen die één uniform wilden voor alle Belgische jeugdbewegingen. De 

uniformdracht werd niet verboden door de Duitsers, een veeg teken van versoepeling tegenover de Vlamingen. 

Van Haegendoren kwam in contact met Dr. Petri van de Militärverwaltung, die hem aanraadde niet te 

vreesachtig te reageren en beloofde een goed woordje te doen voor het VVKS bij de hoge kringen van het Duits 

militair bestuur. 
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Het VVKS zette zijn activiteiten voort en zijn ledenaantal bleef toenemen. Een onderhoud met baron Empain 

leverde opnieuw de raad op van de Vlaamse scouts een nationale jeugdbeweging te maken, naar Duits 

voorbeeld. Van Haegendoren weigerde. Toch zag hij zich genoodzaakt behoedzaam contacten te leggen met de 

Duitsers, daar het VVKS van de FSC en de Belgische scoutstop enkel tegenkanting kreeg. Deze contacten waren 

zeer gevoelige materie, iets waarvan Van Haegendoren zich 40 jaar na datum nog bewust was. Hij benadrukt in 

zijn memoires dan ook zijn afkeer van het nazisme. Desondanks zocht hij destijds contact met betrouwbare, 

katholieke, Nieuwe Orde personen. Het was voor hem een kwestie van redden wat er te redden viel. Hoewel 

een nieuw België misschien een volwaardig Vlaanderen zou krijgen, was het Engels getinte scoutsgebeuren een 

weinig hoopvolle toekomst beschoren. Van Haegendoren beschouwt dit als de gangbare mening aan het begin 

van de bezetting: Vlaanderen moest zelf een Nieuwe Orde opbouwen, voor de Duitsers de kans kregen hun 

eigen regels op te leggen. 

Waarom sloot Van Haegendoren zich niet aan bij het verzet? Ten eerste vanwege zijn verbondenheid met het 

VVKS, die hij als onlosmakelijk beschouwde. Ten tweede vanwege de twijfel die al vroeg heerste over de Duitse 

overwinning. De laatste en interessantste reden was die van de herinnering aan de antiactivistische repressie in 

1918, die nog steeds een wrange nasmaak naliet. De gedragslijn voor het VVKS werd in oktober 1940 als volgt 

vastgelegd door het gehele bestuur: zolang er geen vrede was kon er gepraat worden, maar constitutionele 

wijzigingen zouden niet aanvaard worden. 

Dit is toch wat Van Haegendoren zelf als reden opgeeft. Het is natuurlijk ook zo, dat de Vlaamsgezinde 

katholieken slechts zeer uitzonderlijk deel uitmaakten van het actieve verzet. Vanwege het gezamelijk 

antibolsjewisme van de katholieke kerk en Nazi-Duitsland zag het Vlaams katholicisme in de Nieuwe Orde een 

bondgenoot. Het VVKS, sterk flamingantisch en katholiek getint paste helemaal in dit kader en bevond zich dus 

eerder in het kamp van de accommodatie dan in dat van het verzet. Zulke bedenkingen maakt Van 

Haegendoren natuurlijk niet in zijn memoires. 

Toen de situatie zich stabiliseerde en de Duitse overwinning niet totaal bleek, zag Van Haegendoren de kans 

voor het VVKS om haar voortbestaan te verzekeren en om verder te groeien. Er was een grote mate van 

toenadering vanuit de nationalistische jeugdbeweging (Algemeen Vlaams Nationaal Jeugdverbond), maar Van 

Haegendoren brak meerdere malen een lans voor de onafhankelijkheid van scouting, zowel door artikels in 

Nieuw Vlaanderen als door enkele referaten, die werden verspreid binnen het VVKS en de Nieuwe Orde. 

Via de Belgische scoutstop werd deelname aan de vrijwillige arbeidsdiensten aangemoedigd en de scouts 

namen ook deel aan de zogenaamde Winterhilfe, in navolging van koning en kardinaal. Van 1941 tot 1942 was 

Van Haegendoren lid van raad van advies van Boerenwacht, ter bescherming van de oogsten. De scouts 

steunden dit initiatief door deel te nemen aan de Oogsthulp, wat de voedselvoorziening voor de bevolking 

bevorderde, maar wel tegen de weerstand in ging. 

In 1941 werd luitenant Hemesath aangesteld als Beauftragte voor jeugd aangelegenheden in België en werd 

door de Duitsers een poging ondernomen een overkoepelende Vlaamse Jeugdbeweging op te richten, waar het 

VVKS weigerde aan deel te nemen. Met Hemesath had Van Haegendoren verschillende ontmoetingen, al dan 

niet samen met vertegenwoordigers van de andere Belgische jeugdorganisaties, zoals de AVNJ of de FSC. 

Hierbij haalt Van Haegendoren een interne nota aan waarin Hemesath lovend over hem spreekt. Er werd een 
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nieuwe poging ondernomen om tot één Vlaamse jeugdvereniging te komen. Dit zou geen Vlaamse Hitlerjugend 

zijn, maar zou de Duitse invloed gevoelig vergroten. 

Van Haegendoren ondernam goed voorbereide pogingen om de waarde van het VVKS aan Hemesath duidelijk 

te maken, alsook de sterkte van de organisatie, iets waar hij schijnbaar in slaagde. In april 1941 weigerde Van 

Haegendoren eens te meer een voorstel tot een versmelting van de Vlaamse jeugdverenigingen tot een 

(politiek neutraal) geheel. Ook een gelijkaardig voorstel van Hendrik Elias en het VNV werd door Van 

Haegendoren geweigerd. Hij zegt in deze periode sterk tegen het nationaalsocialisme gekant te zijn, maar hield 

deze overtuiging voor zichzelf om de positie van het VVKS te kunnen vrijwaren.
10

 De dunne lijn die Van 

Haegendoren bewandelde tussen accommodatie en (vermeende) collaboratie zou hem nadien op stevige 

kritiek komen te staan. 

In 1940 had Van Haegendoren nog een artikel in Nieuw Vlaanderen gepubliceerd, waarin hij een pleidooi voor 

één Vlaamse jeugdbeweging voerde.
11

 De verklaring hiervoor kan gezocht worden in het profiel van het VVKS, 

dat met haar sterke Vlaamse, katholieke en toch apolitieke profiel perfect paste in het kader van de Nieuwe 

Orde. Of Van Haegendoren zijn eigen scouts in eerste instantie als de overkoepelende jeugdbeweging voor 

Vlaanderen zag is niet te bewijzen, maar de hypothese is niet helemaal uit de lucht gegrepen. Toen echter 

sprake was van een AVNJ of een nieuwe jeugdbeweging, besloot Van Haegendoren toch in het defensief te 

gaan en maakte hij er zijn prioriteit van om het VVKS te vrijwaren voor usurpatie of collaboratie. 

Dit werd sterk bemoeilijkt toen Van Haegendoren door Hemesath een driedaagse studiereis naar Berlijn werd 

aangeboden, waar hem de Hitlerjugend voorgesteld zou worden. Hij zag zich genoodzaakt deze te aanvaarden, 

om geen vijandigheid tegenover zijn organisatie op te wekken. Hier ging hoog overleg aan vooraf binnen het 

VVKS, wat tot de beslissing leidde dat Van Haegendoren in eigen naam zou reizen.  Van Haegendoren reisde 

apart en vermeed zo de afgevaardigden van andere jeugdbewegingen, om duidelijk te maken dat hij niet als 

vertegenwoordiger van het VVKS optrad. We schrijven juni 1941, kort voor het begin van operatie Barbarossa. 

De reis voerde de delegatie langs de verschillende secties van de Hitlerjugend, wat Van Haegendoren ondanks 

de omstandigheden als technisch leerrijk beschouwde. Van hersenspoeling of indoctrinatie was volgens hem 

geen sprake, waarbij hij zijn bewondering voor de oprechtheid van Hemesath benadrukt. Bij zijn terugkeer had 

hij zich dan ook nergens toe verbonden, tot grote opluchting van de achterblijvers. Nog op de terugreis zag Van 

Haegendoren zich in zijn vermoeden gesterkt dat de Duitse overwinning nog niet verzekerd was, toen hij nabij 

Essen in een bombardement terecht kwam. Bij thuiskomst stuurde hij de Reichsjugendführer een protocollaire 

dankbrief. Van Haegendoren lichtte zijn bestuur volledig in en kreeg achteraf de verzekering van Hemesath dat 

indien het VVKS zich koest hield het Militair Bestuur hem niets in de weg zou leggen. Hierbij benadrukt Van 

Haegendoren dat voorstellen tot collaboratie immer vanuit Duitse hoek kwamen en hij zich hier steeds tegen 

verzette. 

Hoe objectief en al dan niet genuanceerd dit alles zoveel jaar na datum wordt weergegeven is moeilijk te 

beoordelen. Als men het gehele werk en het karakter van Maurits Van Haegendoren zoals het naar voor komt 

in beschouwing neemt, is er reden zijn woorden als waarheidsgetrouw in te schatten. Duidelijk is in ieder geval 
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dat alles in het leven van de man in deze tijd in het teken van het VVKS stond en dat alle persoonlijke en 

officiële beslissingen genomen werden met het doel het voortbestaan van het verbond te vrijwaren. Hierbij 

was grote voorzichtigheid en een zekere flexibiliteit geboden, zonder dat van daadwerkelijke en doelbewuste 

collaboratie sprake was. Zo weigerde hij in de herfst van 1941 een functie op het commissariaat voor de 

jeugdaangelegenheid, onder Gerard Romsee (Binnenlandse Zaken). Van Haegendoren zou later veel 

tegenkanting krijgen vanwege deze reis (zie onder), maar beschouwde ze zelf in ieder geval als onschuldig.  

Ook vanuit de actieve collaboratie kregen de scouts de nodige tegenkanting, van zwartmaken in de 

collaboratiepers tot oproepen om naar het Oostfront te trekken. De plaatselijke conflicten of pesterijen werden 

zo sereen mogelijk door de districtscommissarissen aangepakt. Uiteindelijk bleken tijdens de mislukking van 

operatie Barbarossa, de Duitse inval in Rusland, de Vlaamse scouts echter geen Duitse prioriteit. Zo slaagde het 

verbond er in verder te groeien, al bleef voorzichtigheid geboden. Verscheidende maatregelen werden 

genomen die de werking bemoeilijkten, zoals opgave van materiaal (1941), verbieden van openluchtactiviteiten 

(1942) en dan toch een verbod op uniformdracht (1943). Met de Gestapo kwam Van Haegendoren naar eigen 

zeggen slechts eenmaal in contact, wat de nodige angsten opwekte bij de vader van (op dat moment) drie. Het 

onderhoud betrof vermeende contacten met Engeland vanwege het internationale karakter van de beweging, 

maar leverde de Duitsers niets op. 

Onder het burgerlijk bestuur vanaf 1944 kenden de scouts grotere moeilijkheden en werden de activiteiten 

veel minder zichtbaar. Er werden lijsten van leiders gevorderd, zodat enkele troepen op non-actief werden 

gezet of ontbonden, om de leiders de kans te geven aan de verplichte tewerkstelling te ontsnappen. 

Inhoudelijk vervlaamste het VVKS tijdens de oorlog verder, dit om de leegloop richting Vlaams nationalistische 

jeugd tegen te gaan, zonder in extremisme te vervallen.
12

 Men zag zich natuurlijk gedwongen ook op 

pedagogisch vlak aanpassingen te doen in het kader van de tijdsgeest. Dit hield onder andere dienstbetoon en 

maatschappelijk bewustzijn in. Tegelijkertijd werden pogingen ondernomen om uit te breiden en werd het 

oprichten van nieuwe groepen aangemoedigd. Van Haegendoren haalt de toenmalige mentaliteit aan als reden 

voor een toename van de korpsgeest, die leidde tot meer eenheid, althans op papier. De grote 

onafhankelijkheid van de groepen kwam slechts in beperkte mate onder druk te staan. Desondanks kwamen er 

meer richtlijnen vanuit het verbond, bijvoorbeeld door middel van de jaarordewoorden.
13

 Ook institutionele 

aanpassingen werden doorgevoerd, om uitbreiding mogelijk te maken zonder nieuwe groepen aan te moeten 

geven bij de bezetter. Tenslotte werd een verdere vernederlandsing doorgevoerd in de terminologie, alsook in 

de  tekst van de scoutswet en in die van de belofte. 

Net als Van Haegendoren zelf moeten we besluiten dat zowat alle beleid en vernieuwing binnen het VVKS in 

deze periode zijn stempel draagt. Hij benadrukt echter wel dat dit allemaal met de steun van het gehele 

dagelijks bestuur gebeurde, zo was de matigende invloed van De Neuter steeds aanwezig. De verdienste van 

Van Haegendoren bestond erin dat hij zijn verbond in de mate van het mogelijke leidde, en liet functioneren als 

een normale organisatie in een abnormale tijd. Dit gebeurde door de bezetter niet tegen de borst te stuiten, 
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 Het VVKS werd op al haar plechtige activiteiten steevast begeleid door de Leeuwenvlag, iets wat telkens wordt herhaald 
door Van Haegendoren en blijkbaar weinig tegenkanting opriep. 
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door een sterke diplomatie en door activiteiten achter de rug van de bezetter (officiële publicaties als De Scout 

waren vanwege censuur verboden). Het ledenaantal verdubbelde tussen 1939 en 1943 tot 17731 scouts. 

Uit een uitgebreide passage over de tegenkanting die het VVKS te verduren kreeg van ‘Mechelen’ (het 

aartsbisdom) en de unitaire Belgische instellingen vallen lijnen te trekken naar ideologische standpunten van 

Van Haegendoren die vele jaren laten nog van toepassing zouden blijken. Met name een sterke afkeer van het 

Franstalig, Belgicistische establishment en ondanks zijn persoonlijke devotie een al even sterke vijandigheid 

tegenover het eveneens Belgicistische aartsbisdom Mechelen, ofwel de Belgische katholieke kerk in de persoon 

van kardinaal Van Roey. Tegelijkertijd bleef de oppositie vanuit de Franstalige scouts in Vlaanderen, vooral in 

Antwerpen, een rol spelen. De nationale ambities vanuit onder andere de FSC getuigden dan weer van 

verregaande overmoed. 

Naarmate de bevrijding dichterbij kwam nam de vrees voor een verregaande repressie, die ook het VVKS zou 

kunnen raken, gestaag toe. Er werden derhalve stappen gezet om hiertegen een zekere dam op te werpen, 

maar door de chaos die in deze periode heerste bestonden deze maatregelen vaak enkel op papier. 

Natuurlijk had Maurits Van Haegendoren ook een persoonlijk leven tijdens de bezetting. Angst voor eigen lijf 

en leden bleef hem grotendeels bespaard, net als grote problemen met de voedselvoorziening. Zijn 

beroepsleven bij het Algemeen Rijksarchief, waar hij destijds als stagiair begonnen was, verliep al bij al 

normaal. In 1942 werkte hij zich op van archivaris tot adjunct-conservator, maar de definitieve stap hogerop 

werd omwille van de bezetting uitgesteld. Het pendelen van en naar Brussel zorgde wel voor enige 

moeilijkheden, maar voor de rest ging het leven zijn gangetje. Enige vorm van partizanen- of contraterreur 

bleef het gezin Van Haegendoren-Groffi, dat tussen 1940 en 1947 tot vijf kinderen aangroeide, bespaard. 

Zoals we eerder zagen liet de repressie van 1918 blijvende sporen na in het leven en de gedachtegang van Van 

Haegendoren. Met de repressie van 1945 zou het niet anders zijn en zou hij, net als zijn vader destijds, zelf een 

slachtoffer worden. Zijn herinnering aan de “Bevrijding” (sic) is er dan ook geen van triomf, maar van afschuw 

over de genadeloze burgerrepressie die zich voor zijn ogen voltrok, hoewel die hem zelf in grote mate bespaard 

bleef.
14

  

Er zouden in deze periode plannen geweest zijn een “putsch” tegen Van Haegendoren te ondernemen, om 

hem bij het VVKS weg te krijgen. Waarom deze niet is uitgevoerd is ook voor hem zelf een raadsel gebleven. 

Zelf relativeert hij in zijn memoires het voorval, hoewel de geruchten destijds enige paniek veroorzaakten bij 

het verbond, dat Van Haegendoren volledig steunde. Hij werd voor een ereraad geroepen, bestaande uit 

enkele unitaristische scoutsgezagsdragers en tegenstanders uit de Franstalige Antwerpse (maar wel lid van het 

VVKS) groepen. De aanklacht was vierledig: 

1. De reis naar Berlijn als daad van collaboratie 

2. Ontaarding van scouting (dit had betrekking op de doorgevoerde, Vlaamsgezinde vernieuwingen). 

3. Kleinering van België. 

4. Het politiseren van scouting. 
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Voor Van Haegendoren was het duidelijk een slecht gemotiveerde, persoonlijke aanklacht, uitgevoerd door 

enkelingen die persoonlijke wrok tegen zijn figuur koesterden. 

Zolang de commissie duurde ging de interne werking van het VVKS gewoon haar gangetje. Tijdens de 

hoorzitting werd duidelijk dat de verdediging de betere kaarten bezat (begrijpelijk daar dit ‘verslag’ door Van 

Haegendoren zelf is neergepend, maar hij slaagt erin het zeer sterk en geloofwaardig te beargumenteren). De 

aanklachten werden grotendeels verworpen en enige schuld kwam volledig op de schouders van Van 

Haegendoren zelf terecht, en niet op die van het verbond. De banden tussen de verschillende 

scoutsorganisaties in België werden iets strakker aangehaald. 

Desondanks bleef volgens Van Haegendoren het doel van het verbond hetzelfde en niet verwezenlijkt. De 

zelfstandigheid en Vlaamsgezindheid van het VVKS bleef voor de vele tegenstanders een doorn in het oog. 

Twee opties restten de interne uitdagers nog: ofwel zich opwerken binnen het verbond, ofwel Van 

Haegendoren buitenspel zetten. Hiertoe werd een poging tot broodroof ondernomen, door het bericht van de 

reis naar Berlijn te melden bij het Algemeen Rijksarchief. Daar werden echter de schouders opgehaald en het 

initiatief stierf een stille dood wanneer de rijksarchivaris zijn steun voor Van Haegendoren betuigde. Uit de 

verdere stappen in het ‘proces Van Haegendoren’ bleken er ook na raadpleging van het Duitse archief geen 

redenen om de man van collaboratie te verdenken. Desondanks bleef het kat en muis spel met de oppositie 

voortduren. 

Tussen 1946 en 1947 vonden verschillende wissels plaats binnen het bestuur van het VVKS. Daarbij stopte 

onder andere De Neuter als verbondsaalmoezenier en brokkelde de ‘oude garde’ waartoe Van Haegendoren 

zelf behoorde deels af. In september 1946 werd Maurits Coppieters, voordien commissaris verkenners, adjunct 

verbondscommissaris en werd een taakverdeling met de verbondscommissaris opgesteld. Coppieters bood in 

1947 zijn ontslag aan vanwege zijn zware beroepsleven, maar dit werd door het verbond geweigerd. Hij kwam 

meer en meer in beeld als mogelijk opvolger voor Van Haegendoren. Een sterk Vlaamsgezinde Sint Jorisviering 

in november 1947 lokte een nieuw conflict uit tussen spreker Van Haegendoren en het aartsbisdom. De nieuwe 

maatregelen vanuit Mechelen (o.a. een verbod van de viering) zetten kwaad bloed bij onder meer Coppieters. 

Verdere maatregelen vanuit de tandem interne oppositie/aartsbisdom poogden het Vlaamse aspect van 

scouting verder af te kalven door middel van censuur en verboden. 

Vanaf 1948 werd de strijd tegen Van Haegendoren openlijk gevoerd. Er werd door Van Haegendorens oppositie 

gedreigd met een  afscheuring binnen het verbond indien Van Haegendoren niet zou aftreden. Meer nog, Van 

Haegendoren werd door een lid van de magistratuur bedreigd met vervolging. Dit werd officieel ontkend
15

, 

maar noopte hem wel tot een zekere voorzichtigheid, om het risico van broodroof te vermijden.  

Tijdens de verbondsraad van 11 april 1948 besefte Maurits Van Haegendoren de noodzaak van zijn ontslag, 

maar hij bevond zich nog steeds in een moeilijke positie. Een ontslag zou namelijk gezien kunnen worden als 

een schuldbekentenis. De verbondsraad besloot hem op non-actief te zetten, maar sprak wel nadrukkelijk het 

behoud van zijn eer uit. Maurits Coppieters werd waarnemend Verbondscommissaris. Hoewel de druk op Van 

Haegendoren al direct na de oorlog zeer zwaar werd, duurde het uiteindelijk drie jaar voor hij een stap opzij 
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moest zetten. In deze jaren had de vernieuwing die Van Haegendoren tijdens de oorlog had doorgevoerd, zich 

stevig kunnen verankeren. Ook behield Van Haegendoren zijn vele buitenlandse contacten en sprak Chief Scout 

J. Wilson zijn steun voor hem uit. 

De Vlaamse Beweging steigerde bij het ontslag van Van Haegendoren, maar de anti-Vlaamse oppositie was nog 

niet klaar. In alle nieuwe richtlijnen werden Vlaamse standpunten, aangenomen tijdens de bezetting dan toch 

afgezwakt of verworpen. In de loop van 1949 werd steeds duidelijker dat Maurits Van Haegendoren zich 

volledig uit het verbond zou moeten terugtrekken, om zijn werking niet in gevaar te brengen. Het was voor de 

koppige en sterk aan de scouts gehechte Van Haegendoren geen makkelijke stap. Achteraf gezien begrijpt hij 

de noodzaak, maar betreurt dat dit offer niet ten volle benut geworden is, ten voordele van de 

Vlaamsgezindheid binnen de scouts. Het ontslag werd officieel in februari van 1950. 

Concluderend laat Van Haegendoren zich tot enkele boude uitspraken verleiden. Voor het VVKS was de 

repressie misschien wel even erg als de bezetting, tijdens welke hij als persoon nooit zo is aangevallen.  

Achteraf bekeken was er sprake van een soort patstelling, waarbij het ‘franskiljonisme binnen het verbond’ niet 

was uitgebannen, maar het verbond deze oppositie wel overleefde. 

In haar artikel gewijd aan de “Zaak Van Haegendoren” toont Christine Van Der Cruyssen een minder eenzijdig 

beeld van het ontslag van Van Haegendoren. Ze bespreekt de tegenstand tegen Van Haegendoren vanaf zijn 

reis naar Berlijn tot aan zijn terugtrekking uit het VVKS. Uit het artikel wordt duidelijk onder welke druk Van 

Haegendoren gezet werd, en met welke onverzettelijke koppigheid hij hier aan weerstond. Het protest richtte 

zich niet tegen de werking van het VVKS, maar volledig tegen de figuur Van Haegendoren. Volgens Van Der 

Cruyssen beschouwde Van Haegendoren zijn vernieuwingen binnen de scouts als een noodzaak, wat klopte, 

maar beschouwde hij zichzelf als de enige die hiervoor kon zorgen, en dus moest en zou hij aanblijven. De 

conclusie is dubbel, daar Van Haegendoren van zeer groot belang is geweest voor het VVKS, maar onder 

immense interne en klerikale druk zeer autoritair gedrag ging vertonen om zijn positie te behouden. Dat het 

VVKS onder zijn leiderschap grote vooruitgang heeft gekend staat buiten kijf, maar welke schade Van 

Haegendoren zijn eigen verbond toebracht door zijn lot aan dat van het verbond te verbinden, is voer voor 

discussie. Wel blijkt uit het artikel dat Van Haegendoren, ondanks een verregaande accommodatie, weinig 

verweten kan worden wat betreft collaboratie. Dat het klerikale verzet mee geleid heeft tot de oprichting van 

de pluralistische, antiklerikale, flamingantische Stichting Lodewijk de Raet, toont dat het zijn doel gemist 

heeft.
16

 

Alvorens we deze scoutjaren afsluiten nog een kleine opmerking over de contacten die Van Haegendoren 

onderhield met Nederland. Zo stak zijn vrouw de grens over voor het onderwijzen van Nederlandse leidsters en 

maakte het echtpaar een reis langs de plaatselijke hogescholen. Dit zou de aanzet geweest zijn voor de start 

van de Vlaamse hogeschoolcursussen. Van deze contacten vinden we enkele restanten terug in de pleidooien 

voor een algemeen Nederlandse cultuur die Van Haegendoren in zijn eerste boeken voert. 
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Na zijn bewogen jaren als verbondscommissaris bleef Van Haegendoren onrechtstreeks bij de scouts 

betrokken, met verschillende publicaties over verschillende aspecten van scouting. Het was voor Maurits Van 

Haegendoren echter tijd geworden zijn eerste stappen in de echte Vlaamse Beweging te zetten en zich hierin 

rechtstreeks verdienstelijk te maken. Hij besloot de scouts als hoofdstuk af te sluiten en begon, nog voor de 

oprichting van de Stichting Lodewijk de Raet, met Vlaamse Volkshogeschoolcursussen. Samen met enkele 

bekenden en vrienden werden enkele culturele Vlaamse en sociaal economisch getinte cursussen aangeboden. 

Dit zou enkele jaren later in de Stichting uitmonden. 

We kunnen aldus de jeugd en de scoutcarrière van Maurits Van Haegendoren afsluiten. Van Haegendoren 

situeert het ontstaan zijn Vlaamsgezindheid tijdens Wereldoorlog I. Vanaf dan is er een gestage evolutie 

waarneembaar doorheen zijn tijd bij de Studentenbond, die uitmondde in zijn activiteiten bij het VVKS. 

Daarvan is hij in de aanloop naar en tijdens Wereldoorlog II de stuurman. Een stuurman die zijn verbond in de 

richting van duidelijke Vlaamsgezindheid, maar weg van radicalisme en collaboratie zou leiden. Een stuurman 

die al zijn beslissingen nam in functie van de groei en bloei van zijn beweging. Maurits Van Haegendoren  

bouwde zijn Vlaamse overtuiging niet enkel op romantisch nationalisme, maar ook op de gruwel van de anti-

Vlaamse krachten, die hij in eer en geweten bestreed, maar die hem uiteindelijk ten gronde zouden richten. Dit 

is een cruciaal punt, hij bouwde zijn ideologie niet enkel positief op, vóór Vlaanderen, maar ook negatief, tegen 

het Belgische, Franstalige establishment, dat de Vlaming uitbuit en zal blijven uitbuiten, zolang deze zich niet 

verzet. Deze standpunten zullen we in zijn boeken duidelijk terugvinden. 

Van Haegendoren zal na zijn vertrek zijn contacten met de scouts tot een absoluut minimum beperken, omdat 

hij vond dat oudgedienden zich niet te bemoeien hadden met de ‘huidige gang van zaken’.
17

 

 

B. 1952-1967: de Stichting Lodewijk de Raet en bestuursfuncties in andere instellingen. 

 

Er zijn enkele constanten in het leven van Maurits Van Haegendoren die door de drie periodes heen lopen. Eén 

daarvan kwam al aan bod: de carrière van Maurits Van Haegendoren in het Algemeen Rijksarchief te Brussel. 

Hij begon zijn loopbaan aan het Algemeen Rijksarchief in 1928 als stagiair en zou hij zich door de jaren heen 

opwerken tot conservator (1952-1968) en tijdelijk zelfs tot waarnemend Algemeen Rijksarchivaris.
18

 Een 

tweede constante is zijn werk als docent geschiedenis aan de avondhogeschool van het Hoger Instituut voor 

Bestuurs- en Handelswetenschappen. Daar doceerde hij van 1948 tot 1973 en het gaf hem de gelegenheid zelf 

weer wat aan het studeren te gaan. Het zou natuurlijk ook extra gewicht verlenen aan zijn publicaties met een 

geschiedkundige inslag. 

In 1953 overlijdt zijn vrouw, Yvonne Groffi, tijdens de bevalling van hun zesde kind. Dit betekende het einde 

van haar Blauwe Gidsen beweging. Yvonne Groffi had hiermee geijverd een Vlaamsgezinde, katholieke 

Gidsenbeweging op poten te zetten, geïnspireerd op het voorbeeld van het VVKS. Na haar dood zou het nog 

vele jaren duren voor het Vlaams Verbond voor Katholieke Meisjesgidsen (VVKM) opgericht zou worden. In de 
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memoires of notities van Maurits Van Haegendoren is over het overlijden van zijn vrouw niets terug te 

vinden.
19

 In 1955 zal Van Haegendoren hertrouwen met Simone Cloots, een secretaresse van de Stichting 

Lodewijk de Raet en een gidsenleidster. Dit huwelijk bracht nog twee kinderen voort.
20

 Ook over dit huwelijk is 

er in het archief van Van Haegendoren niets terug te vinden, ook niet in zijn notities. 

De beroepsmatige activiteiten van Van Haegendoren speelden voor zijn werk binnen de Vlaamse Beweging 

echter geen grote rol. De oprichting van de Stichting Lodewijk de Raet (hierna: de Stichting) is voor dit werk dan 

ook veel belangrijker.  

Het initiatief voor de Stichting werd al in 1948 genomen toen Van Haegendoren op het Algemeen Vlaams 

Congres van het pluralistisch Verbond van Vlaamse Studenten via Max Lamberty de vrijzinnigen Merecy en De 

Vos leerde kennen. Samen met W. Melis en pater Van Isacker stelden de vier de principes en doelstellingen van 

de Stichting op. Deze werden door drie basispijlers bepaald: 

1. Verdraagzaamheid en pluralisme.
21

 

2. Vlaamse samenwerking. 

3. Vernieuwing van de oubollige volksopvoeding. 

De Stichting ontstond in 1952 uit de Volkshogeschoolcursussen, met Van Haegendoren als voorzitter en 

Lamberty als ondervoorzitter. Deze cursussen vonden al enkele jaren plaats, maar zouden door de Stichting 

gecentraliseerd en gestructureerd worden. Van Haegendoren was de perfecte consensusfiguur: onberispelijk 

flamingant, katholiek maar onafhankelijk van Mechelen. Hij was in staat bruggen tussen de verschillende 

strekkingen te slaan. De Stichting breidde zich als Volkshogeschool uit en zou een stevige positie uitbouwen 

binnen de volwassenenvorming in Vlaanderen, ondersteund door een deskundige staf van cursusleiders en 

administratief personeel. 

De Stichting richt zich nog steeds op geestelijke en culturele verruiming, wil een ontmoetingsplaats zijn voor 

pluralistische Vlamingen en oplossingen zoeken voor de Vlaamse problemen. De Stichting organiseert 

cursussen, studiedagen en vormingsweken en heeft zich verspreid over het hele Vlaamse land (27 comités). In 

de beginjaren werd vooral op de Vlaamse Beweging gemikt met als doel jonge Vlamingen aan te trekken en de 

aandacht voor de Vlaamse belangen te versterken.
22

 In dit kader speelde bewustmaking een grote rol, wat uit 

de publicaties van Van Haegendoren (zie deel II) duidelijk zal blijken. De Vlaming moest zich bewust worden 

van zijn ondergeschikte positie en van de oplossingen om deze situatie te keren. Voor de grondleggers van de 

Stichting was het een culturele en intellectuele ontwikkeling, die de Vlaming in staat moesten stellen zich uit 

zijn minderwaardige positie op te werken. 

Het was in het concept van de volkshogescholen dat het gedachtegoed van Lodewijk de Raet sterk tot uiting 

kwam. Hij baseerde het idee van university extensions op een Engels concept dat ontstond in de jaren zeventig 
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van de negentiende eeuw. Hierbij werden door regionale organisaties in samenspraak en in coördinatie met de 

universiteiten cursussen aangeboden die belangrijke thema’s verder belichtten. Deze cursussen bestonden uit 

lessenreeksen van verscheidene weken en werden begeleid door officiële docenten. In Franstalig België 

ontstonden deze volkshogescholen tegen het einde van de negentiende eeuw, voor Vlaanderen was het 

wachten tot 1908, hoewel deze niet aan een Nederlandstalige universiteit gebonden konden zijn.
23

 De Stichting 

Lodewijk de Raet zou vanaf de jaren 1950 overal in Vlaanderen een groot aantal van deze cursussen op poten 

zetten. 

De cursussen werden niet altijd verspreid over verschillende weken maar vaak ook in een weekeinde 

aangeboden, waardoor intensiever rond een thema gewerkt kon worden. Algauw evolueerden de cursussen 

inhoudelijk meer tot discussiefora, wat binnen het kader van ontwikkeling en opinievorming als een positieve 

ontwikkeling gezien werd.
24

 

De groei in de eerste jaren van de Stichting was indrukwekkend. Al in 1954 telde de Algemene Raad 

achtendertig leden en draaide zij met een begroting van boven het miljoen Belgische frank. Tussen 1950 en 

1955 werden er 113 cursussen georganiseerd die in totaal een 5000-tal  deelnemers bereikten.
25

 In 1967, het 

laatste volledige jaar onder het voorzitterschap van Maurits Van Haegendoren, namen er in totaal 5038 

cursisten deel, verspreid over een aanbod van vijfenvijftig cursussen in zeventig verschillende gemeenten 

(aanvankelijk vonden de cursussen in slechts vier gemeenten plaats). De Algemene Raad groeide tot meer dan 

vijftig leden en werd aangevuld door een uitgebreide regionale senaat. De begroting bedroeg in 1968 bijna 

negen miljoen Belgische frank en werd naast het cursusgeld aangevuld met particuliere giften en gemeentelijke 

subsidies.
26

 

Dit cijfermateriaal dient slechts ter illustratie van de sterke groei van de Stichting en toont goed haar grote 

verspreiding aan. Ook inhoudelijk groeide het aantal thema’s. Een groot aantal maatschappelijk relevante 

onderwerpen werden aangeboden, naast meer praktische kennis. Voor de jaren vijftig werden de belangrijkste 

doelen van de Stichting als volgt samengevat:
27

 

 Het overtuigen van de politieke bovenlaag van de wisselwerking tussen “welvaartspeil en cultuurpeil”. 

 Kaderelementen van de volksopvoeding, het jeugdwerk en het onderwijs overtuigen van de 

noodzakelijkheid van de methoden van zelfwerkzaamheid, en hier een inleiding voor aanbieden. 

 Het gesprek organiseren tussen het bedrijfsleven en de bovenlaag van arbeiders in functie van de 

solidariteit van de maatschappij. 

 Streekgebonden leiders uit economische, sociale en culturele kringen samenbrengen rond hun 

regionale problemen. 

 Het organiseren van koloniale voorlichtingsdagen (vanwege de grote belangstelling). 

                                                           
23

 DE VROEDE (M.). Hogeschooluitbreidingen en volksuniversiteiten. In: “Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis” 
deel X; 1979, pp. 256-257. http://www.flwi.ugent.be/btng-rbhc/archive/1979-0102/pp 137-164.html geraadpleegd op 27-
04-2011. 
24

 Stichting Lodewijk de Raet: Het Volkshogeschoolwerk in Vlaanderen, Verslag 1956. Nevada, Brussel, 1957, p.14-15. 
25

 Stichting Lodewijk de Raet: Het Volkshogeschoolwerk in Vlaanderen, Verslag 1955 Nevada, Brussel, 1956, p.3-9. 
26

 Jaarverslag 1968 van de Stichting Lodewijk de Raet. Nevada, 1969, pp.68. 
27

 Stichting Lodewijk de Raet: Het Volkshogeschoolwerk in Vlaanderen, Verslag 1956. Nevada, Brussel, 1957, p.15. 

http://www.flwi.ugent.be/btng-rbhc/archive/1979-0102/pp%20137-164.html


Maurits Van Haegendoren, van Para- tot Partijpolitiek  Academiejaar 2010-2011 
Masterscriptie in de geschiedenis  Willem Migom 
 
 

31 
 

Een ambitieus en breed programma, waarin de hand van Van Haegendoren terug te vinden is. Aangezien Van 

Haegendoren vele standpunten deelde met zijn medeoprichters is het begrijpelijk dat de werking in zijn 

ideologische lijn ligt. Er zijn duidelijke parallellen te trekken met de eerste (niet-scouts) boeken die Van 

Haegendoren vanaf 1957 zou publiceren. Het eerste van deze boeken werd zelfs op vraag van de Stichting 

geschreven en door haar uitgegeven. Dit was niet toevallig een werk over de situatie van de Nederlandstalige 

cultuur in België.  

De nadruk op culturele ontwikkeling en volksopvoeding, waarbij nadrukkelijk op de verantwoordelijkheid van 

de politiek gewezen wordt, was ook veel later nog een paradepaardje van Van Haegendoren. De aandacht voor 

jeugdwerk is vanzelfsprekend na zijn langdurig engagement bij de scoutbeweging. Het sociaal bewustzijn van 

Van Haegendoren is terug te vinden in de oproep tot een dialoog tussen werkgevers en werknemers, terwijl de 

nadruk op regionalisering in de lijn ligt van een sterke eenheid, zowel op regionaal als op Vlaams vlak. Enkel 

wat betreft het koloniale thema is er geen duidelijk verband met Maurits Van Haegendoren. 

Tegen 1960 hadden bepaalde evoluties een duidelijke invloed op de inhoudelijke en praktische werking van de 

Stichting. Zo zag ze zich vanwege financiële problemen verplicht af te stappen van haar oorspronkelijke 

ambitie: het oprichten van een volwaardige Vlaamse Volkshogeschool. Om een faillissement te vermijden en 

het budget in evenwicht te krijgen werden deze plannen tijdelijk opgeborgen. Inhoudelijk werd het aanbod 

cursussen gevoelig uitgebreid, wat een gedetailleerder aanbod en een thematische verbreding mogelijk 

maakte. Zo kwamen onder meer de Vlaamse Beweging en de Europese eenmaking nadrukkelijker aan bod 

(“Vlaamse Beweging – Morgen”; “Europa en wij”). Wat niet betekent dat de oorspronkelijke doelstellingen 

verwaarloosd werden. Het socio-economische, het culturele en het jeugdwerk bleven de inhoud van vele 

cursussen bepalen.
28

 Hoewel er al van bij de oprichting van de Stichting aandacht was voor de Vlaamse 

Beweging, wordt ze pas eind jaren ’50 expliciet aangehaald in een jaarverslag.
29

 

Twee jaar na deze koersbepaling zal Van Haegendoren voor de eerste maal zelf over de Vlaamse Beweging 

publiceren (zie deel II). Het doet niet ten onrechte vermoeden dat het werk van Maurits Van Haegendoren als 

schrijver in de lijn ligt van zijn werk bij de Stichting. Het is fout het werk van de Stichting te reduceren tot de 

activiteiten van één man, maar men mag de rol van Van Haegendoren binnen haar werking niet minimaliseren. 

Een vraag die dan gesteld kan worden is of de inhoudelijke koers die de Stichting Lodewijk de Raet voerde 

onder het bewind van Maurits Van Haegendoren dezelfde weg op ging als die van Van Haegendorens 

geschreven werk. Hiervoor verwijs ik u weer naar deel II.  

Zoals we al zagen was de uitbreiding van de Stichting, zowel wat het aantal deelnemers als het aantal 

gemeenten betreft, in de loop van de jaren ’50 en ‘60 enorm. Omwille van financiële perikelen trad in 1968 een 

eerste  stagnatie ten opzichte van vorige jaren in, maar deze blijkt slechts tijdelijk. Het vertrek van Maurits Van 

Haegendoren in 1968 werd naar behoren opgevangen door de sterke interne organisatie die onder zijn beleid 

was uitgebouwd. Ook inhoudelijk was er na zijn vertrek sprake van continuïteit en de verschillende thema’s 

werden sterk gestructureerd en uitgediept. Er kwam een grotere aandacht voor landbouw en het bedrijfsleven 
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naast klassieke thema’s als Europa, jeugdwerk en cultureel werk. Volksopvoeding bleef bepalend en bleef dan 

ook het thema in het merendeel van de cursussen. Ook de cursussen over “Politieke Vraagstukken en Vlaamse 

Beweging” bleven behouden, maar vormden slechts een beperkt onderdeel van het aanbod.
30

 

Hoewel de Stichting Lodewijk de Raet een duidelijk Vlaamsgezinde instelling bleef, is het mogelijk dat Maurits 

Van Haegendoren zich genoodzaakt zag zijn doelstellingen (voor Vlaanderen) via partijpolitieke weg te 

verwezenlijken. In deze periode is in zijn boeken een duidelijke verharding van toon te herkennen en worden 

vaker thema’s behandeld met een directe boodschap aan de politieke wereld (maar niet exclusief, zie deel II). 

Ik wil hier stellen dat Maurits Van Haegendoren, die in deze periode het maximum had bereikt in de 

parapolitieke Vlaamse Beweging (succesvol publicist en voorzitter van een Stichting die zich uitstrekt over heel 

Vlaanderen), de stap naar de Volksunie zag als een stap hogerop. Een stap hogerop die hem in staat zou 

kunnen stellen te verwezenlijken wat hij tot nu toe probeerde op te bouwen, eerst met het VVKS en nadien 

met de Stichting: Vlaamse politieke ontvoogding. 

De overstap van Maurits Van Haegendoren naar de Volksunie wordt in deel III behandeld, maar 

vanzelfsprekend betekende die het einde van Van Haegendorens bestuurlijke functie bij de Stichting Lodewijk 

de Raet. Het neutrale en pluralistisch karakter van de Stichting was onverzoenbaar met een functie bij een 

politieke partij. 

Op het einde van zijn periode bij de Stichting Lodewijk de Raet was Maurits Van Haegendoren al 

pensioengerechtigd. Toch werd zijn leven er niet rustiger op. Ondanks zijn werk bij de Stichting en nadien zijn 

functie als senator werkte hij immers tot 1968 als conservator op het Rijksarchief en doceerde hij tot 1973 (op 

zeventig jarige leeftijd) in Brussel. Maar daar bleef het zelfs niet bij, want Maurits Van Haegendoren maakte 

ook deel uit van het Nationaal Komitee Vijf November (NKVN) vanuit zijn functie bij het Koördinatiekomitee 

Taalregeling Hoger Onderwijs (KKTHO).
31

 

Het KKTHO werd eind mei 1966 opgericht door het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen ter 

ondersteuning van het studentenprotest voor ‘Leuven Vlaams’. Het KKTHO had tot doel alle Vlaamse 

(apolitieke) verenigingen die deel uitmaakten van het protest te overkoepelen. In 1967 breidde het uit naar de 

kwestie van de Université Libre de Bruxelles (ULB), maar Maurits Van Haegendoren slaagde er als voorzitter 

niet in de verdeeldheid te overbruggen. Het KKTHO doofde in 1970 uit.
32

 In de schoot van het KKTHO ontstond 

in de aanloop naar vijf november 1967 het NKVN, dat op deze datum een nationale betoging zou organiseren 

over de toenmalige strijdpunten van de Vlaamse Beweging. Deze omvatten onder andere de Leuvense kwestie, 

maar ook de dreigende uitbreiding van Brussel en het Nederlandstalig onderwijs in de hoofdstad. De betoging 

te Antwerpen werd een groot succes en voerde vooral de druk op de CVP sterk op, door de aanwezigheid van 
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de vele partijleden.
33

 Van Haegendoren zou later in zijn ‘politieke herinneringen’ de overtuiging uitdrukken dat 

de betoging mee had geleid tot de val van de regering Vanden Boeynants over de kwestie (zie deel III). 

In enkele brieven geschreven in naam van beide verenigingen lezen we een grote bezorgdheid over bepaalde 

(toepassingen van de) taalwetten en een directe oproep aan senatoren en Kamerleden om de Vlaamse druk via 

parlementaire weg op te drijven.
34

 Voor het NKVN kunnen de toenmalige doelstellingen tot zes punten 

samengevat worden: 

 De volledige overheveling van “Leuven Frans”. 

 Een complete verdubbeling van de ULB om te komen tot een volwaardige Vrije Universiteit Brussel. 

 Toepassing van de taalwetgeving. 

 Stoppen van de ‘olievlek’ Brussel. 

 Volwaardig Nederlandstalig Onderwijs te Brussel. 

 Een Nationaal Statuut voor Brussel. 

De grote affiniteit van Maurits Van Haegendoren met de punten over Leuven en meer algemeen het Vlaams 

onderwijs zal ons in deel II verder verduidelijkt worden, maar het hoeft geen verbazing dat hij zich voor al deze 

punten sterk engageerde. Ook de vreedzame aard van de betoging, vanuit de drie fondsen (David-, Vermeylen- 

en Willemfonds) sluit aan bij de figuur Van Haegendoren die we tot nu toe hebben leren kennen.
35

 

Het KKTHO probeerde steun te ronselen door de mensen van de noodzaak van volwaardig Vlaamse 

universiteiten te overtuigen. Hierbij werd het belang op lange termijn benadrukt, voor de Vlamingen van 

morgen. Leuven Vlaams was noodzakelijk om de verfransing van Brabant tegen te gaan, de VUB om het Vlaams 

in Brussel te kunnen verankeren. Het archief van het KKTHO dat door Van Haegendoren geïnventariseerd werd, 

bevat veel documentatie en een briefwisseling met mogelijke partnerorganisaties.
36

 

De rol die Maurits Van Haegendoren in deze organisaties speelde, duidt op een verschuiving die hij maakte 

richting de actieve Vlaamse Beweging. Na de vele jaren bij de Stichting Lodewijk de Raet, die zich grotendeels 

beperkte tot een ondersteunende en onderwijzende rol, is het moment aangebroken dat Van Haegendoren 

zich bij actieve drukkingsgroepen gaat engageren. De strijd rond Leuven Vlaams was hier in vele opzichten 

perfect geschikt voor, daar Van Haegendoren zich hier als Leuvenaar ook persoonlijk aangesproken voelde door 

de kwestie. In 1966 zou Van Haegendoren ook een werk publiceren dat weinig tot de verbeelding spreekt en 

zich volledig op de Leuvense kwestie richt: De Ziekte aan de Dijle. Het wordt in deel II uitvoerig behandeld. 

Hier houdt het echter niet op, het aantal mandaten dat Van Haegendoren combineerde in detail bespreken zou 

voer zijn voor een tweede scriptie. Een kort overzicht van zijn minder bepalende activiteiten:
37
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 Doos 51, omslag 257, brief aan Lindemans, 11/4/1967, brief aan alle senatoren en volksvertegenwoordigers, 7/6/1968. 
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 Doos 64, omslag 318, “Voorlichtingsvergadering ter voorbereiding van de nationale betoging op 5 november te 
Antwerpen: Toespraken”. 
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 Doos 97, omslag 481, “Mededelingen van het Coördinatiecomité Taalregeling Hoger Onderwijs” mei-juni 1966, Archief 
KKTHO (1966-1968). 
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 Medeoprichter van het tijdschrift Volksopvoeding (1952) uitgegeven door het ministerie van de 

Vlaamse Gemeenschap 

 Lid en beheerder van de Kultuurraad voor Vlaanderen (VZW) 1959-1968 

 Voorzitter van de Commissie voor cultureel Vormingswerk 

 Lid van de Hoge Raad voor Volksopleiding (tot 1968) 

 Medeoprichter en afgevaardigd beheerder van het Centrum voor Andragogisch Onderzoek (vanaf 

1963)
38

 

Dit werk en het engagement van Van Haegendoren in het KKTHO en het NKVN geven de indruk een laatste 

aanloop te zijn geweest alvorens hij zijn sprong in het diepe water van de partijpolitiek waagde. Van 

Haegendoren was op dit moment ook een belangrijk figuur binnen de Vlaamse Beweging en het moment was 

gekomen voor hemzelf en voor de Volksunie om de vruchten van deze bekendheid te plukken. 

 

3. Conclusie 

 

De vele jaren die Maurits Van Haegendoren in de parapolitieke Vlaamse Beweging sleet, laten zich 

samenvatten tot enkele belangrijke punten: zijn Vlaamsgezindheid, zijn aandacht voor jeugdwerk en 

volksontwikkeling, zijn gevoel voor socio-economische rechtvaardigheid en het belang dat hij aan de 

Nederlandstalige cultuur in België hecht. Het zijn deze vier punten die de rode draad doorheen zijn boeken 

vormen en waarvan we de weerklank in zijn politieke carrière zullen bekijken. 

Uit de biografie van Maurits Van Haegendoren zagen we het ontwaken van zijn sociaal en Vlaams bewustzijn 

tijdens zijn jeugd en in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog. Het belang dat hij aan zijn eigen onderwijs en 

ontwikkeling hechtte zou gedurende heel zijn leven tot uiting komen in initiatieven die moesten leiden tot een 

goede scholing en in zijn engagement voor volwaardig Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Dit kwam onder 

meer tot uiting tijdens zijn vele jaren in de scoutbeweging, waarbij de nadruk lag op het organiseren van 

cursussen met sociale en praktische vaardigheden voor leiders en op het opwekken en uitbouwen van een 

sterk Vlaams bewustzijn binnen de beweging. 

In de tweede fase zal Maurits Van Haegendoren met de Stichting Lodewijk de Raet een netwerk van cursussen 

opbouwen die aan alle lagen van de Vlaamse bevolking bijscholing boden. Er bestond een brede waaier van 

mogelijke onderwerpen, maar de zwaartepunten bleven gedurende zijn vijftien jaren aan het hoofd van de 

Stichting de Vlaamse Beweging, het socio-economische, de Nederlandstalige cultuur binnen België en de 

Groot-Nederlandse ruimte en tenslotte jeugdwerk en -ontwikkeling. De Stichting zal onder zijn leiderschap een 

sterke uitbreiding kennen, maar Van Haegendoren zal nog een stap verder zetten en toetreden tot actieve 

drukkingsgroepen die zich richtten op de Vlaamse Strijd in het algemeen en de Leuvense en Brusselse kwesties 

in het bijzonder. Dit alles zal cumuleren in het ambt van gecoöpteerd en later provinciaal senator, waardoor 
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Maurits Van Haegendoren op 65 jarige leeftijd alsnog de kans kreeg om deel uit te gaan maken van de politieke 

besluitvorming. 

Tussen dit alles door bleef Maurits Van Haegendoren aan een stevig tempo publiceren over de vier punten van 

zijn Vlaamse Strijd. De vraag is nu of de “papieren” Van Haegendoren sterke parallellen kent met zijn 

tegenhanger van vlees en bloed.  
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DEEL II: De “papieren” Van Haegendoren 

 

1. Inleiding 

In deel II worden Maurits Van Haegendorens boeken besproken. Werk per werk worden de belangrijkste 

punten bekeken en wordt achterhaald welke ideologische evolutie zijn werk doormaakte. Het eerste boek 

kwam uit in 1957, het laatste pas in 1984, kort voor Maurits Van Haegendoren zich definitief uit het openbare 

leven terugtrekt. In totaal worden hier 16 werken van zijn hand besproken. Biografische verwijzingen worden 

grotendeels achterwege gelaten, daarvoor kunnen deel I en deel III geraadpleegd worden. Enkele werken 

komen niet aan bod, met name de ‘zwartboeken’ die Maurits Van Haegendoren samenstelde tijdens zijn jaren 

als senator en al zijn publicaties die betrekking hebben op de scouts.
39

 De zwartboeken zullen in deel III 

besproken worden als zijnde deel van zijn senatorenambt. Ook zijn archiefkundige werken en inventarissen, 

opgesteld in zijn tijd bij het Rijksarchief worden hier niet behandeld. 

Maurits Van Haegendoren benadrukte zelf steeds dat geen van zijn werken, de geschiedkundige noch de 

literaire of politieke, wetenschappelijke pretenties had. Hij verwoordde het zelf treffend: “Al werd de auteur in 

zijn jeugd versierd met de titel van doctor in de geschiedkundige wetenschappen, toch heeft dit werk geen 

wetenschappelijk pretenties, alleen de pretentie naar best vermogen van de waarheid te getuigen en ze te 

beoordelen.”
40

 In elk van deze werken verontschuldigt hij zich nadrukkelijk voor hiaten en kleine fouten, nooit 

beoogde hij wetenschappelijkheid.  Desondanks maakte Van Haegendoren wel werk van een stevige 

documentatie en maakte hij gebruik van uitvoerig cijfermateriaal om zijn hypotheses en conclusies te 

ondersteunen.  

Als auteur hanteerde Van Haegendoren een zeer onpersoonlijke stijl, ondanks zijn positie als politiek 

commentator en criticus. Enkel in zijn voorwoorden hanteerde hij consequent de ik-persoon, in de rest van zijn 

boeken bleef deze volledig afwezig. In sommige latere werken sprak hij uitzonderlijk over zichzelf in de derde 

persoon, als actor in het vertelde verhaal, niet als een aanwezige schrijver of toeschouwer. Deze stijl is ook 

terug te vinden in zijn scoutsmemoires. Het bemoeilijkt het inschatten van Van Haegendorens eigen politieke 

standpunten, aangezien hij nooit de indruk geeft zelf te spreken.  

Deze indruk wordt versterkt door een opmerking in zijn ‘politieke herinneringen’. In deze handgeschreven 

notities merkte hij in 1972, kort na de publicatie van Nationalisme en Federalisme, op dat hij met zijn boeken 

niet zozeer zijn eigen mening wilde verkondigen. Hij wou zeggen wat er op dat ogenblik voor Vlaanderen het 

best werd gezegd en niet het risico lopen een preker in de woestijn te worden.
41

 Maar aangezien Van 

Haegendoren het beste voorhad met Vlaanderen, liepen zijn persoonlijke standpunten waarschijnlijk niet te 
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 Het betreft hier het Zwartboek Vlaamse Achterstand Inzake Wetenschappelijk Onderzoek, het Zwartboek “Liberté du 
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 VAN HAEGENDOREN (M.). Van Taalstrijd tot Staatsvorming. Davidsfonds, Leuven, 1983. p.10-11. 
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Maurits Van Haegendoren, van Para- tot Partijpolitiek  Academiejaar 2010-2011 
Masterscriptie in de geschiedenis  Willem Migom 
 
 

38 
 

sterk uiteen met wat “het best gezegd wordt voor Vlaanderen”. Overigens benadrukte hij in dezelfde passage 

dat hij volledig achter al zijn boeken stond. 

Voor een deel van de werken wordt ook de receptie besproken, met name door het bekijken van enkele 

recensies. Het archief van Van Haegendoren laat ons toe dit voor de meeste werken vanaf Noord-Zuid-

Verbinding te doen. 

Tot slot nog een methodologische noot: aangezien elk werk apart besproken wordt, worden voetnoten tot een 

minimum beperkt door tussen haakjes naar de relevante pagina’s van het besproken werk te verwijzen. 

 

2. Werken 

 

1957: De Nederlandse Cultuur in België
42

 

In 1957 publiceert de Stichting Lodewijk De Raet een syllabus met een overzicht van de belangrijkste referaten 

en verslagen van “verschillende bijeenkomsten door de Stichting gewijd aan de Nederlandse cultuur in België”. 

Ingeleid en verantwoord door dr. Maurits Van Haegendoren, voorzitter van de Stichting is dit zijn eerste 

officiële publicatie die geen betrekking heeft op de scouts. Ze bestaat uit twee delen: de Toestand van de 

Nederlandstalige cultuur in België en de Middelen tot Verbetering van de Toestand. De vragen die in het werk 

gesteld worden gaan over de voor- of achteruitgang van de Nederlandstalige cultuur ten opzichte van de 

Franstalige cultuur in België. (p.1-3) 

Aan de hand van uitvoerig cijfermateriaal wordt een objectieve toestand geschetst. De hand van Van 

Hagendoren, die een voorkeur had voor ondubbelzinnige statistieken, is duidelijk waarneembaar. Het 

cijfermateriaal wordt aangevuld met persoonlijke bedenkingen van Van Haegendoren en fragmenten van 

lezingen door diverse intellectuelen en politici over cultuur en taal. Naast een beschrijving van de toestand 

worden ook werkpunten voor de toekomst aangehaald. Zo stelt het werk bijvoorbeeld de vraag: “Wat staat ons 

te doen?”. 

Als voorzitter van de Stichting Lodewijk De Raet was de culturele ontvoogding van de Vlaming voor Van 

Haegendoren zijn grootste strijdpunt. Hiervoor was de bewustwording van de waardigheid van de 

Nederlands(talig)e cultuur cruciaal, zonder cultureel besef kon een volk zich namelijk niet ontwikkelen. Wat 

stond ons dan te doen? Ingrijpen! In navolging van een sterke Vlaamse Beweging moet er een sterke en 

bewuste cultuurzorg zijn. Deze mocht niet enkel uitgaan van particulieren maar ook vanuit de overheid zelf 

moesten initiatieven komen. Daarom richtte deze publicatie zich in de eerste plaats op de politieke middelen 

die aangewend zouden moeten in functie van een culturele ontwikkeling. 
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Een vraag die Van Haegendoren ook stelt, is wat de verklaring voor deze achterstand was. Uit zijn antwoord 

spreekt een duidelijke ideologie en de retoriek van de klassieke Vlaamse Beweging. De antwoorden zijn 

dezelfde die tientallen jaren later nog steeds zullen opduiken. Enkele voorbeelden: historische achterstand, de 

machtspositie van de Franstalige instellingen en een actieve achterstelling van Vlaamse belangen. (p.118). Het 

betreft hier een Vlaamse achterstelling, maar het belang van de Groot-Nederlandse visie is groot. Ze maakt 

immers dat de Nederlandstalige cultuur meer is dan een lokaal, Vlaams gegeven. Om deze cultuur binnen 

Vlaanderen te doen groeien is een nationaal (Vlaams) bewustzijn nodig dat het belang van de Nederlandse 

cultuur kan verdedigen (p.119). 

Het beeld van Maurits Van Haegendoren dat uit dit werk naar voren treedt, is dat van een overtuigd 

Cultuurflamingant. Grootste strijdpunt in deze periode is dat van de culturele achterstand van Vlaanderen. Met 

deze publicatie wil hij dit aankaarten, aanklagen en een eerste stap richting oplossing zetten. De culturele 

ontvoogding door middel van de Groot Nederlandse culturele ruimte sluit aan bij de ideologische lijn van de 

Stichting Lodewijk De Raet. Dit is het beginpunt van de ‘papieren Van Haegendoren’: een publicatie voor het 

opwekken van een Vlaams bewustzijn van een Groot-Nederlandse culturele ruimte moet leiden tot de 

verheffing van de Vlaamse volkscultuur en deze in staat maken de achterstand tegenover de Franstalige cultuur 

in België weg te werken. 

 

1958: Nederlands Taalkongres: Wereldtentoonstelling in Brussel
43

 

In 1958 publiceert de Vereniging voor Beschaafde Omgangstaal ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling 

te Brussel een verslag van het Nederlands Taalkongres. De taal wordt beschouwd als een van de wezenlijkste 

manifestaties van het mens-zijn en sluit daardoor aan bij het thema van de Wereldtentoonstelling: de mens in 

de wereld.  Het doel van de publicatie is om de plaats van het Nederlands in de wereld duidelijk te maken en de 

vragen die hieromtrent oprijzen in beeld te brengen. Verder wil de vereniging van het algemeen Nederlands 

een cultuurtaal maken die de dialectcultuur overstijgt. Het thema van het congres luidde: De Mens en zijn Taal. 

(p.3-5) 

De bijdrage van Van Haegendoren in dit werk heet: De Sociale Betekenis van het Taalgebruik in België en 

behandelt drie punten die “voor de Belgische Taaltoestand van belang zijn”: de Taal als Communicatiemiddel, 

de Taal en de Persoonlijkheid en de Taal als Vormgeving van de Volkscultuur. (p.11) Bij punt één ontwaart Van 

Haegendoren drie Nederlands-Franse taalfronten in België: de geografische taalgrens, de Brusselse vermenging 

en de Sociale taalgrens in Vlaanderen, waar de elite zich het Frans eigen had gemaakt. Oplossing voor de 

problemen is de creatie van zo groot mogelijke taaleenheden, die doorheen de verschillende lagen van de 

bevolking dezelfde taal spreken. (p.19) 
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Bij punt twee beschrijft Van Haegendoren het verlies aan persoonlijkheid dat een taalachterstand veroorzaakt. 

“De taal is de spiegel van de persoonlijkheid.” (p.19) Het gebrek aan een ‘hogere vorm’ van het Nederlands in 

Vlaanderen (de elite spreekt immers geen Nederlands en de arbeiders slechts dialect) frustreert de Vlaming en 

maakt het voor hem of haar onmogelijk zijn volle persoonlijkheid tot uiting te brengen. Het contact met de 

Noord-Nederlandse ruimte biedt hier een oplossing, aangezien de Groot-Nederlandse ruimte de grondige en 

verzorgde kennis van het Nederlands kan aanmoedigen. (p.21) 

Voor punt drie tenslotte komt Van Haegendoren tot de conclusie dat taal “inderdaad de grootste geestelijke 

rijkdom vormt van de natie.” Een ontwikkelde volkscultuur heeft een beschaafde omgangstaal nodig. De 

persoonlijke ontwikkeling geschiedt het best in de hoogste vorm van de eigen, nationale taal. (p.25) De 

Vlamingen moeten België verlossen van de eenzijdig Franse richting waarin het zich begeeft en hiervoor is 

contact met Nederland nodig om onze eigen volkscultuur vorm te geven. (p.27) Contacten tussen Vlaanderen 

en Nederland ter bevordering van het ABN moeten het uiteengroeien van de beide talen tegengaan en de 

eenheid van de taal bewaren. Invloeden vanuit het Engels of het Frans moeten zo binnen de perken gehouden 

worden. In plaats van elkaar verwijten te maken van taalverloedering moet er door Vlamingen en Nederlanders 

aan hetzelfde zeel getrokken worden. (p.28-29) Tenslotte moet dit alles aangemoedigd worden door de 

overheid, omdat enkel zij de hefbomen in handen heeft die dit kunnen verwezenlijken. Door het verheffen van 

het Nederlands boven de dialecten uit zal het aanzien van de taal vergroot worden en er minder op 

neergekeken worden door (bijvoorbeeld) de Franstalige Vlaming. (p.30) 

Dit is een uitgebreide samenvatting van de lezing, maar toont wel duidelijk en concreet het gedachtegoed dat 

bij Van Haegendoren toen overheerste. Het ligt op ideologisch vlak duidelijk in de lijn van het vorige werk, maar 

brengt iets concreter in kaart waar de Vlaming volgens Van Haegendoren tegenover stond. Het 

allesoverheersende belang van de taal vereist een ontwikkeling van deze taal. Dit moet in overeenstemming 

met Nederland gebeuren om het dialect te overstijgen en zo het grotere aanzien van de taal te verzekeren. 

Over de verdere (politieke) ontvoogding van Vlaanderen waartoe dit zou kunnen of moeten leiden spreekt Van 

Haegendoren hier niet, maar zoals is gebleken uit het vorige werk, leidt de culturele ontvoogding tot politieke 

ontvoogding en is dit slechts een noodzakelijk beginpunt. Hoewel in grote mate een apolitiek werk, wordt er 

toch om duidelijke en precieze ingrepen vanuit de politiek gevraagd. 

 

1959: Noord-Zuid-Verbinding
44

 

Dit derde werk met betrekking tot een Groot-Nederlandse culturele ruimte schreef Van Haegendoren in 

samenwerking met professor De Vriens Reiling, toenmalig voorzitter van de Volkshogeschool-Vereniging in 
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Nederland.
45

 De uitgeverij Lannoo vierde met dit werk haar vijftigjarig bestaan en hoopte hiermee een bijdrage 

te leveren tot de verrijking van de Nederlandse cultuur en tot het versterken van de samenhorigheid tussen 

noord en zuid. (p.1) Het boek wil de volksaard in de Lage Landen en de betrekkingen onder hun bewoners 

onderzoeken. Het manifest van het werk luidt als volgt: “*Er moet+ een culturele Noord-Zuid verbinding 

aangelegd worden die de solidariteit van de Lange Landen en de eenheid van de Nederlandse Stam voor de 

komende tijden bevestigt.” (p.12) De taak van de Vlaming heet, zoals we ondertussen al hebben gezien, het 

vormgeven van zijn eigen cultuur en het invoeren ervan in de wereldstroming. (p.15)  

Dit werk beperkt zich echter niet tot de culturele verbinding tussen Vlaanderen en Nederland, maar richt zich 

op de gehele Benelux, binnen een Europese bestuursruimte. Samenwerking tussen de drie Benelux landen  is 

noodzakelijk. De culturele samenvloeiing van Germaans en Romaans, maakt deze streek uniek. Er is met 

andere woorden een eenheid tussen België (in haar geheel), Nederland en Luxemburg nodig. Om dit model te 

kunnen behouden moet worden opgepast voor het uit elkaar groeien van België en Nederland, omdat 

Vlaanderen dan het gevaar zou lopen volledig te romaniseren. Binnen de ruimte van de Benelux is dus intensief 

contact tussen Vlaanderen en Nederland nodig, om het evenwicht tussen Germaans en Romaans te kunnen 

vrijwaren. Wallonië moet niet bezorgd zijn, het contact met een Franstalige cultuur kan voor de Vlaming  

uitzonderlijk waardevol zijn. (p.20) 

Tegelijkertijd moet de Vlaming zich zelfstandig opwerken om zijn cultuur te verheffen tot een Algemeen-

Nederlandse standaard. Daarvoor is coördinatie met het Noorden vereist, maar de Vlaming draagt zelf een 

grote verantwoordelijkheid. Die houdt in dat de dialectcultuur losgelaten moet worden. Ook moet Vlaanderen 

volledig vernederlandsen, om zo aan de bedreigingen van het Duits of van het Frans te kunnen weerstaan. 

Zonder (taalkundige) eenheid staat Vlaanderen te zwak, “het streek-Vlaams biedt geen toekomst voor Vlaamse 

emancipatie.” (vanaf p.37)  

In het besluit van het boek wordt nog maar eens duidelijk dat Van Haegendoren tot concrete actie wil 

oproepen. De besproken veranderingen zullen niet vanzelf plaatsvinden, maar moeten worden opgelegd door 

de hogere instanties. Ze moeten ook mogelijk gemaakt worden door een aanbod van uitwisselingen en 

opleidingen. Men moet van elkaar leren, met de nadruk op moet. (vanaf p.107) Nog meer dan in de vorige 

werken wordt dus tot actie op geroepen. De ideologie van Van Haegendoren is ondertussen ook duidelijk: het 

opvoeden van Vlaanderen om tot de bewustwording van een hogere volkscultuur te komen. Enkel zo kan aan 

de bedreiging van de Franse cultuur, die al veel verder staat, worden weerstaan. Dit werk wil aantonen dat er 

vele aspecten zijn aan een cultuur die op vele manieren gerealiseerd kunnen en moeten worden. 

In de pers werd dit werk met lof overladen, zowel in Vlaanderen als in Nederland. Uit de vele recensies blijkt 

dat Van Haegendoren als auteur prominenter naar voren treedt dan zijn Nederlandse collega. Het werk werd 

geprezen voor de rechtzetting van vele misverstanden over de verhouding tussen Vlaanderen en Nederland en 
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de concrete en terechte aandachtspunten voor de gezamenlijke cultuur. Zowel in noord als in zuid moet van 

elkaar geleerd worden, iets waar de pers zich unaniem achter schaarde. Het boek kende dan ook een tweede 

druk in 1961.
46

 

 

1960: Ontmoeting en Gesprek
47

 

Het vierde en laatste boek in het rijtje over (culturele) contacten tussen Vlaanderen en Nederland maakte deel 

uit van de reeks ‘Verhandelingen’ van het Tijdschrift voor Volksopvoeding, Ontmoeting en Gesprek is nummer 

vier in de reeks. De auteurs, naast Maurits Van Haegendoren ook doctor Roels
48

, hebben niet de intentie een 

wetenschappelijk werk te schrijven, maar wel een praktisch. Aandacht wekken, het bewegen van culturele en 

openbare spelers, bijvoorbeeld het verenigingsleven, is het doel. (p.9) 

In tegenstelling tot de vorige drie werken richt dit boekje zich veel minder op taal of op de ontwikkeling van de 

Groot-Nederlandse ruimte. Toch ligt het wel degelijk in de lijn van de vorige boeken, aangezien het thema van 

Ontmoeting en Gesprek natuurlijk ook tot over de grenzen reikt. Het overbruggen van verschillen en het leren 

kennen van elkaar, het klinkt niet toevallig als het gedachtegoed van een oud scout. De ontmoeting staat in het 

kader van verdraagzaamheid en pluralisme. De auteurs leveren ook een concrete handleiding tot de organisatie 

van een “Ontmoeting en Gesprek”, meer bepaald richtlijnen voor een discussie en een groepsgesprek. Dit alles 

ligt in de lijn die bij de Stichting Lodewijk de Raet gevolgd werd. Het doel van een Volkshogeschool te creëren 

werd in deze periode even opzij geschoven en de Stichting ging zich meer als discussieforum aandienen. (zie 

deel I) 

Hoewel taal in dit werk geen actieve rol speelt vallen toch enkele lijnen uit de vorige boeken door te trekken 

naar dit werk. Het moedigt immers contact, interactie en openheid tussen verschillende culturen aan. Hoewel 

niet zo expliciet vermeld als voorheen, richt men de aandacht hier in de eerste plaats op contact tussen 

Vlaanderen en Nederland. Het werk wil, net als de vorige boeken, aanzetten tot interactie tussen deze twee 

landen die verbonden worden door hun taal. Hoewel het een eerder technisch werk is, verandert dat niets aan 

de ideologische achtergrond, die net als die van het vorige boek is: het aanzetten tot interactie en toenadering 

tussen Nederland en Nederlandstalig België. Eens te meer: aanzetten tot, Van Haegendoren probeert aan te 

zetten tot verandering en de mensen bewust maken van deze noodzaak. Iets wat hij ondertussen al acht jaar 

probeerde aan te moedigen met de Stichting Lodewijk de Raet. 
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1962: De Vlaamse Beweging nu en morgen 1: Na Honderd dertig jaar; 2: Oogmerken voor Morgen
49

 

Vanaf 1962 slaat Maurits Van Haegendoren een nieuwe weg in. Zijn boeken zullen zich vanaf nu bijna exclusief 

richten op de Vlaamse Beweging en haar politieke implicaties en aspiraties. Het begint met dit tweedelig werk, 

dat drie aspecten belichaamt: het verleden, het heden en de toekomst van de Vlaamse Beweging. Met deze 

werken wil Van Haegendoren opnieuw aanzetten tot actie. Hij wil concrete strijdpunten en oplossingen 

aanbieden, mensen bewust maken van de nood aan verandering. In Deel 1 bespreekt Van Haegendoren 

verleden en heden, deel 2 de toekomst zoals Van Haegendoren haar zag, of hoopte te zien. Dit werk zou het 

meest verkochte boek worden in het Vlaanderen van 1962. 

Met de geschiedenis van de Vlaamse Beweging wil Van Haegendoren ook een informatief werk aanbieden dat 

het Belgisch unitaire verhaal dat de jeugd op de schoolbanken wordt opgedrongen kan tegengaan. (p.7) Op zijn 

inhoudelijke geschiedenis ga ik niet diep ingaan. Wel valt de negatieve klank op die aan de scheiding der 

Nederlanden (80 jarige oorlog) wordt gegeven. De Franse Tijd wordt gezien als de basis voor de verfransing en 

de revolutie van 1830 als de doodsteek voor eender welke hogere aspiraties van het Nederlands in België. Zoals 

eerder gebleken is bij Van Haegendoren is taal de belangrijkste scheidingslijn tussen volkeren en hier wordt ook 

dieper ingegaan op de periode voor 1830. Verder biedt het werk een vlot lezend en informatief overzicht van 

de geschiedenis van de Vlaamse Beweging, vanuit het oogpunt van een overtuigd flamingant. Overigens gaat 

Van Haegendoren bewust niet dieper in op het hoofdstuk over collaboratie en repressie, als buitenstaander 

beschouwt hij zichzelf niet bevoegd om over deze gevoelige periode te schrijven. (p.80) 

De vier punten die voor Van Haegendoren het Vlaanderen van ‘Nu’ bepaalden waren: de algemeen menselijke 

factoren (bvb: vooruitgang), het institutionele België, de houding van Walen en het contact met Nederland, en 

tenslotte de houding van de Vlaamse bevolking zelf. Deze aspecten worden in het werk allemaal besproken, 

maar ook de ideologische breuklijn (kerk – vrijzinnigheid) en het ‘volkskarakter’ van de Vlaming komen aan 

bod. Het is op dit laatste dat hier dieper wordt ingegaan, waarna ook de ‘waardebepalingen’ van Van 

Haegendoren besproken worden. (p.102) 

Wat het Vlaamse volkskarakter betreft is Van Haegendoren, net als in zijn vorige werken, voornamelijk 

negatief. De Vlaming heeft een minderwaardigheidscomplex en deze minderwaardigheid is verre van 

ingebeeld. De achterstelling van de Vlaming is historisch bepaald en beïnvloedde nog steeds het toenmalige 

Vlaanderen. Door op de verschillen tussen Vlamingen en Walen te wijzen probeert Van Haegendoren aan te 

tonen dat ‘de Belg’ een verzinsel is, dat vorm gegeven wordt door de sprookjes van het unitaire België. (vanaf 

p.160) Het beeld dat Van Haegendoren van het Vlaamse volkskarakter schetst is overwegend negatief, op 

enkele algemeenheden (conservatief, vrijheidslievend) na. Meer nog, hij gaat zo ver te beweren dat de 

Vlaamse cultuur zich voor een deel baseerde op Franse invloeden (bvb op vlak van het katholicisme) en zo een 
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minderwaardige afspiegeling vormt van invloeden uit het zuiden. Om hieraan te ontsnappen en zich op te 

werken is het noodzakelijk om zich binnen de cultuurruimte op Nederland te richten. (p.172)  

Deel 1 sluit af met de waardebepalingen van de Vlaamse Beweging in het ‘Nu’. Het beeld dat hier opgetekend 

wordt is grotendeels positief, de Vlaamse Beweging heeft veel verwezenlijkt om haar kleine cultuur levend te 

houden. Ze heeft de Vlaamse cultuur in staat gesteld zich op te werken. Maar het is de vraag: “Gaan wij erop 

vooruit?” die ons voor de eerste keer weer echt een beeld kan geven van wat Van Haegendoren er zelf 

allemaal over dacht. Ook hier blijft hij overwegend positief: objectief gezien is er wel degelijk vooruitgang, 

maar het gevaar bestaat erin van op de lauweren te blijven rusten. De strijd is nog niet gestreden en moet wel 

degelijk gestreden worden, de Vlaming mag zichzelf niet verliezen in gemakzucht, maar moet blijven ingaan 

tegen de sterkere stroom -van verfransing binnen de geschiedenis- om het tij definitief te kunnen keren. 

(p.178-179) Hoe? Dat wordt in deel 2 besproken. 

Na het verleden en het heden zal Van Haegendoren in deel 2 spreken over de actuele, Vlaamse, politieke strijd. 

Hij opent dan ook met de vraag: “Wat beogen wij?”. (p.9) Wat beoogd wordt laat zich in twee grote lijnen 

samenvatten: de culturele eisen enerzijds en de politieke eisen anderzijds. De culturele eisen liggen in de lijn 

van wat we bij de vorige vier werken zagen: verhoging van de ontwikkelingsgraad, de cultuurzorg en de 

volksopvoeding, een Nederlandse cultuurintegratie en de bevordering van het ABN. Voor de politieke Vlaamse 

Beweging luidt de eis: een ‘meesterschap in eigen huis’, oftewel de middelen om de problemen zelf op te 

lossen. 

Van Haegendoren vat dit samen in vijf concrete programmapunten: (Overzicht op p.11) 

1. De beveiliging van ons gebied door de nooddijken van de taalwetgeving. 

2. Het economisch valoriseren van de gehele bevolking en alle streken. 

3. Een sociaal-culturele valorisatie: activeren van de talenten (Braincraft) van de bevolking en het slopen 

van de sociale taalmuur. 

4. Brussel moet naast hoofdstad van het land ook een Vlaamse hoofdstad worden. 

5. De kans krijgen om mee de staat te leiden. 

Over de Culturele Vlaamse Beweging wordt in dit deel bijna niet meer gesproken. In de weinige pagina’s die 

Van Haegendoren eraan besteedt wordt grotendeels herhaald wat in de vorige vier werken aan bod kwam. Een 

nieuw punt is de opmerking dat de culturele en taalkundige ontwikkeling noodzakelijk is om de nodige 

braincraft te kunnen ontwikkelen. De term zal nog regelmatig opduiken in de komende publicaties en stukken. 

(p.12-18) 

Het politieke deel van het werk is een zeer lijvig en een goed, zij het bijwijlen nogal droog geargumenteerd 

werkstuk waarin de vijf genoemde punten uitvoerig besproken worden. Daarbij valt bij momenten de 

gematigdheid van Van Haegendoren op, hij is er niet de man naar om te schreeuwen om wraak of 

bloedvergieten. Wat hem wel frustreert is de Vlaamse achterstand zowel cultureel als economisch en politiek. 
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Hij klaagt hierbij de onrechtvaardigheid van het Belgische systeem aan, maar hij is niet te beroerd om de 

Vlamingen op hun eigen fouten te wijzen. Van Haegendoren is geen utopist, zo eist hij bijvoorbeeld niet dat de 

Walen allen Nederlands zouden leren.
50

 Maar  hij eist wel de naleving van de taalwetten en de tweetaligheid 

van ambtenaren die in contact konden komen met Vlamingen, in de eerste plaats in Brussel. Hij wil de 

Vlamingen op hun eigen taken en verantwoordelijkheden wijzen, maar klaagt daarbij terecht de structurele 

discriminatie via het politieke systeem aan. En daar gaat het voor hem over, dit is de strijd: welwillendheid van 

de heersende (Franstalige) machten moet niet verwacht worden, het einde van deze discriminatie moet 

afgedwongen worden. Hoewel hij geen handboek voor concrete actie wil aanbieden hoopt Van Haegendoren 

hiermee de doelen van de Vlaamse Beweging duidelijk te kunnen stellen en te zorgen dat er naar een concreet 

en gemeenschappelijk doel gestreefd wordt. (p.272) 

Hoe? Door de ons ondertussen bekende middelen: ten eerste het creëren van een Nederlandstalige elite door 

het afdwingen van culturele en onderwijskundige hervormingen. Deze elite zal het Nederlands trouw blijven (in 

tegenstelling tot de Franstalige elite in Vlaanderen) en een machtspositie kunnen afdwingen op hoog niveau. 

Ten tweede moet Vlaanderen zijn eigen economische hefbomen in handen krijgen en zelf zijn economische 

rijkdommen kunnen beheren, “in zijn radicale vorm het federalisme genaamd.” (p.276) Deze doelstellingen 

vereisen een democratische en progressieve Vlaamse Beweging, zonder demagogie maar met een grote 

samenhorigheid. Dit Vlaanderen, opgeklommen uit de achterstelling zou dan in staat zijn zich waardevol te 

maken in Europa. (p.282-283) 

Om deze twee delen af te ronden vat ik de ideologische veranderingen die Van Haegendoren heeft 

doorgemaakt samen. De analyses die hij in deel 1 maakt zijn herkenbaar en liggen in de lijn van zijn eerste vier 

werken. Ook veel van wat eerder besproken werd komt terug in deel 2, maar het is al wat nieuw is dat het 

verschil maakt. De indruk die Van Haegendoren geeft is dat hij het commentaar in de cultureel-taalkundige 

marge beu is en hoger gaat mikken. Zijn analyses overstijgen het culturele en richten zich meer op de gehele 

politiek-economische situatie. Zijn raad moet de voor de gehele Vlaamse Beweging gelden en zich niet meer 

beperken tot de culturele sector. De problemen reiken verder dan enkel het culturele en hetzelfde moet gelden 

voor de oplossingen. Dit is het keerpunt voor Van Haegendoren, die zich met deze bestseller zal manifesteren 

als gewichtige en autoritaire spreekbuis voor Vlaamse belangen. 

Het betekent in zekere zin ook een breuk met eerder, ‘braaf’ werk, waarbij Van Haegendoren de vier punten 

waar deel I mee afgesloten wordt, gaat uitwerken in een puur Vlaams kader. Hierbij schuwt hij de harde taal 

niet. Hoewel de Stichting Lodewijk de Raet in deze periode een aanbod over de Vlaamse Beweging heeft vormt 

dit geen zwaartepunt binnen haar programma. Vanaf nu zal de Vlaamse Beweging voor Maurits Van 

Haegendoren wel het absolute zwaartepunt zijn en blijven. 
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De gevoelige materie die in het boek behandeld wordt, leverde een karrenvracht recensies in de twee 

landstalen op. In de Vlaamse pers is de lof groot, waarbij slechts uitzonderlijk betreurd werd dat bijvoorbeeld 

de collaboratie en repressie niet besproken werden. In de Nederlandse pers werd het informatieve karakter en 

de gematigde taal van het boek geprezen, dat voor de onwetende Nederlander een uitvoerig inzicht in de 

Belgische problematiek bood. In de Franstalige pers lokte het werk negatievere reacties uit, van gematigdheid 

werd Van Haegendoren hier niet beschuldigd. Integendeel, de Franstaligen lijken zich direct bewust van de 

impact die Van Haegendorens ideeën op de Belgische situatie zouden kunnen hebben en het gevaar voor de 

Franstalige positie, vooral in Brussel.
51

 

Ondanks de onnauwkeurigheden die Van Haegendoren hier en daar verweten werden, was de impact van het 

boek zeer groot. Zoals gezegd werd het het best verkochte boek van het jaar toen het in 1962 uitkwam. De 

uitvoerige persaandacht maakt duidelijk in welke mate de materie actueel en gevoelig was. De positieve 

reacties tonen hoe tactvol Maurits Van Haegendoren te werk is gegaan en welk respect hij hierdoor genoot. 

Het werk werd in 1964 vertaald in het Frans (later ook in het Duits) onder de noemer “Le Mouvement 

Flamand”.  Het is een beknopte en informatieve versie van het werk, dat de Franstaligen wilt onderwijzen, het 

initiatief kwam van de Cultuurraad voor Vlaanderen. Het scepticisme in de Franstalige pers is echter groot, 

hoewel erkend wordt dat er een wederzijdse dialoog moet komen, iets was door dit boek misschien wel 

vergemakkelijkt wordt. Had Van Haegendoren de intentie om enige reactie uit te lokken in de Franstalige pers, 

dan is hij hier zeker in geslaagd.
52

 

 

1964: De Vlaamse Beweging: Verweer en Aanval!
53

 

De toon is in de vorige twee boeken gezet, en met Verweer en Aanval! gaat Maurits Van Haegendoren op de 

ingeslagen weg voort. Het boek kan als het derde deel na Oogmerken voor Morgen beschouwd worden, maar 

wordt hier apart behandeld. 

De reden voor het boek is het gevaar voor de eb, die na de vloed zou komen. Na de recente verwezenlijkingen, 

met name de taalwetten van 1962, wil Van Haegendoren waarschuwen voor een gebrek aan waakzaamheid. 

Ondanks bepaalde overwinningen zullen de anti-Vlaamse krachten blijven proberen het Frans te verankeren in 

de samenleving. En aangezien in een democratisch systeem het volk regeert, vindt hij dat hij als niet-politicus 

zijn stem in het debat mag laten horen. (p.5) 

Inhoudelijk concentreert het werk zich op de taalwetten van 1962-1963 en bespreekt het punt per punt de 

voor- maar vooral nadelen van deze wetten. Het bevat een beknopt overzicht van het tot stand komen van 

deze wetten en een duidelijke uiteenzetting van de inhoud ervan. Natuurlijk is een groot deel van het boek aan 

                                                           
51

 Doos 35, omslag 184. Talloze recensies in Vlaamse, Franstalige en Nederlandse kranten en tijdschriften, tussen 1962 en 
1963. 
52

 Doos 35, omslag 181. Enkele recensies (FR/NL), vooral uit Le Front Wallon, 1964-1965. 
53

 VAN HAEGENDOREN (M.). De Vlaamse Beweging: Verweer en Aanval! Uitgeverij Heideland, Hasselt, 1964, pp. 203. 



Maurits Van Haegendoren, van Para- tot Partijpolitiek  Academiejaar 2010-2011 
Masterscriptie in de geschiedenis  Willem Migom 
 
 

47 
 

de situatie in het onderwijs gewijd. Ook de Universiteit Leuven, algauw een van dé paradepaardjes van Van 

Haegendoren komt aan bod, net als de Brusselse Rand, de faciliteiten en zo meer. Ik richt mij hier op de 

besluiten, de positieve, maar vooral ook negatieve gevolgen van de taalwetten volgens Van Haegendoren.  

De positieve punten hebben vooral betrekking op Brussel en de taalgrens, waar het Nederlands een wettelijke 

verankering krijgt in de administratie en het aanbod aan Nederlandstalig onderwijs verplicht wordt. Een deel 

van de wetten houdt echter ook een gevaar in, vandaar de waakzaamheid waar Van Haegendoren herhaaldelijk 

voor pleit. (p.110-111) De negatieve kanten van de taalwetten zijn namelijk talrijk, verlies van gebieden aan de 

taalgrens, legalisatie van inbreuken op de wetten van 1932 en de Franse aanwezigheid in Leuven zijn enkele 

van de voorbeelden die Van Haegendoren aanhaalt. Het gevaar van de taalwetten ligt in de eerste plaats in 

berusting aan Vlaamse kant, in de tweede plaats in een eenzijdig taalkundig protest dat zich zou beperken tot 

verzet tegen de taalwetten in de plaats van zelf positieve eisen op tafel te leggen. (p.113-114) De wetten 

krijgen van Van Haegendoren een nul op het rekest, ze zijn immoreel en zorgen voor een politiek vergif dat het 

land kapot zou kunnen maken. (p.116) 

Na dit vernietigend oordeel gaat Van Haegendoren voort met een overzicht van de gebeurtenissen en reacties 

in de nasleep van de taalwetten. Maar interessanter is het hoofdstuk dat de volgende naam draagt: “Onze taak 

voor morgen op het politieke vlak”. (vanaf p.139) Wat deze taak inhoudt laat zich in vier punten samenvatten: 

de toepassing en verbetering van de taalwetten, de valorisatie van de Vlaamse meerderheid, de valorisatie van 

de Vlaamse braincraft en de economische valorisatie van Vlaanderen. 

Punt één is noodzakelijk voor de uitvoering van de drie volgende punten. Als de Vlaming niet de kans krijgt zijn 

eigen taal te spreken op alle niveaus kunnen de beoogde doelstellingen nooit waar gemaakt worden. Ook moet 

er natuurlijk voor gezorgd worden dat wetten geen dode letter blijven. Het tweede punt vereist politieke 

hervormingen, die het de Vlaming zouden toestaan zijn numerieke gewicht politiek en democratisch in de 

schaal te werpen. Punt drie is ons bekend, het gaat om het onderwijs en de culturele ontwikkeling van 

Vlaanderen. Deze braincraft is een belangrijk punt voor de onderwijs- en cultuurexpert Van Haegendoren. De 

ontwikkelingsachterstand is een doorn in het oog en zoals de culturele geschriften van Van Haegendoren al 

aantoonden was dit deels te wijten aan de Vlamingen zelf. Maar natuurlijk moeten de Vlamingen ook de 

middelen krijgen om zich intellectueel te ontwikkelen en wel in snel tempo. Punt vier tenslotte, het 

economische, houdt voor Van Haegendoren in dat de economie aangemoedigd moet worden om de 

achterstand te kunnen wegwerken. Hiervoor moet in Vlaanderen geïnvesteerd worden, en om zulke 

investeringen mogelijk te maken moet Vlaanderen zowel infrastructuur als braincraft kunnen aanbieden. Tot 

zover wat nodig is voor Vlaanderen. 

Het laatste punt is waarschijnlijk het interessantste en het belangrijkste voor dit werk, Van Haegendoren praat 

hier namelijk over wat hij in zijn vorig werk nog radicaal gedachtegoed noemde: het federalisme. (vanaf p.151) 

Het federalisme behoort in deze tijd immers niet meer tot het rijk van de vage plannen en het overmoedig 

optimisme, maar tot de politieke actualiteit: een federaal België in een federaal Europa, het klinkt nog steeds 
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actueel. Het federalisme is al begonnen wanneer Van Hagendoren dit boek publiceert: alles laat zich tot Waals 

of Vlaams terugbrengen, er is een ‘geestelijk federalisme’, zelfs bij de unitaire partijen. Van Haegendoren lijst 

de voor- en nadelen van het federalisme op: cultureel federalisme is bijvoorbeeld simpelweg een noodzaak. Op 

het economisch vlak ligt het allemaal wat moeilijker, aangezien de economische ruimte die België heet niet aan 

het federalisme ten onder mag gaan. Van Haegendoren is er echter van overtuigd dat dit gevaar opgevangen 

kan worden door de Europese Economische Gemeenschap. Wat de vooruitzichten voor het federalisme betreft 

ziet het er niet rooskleurig uit, het antifederalisme staat nog steeds te sterk op het bestuursniveau in België. 

Tenslotte ligt het advies voor de Vlaamse Beweging zelf volledig in de lijn van wat we al zagen: blijven strijden, 

culturele integratie met Nederland en ook, en dit is nieuw: voorlichting van het buitenland. Het buitenland 

moet geïnformeerd worden over de Vlaamse en Belgische situatie, om misverstanden of imagoschade te 

voorkomen. (vanaf p.165)  

Het is een mooi vertrekpunt voor de ideologische evolutie die ik nog even wil schetsen. Er tekent zich namelijk, 

na de Oogmerken voor Morgen, een duidelijke radicalisering af. Verweer en Aanval!: de Vlaming mag zich niet 

neerleggen bij de taalwetten en moet blijven strijden voor zijn vrijheden. Hij moet niet rekenen op een 

mentaliteitsverandering bij de machthebbers, maar bij zichzelf een mentaliteitsverandering teweeg brengen en 

zelf zijn doelstellingen verwezenlijken. De Vlaming moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Zoals we 

voordien zagen gaat Van Haegendoren verder dan het culturele en spreekt hij meer en meer over het politieke. 

Deze politieke stem wordt niet enkel luider, ook concreter: hij voert een pleidooi voor het federalisme. 

Ondanks de nuchtere redeneringen en de goede argumentatie is de toon die Van Haegendoren hanteert 

scherp en is de inhoud steeds radicaler, toch voor een overtuigd democraat in het België van die tijd. 

De beperktere materie van het boek zorgde voor een verminderde persaandacht in vergelijking met het vorige 

werk. De recensies liggen ook in de lijn van wat eerder geschreven werd, de lof van de Vlaamse pers is nog 

steeds uitvoerig aanwezig. In de Franstalige pers lijkt de aandacht voor Van Haegendoren afgenomen, ondanks 

het radicale pleidooi voor federalisme.
54

 

 

1966: Vlaanderen Eisende Partij!!!
55

 

Voorzien van niet minder dan drie uitroeptekens is dit boek het derde en voorlopig laatste in de rij van 

geëngageerde, Vlaamse boeken met een duidelijke politieke en toekomstgerichte inslag. Hoewel Van 

Haegendoren nog zal publiceren, ook in 1966, zal het tot 1971 duren vooraleer hij nog eens een breed, 

algemeen-Vlaams werk schrijft. 

De toon voor dit boek wordt al in de inleiding gezet, waarin Maurits Van Haegendoren de Vlaming op het hart 

drukt waakzaam te blijven, en niet te berusten in de ‘overwinning’ van de taalwetten.
56

 Het Belgisch, anti-
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Vlaams establishment, gecentraliseerd in de Brusselse francofonie zal er immers alles aan doen om van de 

taalwetten dode letter te maken en de Vlaming te ontnemen waar hij recht op heeft. Via de Universiteit van 

Leuven en de Brusselse rand wordt heel Brabant door Franstaligen overheerst zonder dat de Vlaamse 

conservatieven hier tegenin gaan. Dit boek richt zich op de taalkundige kwestie en lijst de bedreigingen op voor 

het Nederlands in Vlaanderen en Brussel, en stelt daarbij nog maar eens de zwakke punten van de taalwetten 

aan de kaak. (p.5-9) 

Dit levert enkele interessante bedenkingen op, zoals het voorstel van de subnationaliteit, iets wat volgens Van 

Haegendoren de eenheid van Vlamingen of Walen onderling ten goede zou komen en objectief bepaald zou 

kunnen worden. (vanaf p.29) Verder overloopt het boek de inbreuken op de taalwet, houdt het een pleidooi 

tegen de Franse KUL/UCL en voor een Nederlandstalige Vrije Universiteit Brussel. Verder de gekende punten: 

de positie van het Nederlands in Brussel, in het leger, in de landelijke administratie en in het bedrijfsleven. De 

positie van het Frans als tweede taal in het Vlaamse onderwijs wordt aan de kaak gesteld. Ook het gebrek aan 

culturele autonomie voor Vlaanderen blijft een doorn in het oog, zo staat het een Groot-Nederlandse integratie 

in de weg.  

Van Haegendoren vat het werk samen in “Dertig Punten van een Vlaams Programma op Taalgebied.” (vanaf 

p.171) Deze punten worden naar belangrijkheid en dringendheid gerangschikt, waarbij de meest pregnante 

eisen de volgende zijn: het invoeren van de subnationaliteit (van groot belang voor Brussel), herinrichting van 

de provincies volgens de taalgrens (Brabant), een taalwet voor het hoger onderwijs en het verdwijnen van de 

UCL uit Vlaanderen en de verplichte vernederlandsing van het Vlaamse bedrijfsleven. De prioriteiten liggen 

vooral bij een vervlaamsing van Brussel, of liever het indijken van de verfransing, het afbakenen van 

(taal)grensvervaging, o.m. door het verwijderen van de Franse universiteit uit Vlaanderen en een 

vernederlandsing van de economische elite in Vlaanderen. Uit andere punten blijkt een pleidooi voor een zeker 

federalisme, dat we ook al konden aantreffen in Verweer en Aanval. Hoewel ditmaal minder expliciet is het 

groot aantal voorstellen voor het splitsen van bepaalde diensten een duidelijke verwijzing naar het federalisme. 

Omwille van de taalkundige thema’s van het boek richten de verdere punten zich op sectoren waar het 

Nederlands door het Frans gedomineerd wordt (bvb. het leger) en behelst het maatregelen om deze 

onderdrukking tegen te gaan. Zo pleit Van Haegendoren tegen het verplichte aanleren van het Frans in 

Vlaamse scholen. Dit is niet meer dan een relict van een Franstalige dominantie over Vlaanderen, het aanleren 

van het Engels zal waardevoller blijken.
57

 

Van Haegendoren besluit door erop te wijzen dat deze eisen dan wel niet vanzelfsprekend zijn, moeite kunnen 

kosten en zelfs opoffering vereisen, maar dat dit alles noodzakelijk is, wil de Vlaamse Beweging een structurele 

vooruitgang boeken. Men mag de strijd niet als gestreden beschouwen en geen vrede nemen met halve 
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overwinningen. In plaats van op de lauweren te rusten loopt de weg altijd voorwaarts, toegeven leidt slechts 

tot zelfbedrog en daarom is een consequent radicalisme noodzakelijk. (p.177-178) 

Dit werk ligt grotendeels in de lijn van Verweer en Aanval, hoewel het nog directer en ongenuanceerder oogt. 

Het is minder technisch, naar de normen van Van Haegendoren, maar nog steeds redelijk rechtlijnig 

opgebouwd. Wat dit boek vooral aantoont is dat Van Haegendoren het slechts twee jaar na Verweer en Aanval 

noodzakelijk achtte weer een oproep tot actie, waakzaamheid en radicalisme te publiceren. Het 

‘gewetensonderzoek’ wil zich als verplichte lectuur presenteren voor alle Vlamingen en tegelijkertijd een 

pleidooi voeren voor algemeen-Nederlandse culturele integratie. Niet veel nieuws onder de zon, maar het is 

tekenend en veelzeggend dat dit werk desondanks gepubliceerd is, het duidt op een duidelijke poging een 

stuwende kracht achter de Vlaamse Beweging te bieden. 

In de Vlaamse pers werd de uitvoerige documentatie en de scherpe taal van Van Haegendoren geprezen. De 

titel, Vlaanderen Eisende Partij!!!, zou op de IJzerbedevaart tot slogan verheven worden, maar het boek is 

meer dan slogans alleen. Het boek, zo valt te lezen in de Vlaamse recensies, bood een werkmiddel aan de 

strijdvaardige Vlaming en hopelijk een wekker aan de ingedommelde, gematigde Vlaming. Dit alles 

ondersteund door uitvoerige documentatie. Franstalige recensies werden niet gevonden.
58

 

 

1966: De Ziekte aan de Dijle en Het Probleem Leuven
59

 

Nog in 1966 publiceert Van Haegendoren een werk dat zich uitsluitend richt op de Leuvense kwestie. Naast het 

boek van 222 pagina’s schrijft hij ook een kort essay over de kwestie, dat leest als een samenvatting van het 

boek. We zullen ze samen behandelen. Na zijn reeks van drie boeken over de gehele Vlaamse Zaak luidt dit 

specifieke onderwerp een periode van vijf jaar in, waarin Van Haegendoren geen ‘overzichtswerken’ meer zal 

publiceren. Het zal tot 1971 duren dat toenmalig Senator Van Haegendoren weer een volwaardig boek 

publiceert. 

Als men de interesse voor de Leuvense kwestie van de kant van Van Haegendoren bekijkt, kan men 

concluderen dat deze tweeledig is. Zoals ondertussen duidelijk is, is het onderwijs en de culturele ontwikkeling 

van de Vlaming als Nederlandstalige van in het begin één van de paradepaardjes van de man. De eis voor een 

tweede volwaardige Nederlandstalige Universiteit hoeft dan ook niet te verbazen. Daarenboven is Van 

Haegendoren als rasechte Leuvenaar direct betrokken bij de gevolgen en de invloed van de ‘Franse dreiging’ 

over Brabant. Dat de kans bestaat dat het Leuvens agglomeraat een tweetalig gebied zou worden is genoeg 

motivatie om hier vol tegenin te gaan. Dit is dan ook één van de punten die Van Haegendoren aandraagt tegen 

de Franstalige universiteit: de vrees voor een verfransing van (Vlaams-)Brabant. De mogelijkheid van een 

Groot-Brusselse driehoek Leuven, Waver, Woluwe voedde de angst voor een Franstalige dominantie van 
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Brabant door een overheersing vanuit Brussel. Deze kunnen, kort samengevat, als primaire redenen gezien 

worden voor het engagement voor een volledige vernederlandsing van de KUL/UCL. 

Van Haegendoren beschouwde dit werk als een noodzaak: “ik heb mij weer aan ’t schrijven gezet voor de 

Vlaamse Beweging en ik deed het echt niet voor mijn plezier.” Het doel is de verwezenlijking van het ideaal: 

een volledig Nederlandstalige universiteit. Geen Franse, want die zou een bedreiging vormen voor de 

(taalkundige) integriteit van Vlaanderen. Dit is een politiek doel, dat echter ook niet-politieke inmenging 

vereist. (p.5) Het gaat echter verder dan deze taalkundige kwestie, want ook de interne structuren van de 

universiteit zijn blootgesteld aan een ‘ziekte’. De KUL heeft nood aan interne modernisering, waarbij het 

progressieve gehalte van de bisschoppen in vraag gesteld moet worden. Daarom dringt een zekere mate van 

laïcisering zich op, het bestuur van de universiteit kan niet meer voorbehouden blijven aan kerkelijken. (vanaf 

p.29) Dit is geen betoog tegen het katholicisme, maar tegen de bevoordeling van kerkelijken in de 

beleidsvorming van de universiteit. 

Maar het is vooral voor de Vlaamse zaak dat men in Leuven moet strijden. De KUL is hier van cruciaal belang, 

het is de ultieme testcase voor de Vlaamse Beweging. De gevestigde machten zullen er immers alles aan doen 

om het status-quo te behouden en een voet aan de grond te houden in Leuven, tegen Vlaanderen in. Leuven is 

in deze tijd het grootste bolwerk van het franskiljonisme dat op Vlaams grondgebied overblijft (wanneer men 

Brussel los van Vlaanderen beschouwt). Slaagt de Vlaamse Beweging in haar opzet om de Franstalige 

universiteit naar Wallonië te verdrijven legitimeert ze als het ware haar eigen bestaan en verankert ze zichzelf 

ook in de Vlaamse studentenbewegingen. (vanaf p.203) 

Naast de persoonlijke drijfveren is de aandacht van Van Haegendoren voor de Leuvense casus dus ook 

ingegeven door het belang van de kwestie voor de Vlaamse Beweging. De noodzaak van de volledige 

vernederlandsing is op dit moment onmogelijk te overschatten, maar eens te meer moet hiervoor niet enkel 

naar het volk gekeken worden, maar ook richting politiek, vandaar de grote aandacht die Van Haegendoren 

besteedt aan het voorstel Verroken (waar Van Haegendoren later krediet voor zal opeisen). (p.89-92) Maar 

enige voorzichtigheid is natuurlijk geboden, men mag zich niet verliezen in slogans als “Walen Buiten”, want 

het gevaar blijft niet beperkt tot de universiteit. De dreiging van totale Franstalige overheersing van Brabant 

door een soort ‘Groot-Brussel’ is reëel en moet tegengegaan worden. Dit werk toont de bezorgdheid en het 

engagement van Van Haegendoren, die niet enkel aan het grote plaatje, maar ook aan een specifieke casus 

aandacht gaat besteden, uit noodzaak en voor de Vlaamse zaak. Nadat hij voorzitter was geworden van het 

Koördinatiekomitee Taalregeling Hoger Onderwijs zal Van Haegendoren in 1968 senator worden en in volle 

crisis zijn expertise over de Leuvense kwestie in de politieke strijd gooien.  

Met vijf boeken over de Vlaamse Beweging in vier jaren werd Maurits Van Haegendoren zonder overdrijven als 

één van de kenners van de Vlaamse Beweging beschouwd.
60

 De uitvoerige documentatie maakte dan ook dat 

dit werk als noodzakelijk beschouwd werd om op de hoogte te zijn van de Leuvense kwestie. Maar Van 

                                                           
60

 Kortrijks Handelsblad, 3/3/1967. 



Maurits Van Haegendoren, van Para- tot Partijpolitiek  Academiejaar 2010-2011 
Masterscriptie in de geschiedenis  Willem Migom 
 
 

52 
 

Haegendoren krijgt omwille van zijn subjectiviteit ook enige kritiek, zo vragen enkele recensenten zich af 

waarom hij niet voor een pluralistische universiteit pleit, immers zouden niet-katholieken evenzeer 

gediscrimineerd worden in een KUL als Nederlandstaligen in de UCL. De conclusie is evenwel duidelijk en bijna 

unaniem: “Wie wil meepraten, moet dit boek gelezen hebben.”
61

 

 

1965 en 1967: Het Sociaal-Cultureel Vormingswerk in Vlaanderen: Resoluties op het overheidsbeleid
62

 

Tussen zijn werken over de Leuvense kwestie en de bredere Vlaamse Beweging levert Maurits Van 

Haegendoren twee commentaarstukjes af in naam van de Kultuurraad voor Vlaanderen waarvan hij 

medewerker was. Zowel uit de eerste, als uit zijn latere werken is de betrokkenheid van Van Haegendoren met 

sociaal-culturele vorming gebleken, de culturele opvoeding van de Vlaming was noodzakelijk voor de 

volksontplooiing en het afdwingen van de volksrechten. 

In twee korte werkjes analyseert en becommentarieert Van Haegendoren onder impuls van de cultuurraad het 

overheidsbeleid en stelt hij enkele concrete maatregelen voor. Deze verschillen amper van wat we eerder al 

lazen, behalve dat ze deze keer veel uitgebreider gepresenteerd worden. De beide werkjes zijn voor deze 

scripties een voetnoot en zijn geen al te boeiende lectuur. Deze werkjes tonen aan dat Van Haegendoren 

ondanks de ideologische evoluties en de verharding die in deze periode in zijn discours optrad, zijn oude 

strijdpunten niet over het hoofd ziet. Het thema van culturele ontwikkeling en sociale ontvoogding wordt 

verheven boven slogans en mooie ideeën tot praktische maatregelen en gericht commentaar.  

 

1971: Nationalisme en Federalisme: Politieke Bedenkingen
63

 

Na enkele jaren zonder politieke publicaties verschijnt Maurits Van Haegendoren in 1971 weer op het toneel 

met een boek met politieke bedenkingen over het nationalisme en federalisme. Het is de enige grote publicatie 

die verschijnt tijdens zijn senatorenambt. Hoewel hij na zijn ambt nog nauw betrokken zou blijven met de 

Volksunie is dit een prachtig voorbeeld hoe hij de rollen van actief politicus en publiek commentator 

combineert. “Van politici mag men echter niet meer verwachten dan zij geven kunnen.” (p.5) Vergelijk dit met 

een stelling die Van Haegendoren in Vlaanderen Eisende Partij innam: “Ik heb mij dus niet gestoord aan de 

tegenargumentatie van het politiek onverwezenlijkbare, omdat POLITIEK MOGELIJK IS DATGENE WAT DOOR 

EEN STERKE VOLKSWIL KRACHTDADIG WORDT GEEIST.”
64

 Wat voordien mogelijk was dankzij een sterke 
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volkswil botst na drie jaren senaat op de politieke realiteit. Maar misschien juist daarom dat de volkswil weer 

aangewakkerd moest worden, iets waar Van Haegendorens publicaties immer toe dienden. 

Meer nog dan een volkswil wil dit werk een politieke wil en strijdvaardigheid opwekken of versterken en een 

eensgezindheid creëren over de politieke doelstelling van het Vlaams nationalisme. Want de Vlaams-Waalse 

kwestie is een vraagstuk van nationaliteiten, waar de auteur zijn persoonlijke mening over kwijt wil. (p.6) Moet 

het als tekenend beschouwd worden dat Van Haegendoren het eerste hoofdstuk wijdt aan de democratie en 

haar zegeningen en beperkingen? Naast nationalist is hij altijd democraat en pacifist gebleven en daar hij in 

deze periode zelf deel uitmaakt van het democratisch systeem is het begrijpelijk dat hij de democratie 

verdedigt. Waar hij vroeger het democratisch systeem in België nog sterk nadelig voor de Vlamingen noemde, 

zalft hij en zegt hij nu genuanceerd dat een staatshervorming enkel via democratische weg kan en mag 

afgedwongen worden. (p.15-16) De democratie is een veelkoppig monster, dat evenwel niet geslacht moet 

worden, maar genezen, zodat al haar elementen verenigd en op elkaar afgestemd kunnen worden, de 

democratie moet zich verder ontwikkelen of zelfs herstellen. (p.28-30) 

Uit het boek spreekt een veel zachtere taal dan voordien. In plaats van opruiend doet het in veel grotere mate 

berustend en onderwijzend aan. Nadat de democratie vergoelijkt is, worden in een lange verhandeling de 

verschillende vormen van het nationalisme uit de doeken gedaan. Ditmaal is het echter niet de romantische of 

vastberaden taal die opvalt, maar de nuance. Van Hagendoren waarschuwt voor de extremen van het 

nationalisme, waartegen hij zich resoluut maar vooral opvallend expliciet afzet, waarna hij het democratisch 

karakter van de Vlaamse Beweging benadrukt. (p.32-43)  Uit heel het boek spreekt een zeer onderwijzende 

toon. Door zeer heldere argumentatie wil Van Haegendoren uitleggen welke eisen er waarom op tafel gelegd 

moeten worden en waarom deze eisen gegrond zijn. Veel minder dan voordien spreekt hij opruiende, 

activerende taal, integendeel. De lezer moet hier blijkbaar niet met zijn neus op de feiten gedrukt worden, 

maar zich van de dingen bewust worden gemaakt, tot inzicht komen. En dit inzicht moet leiden tot het 

federalisme, dat een voorwaarde is voor de vrijheid en vrede van het volksnationalisme. (vanaf p.154) Het 

federalisme moet dienen om de verwarrende structuur en de vervreemding tussen burger en staat tegen te 

gaan. Het is “niet te verzoenen met jakobijns centralistisch staatsnationalisme, met negativistisch separatisme, 

met chauvinistisch nationalisme en met vervlakkend kosmopolitisme.” (p.156) Federalisme wordt aangeboden 

als de gulden middenweg en als de toekomst, niet enkel voor België maar ook binnen Europa kondigt Van 

Haegendoren de opmars van het politiek federalisme aan. (p.157-158)  

Zo wordt de tweede helft van dit boek een langgerekt pleidooi voor het federalisme, met bespreking van 

bijvoorbeeld de economische noodzaak van het federalisme en zelfs de mentaliteitsverandering die 

noodzakelijk is voor de aanvaarding van zo’n staatsstructuur in Vlaanderen. (p.165) De lijn wordt 

doorgetrokken naar Europa, wat een rede voor de ‘Verenigde Staten van Europa’ oplevert, waarin de 

verschillende volkeren samenwerken in een federaal systeem, dat genoeg ruimte laat voor nationale culturen 

in zijn gemeenschappelijk beleid. (vanaf p.167) Het einde van het boek buigt zich volledig over de Belgische 

casus, waarbij in de technische en van uitvoerig cijfermateriaal voorziene stijl die Van Haegendoren eigen is 
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een pleidooi gevoerd wordt voor een federale staatshervorming in België. Hier wordt het boek een echt 

werkstuk, waarin een volledig model voor deze staatshervorming is uitgewerkt. Er moet immers niet enkel 

gesplitst worden, er is nood aan interne verandering voor dit federale Vlaanderen, om het ontstaan van een 

Vlaanderen à papa, waarin de fouten van België worden voortgezet, te vermijden. (p.284) 

Wat er van dit boek vooral onthouden moet worden is dat ondanks het gebrek aan expliciete vermelding, het 

werk een duidelijke Volksunie signatuur draagt. De senator Van Haegendoren maakt rond deze tijd deel uit van 

een Volksunie fractie die zich op het hoogtepunt van haar electoraal succes bevindt. Hoewel hij een persoonlijk 

document produceert lijkt het qua stijl en inhoud vooral de mensen te willen informeren en warm te maken 

voor een federale staat met standpunten die men bij de Volksunie kon vinden. Hoewel, na de Lambermont 

maar vooral na de Egmont-onderhandelingen zou blijken hoeveel van deze standpunten overbleef bij de 

Volksunie. Van Haegendoren zou achter de standpunten in zijn boek blijven staan en daardoor zou de kloof 

met zijn partij groeien. Zijn staatshervorming, die hij in dit werk aan de lezer aanbood, zou er nooit komen. (zie 

deel III) 

In een terugblik uit 1972 op dit werk zou Van Haegendoren de slechte timing betreuren, volgens hem had het 

een jaar vroeger gepubliceerd moeten worden. Hij benadrukt ook dat hij met zijn boeken niet altijd zijn eigen 

mening verkondigde, maar soms zei wat voor de Vlaamse Beweging op dat moment gezegd moest worden. 

Waar de eigen mening ophoudt, is moeilijk te achterhalen, maar dat “wat op dat moment gezegd moest 

worden” overeenkomsten vertoont met de ideologie van de Volksunie is duidelijk.
65

  

Van Haegendoren zou zijn werk ook vertalen en samenvatten tot de brochure ‘Défi aux Fédéralistes’, waardoor 

hij zowel in de Vlaamse als in de Franstalige pers de nodige aandacht kreeg. In de Franstalige pers overheerst 

het scepticisme en het wantrouwen tegenover de standpunten rond Brussel. In Vlaanderen zijn de reacties 

positief, ondanks de sterke subjectiviteit van het werk. Een recensent stelt zich zelfs de vraag: “Wordt het boek 

Nationalisme en Federalisme (...) de nieuwe bijbel van het Vlaams-Nationalisme? Wordt het ‘het rode boekje’ 

van de opkomende Vlaams-nationale jeugd?”
66

 

Dat zou het tot grote spijt van Maurits Van Haegendoren nooit worden, hoewel hij het maar al te graag anders 

had gezien. Ondanks de overwegend positieve commentaren zou zijn manifest geen grote impact hebben. Dit 

zou voor Van Haegendoren een grote mislukking en een blijvende teleurstelling zijn. (zie deel III) 

 

1978: Het Geld van de Vlamingen
67

 

Het zal zeven jaar duren voor Maurits Van Haegendoren weer een werk publiceert. De voormalige senator luidt 

met dit boek zijn tweede leven als publicist in en zal in totaal nog vijf werken publiceren over verschillende 
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aspecten van de Vlaamse Beweging. Uit de titel blijkt al duidelijk dat dit boek een economisch thema heeft en 

hoewel Van Haegendoren geen economische expertise wil claimen, heeft hij toch aanvaard een werk te wijden 

aan het thema. Zijn doel is dan ook het uitlokken van een zeker ‘budget-flamingantisme’, dat de rol van 

Vlaanderen als melkkoe van België aan de kaak moet stellen. (p.9-11)  

Twintig jaar na De Nederlandse Kultuur in België en zestien jaar na De Vlaamse Beweging: Nu en Morgen zijn 

de premissen veranderd. Het Arm Vlaanderen van weleer, dat zowel cultureel als economisch achtergesteld 

was, is niet meer. Vlaanderen is het meest welvarende deel van België geworden. De problematiek die dit boek 

wil aankaarten is echter die van de rechtvaardige verdeling: wordt de Vlaamse welvaart bedreigd door de 

Belgische staatsconstructie? (Achterflap) Maurits Van Haegendoren en zijn medewerkers bieden met dit werk 

geen politieke richtlijnen of handeling, maar zoeken wel te provoceren en nodigen iedereen uit voor zichzelf de 

omvang van de situatie te achterhalen. Dit essay zegt enkel te willen vaststellen, maar biedt desondanks een 

duidelijk conclusie, die haaks staat op de politieke onpartijdigheid van het werk. (p.194-195) 

“Zou het niet eenvoudiger zijn, gesteld dat ieder staatsburger de Franse of Nederlandse nationaliteit bezit, de 

gehele belastingopbrengst in verhouding tot de belastingen van de natuurlijke personen te verdelen zodanig 

dat iedere gemeenschap over haar belastingsmassa beschikt en ze naar believen besteedt op voorwaarde dat 

ieder aan het bondsgezag en het hoofdstedelijk stadsgewest afstaat wat hoort en grondwettelijk is bepaald.” 

(p.195) 

Van Haegendoren pleit dus, zij het kort en zeer bondig, voor een budgettair federalisme, waar de uitgaven van 

de regio’s recht evenredig zijn met de inkomsten uit de belastingen. Hierbij vergeet hij de bijdrage voor de 

federale staat en het gewest Brussel niet, maar maakt hij duidelijk dat de herverdeling (‘solidariteit’) 

onrechtvaardig is. Om dit te bewijzen dus dit werk van bijna 200 pagina’s, waarin met uitvoerig cijfermateriaal 

zeer technisch wordt aangetoond dat de Vlaming al sinds het ontstaan van België financieel benadeeld wordt. 

Hoe kadert dit werk binnen de andere publicaties van Van Haegendoren? Wat hieruit valt af te leiden is dat de 

objectieven van de Vlaamse Beweging, zich volgens Van Haegendoren de voorbije jaren hebben aangepast aan 

de tijdsgeest. De Vlaming heeft een zekere mate van culturele, intellectuele en economische ontwikkeling 

bereikt. Maar er blijft genoeg om voor te strijden, want ondanks de vorderingen blijft de Vlaming een 

slachtoffer, ondanks de nu federale staatsstructuur. In dit werk draait het dus om geld en financiële 

onrechtvaardigheid. Het toont dat hoewel Van Haegendoren zijn werkterrein in zekere mate verlegt of, zo u 

wil, uitbreidt, zijn drang om het onrecht aan te kaarten en onder de aandacht te brengen met het ouder 

worden niet afneemt.  

Het werk is natuurlijk niet los te zien van het Gemeenschapspact en is geschreven tijdens het tot stand komen 

van het Egmontpact. Als voorzitter van de werkgroep Staatshervorming van de Volksunie is Van Haegendoren 

ondertussen vertrouwd met (fiscale) hervorming. Hij ontwikkelt dan ook zijn eigen alternatief naast het 

“gedrocht” van het Egmontpact. (zie deel III) 
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Het boek zou zijn eerste druk van 8000 exemplaren uitverkopen, weliswaar bijna volledig aan leden van het 

Davidsfonds. Er werden 2000 exemplaren van bijgedrukt. Het boek kende dus maar een beperkte verspreiding, 

maar kreeg toch de nodige aandacht in de Vlaamse pers. De recensies zijn eens te meer eensgezind, 

commentaar bij de gegeven cijfers is grotendeels overbodig, ze spreken immers voor zich. Het doel van Van 

Haegendoren, een budget-flamingantisme uitlokken, lijkt geslaagd, ‘Vlaams Geld in Vlaamse Handen’ de 

nieuwe leuze. Het gaf ook de tegenstanders van het Egmontpact nog meer ammunitie: er bestaat geen positief 

federalisme zolang de Vlaming in zulke mate financieel benadeeld wordt.
68

 

 

1979: Het Geel en Zwart van de Driekleur
69

 

Dit is het meest lijvige van alle boeken die Maurits Van Haegendoren schreef en klokt af op bijna 400 pagina’s. 

De reden hiervoor is simpel: Van Haegendoren treedt op als eindredacteur en verzamelt een reeks 

geschiedkundige essays van academici allerhande over één onderwerp: de geschiedenis van België. De 

schrijvers zijn onder meer professor Jan van Rompaey, Jacqueline Cocquereaux en Herman Todts. Allen 

gerespecteerde vrienden of collega’s van de redacteur, die de delen waarvoor hij niemand kon vinden zelf 

schreef. 

 Het kader is breed, begonnen wordt er bij de Oude Belgen en stap voor stap wordt een overzicht geboden, tot 

in de huidige tijd. Het is natuurlijk geen klassieke geschiedenis van België, in tegendeel. Het is de geschiedenis 

van Vlaanderen in België, waarbij de klassieke Belgische mythes worden gedeconstrueerd en de evolutie van 

de Vlaamse Beweging wordt uitgetekend. Iets wat de context voor dit boek mee heeft bepaald was de 

nabijheid van het jaar 1980. Waar België zich opmaakte voor de viering van haar 150 jarig bestaan, rouwde de 

Vlaamse Beweging om 150 jaar Vlaamse onderdrukking sinds het rampjaar 1830. Dat 1830 een rampjaar was 

voor de Vlaming moest met deze publicatie aangetoond en in de verf gezet worden. De mythe van de Belgische 

geschiedenis moest worden tegengesproken en er moest een nieuw verhaal voor het Belgisch onderwijs 

geboden worden. (p.11) 

In welke mate het zin heeft een Belgische historische mythe te vervangen door een Vlaamse doet hier niet ter 

zake. Wat wel interessant is, is wat Van Haegendoren besluit over de Vlaamse Beweging. Het is ondertussen 

immers al vele jaren geleden dat hij nog een overzicht gaf van haar geschiedenis, dus wat is er veranderd, en 

hoe? De belangrijkste evolutie vonden we al in het vorige werk terug: de Vlaamse Beweging is van een 

taalbeweging naar een volksbeweging geëvolueerd. (p.356-357) “Het taaldecreet van 6 september 1973 (…) 

sloot in feite de periode van de taalwetten af.” Het eentalig Vlaanderen, met een zelfstandige en afgebakende 

culturele ruimte en dito onderwijs, waren de vruchten van de taalbeweging. De splitsing van Leuven maakte 

van een administratieve eentaligheid ook definitief een territoriale eentaligheid in Vlaanderen. Met dit doel 

bereikt werd het nieuwe doel van de Vlaamse Beweging de politieke en institutionele zelfstandigheid.  
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Dit is maar een korte bespreking van een lijvig boek, waarin vooral de conclusie van belang is. De culturele 

ontvoogding ligt nu achter ons, de Vlaming heeft zich opgewerkt (ook economisch) en het Nederlands heeft zijn 

positie naast het Frans afgedwongen. Dit was lang de hoop en het doel waar Van Haegendoren destijds zo op 

hamerde, een noodzakelijke stap voor verdere ontvoogding. Nu die eerste stap gezet is, is het dan ook tijd voor 

verdere ontvoogding. Taalkundig mag de Vlaming zich misschien naast de Franstalige hebben gezet, nu moet 

hij dit nog doen op politiek en institutioneel vlak en zijn eigen beleid en geld in handen zien te krijgen. Daarbij 

blijft net als voordien het unitaire België de tegenstander die de Vlaming zo lang mogelijk onder de knoet zal 

houden en als het ware bestelen. Zie hier het doel van dit boek: het Belgisch systeem moet aangevallen en 

bestreden worden, en stap één is het afbreken van de mythes die onder het mom van geschiedenis van 

generatie op generatie doorgegeven worden. Samengevat: de Vlaamse Beweging heeft een grote stap 

voorwaarts gerealiseerd, maar is nog lang niet op bestemming. Maurits Van Haegendoren stapt nog steeds 

resoluut mee! 

De reacties op het werk zijn verdeeld. In de Vlaamsgezinde pers (bvb. ’t Pallieterke) wordt de lof bezongen van 

het tegengewicht voor de Belgische mythe dat Van Haegendoren biedt. Er is echter ook kritiek, op de 

onzorgvuldigheden die vanwege het tijdsgebrek inhet werk geslopen zijn en de historische interpretatie die 

Van Haegendoren zelf geeft. Maar voor de Vlaamsgezinde pers is dit boek aan de vooravond van 150 jaar 

België een zeer welgekomen nieuwe kijk op de geschiedenis.
70

 

 

 

1980: Schatplichtig Vlaanderen
71

 

Zowel in naam als in opzet sluit dit werk direct aan bij Het Geld van de Vlamingen, waar Van Haegendoren ook 

expliciet naar verwijst. Hij schrijft dit werk op vraag van het Davidsfonds, om de schatplichtigheid van de 

Vlamingen aan te kaarten. Een verschil met het boek van slechts twee jaar voordien, is dat enkel het 

overheidswezen besproken wordt, over de bedrijfssector wordt niet geschreven. Het doel is niet een Vlaamse 

staatsstructuur te ontwerpen of de Vlaamse Beweging door te lichten, enkel geld speelt in dit werk een rol. De 

conclusie die Van Haegendoren daaraan verbindt, luidt als volgt: “…ieder volk bekostigt zijn eigen behoeften. 

Het kan geen solidariteitsbijdrage afstaan boven zijn mogelijkheden en nog minder op verdoken wijze de beurs 

worden gelicht.” (p.8-9) 

Zoals we eerder zagen in Het Geld van de Vlamingen gaat het hem erom dat de Vlamingen niet van de federale 

staat ontvangen in verhouding tot de bijdrage die ze leveren. In de context van de economische crisis van eind 

jaren zeventig, begin tachtig levert dit werk een volgende vaststelling op: Vlaanderen draagt 60% van het 

budget van de federale regering bij en betaalt voor 60% de gevolgen van de economisch crisis. Meer nog, deze 
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schatplichtigheid zit ingebakken in de staatshervorming, verandering hiervan dringt zich aldus op. (overzicht 

p.5) De oplossing heet rechtlijnigheid (vanaf p.105): uitgaven per gewest koppelen aan de inkomsten van dat 

gewest. Een doortrekking dus van het federalisme naar de belastingen en de belastinginkomsten. Voor Brussel 

worden de gemeenten afgeschaft en het gewest Brussel ontvangt vanuit de twee anderen gewesten naar 

gelang het inwonersaantal van de beide taalgroepen. Dit ligt in de lijn van het pleidooi voor de subnationaliteit 

dat Van Haegendoren in eerdere werken voerde. Dit alles hoeft echter niet te leiden tot plat separatisme, daar 

zou geen van beide landsdelen veel baat bij hebben. Voor zo’n ongenuanceerd standpunt is Van Haegendoren 

teveel pragmaticus en realist. Het doel dat nagestreefd moet worden is dat van een Vlaanderen binnen Europa, 

waarbij het Belgische niveau kan opgaan in het Europese. (p.117-118) Het is niet de eerste keer dat we dit in de 

werken van Van Haegendoren tegenkomen. 

Niet veel nieuws onder de zon dus, maar merk op dat de waarschuwing voor het separatisme aantoont dat Van 

Haegendoren te nuchter is om zich te verliezen in utopieën. Hem is het nog steeds, na al die jaren, in de eerste 

plaats om rechtvaardigheid en autonomie te doen. De matiging, indien niet in standpunten dan toch in 

taalgebruik, die hij tijdens en na zijn carrière als senator hanteerde, heeft nog steeds de bovenhand. Van 

Haegendoren kaart weer aan, maar uit zijn taal en stijl spreekt niet zozeer de aanklacht, dan wel de pure 

vaststelling van het onrecht. Dat betekent niet dat het onrecht niet aangepakt moet worden, maar het is niet 

Van Haegendoren die zelf op de barricaden zal gaan staan. Hoewel, de pen blijft natuurlijk machtiger dan het 

zwaard. 

De impact van het blootleggen van de ‘financiële transfers’ van Vlaanderen naar Wallonië is in de Vlaamse pers 

aanzienlijk. Overal wordt uitvoerig schande gesproken, Maurits Van Haegendoren opent vele ogen. Het 

federalistisch pleidooi dat hij hieraan verbindt wint op slag aan overtuigingskracht, daar het onrecht dat 

Vlaanderen wordt aangedaan zwart op wit in beeld gebracht is. Helaas blijven concrete reacties bij de VU uit. 

(zie deel III)
72

 

 

1983: Van Taalstrijd tot Staatsvorming
73

 

“In dit werk wordt de oogst die de partijpolitieke Vlaamse Beweging binnenhaalde, vergeleken met de 

prestaties van de niet-partijpolitieke beweging.” (p.9) Met dit lijvige boek, dat in vele opzichten een synthese 

van zijn eerdere werken biedt, beoogde Maurits Van Haegendoren de wisselwerking tussen partijpolitiek en 

niet-partijgebonden groeperingen te onderzoeken en te beoordelen. Daarbij wil hij af van het beeld dat de 

politieke geschiedenis schetst, namelijk het reduceren van politieke verwezenlijkingen tot handelingen van de 

politieke actoren. Hierbij behandelt hij vooral de periode na Wereldoorlog II. Met het werk wil Van 

Haegendoren geen wetenschappelijke studie afleveren, maar wel de nadruk leggen op de grote 

verantwoordelijkheid van de niet-partijpolitieke Vlaamse Beweging. (p.11) Aangezien dit werk geschreven werd 
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door een voormalig lid van zowel de partijpolitieke als de parapolitieke Vlaamse Beweging, is Van Haegendoren 

de uitgelezen persoon om een oordeel te vellen. Het is onmogelijk dit werk los te zien van Van Haegendorens 

eigen ervaring binnen de politiek en bij de Stichting Lodewijk de Raet en het kan daarom als een evaluatie 

gezien worden van deze ervaringen. 

“Meningsverschil kan er niet over bestaan dat politieke Vlaamse Beweging niet uitsluitend partijpolitiek was 

noch kan zijn.” (p.15) Is een Vlaams-nationale politieke partij dan noodzakelijk? Het zijn vaak de anti-Vlaamse 

krachten geweest die de Vlaamse Beweging haar grootste impulsen hebben gegeven en het de Vlaamsgezinde 

politici mogelijk hebben gemaakt vooruitgang te boeken. De politicus moet immers spelen met de kaarten die 

hij heeft. (p.16) De waarde ligt dus in de wisselwerking: de drukkingsgroepen van de parapolitieke beweging 

dwingt de politici tot het opstellen van wetten, waarvan de correcte uitvoering op het terrein afgedwongen 

moet worden door diezelfde parapolitieke beweging. Democratische partijen zijn noodzakelijk, en de 

persoonlijke ambities en belangen moet men erbij nemen. De partijpolitiek wordt hoe langer hoe meer 

bepaald door de Vlaams-Waalse tegenstellingen, de regionalisering van de partijen speelde in de kaart van de 

parapolitieke Vlaamse Beweging, omdat deze makkelijker te beïnvloeden en te sturen zijn. (p.19) Tot zover de 

inleiding, Van Haegendoren lijkt bewust vaag te blijven en bespreekt op geen enkel moment zijn Volksunie, de 

enige echt Vlaams-nationalistische partij die na de tweede Wereldoorlog bestond. 

Daarna levert het boek een nieuw overzicht van de Vlaamse Beweging. Het is niet de eerste maal dat Van 

Haegendoren dit maakt, maar deze keer wordt het iets romantischer gepresenteerd en wordt de tekst 

opgesmukt met meerdere gedichten, die het geheel minder objectief of afstandelijk, maar meer verhalend en 

literair maken. Het geheel wordt verder opgevrolijkt met afbeeldingen en cartoons over de behandelde 

periodes of personen. Het werk vormt zo een contrast naast de eerder droge werken die Van Haegendoren 

voordien schreef. In tegenstelling tot zijn eerdere ‘overzichtswerken’, vooral De Vlaamse Beweging: Nu en 

Morgen, besteedt Van Haegendoren ditmaal wel de nodige aandacht aan collaboratie, repressie en epuratie , 

iets wat hij in zijn ouder werk nog expliciet vermeed. “Collaboratie was een vergissing. Een vergissing is geen 

misdaad. Maar verliezers krijgen, hoe dan ook, ongelijk.” (p.92) Hoewel hij de collaboratie niet goedkeurt, 

integendeel, betreurt hij de demonisering van de gehele Vlaamse Beweging op basis van een paar extremisten, 

iets waar hij zelf, als ‘onbevlekte’ over kan (mag?) oordelen. 

Het is niet dit historisch overzicht dat de kern van het boek vormt. Het is dan ook pas wanneer hij de periode 

na de Tweede Wereldoorlog bespreekt dat dit boek op echt gang komt. Het blijft een historisch overzicht, maar 

vanaf 1945 gaat Van Haegendoren zich veel meer op de partijpolitiek richten. De gedichten worden 

grotendeels achterwege gelaten en het cijfermateriaal neemt weer sterk toe, in de vorm van 

verkiezingsuitslagen. Het gehele werk bespreken zou ons te ver leiden, maar enkele punten zijn zeker van 

belang. Met name het Egmontpact en zijn nasleep. (vanaf p.212) Wie op zoek is naar uitgebreid politiek 

commentaar is hier echter niet aan het juiste adres, Van Haegendoren geeft een eerder neutraal verslag van de 

totstandkoming en van de voor- en nadelen van het Egmontpact. Maar wat hij wel becommentarieert zijn de 

gevolgen voor de Vlaamse Beweging. “De vergissing van de voorstanders van Egmont ligt misschien (…) in het 
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feit dat de mentaliteit van de Franstaligen niet ingecalculeerd werd.” (p.226) Egmont heeft diepe wonden 

geslagen die een sterke radicalisering van de parapolitieke Vlaamse Beweging tot gevolg hadden. De les die 

daar uit getrokken moet worden is dat de apolitieke groepen de politiek moeten blijven beïnvloeden om zo de 

doelen van het volk te verwezenlijken: niet staatshervorming, maar staatsvorming. Het positieve van Egmont 

was voor Van Haegendoren dat het de Vlamingen dwong zich te bezinnen over de richting en de doelstelling 

die men zich voor ogen hield. (p.227) Egmont wakkerde het vuur van de apolitieke Vlaamse Beweging aan en 

lokte een enorm protest uit, dat zich tijdens de formatie van Martens I in verschillende acties van het anti-

Egmont comité uitte. (p. 230) Een verschuiving die optreedt tijdens de opeenvolgende regeringen onder leiding 

van Martens was de aandacht voor de financiële benadeling van Vlaanderen na de staatshervorming. Deze 

wordt uit de doeken gedaan door Van Haegendoren, het was een halfslachtig compromis dat te wijten was aan 

het gebrek aan Vlaams bewustzijn bij een groot deel van de Vlaamse partijen. (p. 251) 

Uit deel III zal blijken hoe Van Haegendoren zich binnen de Volksunie tegenover het Egmontpact opstelde. Zijn 

commentaar blijft in dit boek professioneel, maar kordaat en duidelijk: het Gemeenschapspact is een 

mislukking geweest. 

Bij de totstandkoming van Martens V (kort voor de publicatie van dit werk) was er de oprichting van de 

Vlaamse Regering, die echter niet zaligmakend was. Weer is er van uitholling van rechten sprake, maar “… bij 

dit alles laten de leden van de Vlaamse Regering hun ontmoediging niet blijken.” (p.284-285) In de 

parapolitieke Vlaamse Beweging heerste op moment van schrijven een kalmte, maar misschien was dit slechts 

schijn, aangezien vele communautaire prikkels aanwezig bleven. Na deze politieke ‘geschiedenis’ sluit Van 

Haegendoren af met een betoog over Het Sociaal-Cultureel Vormingswerk in onze Vlaamse Natie. (vanaf p.289) 

Nieuw is dit voor hem niet, hij tekent hier grote lijnen uit voor een Vlaamse natie (geen staat) waarbinnen het 

Vlaams bewustzijn verder moet aangewakkerd worden. Hierbij zijn taal en geschiedenisonderwijs van groot 

belang, de geschiedenis van de Vlaamse Beweging moet onderwezen worden. En het is met een oproep voor 

deze maatregelen dat Van Haegendoren dit boek afsluit, een onverwacht dessert na een uitgebreide 

geschiedkundige en politieke hoofdschotel. 

In zekere zin kunnen we dit werk vergelijken met Verweer en Aanval!, aangezien dat een beoordeling gaf van 

de taalwetten uit 1962. Van Taalstrijd tot Staatsvorming doet iets gelijkaardigs, de recente staatshervormingen 

worden uit de doeken gedaan en voorzien van commentaar. Het grote verschil is dat de commentaar hier 

redelijk beperkt en gematigd blijft, de opruiende taal van de vroegere werken blijft achterwege. Van 

Haegendoren geeft nooit de indruk zelf deel te hebben uitgemaakt van de processen die tot het Egmontpact 

geleid hebben, ondanks zijn rol als senator voor de Volksunie. Het werk is een vergoelijking, noch een aanval op 

de recent genomen beslissingen, het blijft bij een waarneming. Waaruit blijkt zijn invloed of zijn standpunten 

dan wel? Uit de stijl van de eerste helft van het boek. Daaruit spreekt een romantisch gevoel voor een groots 

Vlaanderen dat zijn ganse geschiedenis gevochten heeft en nog nooit zo dicht bij het verkrijgen van zijn rechten 

heeft gestaan. Van Haegendoren klinkt hier dus hoopvol.  
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Hierbij sluit het slotpleidooi van het boek aan, waarin de Vlaamse natie en (de totstandkoming van) het 

Vlaamse volksbewustzijn nog maar eens worden besproken. Uit het boek is duidelijk hoe Van Haegendoren dat 

volksbewustzijn ziet. Maar op deze leeftijd gebeurt dit niet meer met het vuur van vroegere dagen, hoewel hij 

zich duidelijk nog aan de vlam kan verwarmen. Zoals bleek vanaf Het Geld van de Vlamingen schrijft Van 

Haegendoren veel rustiger en meer adviserend dan vroeger, toen hij nog openlijk aanzette tot actie. In zijn 

latere dagen brengt hij dingen onder de aandacht, wil hij mensen van zaken bewust maken, zonder tot 

concrete actie op te roepen. In zijn commentaar lijkt hij zich impliciet te distantiëren van de radicalisering die 

zich in de Vlaamse Beweging heeft voorgedaan en valt steeds weer zijn gematigdheid op. 

Hoewel niet elke recensent dezelfde toekomstvisie had als Van Haegendoren, is de eensgezindheid groot. Van 

Haegendoren weet waar Vlaanderen staat, hoe het er is geraakt en hoe het vooruit moet (ook al valt er over 

het concrete einddoel te discussiëren). Op enkele kleine inhoudelijke kritiekpunten of opmerkingen na wordt 

het boek eens te meer positief onthaald. Zeker voor de jeugd kan het dienen om het Vlaams bewustzijn aan te 

wakkeren.
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1984: Het Activisme op de Kentering der Tijden
75

 

De vraag of dit boek een bewust gekozen eindpunt is, is niet te beantwoorden. De specificiteit van het 

onderwerp doet vermoeden van niet. Het betreft hier namelijk geen ruim overzichtswerk of een ultiem 

manifest, maar een werk over een zeer bepaald onderwerp: het activisme. De kentering der tijden waarvan 

sprake is de Eerste Wereldoorlog. Tijdens WO I ontgroeide de Vlaamse Beweging de taalstrijd en zette ze haar 

eerste stappen richting een Vlaamse Staat. Hierbij mag het beeld van het activisme voor Van Haegendoren niet 

besmeurd worden door de fouten tijdens Wereldoorlog II. (p.5-6) 

Het is weer een puur geschiedkundig werk, waarin het activisme vanaf de Duitse inval tot aan de 

Bormscommissie van 1940 besproken wordt. Hierbij wordt zowel het activisme tijdens de oorlog als de 

repressie uit de doeken gedaan, waarbij de Bormsverkiezing een prominente plaats krijgt. Ook het Waalse 

activisme wordt kort besproken, maar is voor Maurits Van Haegendoren duidelijk van weinig belang. Uit de 

conclusie (vanaf p.140) wordt duidelijk dat Van Haegendoren het activisme geenszins wil ophemelen of 

vrijpleiten van allerhande fouten, maar wel dat hij het zijn gerechtvaardigde plaats wil geven in de grotere 

geschiedenis van de Vlaamse Beweging. Het was één van de belangrijkste stappen in haar verdere evolutie en 

van onschatbare waarde voor het Vlaams zelfbewustzijn, met de Bormsverkiezing als een van de 

symbooldossiers. Er valt wel een zekere vergoelijking af te leiden uit de passage waarin Van Haegendoren het 

activisme naast de collaboratie legt. Hier wordt de verdediging voor het activisme opgenomen en stelt hij dat 

men de activisten de collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog niet kan en mag verwijten. (p.152-154) 

Eindigen doet het boek met korte biografieën van activisten. (vanaf p.159) Hiervoor baseerde Van 
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Haegendoren zich waarschijnlijk op de Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, met korte biografische lemma’s 

over een honderdtal activisten. 

Hoewel het boek niet over de toenmalige politiek spreekt, is het geen apolitiek boek. Hoewel recensies niet 

voorhanden waren, is er reden om te vermoeden dat Van Haegendoren een tegengewicht wou bieden voor 

een boek van Lode Wils over het activisme: Flamenpolitik en Aktivisme.
76

 Daarin doorprikt Wils het 

overheersende flamingantische beeld van het activisme en noemt hij het onder andere een Duitse 

marrionettenbeweging. Aangezien het werk van Wils bij het Davidsfonds gepubliceerd werd, is het 

waarschijnlijk geen toeval dat Van Haegendoren met zijn antwoord niet bij de Leuvense uitgeverij terecht kan. 

Hoewel niet expliciet vermeld is het werk van Van Haegendoren een poging om alles wat Wils had afgebroken 

weer op te bouwen. De blamage voor de Vlaamse Beweging die Wils had veroorzaakt moest rechtgezet 

worden, waardoor Van Haegendoren zich bij momenten enige historische vrijheden lijkt te permitteren. 

 

3. Conclusie 

 

In tegenstelling tot het biografische deel behelst het literaire werk niet heel het leven van Maurits Van 

Haegendoren, maar begint het pas in 1958. Op dat moment is Maurits Van Haegendoren al enkele jaren 

voorzitter van de Stichting Lodewijk de Raet en heeft hij definitief naam gemaakt binnen de Vlaamse Beweging.  

Men zou de werken van Van Haegendoren in drie periodes kunnen indelen, op basis van thema en in mindere 

mate stijl. Het is zelfs mogelijk deze periodes in de tijd af te bakenen. De drie periodes zouden dan ongeveer de 

volgende zijn: 

1. 1957-1960: Over de Groot-Nederlandse cultuur en de culturele opwaardering van Vlaanderen. 

2. 1962-1966: Radicaal militant werk over de gehele Vlaamse Beweging en de KUL. 

3. 1978-1984: Gematigd, geschiedkundig of financieel werk. 

Enkele werken hebben geen plaats in dit overzicht, met name de twee bijdragen over het Sociaal-Cultureel 

vormingswerk in Vlaanderen (1965 en 1967) en Nationalisme en Federalisme (1971), dat tussen twee periodes 

valt. Van de twee kleinere werken kan gesteld worden dat ze in grote mate aansluiten bij de eerste periode, 

Nationalisme en Federalisme behandelen we kort apart. 

In de eerste periode overheersen de objectieve maar ideologisch getinte vaststellingen: Vlaanderen hinkt 

cultureel achterop en moet zich door middel van een (culturele) aansluiting bij Nederland opwerken. Hieraan 

wordt ook een politieke conclusie verbonden, want het cijfermateriaal toont aan dat de Nederlandse cultuur in 

België politiek en financieel gediscrimineerd wordt. In deze periode schrijft Maurits Van Haegendoren nog 
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boeken met weinig politiek engagement, hoewel het al duidelijk om aanklachten gaat. Hij protesteert evenzeer 

tegen de Vlaamse keutercultuur, die zelf mee verantwoordelijkheid draagt voor haar achterstelling, als tegen 

het Belgisch systeem dat deze achterstelling mee in stand houdt. 

Dan breekt een nieuwe periode aan, waarin Van Haegendoren de gehele Vlaamse Beweging beschrijft en 

openlijk aanzet tot actie. Door het creëren van een historisch besef moet in het heden de Vlaamse strijd verder 

gezet worden. Van Haegendoren zal het culturele overstijgen en zonder omwegen voor radicale standpunten 

pleiten. Eén van die standpunten wordt het federalisme. De band met zijn Nederlands-culturele onderwerpen 

blijft duidelijk aanwezig, de culturele band met Nederland blijft belangrijk. Ook de intellectuele ontwikkeling 

van de Vlaming blijft cruciaal, braincraft en een Nederlandstalige elite moeten de economische ontwikkeling 

van Vlaanderen mogelijk maken. Hierin spelen de publicaties over Leuven een rol, die zowel oproepen tegen de 

Franse dominantie in Brabant als tegen de achterstelling van de Vlaming (in dit geval de student) in het Belgisch 

systeem. 

In deze periode bevindt Maurits Van Haegendoren zich als het ware op het hoogtepunt van zijn roem. Zijn 

boeken zijn bestsellers en standaardwerk voor wie inzicht wilt krijgen in de geschiedenis en de problemen van 

de Vlaamse Beweging. In de pers krijgt hij veel aandacht en worden zijn werken met lof onthaald. Deze status 

zou Van Haegendoren nadien niet meer bereiken, hoewel hij zijn reputatie als expert over de Vlaamse 

Beweging voor de rest van zijn carrière gevestigd ziet. 

Nationalisme en Federalisme valt tussen deze twee periodes in, maar sluit in grote mate aan bij de derde 

periode. Het betreft een politiek commentaarstuk en manifest van een op dat moment actief politicus die op 

een beredeneerde manier zijn standpunten wil duidelijk maken en communiceren. Van Haegendoren gaat een 

stap verder dan vroeger, maar op een gewijzigde toon. Hij klinkt gematigd waar hij vroeger opruiend was en 

genuanceerder waar hij vroeger rechtlijnig was. Zoals uit deel III zal blijken, beschouwt Van Haegendoren dit 

werk als zijn manifest wat zijn visie betreft op het Vlaams-nationalisme en zijn toekomstvisie voor België. De 

beperkte impact van het boek was voor hem dan ook een zware teleurstelling. 

De derde en laatste periode begint met een economisch financieel werk en eindigt met een geschiedkundig. 

Hierbij zijn twee inzichten van belang: ten eerste het onder de aandacht brengen van de financiële plundering 

die Vlaanderen ondergaat binnen de federale staat en ten tweede het scheppen van een historisch, Vlaams 

bewustzijn. In beide gevallen biedt Van Haegendoren eerder informatieve werken dan dat hij, zoals voordien, 

actief de kar probeert te trekken. In zijn laatste werk laat hij politiek commentaar zelfs volledig achterwege en 

schrijft hij een historisch werk, dat het heersend historisch besef moet veranderen. Toch blijft in deze periode 

het politieke commentaar hoorbaar. Maar de gematigdheid overheerst en Van Haegendoren klaagt minder de 

dingen aan dan dat hij ze wil constateren en onder aandacht brengen. Van de aandacht die hij in de jaren ’60 

kreeg, blijft slechts een deel over. Hoewel hij nog steeds groot aanzien geniet hebben zijn boeken niet meer de 

impact van weleer. Toch presenteert hij relevante werken, zowel voor het historisch bewustzijn (in de eerste 

plaats bij de jeugd) als voor het ‘politiek’ bewustzijn van de Vlaming in het algemeen. 
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Doorheen de drie periodes tekent zich een beeld af van een mechanisme dat rustig op gang komt (periode 1), 

halverwege op maximale snelheid komt (periode 2) en tenslotte uitbolt, zonder helemaal stil te vallen (periode 

3). 
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DEEL III: de Politieke Van Haegendoren 

 

1. Inleiding 

 

Na meer dan vijftien jaar van gestage groei voor de Stichting Lodewijk de Raet, was de tijd aangebroken voor 

de ondertussen pensioengerechtigde Van Haegendoren om nog een laatste stap te zetten, de politiek in. Deze 

zou de laatste jaren van zijn openbare leven bepalen. De vraag is nu hoe de politiek de standpunten en het 

werk van Van Haegendoren zou beïnvloeden en welke rol hij binnen de Volksunie zou spelen. 

Als Van Haegendoren lid wordt van de Volksunie zal dit een van de eerste keren zijn dat hij zelf geen 

leidinggevende functie heeft in de organisatie waar hij deel van uit maakt. Zowel bij de Stichting als bij het 

VVKS was hij lange tijd voorzitter en als we zijn tegenstanders bij het VVKS mogen geloven, ook een soort 

alleenheerser. Ook in de verschillende comités en raden waar hij in meewerkte bekleedde hij altijd een 

toonaangevende functie. Bij de Volksunie zou Van Haegendoren deze positie nooit bereiken, wat hem bij 

momenten zou frustreren. 

Wat deed de politiek met Maurits Van Haegendoren? Slaagde hij erin zijn ideologisch optimisme om te zetten 

in concrete verwezenlijkingen, of was hij verplicht zich neer te leggen bij de Belgische en politieke realiteit? 

Welke kijk had hij op de interne werking van de Volksunie en hoe dacht hij over het Egmontpact? 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden staat het archief dat Maurits Van Haegendoren zelf bijhield ter 

beschikking. Dit archief bevat een eindeloze reeks parlementaire vragen, antwoorden en andere handelingen, 

alsook een uitgebreide briefwisseling over zeer diverse thema’s. De brieven hebben betrekking op persoonlijke 

activiteiten van Van Haegendoren, maar er is ook interne post van de VU. Verder zijn er nog talloze brochures 

en artikels van eigen hand, over Van Haegendoren of uitgegeven door de VU. Dit alles stelt ons in staat een 

goed beeld van zijn activiteiten en standpunten te krijgen. Voor de meer persoonlijke kant van de zaak bevat 

het archief ook nog een heleboel notities over politieke herinneringen. Hierbij staat zoals gezegd expliciet 

vermeld dat het niet om memoires gaat, maar slechts om herinneringen.
77

 

De combinatie van eigen en officiële bronnen maakt het mogelijk om tot een synthese te komen. Enerzijds gaat 

het om de concrete activiteiten van Maurits Van Haegendoren, anderzijds over zijn persoonlijke mening  en 

visie. Dit is wat Van Haegendoren zichzelf en zijn nageslacht toevertrouwde, wat hij zich herinnerde en wat hij 

wou dat herinnerd werd. 

Dit deel wordt in chronologische perioden opgedeeld, maar vertelt geen rechtlijnig verhaal. Per periode wordt 

naar tendensen gezocht, jaartallen dienen waar nodig als kapstok om het overzicht te bewaren. Naar een 
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chronologisch overzicht van al zijn activiteiten doorheen de jaren moet echter niet gezocht worden, dit deel 

beschouw ik niet als een volwaardige biografie. 

 

2. Van Haegendoren als politicus 

 

A. Hoe het begon 

 

Alvorens de carrière van Maurits Van Haegendoren als senator te bespreken, kijken we kort naar de man in de 

jaren ’60. Dit gebeurt aan de hand van enkele brieven uit deze periode. 

Wat opvalt is de grote omvang en diversiteit van zijn briefwisseling. Maurits Van Haegendoren onderhield 

contacten met allerhande bewegingen en personen in het kader van de Vlaamse Beweging. De 

verscheidenheid aan thema’s is zeer breed. De invloedrijke Van Haegendoren wordt veelvuldig om steun voor 

talrijke initiatieven gevraagd. Maurits Van Haegendoren kon deze dan steunen in eigen naam of in naam van 

zijn Stichting, die op dat moment al een grote verspreiding binnen Vlaanderen had bereikt (zie deel I). De steun 

kwam er dan ofwel passief, door bijvoorbeeld het onderschrijven van een manifest, ofwel actief, door het 

geven van een lezing of voordracht. Verder schreef Van Haegendoren ook redacties van tijdschriften aan, en 

probeerde hij aanwezig te zijn in de pers door het schrijven van artikels en bijdragen. Dit niet enkel in de 

Vlaamse, maar ook in de Franstalige pers. Een laatste soort brieven zijn die van de ‘(aan)klager’ Van 

Haegendoren. Zo schreef hij onder meer een reeks brieven aan ministers over inbreuken op de taalwetten. 

Deze hadden bijvoorbeeld betrekking op de overheidsdiensten, zoals de NMBS of de politie. Dit sluit aan bij 

deel II, het belang van en de problemen met de taalwetten komen in de boeken van Van Haegendoren 

uitgebreid aan bod.
78

 

Zoals al bleek, lijkt Van Haegendoren via meerdere kanalen op de politieke besluitvorming te willen wegen. In 

eerste instantie via zijn boeken, waarmee hij de mensen bewust wilt maken van de problemen en wilt 

aanzetten tot actie. Verder is er de Stichting Lodewijk de Raet, die het Vlaamse volk wilt helpen ‘opvoeden’, 

bijvoorbeeld op het vlak van de Vlaamse Beweging. Ook met het Koördinatiekomitee Taalregeling Hoger 

Onderwijs en het Nationaal Komitee Vijf November wordt duidelijk hoe geëngageerd Van Haegendoren was. 

Dit alles lijkt hem echter niet te voldoen want we zien dat Van Haegendoren los van zijn boeken of zijn Stichting 

ook nog een uitgebreide briefwisseling onderhoudt. Van Haegendoren wil in deze periode zo aanwezig mogelijk 

zijn, zoveel mogelijk invloed uitoefenen ten voordele van de Vlaamse Beweging. Dit gebeurt in deze periode 
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nog volledig vanuit parapolitieke hoek, hoewel zijn boeken zich in deze periode steeds directer gaan richten tot 

de politiek en zullen oproepen tot concrete politieke maatregelen. Maar ook in de volksopvoeding blijft hij 

actief, ofwel als docent ofwel als lid van de Cultuurraad. Hoewel Van Haegendoren steeds breder actief wordt, 

laat hij zijn oude strijdpunten nooit los, hij accumuleert. 

In 1968 krijgt Van Haegendoren een plaats als lijsttrekker van de Volksunie in Brussel aangeboden. Tot dan zijn 

zijn politieke activiteiten beperkt tot zijn verschillende mandaten als voorzitter. Of toch niet? Van Haegendoren 

beschouwt zichzelf bijvoorbeeld wel als opsteller van het wetsvoorstel van Verroken, dat de aanleiding wordt 

voor de Leuvense strijd in de jaren 1960. Op langere termijn zou het voorstel de aanleiding zijn voor de val van 

de regering Vanden Boeynants. Het was voor Van Haegendoren tactisch echter beter dat dit voorstel van een 

CVP’er zou komen en niet van de banken van de Volksunie.
79

 In januari 1971 zou Van Haegendoren enkele 

mensen aanschrijven om zichzelf aan te duiden als ontwerper van het eerste voorstel Verroken, daar dit 

gegeven “wellicht niet zonder historische belang is.”
80

 Ook met de betoging van vijf november 1967 zegt Van 

Haegendoren bijgedragen te hebben aan de val van de regering Vanden Boeynants. Van Haegendoren zag 

zichzelf dus niet helemaal los van het politieke toneel. 

In de aanloop naar de verkiezingen van 1968 kreeg Van Haegendoren dan het aanbod de senaatslijst van 

Brussel te trekken. Dit voorstel kwam bij monde van zijn goede vriend Wim Jorissen (die bij de oprichting van 

de Stichting Lodewijk de Raet betrokken was), maar werd geweigerd. Van Haegendoren wou zijn werk in de 

Stichting niet op de helling zetten voor een “twijfelachtige verkiezing”. Hij achtte het naar eigen zeggen 

onfatsoenlijk “de bekendheid van een parapolitieke activiteit te gebruiken voor partijpolitiek”.
81

 Een concrete 

band met de Volksunie was er immers niet, buiten misschien een persoonlijke, door de “vriendschap” (sic) met 

Jorissen, Vander Elst en Schiltz. Niet dat Van Haegendoren de Vlaamse Democraten niet genegen was, maar 

zijn volledige goedkeuring kregen ze geenszins. Van Haegendoren vatte het zelf mooi samen toen hij zijn 

weigering aan Jorissen bekend maakte: “Blijf ik niet beter de oude reservist die op een bepaald moment kan 

nodig zijn?”
82

 

Het zouden profetische woorden blijken. Jorissen, Schiltz en Vander Elst boden Van Haegendoren kort na de 

verkiezingen een zetel als gecoöpteerd senator aan. Dit gebeurde ondanks enige tegenstand binnen de 

partijraad van Volksunie. Na enige bedenktijd zou Van Haegendoren toehappen. Punt van twijfel was naar 

eigen zeggen zijn bezorgdheid vanwege de Stichting. Hoewel hij “niet meer voor 100% in de Stichting 

geloofde”, was hij bevreesd voor een gebrek aan opvolging. Zijn ervaringen deden hem evenwel inzien dat zijn 

parapolitieke activiteiten hun plafond hadden bereikt, zijn “bovenpartijdige positie” bij de verschillende 
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comités werd niet aanvaard. De vaststelling dat de Stichting haar essentiële rol, die binnen de Vlaamse 

Beweging, had uitgespeeld, maakte dat Van Haegendoren er afstand van deed. Een sprong in het onbekende 

zou de politiek voor hem niet worden, van de Vlaamse problemen was Maurits Van Haegendoren zich tergede 

bewust.
83

 

Uit de politieke memoires van Evrard Raskin (zie ook deel III punt J.) zou blijken dat niet iedereen in de 

Volksunie zich achter de coöptatie van Maurits Van Haegendoren had geschaard. Vooral zijn scherpe 

beoordeling van de collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hem door enkelen zeer kwalijk 

genomen. Maar aangezien het aanbod gedaan was, kon zijn aanstelling niet meer verhinderd worden.
84

 

 

B. De eerste jaren 

 

Van Haegendoren stelt zijn intrede in de politiek als een duidelijke breuk met al het voorgaande voor. Dat kan 

zijn grote twijfel bij zijn beslissing verklaren. Bij een goede lezing wordt evenwel duidelijk dat Van Haegendoren 

zijn rol bij zijn verschillende parapolitieke groepen als uitgespeeld zag, net als de rol van de groepen an sich. Na 

zijn invloed uit te strekken over meerdere parapolitieke bewegingen kwam Van Haegendoren tot de 

ontdekking dat hij het plafond had bereikt.  De stap naar de politiek bleef als enige mogelijkheid over, want van 

pensioen kon geen sprake zijn. Hoewel hij de twijfelachtige positie van lijsttrekker in eerste instantie weigerde, 

bleek het aanbod van een zekere zetel uiteindelijk te mooi om te laten liggen.  

Waarom spreekt Van Haegendoren dan over verregaande twijfels? Twee hypotheses zijn hier mogelijk. Ofwel 

was het pas het aanbod van de Volksunie dat Van Haegendoren deed beseffen dat zijn rol in zijn parapolitieke 

bewegingen uitgespeeld was, ofwel was hij zich hier al vroeger van bewust. Kwam het besef pas na het aanbod, 

wordt de twijfel hierdoor verklaard. Dit is echter onmogelijk te achterhalen, misschien twijfelde hij inderdaad 

omwille van zijn bezorgdheid voor de Stichting Lodewijk de Raet. 

De intrede van Maurits Van Haegendoren in de senaat betekende niet het einde van zijn werk als 

brievenschrijver en ‘(aan)klager’. Vanaf nu gebeurt dit natuurlijk wel op het mooie briefpapier van de senaat. 

1968 zal tenslotte wel een breuk betekenen voor Van Haegendoren als schrijver van boeken voor het grote 

publiek, want tussen 1968 en 1978 verschijnt slechts één werk van zijn hand, Nationalisme en Federalisme, in 

1971. Wel zal hij enkele zwartboeken publiceren, die echter specifiek aan de politiek gericht zijn. 

Achter deze publicatieluwte hoeft geen bewuste strategie gezocht te worden. Als nieuw senator dompelt 

Maurits Van Haegendoren zich volledig onder in de politiek, “het nieuwe nam mij volledig in beslag”, schrijft hij 

in 1972. Het dagdagelijkse politieke werk wordt een voltijdse job, wat uitmondt in talloze parlementaire 
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vragen. Achteraf verwijt Van Haegendoren zichzelf het bijkomstige niet voldoende van het essentiële 

onderscheiden te hebben en op teveel paarden tegelijk te hebben gewed.
85

 In het archief van Van 

Haegendoren zijn inderdaad een hele hoop van zijn parlementaire handelingen terug te vinden, een 

opsomming of een overzicht zou ons te ver leiden. Raskin beschrijft Van Haegendoren dan ook als het actiefste 

lid van de VU fractie in de senaat.
86

 

We staan even stil bij de maiden speech van kersvers senator Van Haegendoren, bij wijze van beginpunt. Deze 

werd gehouden tijdens de dag- en nachtzitting van 28 op 29 juni 1968. De redevoering was gericht tegen de 

Franstalige universiteit te Leuven en was een pleidooi voor de overheveling van Leuven Frans naar Wallonië. 

Het leest als De Ziekte aan de Dijle (zie deel II), samengebald tot een krachtige speech. Voor deze bondigheid 

werd hij zelfs gecomplimenteerd door de toenmalige Senaatsvoorzitter: “Het moge een goed voorbeeld zijn 

voor al de andere sprekers.”
87

 We halen deze eerste vraag kort aan, samen met zijn volgende twee vragen (17 

en 18 juli 1968) omdat ze helemaal in de lijn liggen van de Maurits Van Haegendoren die uit de eerste twee 

delen van dit werk naar voor trad. Na een redevoering over Leuven Frans volgt er een over nationale opvoeding 

en een dag later nog een over de budgetten voor cultuur. Uit de teksten blijkt een zeer goede documentatie, 

cijfermateriaal is uitvoerig voorhanden. Qua inhoud en stijl zijn duidelijke parallellen te trekken met zijn 

boeken. Het lijkt erop dat Van Haegendoren zijn strijdpunten behield, maar zijn werkterrein verplaatst heeft 

naar de zetels van de senaat. 

Van Haegendoren legt zichzelf echter geen thematische beperkingen op, want de stortvloed aan parlementaire 

vragen blijft niet beperkt tot bovengenoemde onderwerpen. Van ontwikkelingssamenwerking tot openbare 

ruimte (bijvoorbeeld een bouwproject aan de Naamse Poort te Leuven), de betrokken ministeries maken gauw 

kennis met de nieuwe senator, die ondanks zijn leeftijd niet aan uitbollen denkt. Ondanks de verscheidenheid 

sluiten vele vragen aan bij de eerdere strijdpunten van Van Haegendoren. Veel gaat in essentie over de 

taalkundige problematiek, ook als het bijvoorbeeld gaat om ontwikkelingssamenwerking. Het naleven van de 

taalwetten, met name in de functies op bestuursniveau vormde ook hier de aanleiding tot de vraag.
88

  

Zulke vragen waren niet de uitzondering maar eerder de regel. Maar het is natuurlijk niet enkel de taalwet die 

de politieke agenda voor Van Haegendoren bepaalt, ook bijvoorbeeld jeugdemancipatie (stemrecht vanaf 18) 

en de achterstand van het Vlaams wetenschapsbeleid (braincraft). Dit laatste zal het onderwerp vormen van 

het eerste zwartboek van Van Haegendoren: het Zwartboek Vlaamse achterstand inzake Wetenschappelijk 

Onderzoek.
89

 De parlementaire vragen kwamen voor Van Haegendoren uit “de sferen die mij het best bekend 
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waren.”
90

 Deze laten zich vereenvoudigd samen vatten tot: taalkwesties, cultuur, nationale opvoeding, 

wetenschapsbeleid en lokale Leuvense zaken. 

Het is vanzelfsprekend dat de zogenaamde communautaire breuklijn een grote invloed had op Van 

Haegendorens werk als senator. Een aangeklaagde achterstand was steevast een Vlaamse tegenover een 

Franstalige, een taalkwestie was altijd een inbreuk door Franstaligen ten koste van het Nederlands. Hierin sloot 

hij dicht aan bij zijn boeken, hoewel de politieke taal natuurlijk iets meer nuance behoefde dan die van een 

onafhankelijk schrijver. En onafhankelijk is Van Haegendoren als senator natuurlijk niet. Hij maakt niet alleen 

deel uit van zijn partij, maar ook van de Cultuurraad voor Vlaanderen (vanaf 1970).  

Om na te gaan of dit een grote invloed had op zijn eerdere standpunten, bekijken we een ontwerp van een 

“Nationaal Statuut Brussel” door de Volksunie uit 1967. Er zijn grote parallellen te herkennen met de 

voorstellen uit Vlaanderen Eisende Partij!!!, uit 1966 (zie deel II). Concreet: het vastleggen van het Brusselse 

gebied en een splitsing van de provincie Brabant. Ook enkele standpunten van de cultuurraad (vanaf 1971, met 

Van Haegendoren als ondervoorzitter), zoals culturele autonomie voor de taalgemeenschappen, lijken zo uit 

Van Haegendorens werk te zijn geplukt.
91

 De standpunten van de Volksunie over Brussel liggen in deze periode 

in de lijn van die van Van Haegendoren, hoewel zijn nota’s hieromtrent enigszins worden aangepast door de 

partij.
92

 

Wat duidelijk wordt, is dat Van Haegendoren in grote mate trouw blijft aan de standpunten die we eerder in 

zijn boeken zagen. Dat hij hiermee de koers van de VU bepaalde is echter een utopie. Ondanks zijn warme 

ontvangst bij de partij (een speech op de overwinningsmanifestatie te Antwerpen, 26 mei 1968), betreurt hij 

het achteraf niet “het algemeen beleid van de partij mede bepaald te hebben.”
93

 Deze opmerking is 

opmerkelijk, want Van Haegendoren gaf niet de indruk langs de zijlijn te staan toekijken. Uit zijn 

‘herinneringen’ blijkt immers hoe hij vanaf augustus ’68 lid werd van het partijbestuur en later ook van de 

interparlementaire Raad voor de Benelux, via dewelke hij contact onderhield met Nederlandse collega’s. Ook in 

de VU fractie van het arrondissement Leuven speelde hij een rol en voor het tijdschrift van de VU, “Wij”, zou hij 

regelmatig bijdragen schrijven. En toch vond hij het nodig op te merken dat hij er niet in slaagde het algemeen 

beleid mee te bepalen, iets wat in de latere jaren duidelijk zou worden. Uit zijn notities over zijn vroege periode 

in het arrondissement Leuven blijkt al wat een ongelooflijke knoeiboel partijpolitiek kon zijn, maar de echte 

frustraties moesten op dat moment nog komen.
94

 

Vanaf 1969 nam Van Haegendoren ook deel aan de vergaderingen van de Commissie Grondwetsherziening, 

hoewel niet als officieel lid. Een resultaat hiervan was de VU campagne “Geen Grendels”. In deze periode 

beschouwde Van Haegendoren zich als volwaardig lid van de VU ploeg, hoewel hij zijn tactische meerdere 

moest erkennen in onder andere Hugo Schiltz. Qua standpunten plaatst hij zich ook grotendeels op dezelfde 
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lijn als de rest van de VU.
95

 Van Haegendoren bleef druk aan het werk, niet alleen met een nieuwe rist 

parlementaire vragen en zijn activiteiten bij de Commissie Grondwetsherziening, maar hij publiceerde ook nog 

een nieuw Zwartboek: het Zwartboek Culturele Achterstand van de Nederlandssprekende Gemeenschap.
96

 

Parlementaire vragen, vergaderingen van commissies en zwartboeken, zo vallen de eerste jaren van senator 

Van Haegendoren samen te vatten. In 1970-71 komt hier nog iets bij: een nieuw boek, Nationalisme en 

Federalisme. Het werd geschreven in de loop van 1970, maar pas gepubliceerd in 1971, volgens Van 

Haegendoren te laat om nog actueel te zijn. Inhoudelijk wordt het werk in deel II besproken. Van Haegendoren 

noemt het boek een mislukking, het ging ten onder door een verzadiging van de Vlaams-nationalistische markt 

en een gebrek aan publiciteit. Toch schrijft hij volledig achter zijn boek te staan. Hij wou zeggen wat op dat 

ogenblik voor Vlaanderen moest gezegd worden. “Dat was belangrijker dan mijn strikt persoonlijke mening als 

prediker in de woestijn te verkondigen.”
97

 Toch kreeg het boek heel wat persaandacht, ook in Franstalig België. 

Dit werd mede in de hand gewerkt door de uitgave van een Franstalige brochure (“Défi aux Féderalistes”, 

1972). De recensies waren overwegend positief (zie deel II), maar desondanks liet het boek geen positieve 

nasmaak achter bij Van Haegendoren zelf.
98

 

Het boek kadert in de nasleep van wat soms de eerste staatshervorming wordt genoemd. In 1970 voerde 

toenmalig premier Gaston Eyskens een grondwetsherziening in, die voor het eerst een economische 

gewestvorming inhield. Ook werd een zekere culturele autonomie voor Vlaanderen en Wallonië mogelijk door 

de oprichting van twee cultuurraden met beperkte bevoegdheden. Voor het federale parlement werd de 

‘alarmbelprocedure’ ingevoerd, die de Franstaligen moest beschermen tegen de Vlaamse meerderheid. Deze 

eerste staatshervorming zou verre van volmaakt blijken en voor talloze conflicten zorgen vanwege vage 

verwoordingen en verschillende interpretaties.
99

 

Alsof dat allemaal niet volstond werkte Van Haegendoren ook nog mee aan de Gemeenteraadsverkiezingen 

van 1970. Het waren zijn eerste stappen in de lokale Leuvense politiek. Vanaf dan zou hij bij kiescampagnes 

instaan voor de Leuvense donateurs. Voor de verkiezingen van 1971 kwam Van Haegendoren op als provinciaal 

senator via het arrondissement Leuven. Hij noemt deze campagne een hoogtepunt in zijn leven. Van 

Haegendoren was vooral onder de indruk van de militanten van de VU, de ‘gewone’ mensen die zich volledig 

inspanden voor de partij. De campagne werd een succes voor de VU en Van Haegendoren raakte verkozen als 

provinciaal senator en zou dit blijven tot aan het einde van zijn mandaat. 

 In 1971 verscheen ook nog een derde zwartboek, het zwartboek van de Liberté du Père de Famille, gericht 

tegen een wet die het Nederlandstalige onderwijs te Brussel sterk zou kunnen ontmoedigen.
100

 De oprichting 
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van een commissie voor onderwijs door de VU zou dan weer tot een uitvoerige documentatie leiden over het 

schoolpact.
101

 Tussendoor trad Van Haegendoren nog regelmatig op als spreker in lezingen of debatten. 

Duidelijk is dat Van Haegendoren, ondanks zijn hoge leeftijd, zich volledig toelegde op zijn nieuw vak. Net zoals 

voordien probeerde hij zoveel mogelijk werk te verzetten en leek hij een zo groot mogelijke rol te willen spelen. 

De omvang van zijn activiteiten wordt pas echt duidelijk wanneer men de uitvoerige documentatie bij zijn vele 

vragen en zijn drie zwartboeken bekijkt, zorgvuldig bewaard in zijn eigen archief. Van Haegendoren gaf zich 

volledig en probeerde tegelijkertijd te zeggen “wat er voor België op dat moment het best werd gezegd”, door 

middel van een nieuw boek. De druk en de invloed die Van Haegendoren voordien probeerde uit te oefenen 

door middel van zoveel mogelijk parapolitieke bewegingen lijkt hij nu binnen de politiek te willen 

verwezenlijken, door zoveel mogelijk hooi op zijn vork te nemen. Het enige dat hem in deze periode zou spijten 

was dat hij er niet in slaagde de besluitvorming van de Volksunie te beïnvloeden, zo noteert hij achteraf.
102

 

In zijn memoires bevestigde Raskin dit beeld. Maurits Van Haegendoren was de enige die meer werk verzette 

in de senaat dan fractieleider Wim Jorissen en behoorde tot het kruim van de Volksunie afgevaardigden.
103

 

 

C. De twijfels van 1972 

 

In 1972 brengt hij deze gevoelens van twijfel weer tot uiting. Van Haegendoren vraagt zich af of hij wel iets kan 

bereiken in de partij. “Bij topzaken of interne kwalijke kwesties geraak ik niet betrokken.” De anti BSP 

campagne voor de val van Eyskens II deed Van Haegendoren inzien dat hij “op zulke zaken geen invloed had.” 

104
 Nochtans was Van Haegendoren zeker geen werkeloos toeschouwer. Via de cultuurraad had hij een hand in 

de totstandkoming van het Cultuurpact van ’72, waarvoor hij het voorstel “Decreet tegen de Discriminatie” 

indiende en dat hij mee goedkeurde.
105

 Dit pact betekende een belangrijke stap op de weg naar culturele 

autonomie voor Vlaanderen en had voor Van Haegendoren een grote betekenis. 

Dat er desondanks sprake was van twijfels bij de interne werking van de VU, blijkt uit de uitvoerige notities die 

Van Haegendoren hierover maakte. De Volksunie verenigde immers zowel elementen uit de (extreem)rechtse 

Vlaamse Beweging (Were Di, ’t Pallieterke), al dan niet besmet door de collaboratie, als progressieve, linkse 

flaminganten. Met zijn Groot-Nederlandse visie neigde Van Haegendoren meer naar een sterk gezag, zonder 

zich tot enig neofascisme te laten verleiden. Sociale, Vlaamse ontvoogding is het belangrijkste wapen in de 

strijd tegen “onze enige vijand, het Belgisch Bestel.”
106

 Er gaapte aldus een kloof tussen zij die de Volksunie 
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beschouwden als de voortzetting van het VNV en zij die voorbij het louter taalkundige keken en een groter 

sociaal project in gedachten hadden. Deze tegenstelling maakte een democratische werking aan de top 

onmogelijk en maakte het voor Van Haegendoren moeilijk zijn plaats in de partij te vinden. Voor de vele 

militanten van de partij had hij dan weer niets dan bewondering.
107

 

De “povere start” bij de oprichting van de Volksunie zou volgens Van Haegendoren haar grootste zwakte 

worden, vanwege de ballast van de oude garde (waartoe hij zichzelf niet rekende). Moest de partij in de jaren 

’60 van start zijn gegaan met een volledig propere lei, dan had ze in de jaren ’70 en nadien aan deze 

monumenten voorbij kunnen gaan. De snelle groei van de VU weekte daarbij nog enkele oneerbare ambities 

los, waardoor enkele onbekwamen hun intrede in de partij konden doen.
108

 

Naast deze bedenkingen schreef Van Haegendoren nog een persoonlijke beoordeling van alle leden van het 

partijsecretariaat. Hierbij ging hij zeer kritisch te werk en nam hij geen blad voor de mond. Hij geef zijn 

persoonlijke kijk op de zaken en legt zo de ideologische tegenstellingen aan de partijtop bloot. Zijn analyse van 

veel van zijn collega’s is bij momenten bikkelhard, ondanks zijn respect voor of persoonlijke vriendschap met 

velen onder hen. Voor zij die het verdienen is hij lovend, maar zij vormen een minderheid.
109

 

Een overzicht van alle betrokkenen geven is hier niet aan de orde, maar van grote betekenis is dit natuurlijk 

wel. Uit deze notities over de interne werking van de VU valt af te leiden dat Van Haegendoren niet tevreden is 

met de gang van zaken. Op zijn partij is veel aan te merken en Van Haegendoren houdt zich niet in de 

tekortkomingen aan te brengen. Met zijn persoonlijke standpunten vindt hij moeilijk zijn plaats binnen de 

partijwerking, die ideologisch zo divers is, dat enige rechtlijnigheid ver te zoeken is. Van Haegendoren schrijft 

dit alles na vier jaar voor de Volksunie te hebben gewerkt, wat er op wijst dat dit besef al snel is gekomen. Van 

Haegendoren zit al van in het begin met twijfels, zowel over zijn rol binnen de Volksunie, als over de interne 

werking van de Volksunie in haar geheel. Hoewel niet af te leiden uit de hoeveelheid werk dat hij blijft 

verrichten (Parlementaire Handelingen, Cultuurraad, commissies en bij dit alles een uitvoerige documentatie), 

zouden deze twijfels blijven bestaan doorheen zijn jaren bij de Volksunie. 

 

D. Conflicten binnen de Volksunie 

 

In 1973 wordt Van Haegendoren zich steeds meer bewust van de diepte van de persoonlijke tegenstellingen 

aan het hoofd van de VU. Vooral de tegenstand tegen Frans Vander Elst groeit, hij zou waardeloos zijn voor het 

partijbestuur en niet meegegroeid zijn met het veelzijdige karakter van de partij. De kwestie groeit uit tot een 

poging om ook Wim Jorissen aan de kant te schuiven.  
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Voor Van Haegendoren is er echter meer mis in de interne werking van de VU, want er zijn meerdere 

mandatarissen die voor een ontslag in aanmerking zouden komen. Het zal uiteindelijk Maurits Coppieters zijn 

die opstapt uit het partijbestuur, nadat hij er niet in geslaagd is Vander Elst op non actief te plaatsen. De linkse 

Coppieters kon zich steeds minder vinden in de rechtse koers waar de oudgedienden bij zweerden.
110

 Maar er 

komt meer commentaar op de partijtop, die in een open brief beschuldigd wordt van verraad tegenover de 

nationalistische ideologie. Het nationalisme mocht niet geslachtofferd worden omwille van het  pluralisme.
111

 

De progressieve koers van de partij stuit enkele oudgedienden tegen de borst, wat tot uiting komt in het debat 

rond abortus. Het standpunt van de VU kan op weinig genade rekenen van groeperingen als Were Di, en er is 

gevaar voor een afscheuring in Antwerpen. Van Haegendoren komt ook zelf met de ‘moderne’ koers van de 

partij in aanraking, wanneer zijn wetsvoorstel voor de verhoging van de lonen van kerkelijke mandatarissen 

omwille van het pluralisme van de partij wordt afgeschoten.
112

 

Maar om Van Haegendoren zomaar rechts of conservatief te noemen, klopt ook niet. Samen met o.a. 

Coppieters en Schiltz voerde hij ook verzet tegen Van der Elst, één van de symbolen van de oude, vastgeroeste 

VU. Om Van Haegendorens standpunten te vinden, moet er in zijn werk Nationalisme en Federalisme gezocht 

worden. In dit werk, dat in deel II besproken werd, geeft Van Haegendoren naast zijn model voor het federale 

België ook zijn visie op het volksnationalisme.
113

 “… volksnationalisme beoogt de ontvoogding en 

lotsverbetering van de Vlaamse mensen. Het wil de hefboom zijn tot persoonlijke ontplooiing.” (p.33) Van 

Haegendoren distantieert zich van het extreme nationalisme en wijst daarentegen op de ontwikkeling van een 

volk, zonder asociale, antidemocratische of racistische maatregelen. Van Haegendoren hangt een positief 

nationalisme aan, dat het Vlaamse volk vooropstelt in haar culturele ontwikkeling en haar politieke 

ontvoogding. (zie ook deel II) 

In september 1973 worden de nieuwe statuten voor het partijbestuur aanvaard. Van Haegendoren blijft 

afwezig, daar hij uit solidariteit met het partijbestuur geen tegenstem wou uitbrengen. Vander Elst blijft hem 

een doorn in het oog en de sfeer op de partijbesturen in de herfst van dat jaar ontaardt.  

Voor Van Haegendoren ligt de malaise aan enkele personen die verantwoordelijk zijn voor de chaos aan de top. 

Zelf wordt hij naar eigen zeggen beschouwd als “politicus voor deelstaten, niet voor algemeen beleid.” Hij lijdt 

hieronder, daar hij zichzelf ondanks zijn gebrek aan ervaring en zijn leeftijd, zeker in staat ziet tot het uitvoeren 

van vele taken. Dit bewijst hij voortdurend door zijn uitgebreid werk in de senaat, waar hij aan de lopende 

band vragen blijft afvuren aan zowat alle ministers. Hij probeert ook zijn rol te spelen in het ontwerp van de 

onderwijswet die in 1973 wordt aangenomen.
114
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Nog in dat jaar probeert Hugo Schiltz de partij uit haar isolement te halen. Hiervoor zouden contact gelegd 

worden met partijen uit het centrum, vooral de toenmalige PVV. Van Haegendoren betreurt dit. De 

imagoschade van deze beslissing zou zich nog stevig laten voelen en het deed de geloofwaardigheid van de 

partij geen goed. Beter had ze zich geconcentreerd op het raken van de andere partijen door het uitspelen van 

hun sterkste punt: haar Vlaamsgezindheid.
115

 

Op het congres van Oostende van november 1973 worden de amendementen voor het arrondissement Leuven 

aangenomen, die qua rechtlijnigheid in schril contrast staan met de conflicten binnen de partijtop. De nadruk 

ligt op het volksnationalisme en het federalisme, waaraan in een verenigd Europa van volkeren uiting gegeven 

kan worden. Ook wil de VU het nieuwe Vlaanderen in zijn diversiteit aanvaarden, in naam van het pluralisme. 

Een zelfstandige Vlaamse overheid moet de intellectuele en maatschappelijke ontwikkeling van Vlaanderen 

mogelijk maken door gerichte investeringen.
116

 

Deze standpunten sluiten sterk aan bij de maatregelen die Van Haegendoren in zijn boeken aanbracht. De hand 

van Van Haegendoren was in Leuven veel duidelijker dan op nationaal vlak, waar hij maar niet bij de grote 

beslissingen betrokken raakte. In woorden stond de VU dus hetzelfde voor als waar Van Haegendoren met zijn 

boeken voor wilde staan, maar de praktijk lijkt hem teleur te stellen.  

Maurits Van Haegendoren keek met lede ogen toe hoe zijn partij twee jaar na Nationalisme en Federalisme 

niet tot het besef leek te komen dat het volksnationalisme alles bepalend moest zijn. Waar de BSP het 

socialisme kon volgen moest het volksnationalisme de ideologie van de VU zijn. Dat Van Haegendoren dit in het 

arrondissement Leuven toch invoerde is hem naar eigen zeggen zeer kwalijk genomen. “Dat zal zeker wel 

meegespeeld hebben bij mijn verwijdering uit het partijbestuur.” Op het congres in Oostende overheersten de 

“actuele problemen” zoals aangedragen door Vic Anciaux. Van Haegendoren werd teleurgesteld: “Ik zelf en 

vele anderen waanden zich op een vergadering van de Vlaamse PVV.”
 117

 

In november wordt ook een nieuw partijbestuur verkozen, waar Van Haegendoren zich kandidaat voor stelt. 

Achteraf bekeken beschouwt hij dit als een blunder, daar hij duidelijke tegenkanting kreeg en strandde op 

slechts één stem naast de zijne. Als voorzitter werd, ook al tegen zijn hoop in, Hugo Schiltz verkozen, waar Van 

Haegendoren liever Evrard Raskin had gezien. Op Raskin had hij naar eigen zeggen enige invloed kunnen 

uitoefenen, bij Schiltz was dit uitgesloten.
118

 

De moeilijke houding van de VU in deze periode, gevangen tussen progressieve krachten en een conservatieve 

traditie, wordt treffend weergegeven in een opiniestuk van Koen Dille. Het bespreekt duidelijk de interne 

tegenstellingen en de vele facetten van de achterban van de partij. Het stuk werd gepubliceerd onder de naam: 

“Op welk been danst de Volksunie?” en toont aan dat de interne strubbelingen voor de buitenwereld geen 
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geheim waren.
119

 Tussen de rechts-conservatieve, radicale flaminganten en de links-progressieve gematigden 

bevond de VU zich in een ideologische spreidstand. Om de positie van Maurits Van Haegendoren in te schatten, 

moet weer naar Nationalisme en Federalisme gekeken worden. Van Haegendoren profileert zich hierin als 

radicaal volksnationalist, maar neemt gedecideerd afstand van enk ondemocratisch extremisme. Hij is 

traditionalist en katholiek, maar gezien zijn voorgeschiedenis ook overtuigd antiklerikaal. Van Haegendoren is 

altijd een cultuurflamingant geweest, maar heeft zich hier niet toe beperkt. 

Uit het jaar 1973 blijkt in welk wespennest Van Haegendoren zich gestoken heeft. Hoewel hij zelf zijn uiterste 

best blijft doen om zijn idealen waar te maken, zoals blijkt uit zijn niet aflatende stroom parlementaire 

handelingen, moet hij keer op keer met ongeloof vaststellen dat de interne partijwerking het nationalisme als 

het ware tegenwerkt. De partij verliest zich in persoonlijke vetes en discussies over de te varen koers, te wijten 

aan de ideologische tegenstellingen binnen de Vlaamse Beweging. Van Haegendoren slaagt er niet in zelf een 

bepalende rol te spelen binnen het partijbestuur, meer nog, hij verliest zijn plaats in de partijraad. 

Maar ondanks deze tegenslagen blijft Van Haegendoren proberen, zoals hij altijd heeft gedaan, zowel met zijn 

boeken als met de Stichting Lodewijk de Raet. In de senaat blijft hij dingen aanklagen en ministers en collega’s  

de noodzaak van o.a. onderwijs en ontwikkeling duidelijk maken. Ook als tweede ondervoorzitter van de 

Cultuurraad blijft hij ijveren voor de Vlaamse cultuur en het naleven van de taalwetten. Van Haegendoren blijft 

proberen om de onrechtvaardigheid van de Belgische staat tegenover Vlaanderen onder ogen te brengen en 

recht te zetten. Hij doet dus wat hij al meer dan twintig jaar doet, waarvan tien met zijn boeken: hij probeert 

een bewustzijn te creëren. Dat de VU hiervoor bij momenten meer een hindernis dan een hulp is, stelt hem 

zwaar teleur, hoewel hij zijn werk er niet door opgeeft. 

 

E. De verkiezingen van 1974 en de Lambermont-besprekingen 

 

Na de campagne van 1971 trekt Maurits Van Haegendoren in 1974 de senaatslijst van de VU voor het 

arrondissement Leuven. De ontevredenheid over de top van de partij staat in schril contrast met zijn lof voor 

de plaatselijke werking. De grote troef van het arrondissement, Rob Vandezande werd als tweede op de lijst 

gezet, met als doel de partij tot coöptatie te verplichten indien hij niet verkozen raakte. Dit zou een extra 

mandataris voor Leuven betekenen. Van Haegendoren trok naar de kiezer met een programma gericht op het 

hoger onderwijs en het wetenschapsbeleid. Hier werd natuurlijk een Vlaamse insteek aan gegeven, daar het 

Waalse hoger onderwijs zich bevoordeeld wist.
120
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De aandacht voor het wetenschappelijk beleid is een constante doorheen de ambtstermijn van Van 

Haegendoren, die hierover in 1969 al een zwartboek publiceert en meerdere redevoeringen houdt in de 

senaat. Maar ook later in zijn carrière zal hij dit thema nog behandelen.
121

 

De uitslag van 10 maart 1974 wordt voor de VU een zware tegenslag, de senaatslijst van Leuven blijft steken op 

een goede 18000 stemmen, waardoor er slechts één afgevaardigde verkozen wordt. De oorzaken hiervoor zijn 

voor Van Haegendoren drievoudig en worden bepaald door de sociaaleconomische, de christelijk-vrijzinnige en 

de Vlaams-Belgische breuklijn. Tegen de linkse koers van de BSP kon niet worden ingegaan en door een meer 

Vlaamse opstelling van de PVV en de CVP verloor de Volksunie aan alle kanten kiezers. De pluralistische 

opstelling en de houding inzake abortus hadden een vervreemding van de conservatieve kiezers tot gevolg. De 

noodzakelijke maatregelen die Van Haegendoren aanbood waren veelvoudig, het aanspreken van een jonger 

en vrouwelijker publiek, inzetten op financiële mobilisatie, plaatselijke propaganda enzovoort.
122

 

De uitslag was een reden tot ongerustheid voor Van Haegendoren, die besefte dat Vandezande niet zou 

opgeofferd worden om hem zijn zetel te kunnen laten behouden. De kans bestond ook dat Van Haegendoren 

plaats zou moeten ruimen om een zetel voor West-Vlaanderen te behouden. De enige keuze die Van 

Haegendoren rest is te gaan voor coöptatie, waarvoor hij campagne voert bij het partijbestuur.
123

 Van 

Haegendoren wordt het aanbod gedaan van aan te blijven via coöptatie tot 1976. Het voorstel haalde het en 

Van Haegendoren zou nog twee jaar kunnen aanblijven als senator.
124

 

Kort na de dramatische verkiezingen schrijft Van Haegendoren een nota voor Hugo Schiltz, waarin hij pleit 

tegen toegevingen door de VU en voor een rechtlijnige communautaire politiek bij de Lambermont-

besprekingen. Hierbij moesten Brussel en de splitsing van Brabant de twee cruciale standpunten worden. 

Brussel moest opgelost worden om een “federalisme met twee” mogelijk te maken. De Vlaming in Brussel 

moest wettelijk beschermd worden en hiervoor werd het voorstel van de subnationaliteit weer van stal 

gehaald. Verder moesten cultuurgemeenschappen opgericht worden en moest Brabant volgens de taalgrens 

gesplitst worden. Van Haegendoren achtte de kans op slagen van zijn nota op slechts 10%. Daar hij Schiltz er 

meermaals van beschuldigde een ministerspost te ambiëren vreesde Van Haegendoren dat de integriteit van 

de partij hiervoor zou moeten wijken.
125

 

Van Haegendoren voerde in deze periode een (in eerste instantie intern) pleidooi voor het federalisme. Het 

vormen van gewesten om de culturele autonomie mogelijk te maken moest een belangrijk doel zijn. Belangrijk 

was wel dat het een federalisme met twee zou worden en dat Brussel niet zelfstandig, maar in overleg 

bestuurd moest worden. Deze positionering van Van Haegendoren kadert in de Lambermont-besprekingen van 
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mei 1974. Dat Van Haegendoren de partijtop probeerde aan te zetten tot communautaire rechtlijnigheid en 

federalisme toont aan dat hij laksheid vreesde en bang was dat de VU toegevingen zou doen inzake Brussel en 

de faciliteitengemeenten, tegen de Vlaamse belangen in. 

Om het federalisme in België te kunnen bereiken, was een samenwerking met de Waalse federalisten 

noodzakelijk. Van Haegendoren was zich bewust van het nut van het Rassemblement Wallon, daar zij bewezen 

dat de roep om federalisme niet eenzijdig Vlaams was. In een artikel van augustus 1974 voor Spectrum 

Amsterdam is hij het Rassemblement Wallon dan ook erkentelijk voor het ingang doen vinden van een 

federalisme met twee ten zuiden van de taalgrens.
126

 

Ondanks deze positieve houding tegenover het RW draaiden de Lambermont-besprekingen van mei 1974 op 

niets uit. Bij deze onderhandelingen waren naast de VU en het RW ook het FDF betrokken. Onderwerp was de 

Brusselse rand, maar vooruitgang richting een staatshervorming werd niet geboekt.
127

 Veel zicht op de 

onderhandelingen had Van Haegendoren niet, maar de vrees dat  Hugo Schiltz toegevingen zou doen om zijn 

ministeriële ambities waar te maken noopten hem tot zijn pleidooien voor rechtlijnigheid. Het afspringen van 

de besprekingen leidden voor de VU weer tot “kleurloze en mijns inziens futloze oppositie.” De kijk van Van 

Haegendoren op zijn partijtop wordt steeds negatiever.
128

 Voor de VU zou de deelname aan de onderhandeling 

wel een poort zijn tot een latere regeringsdeelname. Deze toegeeflijkheid kon bij vele nationalisten op weinig 

steun rekenen. 

In de herfst en winter van 1974 ziet Van Haegendoren het zwart in. Hij blijft zelf hameren op de splitsing van 

Brabant om de Brusselse gewestvorming tegen te gaan. In de cultuurraad blijkt dat de VU meer en meer afdrijft 

van de PVV en de CVP. Het weinige dat Van Haegendoren kan doen om dit tegen te gaan onderneemt hij. Een 

toenadering tot de BSP lijkt weinig waarschijnlijk door het egoïstisch opportunisme van Schiltz. Ook het 

jubileum van het Davidsfonds is geen reden tot vieren, Van Haegendoren ziet het verzanden tot een 

opgeblazen conservatisme. Zelfs binnen het arrondissement Leuven komt de VU tot stilstand. Bij gebrek aan 

werk als beloning voor militanten of positieve vooruitzichten is het moeilijk de partij op gang te houden. In de 

VU lijkt de apathie te regeren en Van Haegendoren slaagt er niet in de bakens te verzetten.
129

 

Dit betekent niet dat Van Haegendoren opgeeft of het hoofd laat hangen. Hij blijft een zeer actief senator, is 

nog steeds prominent lid van de cultuurraad en maakt deel uit van de nieuwe gewestraad voor Vlaanderen. 

Ook blijft hij lezingen geven en speecht hij op de Guldensporenherdenking over zijn ‘radicaal federalisme’. 

Zoals steeds probeert hij de mensen bewust te maken van wat er nodig is en dat iedereen hierin zijn rol moet 

spelen. Dat blijkt dat hij zijn eigen partijtop hiervan bewust moest maken, zal waarschijnlijk een zware 

teleurstelling geweest zijn. 
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F. Het “kleurloze jaar” 1975 

 

In 1975 krijgt Van Haegendoren het gevoel dat hij bewust aan de kant geschoven wordt. Zijn parlementair 

mandaat loopt stilaan ten einde en hij gaat zich daardoor minder actief “opdringen”. Nota’s zoals tijdens de 

Lambermont besprekingen zal hij achterwege laten. Hij richt zich volledig op het parlementaire werk en op de 

cultuurraad, waar hij onder andere oppositie voert tegen het decreet op volwassenenvorming.
130

 Ook in het 

arrondissement Leuven lijkt Van Haegendoren zich meermaals te ergeren aan de gang van zaken. De tijd gaat 

voorbij, Van Haegendoren blijft een actief parlementariër (wetsvoorstel Kerk en Staat mei 1975) die steeds 

nuchterder het intern verval van zijn partij aanschouwt.
131

 

In september 1975 vindt een bezinningsweekend plaats  te Drongen, georganiseerd voor het partijbestuur, alle 

parlementsleden en alle arrondissementvoorzitters. De opkomst blijkt dramatisch. Vic Anciaux benadert Van 

Haegendoren in verband met zijn kandidatuur voor het voorzitterschap. Van Haegendoren beslist echter Schiltz 

te steunen, “ondanks zijn fouten.” Ook lijkt het wippen van Schiltz, die nog niet zeer lang aan de macht is, niet 

opportuun voor het imago van de partij.
132

 

In de herfst van 1975 vinden geheime onderhandelingen plaats tussen Moreau (staatsecretaris voor sociale 

zaken voor het RW) en Lode Claes, senator voor de VU. Als deze gesprekken uitlekken naar de pers schaart de 

VU zich achter de poging om een federalisme met twee te ontwerpen met draagkracht in beide landsdelen.
133

 

In een persoonlijk nota neemt Van Haegendoren standpunt in, hij zal deze nota evenwel niet verspreiden. Een 

allesomvattend ontwerp lijkt hem niet opportuun alvorens zo veel mogelijk, zo snel mogelijk op gebied van 

cultuurautonomie gerealiseerd is. Ook blijft hij zich kanten tegen een apart statuut voor Brussel dat de stad 

haar eigen fiscaliteit zou geven. Volgens hem gaan de gesprekken voorbij aan de Vlaamse druk die nog steeds 

bestaat. Het is niet het enige intern protest, zo noemt Raskin de gesprekken onaanvaardbaar gezien de rol van 

de VU als oppositiepartij.
134

 De geheime gesprekken tussen de PVV, CVP en VU worden met onmiddellijke 

ingang gestaakt. Van een kleurloze tijd is geen sprake meer, een akkoord tussen de drie Vlaamse partijen lijkt 

haalbaar.
135

 Op de vergadering van de Verenigde Fracties van de VU wordt op negen oktober beslist dat de 

partij zich moet concentreren op de oppositie, alle gesprekken zonder toestemming van het partijbestuur en de 

partijraad worden gestaakt.
136

 In de Nieuwe Kijk, het “Informatieschrift van de Volksunie in het arr. Leuven”, 
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wordt een artikel gepubliceerd dat de verdediging van de onderhandelingen opneemt. Een democratische 

partij moet samenwerken om het doel van alle Vlaamsgezinden, federalisme met twee, te verwezenlijken.
137

 

Van Haegendoren houdt zich in de nasleep van de gesprekken in grote mate afzijdig. Hij zag er het nut niet van 

in om tegen de “verdoken ambities van Schiltz, de allergie van Jorissen en het egocentrisme van Claes” in te 

gaan. De VU dreigt voor Van Haegendoren het slachtoffer te worden van de toegeeflijkheid van Hugo Schiltz. 

Deze is te wijten aan zijn persoonlijke ambities, de afstand die Schiltz als Antwerpenaar tegenover de Brusselse 

kwestie had en de defensieve positie van de partij. Want “waar men in’t defensief staat sluit men best een 

wapenstilstand.”
138

 

Op de (vervroegde) partijraadsverkiezingen werd vastgelegd dat de functie van partijvoorzitter niet mag 

gecombineerd worden met een ministerspost. Dit fnuikt de ambities van meerderen aan de top van de partij 

en er wordt gefluisterd dat Schiltz besluit op een functie als schepen te mikken. En moest Schiltz er na de 

volgende verkiezingen (1976) in slagen een regeerakkoord te verwezenlijken dat aanvaard wordt door een 

tweederde meerderheid van de partijraad, dan zal diezelfde tweederde meerderheid hem ook een 

ministerspost gunnen, zo concludeert Van Haegendoren. 

Van Haegendoren houdt zich evenwel afzijdig van de interne strubbelingen van de partij. Voor hem is alleen 

nog het parlementaire werk van tel, samen met zijn functie in de cultuurraad. Contacten met de basis probeert 

hij wel te onderhouden, door middel van lezingen en door een actieve deelname aan de dialoogdag.
139

 Het lijkt 

erop dat Van Haegendoren zich neerlegt bij de toegeeflijkheid en versoepeling van de partij. Zelf blijft hij wel 

zijn eigen koers varen, die nog steeds resoluut richting federalisme leidt dat hij in 1971 (Nationalisme en 

Federalisme) beschreef. Voor Van Haegendoren is de VU een oppositiepartij en zo gedraagt hij zich in de 

senaat, door zoals vanouds het vuur aan de schenen te leggen van wie de Vlaamse rechten schendt. 

 

G. Over de voorzittersverkiezing van 1975 en februari 1976 

 

In een brief aan Hugo Schiltz op 29 oktober 1975 verklaart Van Haegendoren zich achter zijn kandidatuur te 

scharen. Hij voegt aan deze brief een “Concept van protocol tot partijleiding” toe, waarin hij zijn visie voor de 

partijleiding uit de doeken doet. Daarbij spelen zaken als ploegvorming, openheid van informatie en brede 

contacten, ook met het publiek, een belangrijke rol. Het klinkt bij momenten als een les die Van Haegendoren 

veertig jaar eerder op een Gillwel cursus had kunnen geven.
140
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De oppositie tegen Schiltz wordt gevoerd door Jorissen en Vander Elst, twee oudgedienden van de partij. Ook 

deze twee proberen Van Haegendoren te overtuigen hun kandidatuur te steunen. Hierbij wordt Schiltz 

geviseerd als zijnde verantwoordelijk voor de achteruitgang van de partij. Voor Vander Elst en Jorissen stelt H. 

de Bruyne (broer van Arthur de Bruyne) zich kandidaat. De derde hoopvolle is Vic Anciaux, die de toekomst van 

de VU in haar vernieuwing zag.
141

 Uiteindelijk zal Schiltz het in de derde ronde halen van de Bruyne, waarna 

Paul Peeters tot algemeen secretaris werd verkozen.
142

 Schiltz krijgt dus de steun van de partijraad en Anciaux 

(geruggensteund door Lode Claes) zag zich verplicht weer in zijn schulp te kruipen. De campagne bevestigde 

voor Van Haegendoren nog maar eens het geruzie en de achterklap aan de top van de partij, waarbij vooral 

Jorissen het erg bont had gemaakt.
143

 

In de arrondissementsraad van Leuven krijgt Van Haegendoren wel nog een functie, die van coördinator. Zijn 

“Leuvense kameraden” gunden hem deze functie met het oog op zijn ontslag dat volgens de gemaakte 

afspraken in 1976 zou plaatsvinden. 

Dit ontslag beschouwde Van Haegendoren als onafwendbaar en 1 februari 1976 was dan ook een weinig 

opbeurend vooruitzicht. Toen senator Bouwens in september 1975 erg ziek bleek, moest Van Haegendoren 

zich inhouden om geen “cynische hoop” te koesteren. In geval van vervroegde coöptatie zag het er niet naar uit 

dat hij de zetel aangeboden zou krijgen. Volgens Van Haegendoren heerste bij zijn niet VU collega’s vooral 

ongeloof bij zjn nakend ontslag. Om te tonen dat het niet vanwege zijn hoge leeftijd (72) zou zijn dat Van 

Haegendoren aan de kant werd gezet, zette hij zich nog steeds voor de volle 100% in. Tot 1 februari 1976, 

wanneer de telex van Belga in het parlement aangeeft dat Van Haegendoren en Van In de senaat verlaten. 
144

 

Wanneer Bouwens overlijdt en Schiltz zijn grote appreciatie voor Van Haegendoren uitdrukt, leeft toch de hoop 

op een verlengd verblijf in de senaat weer op. Van Haegendoren wil zelf zeker nog geen stap opzij zetten. 

Hoewel Van Haegendoren vermoedt dat de voorkeur van Schiltz uitgaat naar Van In, probeert hij Schiltz toch te 

beïnvloeden. Vandezande doet hem iets nadien een aanbod van de arrondissementsraad van Leuven om bij de 

gemeenteraadsverkiezingen de lijst te trekken. Van Haegendoren vraagt bedenktijd en wordt ondertussen door 

Van In verslagen in de verkiezing voor de laatste gecoöpteerde Senaatszetel. Het senatorieel mandaat van 

Maurits Van Haegendoren zit erop, de gelukswensen en afscheidsbrieven stromen binnen. Zowel 

tegenstanders als partijleden drukken hun groot respect en hun grote bewondering voor Van Haegendoren 

uit.
145
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H. Na het mandaat: de Egmont-Stuyvenbergh akkoorden of het Gemeenschapspact 

 

Op 24 mei 1977 sluiten de CVP, de BSP, de VU, het FDF en de PSC het zogenaamde Egmontpact. Een half jaar 

later, in februari 1978 wordt dit aangevuld door de Stuyvenbergakkoorden, die enkele aanvullingen of 

wijzigingen doorvoerden. Samen vormen deze akkoorden het Gemeenschapspact dat België verdeelde in drie 

gewesten en drie gemeenschappen. Het zorgde voor een Vlaamse verankering in Brussel, in ruil voor een 

uitbreiding van de faciliteitengemeenten in de Brusselse rand en een pariteit op federaal niveau. Omwille van 

de chaos in de coalitie en de vele onvolkomenheden van het Gemeenschapspact sneuvelt de regering al in 

oktober 1978 en belandt de VU weer in de oppositie. Het zal tot 1980 duren voor de staatshervorming 

definitief wordt.
146

 

Het Gemeenschapspact is voor de VU bepalend geweest. Door mee te werken aan het pact heeft ze stappen in 

de richting van het federalisme kunnen zetten, wat geen enkele Vlaams-nationalistische partij al had bereikt. 

Maar om mee te kunnen regeren deed de VU toegevingen waar geen enkele Vlaams-nationalistische partij ooit 

toe bereid was geweest. Deze toegevingen zijn haar enorm kwalijk genomen en de partij zou de electorale 

klappen die het in de nasleep van het Gemeenschapspact kreeg nooit meer echt te boven komen. 

Hoewel Van Haegendoren zijn mandaat als senator had verloren, betekende dit voor hem niet zijn einde bij de 

VU. In de aanloop naar zo een mijlpaal voor het federalisme is het vanzelfsprekend dat Van Haegendoren zich 

niet zomaar zou wegsteken. Hij blijft ook voorzitter van de werkgroep cultuur van de VU. Via de 

ondervoorzitter van de werkgroep, Van In, blijft Van Haegendoren op de hoogte van het reilen en zeilen binnen 

de senaat. Ook stelt hij een Compendium Standpunten Staatshervorming op, op vraag van het partijbestuur.
147

 

Het doel van de nieuwe werkgroep Staatshervorming, waar Van Haegendoren nog vele jaren actief bij zou 

blijven, was om het radicalisme van het VU federalisme in de verf te zetten, waarbij sloganistiek niet als iets 

negatiefs werd gezien. Een vergelijking van de verschillende partijstandpunten moest aantonen dat de VU al 

veel verder stond.
148

 Voor deze werkgroep zou Van Haegendoren een hervorming van de fiscaliteit ontwerpen 

en resoluut blijven pleiten voor verregaand federalisme (“Een Vlaamse Staat in een Bondsrepubliek België”) 

tegenover de pseudofederale partijen.
149

 Van Haegendoren zou zich uitvoerig documenteren, onder andere 

door de staatsstructuur van andere federale landen te bekijken, alsook de standpunten van de andere 

Belgische partijen.
150
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In het begin van 1976 lijkt een akkoord tussen de VU enerzijds en het FDF en het RW anderzijds onmogelijk.
151

 

In de loop van het jaar zal de VU niet de enige partij zijn die ontwerpen voor de federale staat ontwikkelt. De 

VU zal zich op de andere voorstellen richten om dan zelf een radicaal standpunt in te kunnen nemen. Toch 

verklaart de VU zich bereid na te gaan in hoeverre de verschillen overbrugbaar zijn.
152

 

Van Haegendoren zal een ontwerp voor een grondwettekst uitschrijven en verspreiden. Verder beperken zijn 

activiteiten voor de partij zich tot zijn voorzitterschap van de werkgroep cultuur. Behalve dan in Leuven, waar 

Van Haegendoren tegen wil en dank betrokken blijft bij de plaatselijke politiek. Zoals altijd verzorgt hij de 

financiën voor Leuven, ditmaal bij de verkiezingen in 1976. Maar ook in zijn thuisstad gaat het niet goed met 

zijn partij en verloopt het samenstellen van de lijsten chaotisch. Van Haegendoren zal zelf plaats drie 

betrekken, in een poging wat gewicht te verlenen aan de lijst. Hij wordt voorgedragen als fractieleider voor het 

arrondissement. Het zal uiteindelijk tot augustus 1978 duren vooraleer Van Haegendoren uit de Gemeenteraad 

van Leuven stapt, waar hij met groot eerbetoon door alle vertegenwoordigde partijen wordt uitgewuifd. 

Zonder het Egmontpact had hij naar eigen zeggen nog enkele jaren voortgedaan.
153

 

In maart 1977 vinden parlementsverkiezingen plaats, waar Maurits Van Haegendoren niet bij betrokken wordt. 

Na veel moeite wordt een lijst opgesteld voor het arrondissement Leuven. In een korte speech herinnert Van 

Haegendoren tijdens de arrondissementsmeeting aan het activisme en de lange Vlaamse Strijd. Hij lijkt niet te 

zijn versoepeld in zijn standpunten.
154

 

Dat kan niet over Schiltz en Vander Elst gezegd worden. Hoewel Van Haegendoren over weinig extra informatie 

beschikte wat de onderhandelingen betreft, was hij wel vertrouwd genoeg met de twee VU topmannen om tot 

enig inzicht te komen. Wat voor hem vaststaat is de houding van Schiltz, die in een regering moest en zou 

stappen. Dat Vander Elst hierin meeging, is voor Van Haegendoren te wijten aan een angst om in de schaduw 

te belanden, achter Schiltz. Van Haegendoren weet niet hoe het partijbestuur waar het Egmontpact aanvaard 

werd verlopen was, maar vermoedt een gebrekkige dossierkennis en een reeks persoonlijke ambities. De VU 

had zich nooit een federalisme eigen gemaakt en bleef hangen in slogans. Van Haegendoren betreurt dat zijn 

boek Nationalisme en Federalisme nooit ergens toe gediend heeft binnen de partij. Ook heeft Schiltz volgens 

Van Haegendoren bewust een concreet plan voor een staatshervorming vermeden, om zo zijn 

bewegingsvrijheid te behouden. Voor de rest van het partijbestuur wijst Van Haegendoren persoonlijke 

ambitie, eigenbelang en de tactische sterkte van Hugo Schiltz aan.
155

 

Op de partijraad kwam er meer tegenkanting. Bob Maes zou volgens Van Haegendoren de beste tussenkomst 

leveren. Zelf bekritiseerde hij het Egmontpact inhoudelijk en verklaarde hij dat de minderheid die de tekst 

steunde zich zou moeten neerleggen bij de meerderheid. Alles was echter voor niets, “les jeux étaient faits. De 
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2/3 meerderheid voor regeringsdeelname werd bereikt deels door de houding van Vander Elst, deels vanwege 

onkunde van velen, door chantage, beloften en vooruitzichten.” Niet dat er geen protest was, maar de rechtse 

signatuur van de tegenstanders heeft de linksere VU’ers zich achter Schiltz doen scharen. Ook de nieuwelingen 

volgden de lijn van de partijleiding.
 156

 

Na Egmont kreeg Van Haegendoren het voorzitterschap van de werkgroep Staatshervorming aangeboden. 

Samen met de lof die hij van Hugo Schiltz kreeg, volgens hem een poging om hem zoet te houden en geen 

dissidentie uit te lokken in het Leuvense. Van Haegendoren aanvaardt. Hij voelt zich te oud om in parapolitieke 

kringen te gaan protesteren. “Door de onhebbelijke zijden van het pakt te helpen afvlakken kan ik een kleine (!) 

inbreng hebben om een mogelijk breekpunt later te veroorzaken. En indien het er toch komt kan ik een of 

ander detail verbeteren.”
157

 Een kleine overwinning is voor Van Haegendoren beter dan geen overwinning. 

Van Haegendoren probeert via de werkgroep Staatshervorming toch enig protest te verzamelen. Dit werd door 

Schiltz geminimaliseerd. In deze periode werkt Van Haegendoren ook aan een nieuw boek, Het Geld van de 

Vlamingen, dat hij na de bepalingen van het Egmontpact aanpast aan de nieuwe toestand. Zijn inzichten biedt 

hij aan bij de partij, maar het wordt hem duidelijk dat er voor hem geen plaats meer is. Hij schaart zich achter 

zijn vriend Bob Maes en wacht af. “Geestelijk voel ik geen band meer met de VU.” We schrijven 1 november 

1977.
158

 

In de aanloop naar de Stuyvenberg onderhandelingen drijft de werkgroep staatshervorming haar activiteiten 

op en biedt het een lijvig werkstuk aan Schiltz aan. Het zou een beperkte invloed hebben gehad. Van 

Haegendoren is ondertussen zeer bedreven in de grondwettelijke materie, maar heeft geen mogelijkheden 

meer zich echt nuttig te maken. Onrechtstreeks voedt hij anti-Egmont protest, via contacten met ’t Pallieterke. 

Zijn werk in de arrondissementsraad van Leuven is hij naar eigen zeggen kotsbeu. Van Haegendoren beperkt 

zijn activiteiten tot een absoluut minimum. Aan een colloquium over het Egmontpact van de Stichting Lodewijk 

de Raet werkt hij wel actief mee (februari 1978). In de werkgroep financiën stelt hij het fiscaal stelsel uit Het 

Geld van de Vlamingen voor aan de partij. Ook bij ander Egmontprotest biedt hij voorlichting.
159

 

In januari 1978 wordt het Geld van de Vlamingen eindelijk gepubliceerd. Het boek krijgt vlot de steun van 

iedereen die zich tegen het Egmontpact had opgesteld. Zowel in de Standaard als in de Nieuwe is het boek een 

aanleiding voor een giftig artikel tegen Egmont.
160

 Ondanks de vertraging die het werk opliep en enkele 

onnauwkeurigheden, zou de belangstelling bij publicatie groot zijn. Het werk had de aandacht aan het gunstige 

tijdstip te danken, juist tussen de Egmont- en de Stuyvenbergonderhandelingen in. In de nasleep van het werk 

zou Van Haegendoren een reeks voordrachten geven, meestal in opdracht van het Davidsfonds.
161
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In september 1978 schrijft Van Haegendoren een zoveelste nabeschouwing bij het Egmontpact. Eens temeer 

staat hierbij Hugo Schiltz centraal. Het politiek dier dat Schiltz was, zag zich als ambitieus machtsmens verplicht 

miserie te spelen, “vermits de verkiezingen hem geen kaarten in de hand gaven om abondance te spelen.” 

Hierbij zou Schiltz wel het interne protest in de partij hebben voorzien, zonder het risico te lopen niet aan de 

tweederde meerderheid te geraken, maar het Vlaams parapolitiek protest onderschat hebben. Wat hem rest is 

acht jaar (volgens het aangenomen regeerakkoord, dat na de Stuyvenbergonderhandelingen in 1978 zou 

sneuvelen) meeregeren als client-partij.
162

 

In de loop van 1977 en 1978 werkt Van Haegendoren met W. Meyers samen aan een werk over “Historische 

Slippertjes.” Het moet aan de hand van academische bijdragen enkele historische, Belgicistische mythes de kop 

indrukken naar aanleiding van het ‘rampjaar 1980’. Het boek zou in 1979 als Het Geel en Zwart van de 

Driekleur gepubliceerd worden. 

Na de onderhandelingen van Stuyvenberg is de vraag of de werkgroep Staatshervorming moet blijven bestaan. 

Omdat een beslissing uit blijft, maakt Van Haegendoren van de gelegenheid gebruik om het gemaakte akkoord 

verder te bekritiseren. Veel bijstand krijgt hij hierbij niet van anti-Egmont parlementsleden (Bob Maes 

uitgezonderd). Eens te meer biedt Van Haegendoren zijn fiscaal model aan. Later wijzigt hij echter zijn 

redenering, in plaats van de deelstaten te belonen volgens inbreng, moeten ze gesteund worden volgens 

behoefte, een solidariteitsmechanisme dus.
163

 

In dezelfde periode blijft Van Haegendoren andere anti-Egmont initiatieven steunen. Ook levert hij voor het 

tijdschrift Actueel een artikel over de geschiedenis van de Vlaamse Beweging. Bij Hugo Schiltz dient hij zijn 

werkstuk aan over de negatieve punten van het Gemeenschapspact, die door Schiltz echter grotendeels 

weerlegd of tegengesproken worden.
164

 Het lijkt een futiele poging het intern protest gaande te houden. Bij de 

voorzittersverkiezingen van maart 1978 wordt Schiltz herkozen door de tweederde meerderheid die het 

Gemeenschapspact aanvaardden. Een volwaardig alternatief is er niet.
165

 

Het werk van de werkgroep Staatshervorming is tot stilstand gekomen na de goedkeuring van voorstel 461 in 

de Kamercommissie. Dit had betrekking op het toekennen van bevoegdheden aan de deelstaten. Een 

uitvoerige lijst bedenkingen zou zowat het laatste wapenfeit van de commissie worden. De beoordeling van de 

commissie door Van Haegendoren is redelijk mild. Zelf heeft hij veel bijgeleerd en zijn enkele detailzaken 

gunstig beïnvloed kunnen worden. Het respect voor de werkgroep en haar vele vergaderingen was groot en 

enkele partijleden hebben de negatieve kanten van de staatshervorming ingezien door het werk van de 

commissie. Maar concreet heeft de commissie weinig kunnen bereiken. Het “voeden” van anti-Egmonters lukte 

niet, aangezien deze te weinig deelnamen aan de vergaderingen. De steken die Van Haegendoren kon uitdelen, 

via interpellaties van Jef Valkeniers bijvoorbeeld, waren het weinige waar hij zich aan kon optrekken. Zijn rol 
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blijft echter beperkt tot die van “Maurits de Zwijger.” “Ik voel mij machteloos”, schrijft Van Haegendoren eind 

september 1978. Mogelijkheden tot concrete acties ziet hij niet meer, maar waar het past laat hij zijn mening 

los.
166

 

 

I. De val van Tindemans II en nadien 

 

Als er in 1978 een kortsluiting plaatsvindt tussen de voorzitters van de coalitiepartijen en premier Tindemans 

valt de regering en met haar het Gemeenschapspact. Slechts een jaar heeft het geduurd voor deze splijtzwam 

binnen de VU het land weer naar de stembus voert. Van Haegendoren onthoudt zich van openbaar 

commentaar. De oppositie tegen het Gemeenschapspact voert hij enkel intern, naar buiten toe wil hij de partij 

geen kwaad berokkenen. Met de lijstvorming heeft hij zich niet actief bemoeid. Zoals steeds overheerste bij de 

lijstvorming chaos en eigenbelang. De medewerking van Van Haegendoren aan de kiescampagne blijft miniem. 

In 1980 zal het gemeenschapspact door premier Willy Claes worden geïnstitutionaliseerd, zonder dat de VU 

deel uitmaakt van de regering. 

Tijdens de kiescampagne distantieert Schiltz zich niet van het Gemeenschapspact en richt hij zich op verdere 

regionalisering. Volgens Van Haegendoren wordt hiermee de houding van de Waalse partijen onderschat, de 

houdbaarheid van eisen en toegevingen is in een politiek landschap maar beperkt. De concurrentie van het 

dissidente Vlaams Blok van Karel Dillen is nog geen bedreiging, maar of de kiezer de VU het Egmontpact gaat 

vergeven valt te betwijfelen. Daar alle Vlaamse partijen een meer  Vlaamse koers zijn gaan varen bestaat de 

mogelijkheid dat velen terugkeren naar de traditionele partijen. Van Haegendoren hoopt echter dat de VU 

klappen gaat krijgen via het Vlaams Blok, en afgestraft wordt ten voordele van communautaire hardliners.
167

 

De verkiezingen van 17 december 1978 zouden uitdraaien op een zware nederlaag voor de VU, die bijna 

150000 stemmen verloor. Het Vlaams Blok snoepte haar een zetel af en de VU bevond zich weer in het kamp 

van de oppositie. Die oppositie werd door Schiltz gevoerd “in een stijl die regeringsdeelname op termijn niet 

hoeft uit te sluiten.”
168

 

Van Haegendoren behoudt in deze periode zijn vele contacten. Zo is hij in oktober 1978 aanwezig bij de 

huldiging van Mark Grammens, hoofdredacteur van De Nieuwe, die met de Orde van de Vlaamse Leeuw 

gesierd wordt. Verder maakt hij nog deel uit van enkele anti-Egmont speeches of contacten en geeft hij nog 

steeds lezingen over Het Geld van de Vlamingen. In deze periode houdt vooral het schrijven van Het Geel en 

Zwart van de Driekleur hem bezig.
169
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De kloof tussen Hugo Schiltz en Van Haegendoren groeit recht evenredig met de distantiëring van Schiltz 

tegenover de (radicale) Vlaamse Beweging. Dit is voor Van Haegendoren onaanvaardbaar en hij doet een 

poging tot herwaardering van de drukkingsgroepen van de naoorlogse Vlaamse Beweging. In een onderling 

gesprek zegt Van Haegendoren aan Schiltz dat hij ontslag zou moeten nemen. Anciaux zou de rol als 

partijvoorzitter kunnen overnemen. Op de partijraad in januari 1979 wordt evenwel het vertrouwen in Schiltz 

bevestigd.
170

 

De partijraad van tien februari 1979 wordt “de rotste die ik *Van Haegendoren+ meemaakte.” Aan Schiltz is te 

merken dat hij nog steeds wil deelnemen aan een regering. Voor Van Haegendoren zou de prioriteit het 

terugwinnen van het vertrouwen van de “strijdende” Vlaamsgezinden moeten zijn. Nog op deze partijraad 

wordt Van Haegendoren lid van de onderzoekscommissie ‘secretariaat’. Die commissie zal zich verbinden aan 

geheimhouding en een evaluatie van het partijbestuur maken. De scheuren binnen de partij moesten 

blootgelegd worden. Zo wordt de bevoorrechte positie van de bank Argenta, waarin Willy Kuypers belangen 

had aangeklaagd. Verder voerde de commissie enkele statutaire wijzigingen door binnen de interne werking 

van de VU.
171

 

Op de partijraad van 23 juni zou Jef Valkeniers verkozen worden tot ondervoorzitter. Het zou niet de enige van 

de anti-Egmonters zijn die in het partijbestuur verkozen werd. Schiltz bood hierop zijn ontslag aan dat in 

september in zou gaan. Hij werd opgevolgd door Vic Anciaux. De VU stond voor een verrechtsing, en Maurits 

Van Haegendoren schrijft naar aanleiding van de 11 juli-vieringen een lange brief aan Hugo Schiltz die bol staat 

van verwijten. Voor sommige van deze slaat Schiltz mea culpa en de twee heren vinden enige raakpunten, 

bijvoorbeeld over de gebrekkige vorming die uitging van de partij.
172

 

Als Van Haegendoren na de verkiezing van Vic Anciaux tot voorzitter begin oktober 1979 verslag doet van de 

gang van zaken binnen de VU valt op dat hij steeds minder becommentarieert, maar enkel verslag uitbrengt. 

Over inhoud gaat het in deze periode steeds minder, meer en meer gaat het om conflicten tussen personen. 

Zijn aandacht gaat in deze periode vooral uit naar de herdenkingen rond ‘1830-1980: honderdvijftig jaar 

Vlaamse Beweging’.
173

 

Naar aanleiding van het partijcongres van 15 december 1979 steken bepaalde drukkingsgroepen binnen de VU 

de kop op. Zowel de pro(gressieve)-VU als de VU-jongeren (VUJO) lanceren een tekst met eigen beleidspunten. 

Het congres zelf is evenwel een succes, met een partijbestuur dat zich van enige inmenging onthoudt. Enkele 

amendementen werden aanvaard onder druk van VUJO (bvb. Ecologisme). Als lid van de Congrescommissie 

kreeg Van Haegendoren achteraf een lange, staande ovatie.
174
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In juni 1980 verschijnt “Van Binnenuit Bekeken: de Herinneringen van een VU Parlementslid” van Evrard 

Raskin
175

, dat voor grote ophef zorgt vanwege de imagoschade voor de VU. Van Haegendoren neemt het voor 

het eerst sinds lang nog eens op voor zijn partij en formuleert een reeks bemerkingen bij het werk die hij 

overmaakt aan Schiltz.
176

 

Voor Van Haegendoren is het boek echter ook leerrijk, vooral voor de periode na zijn verwijdering uit het 

partijbestuur. Van Haegendoren komt ook enkele keren aan bod in het boek, maar het oordeel van Raskin over 

Van Haegendoren is overwegend positief. Over Raskins motieven voor de publicatie is Van Haegendoren niet 

zeker. Het effect van het boek is hem belangrijker, want het zal ongetwijfeld afbreuk doen aan het gezag van 

Schiltz en Vander Elst, wat in het belang van de partij was. Dat ook Anciaux in een slecht daglicht geplaatst 

wordt is minder positief. “Hij is nu eenmaal de enige mogelijke voorzitter die hopelijk een comeback van Schiltz 

kan verhinderen.” Raskin had volgens Van Haegendoren beter nagelaten het werk te publiceren en hij zou deze 

bedenking ook aan Raskin overmaken.
177

  

Na juni 1980 werkt de commissie Staatshervorming van de VU toch verder aan de grondwetsherziening. Voor 

Van Haegendoren draait het vooral over de vervanging van ‘Nederlandstalig’ door ‘Vlaamstalig’, voor hem een 

zware miskenning en kleinering van de Nederlandstalige Vlamingen. Hij zal de senaatsfractie van de VU leiden 

in het protest, na vier jaar maakt hij even terug zijn opwachting op de banken van de senaat. Ondertussen lijkt 

het anti-Egmontprotest te zijn stilgevallen. Het Egmontcomité haalt de krantenkoppen niet meer en de mensen 

zien enkel stilstand in het parlement. Protest tegen het koninklijk bezoek aan Antwerpen ter gelegenheid van 

150 jaar België is er wel, maar dit is volgens Van Haegendoren een foute beslissing, onder andere vanwege de 

verdeeldheid binnen de VU over het bezoek. Op vijf juni zou uiteindelijk een minibetoging plaatsvinden.
178

 

Op de activiteiten van de commissie Staatshervorming en enkele persoonlijke contacten na, is Van 

Haegendoren in het najaar van 1980 amper nog betrokken bij de VU. Dit is echter geen gekozen uitdoven van 

een carrière. Van Haegendoren heeft in deze periode de ambitie om provinciaal voorzitter in Brabant te 

worden voor de VU. Zo hoopt hij de verkiezingen te ontlopen en opnieuw gecoöpteerd te geraken. Van 

Haegendoren wil terug naar de senaat, zelfs op 77 jarige leeftijd. Buiten de VU speelt Van Haegendoren door 

middel van lezingen of contacten nog steeds een bescheiden rol. In oktober 1980 schrijft Maurits Van 

Haegendoren op vraag van het Davidsfonds in ijltempo Schatplichtig Vlaanderen, dat nog datzelfde jaar zal 

verschijnen.
179
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J. Fin de carrière 

 

Naarmate 1981 vordert wordt Van Haegendoren tijdens de partijraad van 14 februari aanvaardt als provinciaal 

voorzitter. Tijdens de verkiezing van het partijbestuur gaat Schiltz voor het ondervoorzitterschap en de 

comeback. Schiltz wordt verkozen en Van Haegendorens kandidatuur voor een zitje in het Partijbestuur haalt 

het niet. Maurits Van Haegendorens activiteiten nemen hierna gestaag af, maar hij blijft spreken op Vlaamse 

bijeenkomsten en lezingen geven, vooral over Het Geld van de Vlamingen. Na het succes van Schatplichtig 

Vlaanderen volgen ook nog lezingen over dit werk, terwijl het contact met de partijtop in beide richtingen 

afneemt.
180

 

Het comité voor 150 jaar Vlaamse Beweging is na de mislukte herdenking in het congresgebouw te Brussel op 

sterven na dood. Het wordt een kwestie van zo snel mogelijk de activiteiten stop te zetten. Maar Van 

Haegendoren trekt zich niet volledig terug en blijft opmerkingen en bedenkingen overmaken aan zijn 

partijleiders. Zo doet hij zijn beklag over de kaderdagen van de VU in 1981.
181

 Als op de partijraad van 13 

oktober 1981 een voorstel wordt gedaan om het partijprogramma te ‘actualiseren’ (in linkse zin), wordt dit 

door Van Haegendoren met de grond gelijk gemaakt. Hij vindt het risico op vervreemding met de militanten te 

groot, de aandacht van de partij moet uitgaan naar de staatshervorming. 

Voor de verkiezingen van november ’81 steunt Van Haegendoren de oproep om niet voor het Vlaams Blok te 

stemmen, onder meer ondertekend door enkele Leuvense professoren. Wat Van Haegendoren in de rest van 

dat jaar echter vooral bezighoudt is het literaire. Van Taalstrijd tot Staatsvorming zou in februari 1982 afgerond 

worden en in 1983 verschijnen. In de loop van 1982 zal Van Haegendoren steeds vaker de partijraden aan zich 

voorbij laten gaan. Wel onderhoudt hij zijn contacten met onder andere Schiltz en Anciaux en geeft hij nog 

enkele lezingen over Schatplichtig Vlaanderen. Deze zullen na 1982 eindigen, net als zijn politieke 

herinneringen.
182

 

In 1984 vindt het laatste wapenfeit van Maurits Van Haegendoren plaats, met het verschijnen van Activisme op 

de Kentering der Tijden. In tegenstelling tot zijn vorige twee werken wordt het niet uitgegeven door het 

Davidsfonds, maar door de Uitgeverij der Nederlanden. Van Haegendoren zal zich voor zijn laatste levensjaren 

niet meer actief met politiek, vorming of geschiedenis bezighouden en zich terugtrekken uit het ‘actieve leven’. 

Maurits Van Haegendoren overlijdt uiteindelijk op 3 maart 1994, op 90 jarige leeftijd. 
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3. Conclusie 

 

Na meer dan twintig jaar bij het VVKS en meer dan vijftien aan het hoofd van de Stichting Lodewijk de Raet 

komt Maurits Van Haegendoren terecht in een organisatie waarvan hij de leiding niet in handen heeft. In 

tegenstelling tot voordien krijgt Van Haegendoren bij de Volksunie niet de kans om zelf iets op of uit te 

bouwen, maar moet hij zijn plaats vinden in de bestaande structuren. Desondanks gaat Van Haegendoren er 

volledig voor en begraaft hij zich van in het begin in het parlementair werk. Zoals met zijn boeken en met de 

Stichting wil hij zoveel mogelijk impact hebben en de mensen zoveel mogelijk bewust maken van zijn 

strijdpunten: onderwijs, cultuur en taal. Ook binnen de partij neemt Van Haegendoren zoveel mogelijk werk op 

zich, zonder echter ooit door te dringen tot het niveau waar de beslissingen genomen werden. Hoewel alom 

gerespecteerd en invloedrijk, zal het hem nooit lukken bepalend te worden. 

Dit zorgde bij Van Haegendoren voor twijfels. Terugkijkend op zijn jaren als senator is hij ontevreden over 

zichzelf. “Ik heb mij hals over kop in het parlementair en Leuvens werk gestort, met te grote nauwgezetheid en 

inzet. Had ik er niet beter aan gedaan na betere verkenning van de partij, zo wat meer op afstand een grote 

meneer uit te hangen!”
183

 Hoewel hij ontmoedigd is, zal Van Haegendoren nooit opgeven. Gedurende zijn acht 

jaren als senator zal zijn werkijver en de stroom aan parlementaire vragen nooit afnemen. Het zouden echter 

de ontwikkelingen aan de top van de partij zijn, die waar hij geen vat op had, die zijn twijfels en frustraties 

zouden voeden. 

Ook na zijn ambt van senator zou Van Haegendoren zich volop blijven inzetten voor de VU. Zowel in het 

arrondissement Leuven als door het lidmaatschap van verschillende werkgroepen of door het geven van vele 

lezingen. Naarmate het Egmont- en Gemeenschapspact dichterbij kwamen bleek echter steeds meer zijn 

onvermogen om de partijtop te beïnvloeden. Met lede ogen stelde hij het ideologisch verval vast dat hij weet 

aan de persoonlijke ambities of tekortkomingen van het Partijbestuur. Het Gemeenschapspact was voor 

Maurits Van Haegendoren een grote teleurstelling, en hij zou het Hugo Schiltz altijd kwalijk nemen zoveel 

toegevingen te hebben gedaan. Na 1977 schaarde Van Haegendoren zich resoluut bij de anti-Egmonters binnen 

de VU, zonder tot dissidentie over te gaan. 

Want opgeven zou Van Haegendoren niet doen. Onder het motto ‘interne oppositie, externe steun’ bleef hij 

werk verzetten. Via de commissie Staatshervorming van de partij zou hij blijven ijveren voor de aanpassing van 

het Gemeenschapspact en pleiten voor de sterke communautaire lijn voor de partij. Elke overwinning was 

beter dan geen overwinning en dus bleef Van Haegendoren proberen om de VU van binnenuit te beïnvloeden 

en zette hij nooit een stap terug. In tegenstelling tot de partijlijn bleef Van Haegendoren zijn ideologie trouw en 

ontwierp hij een eigen een model voor het federalisme en voor de splitsing van de fiscaliteit.  
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Om Van Haegendorens persoonlijke standpunten te leren kennen, kan men niet om Nationalisme en 

Federalisme heen. In dit werk, waarvan Van Haegendoren de timing betreurde doet hij zijn persoonlijke visie 

voor België (het federalisme met twee) en zijn ideologische visie voor het nationalisme (volksnationalisme) uit 

de doeken. Voor Van Haegendoren was dit wat voor Vlaanderen gezegd moest worden, het was zijn manifest 

voor Vlaanderen. Maar het boek zou niet de verhoopte impact hebben, mede omwille van een slechte timing 

en een oververzadiging op de Vlaams nationalistische boekenmarkt. Desondanks zou Van Haegendoren voor 

zijn ideologie immer terug naar Nationalisme en Federalisme grijpen en betreuren dat zijn partij dit niet deed. 

Net als tijdens zijn jaren als senator en bij de Stichting wou Maurits Van Haegendoren door zoveel mogelijk 

druk uit te oefenen zoveel mogelijk verandering te weeg brengen. Waar dit in de senaat nog via vragen en 

interpellaties gebeurde, deed hij dit binnen de partij door het schrijven van nota’s en boeken, door het 

voorzitten van werkgroepen en het geven van lezingen. Deze invloed bleef niet beperkt tot de partij, want via 

zijn boeken en lezingen bleef Van Haegendoren een rol spelen in de publieke opinie, zoals hij voordien met de 

Stichting ook beoogde. 

In zijn memoires maakt Raskin duidelijk hoeveel moeite Van Haegendoren placht te doen. “*Van Haegendoren+ 

ging zich steeds te buiten aan ellenlange uiteenzettingen over onderwerpen, die niet zelden van bijkomstige 

aard waren.”
184

 Details waren belangrijk voor Maurits Van Haegendoren. Kleine overwinningen waren ook 

overwinningen. Rechtlijnigheid, over de gehele lijn, bij momenten tot groot ongenoegen van zijn collega’s. Net 

zoals Van Haegendoren in de senaat bij het minste een vraag zou afvuren, zou hij binnen de partij zich altijd 

volledig toeleggen op de Vlaamse zaak. 

Binnen de VU zou zijn harde werk echter weinig verandering teweeg brengen. De ideologische rechtlijnigheid 

die Van Haegendoren zelf tentoonspreidde was niet iedereen gegeven. Langzaam maar zeker begon dit besef, 

samen met de leeftijd een rem zetten op zijn activiteiten. Beetje bij beetje nam zijn activiteit af om zich 

uiteindelijk tot een minimum te beperken. In deze periode verschoof zijn aandacht weer naar het publiceren 

van boeken, waarmee hij zich los kon maken van zijn partij en zijn persoonlijke visie kon geven op wat er voor 

Vlaanderen verwoord moest worden. 

De partijpolitiek heeft Van Haegendoren niet tot enige ideologische versoepeling verleid, maar hem wel de 

beperkingen van de macht doen inzien. Als kleine garnaal in het systeem slaagde Van Haegendoren er nooit in 

zijn stempel te drukken, wat hem misschien niet tot stilstand bracht qua werkijver, maar hem wel ontmoedigde 

en frustreerde. Deze frustraties kwamen in zijn geschriften tot uiting door het genadeloos blootleggen van 

egoïsme en persoonlijke ambitie, ten koste van de Vlaamse zaak. Tot openlijke ruzies liet hij het hierbij niet 

komen, maar duidelijk is dat hij het Hugo Schiltz nooit zou vergeven zijn persoonlijke ambitie te hebben laten 

primeren op de Vlaamse zaak. 
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Wordt het parlementaire werk van Maurits Van Haegendoren los van de VU bekeken, dan wordt het grote 

respect dat hij door zijn gigantische arbeid bij zijn collega’s had afgedwongen snel duidelijk. De tussenkomsten 

van Van Haegendoren werden naar waarde geschat en hij kreeg algauw het aanzien dat passend was voor een 

man van zijn leeftijd. Al te veel impact had hij echter niet. Als enkeling die soms zelfs tegen de partijlijn inging 

was hij niet in staat veel verschil te maken. Als Van Haegendoren los van de VU bekeken wordt, blijkt zijn 

impact beperkt. Maar ook binnen de VU blijkt zijn werkijver niet zaligmakend. Ondanks het grote aanzien dat 

hij genoot, werd hij als senator na minder dan tien jaar afgeserveerd door zijn partij, die voor haar grootste 

kracht geen plaats meer zag op de banken van de senaat. Dit ondanks de grote kwaliteiten van Van 

Haegendoren, wiens positie binnen de partij niet sterk genoeg bleek om hem boven de interne machtstrijd te 

plaatsen. Toen de zetels bij de VU duur werden, was hij het die snel de prijs zou moeten betalen. 
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Deel IV: Besluit 

 

Wanneer Maurits Van Haegendoren in 1983 de gezegende leeftijd van 80 jaar bereikt, wordt hem een liber 

amicorum geschonken. Over Volksopvoeding en Staatsvorming
185

 werd samengesteld door vrienden, collega’s 

en bewonderaars en biedt aan de hand van een reeks korte getuigenissen en artikels een overzicht van waar 

Van Haegendoren voor stond. Het werk is dan ook opgedeeld in de twee pijlers van zijn leven: de 

volksopvoeding en de staatsvorming. Met bijdragen in drie talen (Nederlands, Frans en Duits) en een lange lijst 

van namen en instellingen in de tabula gratulanum geeft het werk een indruk van het respect en aanzien dat 

Maurits Van Haegendoren genoot. 

“Een paar bladzijden schrijven over Dr. Maurits Van Haegendoren is zeer moeilijk, is een bijna onmogelijke 

opgave, want zijn persoonlijkheid is zo veelzijdig, het door hem geleverde werk zo omvangrijk en de 

erkentelijkheid is zo oprecht, dat een paar bladzijden volstrekt onvoldoende zijn.” –Paul Daels
186

 

In deze scriptie heb ik geprobeerd om de veelzijdige persoon die Maurits Van Haegendoren was in beeld te 

brengen. Hierbij kwam zowel de volksopvoeding, eerst als scout en nadien als voorzitter van de Stichting 

Lodewijk de Raet, als de staatsvorming, als zijn senatorschap van de Volksunie, aan bod. Maar daar houdt het 

niet op, want Van Haegendoren publiceerde tijdens zijn leven een reeks boeken, die de grens tussen 

volksopvoeding en staatsvorming overstijgen.  

Veel van zijn werken dienden immers een dubbel doel. Niet enkel waren ze bedoeld ter informatie, om de lezer 

te onderwijzen in de materie, maar ook boden ze oplossingen aan. Zo ontwierp Maurits Van Haegendoren een 

eigen federalistische staatshervorming (Nationalisme en Federalisme) en een fiscaal model voor de federale 

staat (Het Geld van de Vlamingen en Schatplichtig Vlaanderen). Elk boek dat besproken werd, vertrok vanuit de 

Vlaamse cultuur, de Vlaamse geschiedenis of de Vlaamse achterstelling in België. Maar Vlaanderen mocht geen 

beperking betekenen. De Vlaming moest niet enkel naar zichzelf kijken, hij had immers zelf ook schuld aan zijn 

achterstelling, maar ook over de landsgrenzen heen, naar Nederland bijvoorbeeld. Door zich terug te plooien 

op zichzelf zou Vlaanderen zich niet kunnen opwerken, dat gebeurt door samen te werken, door de cultuur en 

de blik te verruimen en door Ontmoeting en Gesprek. 

Deze gedachte propageerde Van Haegendoren niet enkel in zijn boeken, maar in al zijn werk. Door 

ontwikkeling en opvoeding moest elke Vlaming in de eerste plaats zichzelf leren kennen, in de tweede plaats 

Vlaanderen, haar cultuur en geschiedenis, en haar plaats in Europa en de wereld. 

De Scouts zouden hiervoor een eerste stap worden. Na enkele halve pogingen een scoutsbeweging op gang te 

krijgen bij de Leuvense studenten ging Van Haegendoren maar aan de slag aan de top van de organisatie. 

Hoewel hij maar een kleine rol opeist voor zijn regionalisering, drukt hij als verbondscommissaris definitief zijn 

stempel op het VVKS. Tussen 1933 en 1950 geeft hij Vlaanderen een plaats in de internationale beweging. 

Hierbij creëert hij een sterk Vlaams bewustzijn als fundering voor een plaats binnen de wereldwijde 

scoutsorganisatie. Maar de ontwikkeling van jongeren beperkt zich niet tot het Vlaamse bewustzijn alleen. De 

jongeren moeten zichzelf en elkaar leren kennen en begrijpen, hun algemene vaardigheden ontwikkelen en 

een voorbeeld vormen voor de maatschappij. Om deze gedachte kracht bij te zetten schreef Van Haegendoren, 

zoals hij altijd zou doen, boeken, die een eerste basis boden voor de verdere ontwikkeling. 

Tijdens zijn jaren bij de scouts kwam ook de eerste grote tegenkanting. De unitaire Belgische structuren 

verweerden zich kranig tegen zoveel Vlaamsgezindheid en lanceerden in de nasleep van de Tweede 
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Wereldoorlog een persoonlijke kruistocht tegen Maurits Van Haegendoren. Als de geboorte van zijn radicale 

Vlaamse standpunten zich situeert in de repressie na de Eerste Wereldoorlog, zullen deze door de repressie na 

de Tweede Wereldoorlog enkel nog versterkt worden. Ondanks de sterke druk vanuit vooral het Aartsbisdom 

Mechelen biedt Van Haegendoren nog vijf jaar koppig weerstand, vast besloten om zijn hervormingen door te 

drukken en zijn organisatie in de hand te houden. Maar uiteindelijk zou Maurits Van Haegendoren moeten 

wijken en zou er zonder hem moeten verder gebouwd worden. 

Voor Van Haegendoren eindigt het verhaal hier niet. Nadat hij zich had teruggetrokken uit de scouts, ging hij 

over tot de oprichting van een nieuwe organisatie. De Stichting Lodewijk de Raet zou de volgende stap zijn in 

functie van de volksopvoeding. De pluralistische stichting zou een platform bieden aan alle Vlamingen om bij te 

leren, zowel door middel van cursussen als van elkaar. De Stichting bood een unieke kans om kennis te 

vergaren aan mensen die deze kansen vroeger niet kregen. Onder het voorzitterschap van Van Haegendoren 

kende de Stichting een sterke groei, kwamen steeds meer Vlamingen met haar in contact en groeide ze uit tot 

een instituut in Vlaanderen. Het kader hiervoor vormde het gedachtegoed van Lodewijk de Raet, dat vorm 

werd gegeven door Maurits Van Haegendoren. Naast de meer praktische kennis bood de Stichting ook 

cursussen aan over de Vlaamse Beweging, het Vlaamse bewustzijn en de Groot-Nederlandse cultuur. Van 

Haegendoren wou de Vlaming leren wat hij moest weten, in functie van Vlaanderen en de Vlaming. Net als bij 

de scouts was het de individuele ontwikkeling en opvoeding die de ontwikkeling van het Vlaamse volk kon 

verwezenlijken. 

Vanaf de tweede helft van de jaren ’50 zal Van Haegendoren met dit doel in gedachten meer en meer 

publiceren. Waar zijn boeken voordien voor het nichepubliek binnen de scouts bedoeld waren, zal hij vanaf dan 

op een groter publiek mikken. Dit lukt voor het eerst als hij de culturele sector overstijgt en de gehele Vlaamse 

Beweging onder de loep neemt met een radicaal en activistisch werk. De Vlaamse Beweging Nu en Morgen zal 

in twee delen het best verkochte boek van 1962 worden. Samen met de groei van zijn publiek breidt het 

gedachtegoed van Van Haegendoren uit van het culturele naar de politieke situatie van Vlaanderen. Maar de 

doelstellingen blijven dezelfde. De Vlaming moet als het ware opgevoed worden over zijn of haar situatie, om 

er iets aan te kunnen veranderen. Het zou de insteek van al Van Haegendorens boeken blijven, soms actief 

oproepend tot ingrijpen, soms slechts met het doel een aanzet te geven. 

In deze periode is Van Haegendoren ook zeer aanwezig in de Vlaamse publieke opinie. Zijn boeken zijn 

bestsellers en krijgen veel aandacht in de pers. Het forum dat hem geboden wordt nodigt hem uit om verder te 

doen, in deze periode publiceert hij dan ook aan de lopende band werken, die allen uitvoerig aan bod komen in 

de pers. 

In de tweede helft van de jaren ’60 probeert Maurits Van Haegendoren als nooit tevoren druk te zetten op de 

politiek. De reden? De strijd voor Leuven Vlaams, waar hij zich als Vlaamsgezind Leuvenaar nauw bij betrokken 

voelde. Zowel via zijn boeken (De Ziekte aan de Dijle) als via verschillende actiecomités zou Van Haegendoren 

zijn uiterste best doen de Franse universiteit uit Leuven te verdrijven en daarbij de Franse invloed in Brabant 

terug te dringen. Het is in deze periode dat pas echt duidelijk wordt in welke mate Maurits Van Haegendoren 

werk verzet. Niet enkel leidt hij de Stichting Lodewijk de Raet en combineert hij zijn job op het Rijksarchief met 

die van docent aan de avondhogeschool van Brussel, maar hij probeert ook het Vlaamse protest te groeperen 

en de Vijf November betoging op poten te zetten.  

Men zou kunnen stellen dat Van Haegendoren op vlak van protest kwantiteit boven kwaliteit plaatste. Niet dat 

zijn werk minderwaardig was, maar hij wedde op vele verschillende paarden. Maurits Van Haegendoren 

probeerde de druk op te voeren via verschillende wegen, waarbij hij zelf telkens een leidinggevende functie 

had. Van Haegendoren had een beeld voor Vlaanderen, een project voor Vlaanderen en hij wou Vlaanderen 

doen inzien hoe dit te verwezenlijken. Wat bij Van Haegendoren zeer belangrijk is, is dat zijn visie geen utopie 

betekende. Voor alles was Van Haegendoren ook een realist die zich niet blindstaarde op onrealiseerbare 



Maurits Van Haegendoren, van Para- tot Partijpolitiek  Academiejaar 2010-2011 
Masterscriptie in de geschiedenis  Willem Migom 
 
 

95 
 

eisen. Maurits Van Haegendoren idealiseerde de Vlaming ook niet, vandaar de nadruk op de persoonlijke 

ontwikkeling. Als de Vlaming zich niet zou ontwikkelen , zouden we van een Belgique à papa in een Flandre à 

papa belanden. 

In de nasleep van Leuven Vlaams, waarin Maurits Van Haegendoren en zijn drukkingsgroepen een 

onmiskenbare rol hebben gespeeld, krijgt hij van de Volksunie een Senaatszetel aangeboden. Na zijn hele leven 

politiek te hebben beoefend, zonder er deel van uit te maken, was de tijd gekomen om de stap te zetten. 

Ondanks de tegenstand die er bestaat binnen de Volksunie maakt Maurits Van Haegendoren vanaf 1968 deel 

uit van de Senaatsfractie van de Volksunie. 

Daar gaat hij te werk zoals hij dat voordien ook deed, door nauwgezet zoveel mogelijk werk te verzetten. 

Maurits Van Haegendoren stort zich volledig op het parlementaire werk en zal van bij het begin zoveel mogelijk 

druk proberen uitoefenen, onder meer door een niet aflatende stroom parlementaire vragen en interpellaties. 

In de cultuurraad en verschillende werkgroepen van de Volksunie, alsook in de gemeentepolitiek van Leuven 

zal Van Haegendoren proberen een stempel te drukken, zijn project te verwezenlijken. Hierbij geraken zijn 

boeken even op de achtergrond, tot hij in 1972 in Nationalisme en Federalisme zijn project voor België 

voorstelt. 

Maar het besef groeit dat hij binnen de partij niet het hoge woord voert. Maurits Van Haegendoren stelt de 

mengeling van ego’s, persoonlijke ambities en zwakke persoonlijkheden met lede ogen vast. Wat de Volksunie 

doet voor de Vlaamse zaak is niet wat Van Haegendoren zich voorstelt. Ondertussen ondervindt hij ook hoe 

weinig hij dit alles kan beïnvloeden. Maar hij werkt voort en probeert het beste te maken van deze slechte 

situatie. Aan opgeven denkt hij nooit, elke overwinning is een overwinning. Elke komma die voor Vlaanderen 

verplaatst kan worden is beter dan niets. 

Makkelijk is het evenwel niet. In de aanloop naar de Egmont-Stuyvenberg onderhandelingen verliest Van 

Haegendoren zijn Senaatszetel en rest hem enkel nog de werkgroep Staatshervorming. Weinig inbreng heeft hij 

echter niet wanneer Hugo Schiltz voor de VU mee het Gemeenschapspact vorm geeft en de staatshervorming 

er dan toch lijkt te komen. Van Haegendoren kan het maar moeilijk verkroppen dat volledig aan zijn boek 

Nationalisme en Federalisme wordt voorbijgegaan. Het werk was voor Van Haegendoren immers zijn manifest 

voor België en een uitwijding over zijn ideologische standpunten. 

Toch blijft hij verder werken, hoewel hij zelf steeds minder in de VU als partij gelooft. Via de werkgroep 

staatshervorming specialiseert hij zich verder in de federale materie. Veel zoden zet zijn werk niet aan de dijk, 

maar steeds blijft een kleine overwinning beter dan geen overwinning en vecht Van Haegendoren voor elke 

komma die in het voordeel van Vlaanderen verzet kan worden. 

Van dissidentie ziet Van Haegendoren de waarde niet in, ondanks zijn protest tegen het Gemeenschapspact 

blijft hij de VU naar buiten toe steunen. Interne oppositie en externe steun wordt zijn instelling. Hoewel, Van 

Haegendoren begint weer met publiceren, waarbij hij nog steeds zijn eigen visie uitdraagt, die niet strookt met 

wat de VU had bereikt. Hoewel de thematiek verschuift (Schatplichtig Vlaanderen) willen zijn boeken de 

mensen nog steeds informeren en hen bewust maken van de minderwaardige situatie van Vlaanderen. Maar 

ook de volksopvoeding blijft een rol spelen, mensen moeten nog steeds over de Vlaamse Beweging 

geïnformeerd worden (Het Geel en Zwart van de Driekleur). Ondanks de teleurstellingen binnen de partij, blijft 

Van Haegendoren zijn best doen, als het niet in de interne werking van de partij kan, dan via boeken en 

lezingen, of via bijdragen in het tijdschrift van de VU, ‘Wij’.
187

 

Dit is waar Maurits Van Haegendoren voor stond, niet aflatende arbeid, om toch maar een verschil te kunnen 

maken.  
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“Wat opvalt bij Maurits Van Haegendoren is, volgens mij, het enthousiasme waarmede hij de dingen die hem 

lief zijn, verdedigt. Men voelt er de diepe wortels van een overtuiging in, van een liefde die niet versaagt.”         

- Leo Magits
188

 

Die overtuiging was de Vlaamse, die liefde was die voor Vlaanderen en zijn volk. De niet aflatende werkijver 

heeft Maurits Van Haegendoren zijn plaats in de geschiedenis van de Vlaamse Beweging gegeven, maar bleek 

niet opgewassen tegen de intriges en persoonlijke ambities binnen de partijpolitiek. De rechtlijnigheid 

waarmee hij gestaag te werk ging is een voorbeeld voor iedereen, maar veel van waar Maurits Van 

Haegendoren al die jaren voor pleitte is nog steeds niet bereikt. Hij heeft zijn stempel kunnen drukken op de 

opvoeding van velen. Hij heeft op ieder lid van het VVKS, het VVKSM en Scouts en Gidsen Vlaanderen een 

invloed gehad. Maar voor het politieke niveau bleek het niet genoeg. Al zijn werk ten spijt bleef het eerder een 

druppel op een hete plaat dan een golf van vernieuwing. 

Dit besefte hij na verloop van tijd ook, maar desondanks zou hij nooit opgeven, nooit vervallen in plat 

radicalisme of toegeven aan de verlokkingen van een makkelijke zege. Van Haegendoren zou zijn standpunten 

altijd realistisch houden en goed onderbouwen. Maar hij zou in alles wat hij deed ook rechtlijnig blijven. Dit 

bezorgde hem het grote conflict aan de top van het VVKS, waar hij  lang en koppig weerstand zou blijven 

bieden. Tijdens Leuven Vlaams en met de Stichting Lodewijk de Raet probeerde hij een rol te spelen door 

zoveel mogelijk mensen achter zich te scharen. Binnen de Volksunie probeerde hij tevergeefs iedereen van zijn 

standpunten te overtuigen. Dit gebeurde met een heilige overtuiging, maar altijd ingetogen en nooit agressief 

of grofgebekt. Van Haegendoren was een man van de dialoog, en van die noodzaak probeerde hij ook zijn 

medemens te overtuigen. 

“Men moet een kleine veertigtal jaren geleden de toestand gekend hebben waarin het Belgisch 

volksopvoedingwerk toen verkeerde, om de afstand te meten die hij in de feitelijkheden van deze toestand 

heeft moeten overbruggen.” –Leo Magits
189

 

De invloed die Maurits Van Haegendoren heeft gehad op de jeugdwerking en de volwassenenvorming in 

Vlaanderen is zeer omvangrijk geweest. De culturele ontwikkeling van Vlaanderen waarvoor hij in zijn eerste 

boeken herhaaldelijk pleitte is er, mede dankzij hem, gekomen. De politieke ontvoogding waar de culturele 

ontwikkeling toe moest leiden is echter niet gehaald, ondanks zijn enorme inspanningen. Intellectuele 

ontwikkeling bleek voor Maurits Van Haegendoren het hoogst haalbare, op de politieke ontvoogding wacht de 

Vlaming volgens velen nog steeds. 

Volksopvoeding en Staatskunde, in het eerste was Maurits Van Haegendoren succesvoller dan in het tweede, 

maar beide aspecten waren bepalend voor zijn leven en werk. Hiervoor verdient hij ook bewondering en 

waardering als een van de grote mannen van Vlaanderen. 
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Bronnenlijst 

Alle verwijzingen naar dozen en omslagen in de voetnoten hebben betrekking op archief H14263 van AMVC-

Letterenhuis te Antwerpen. Dit is het persoonlijke archief van Maurits Van Haegendoren. Voor de raadpleging 

is de toestemming van de erven verplicht. Het archief werd door Van Haegendoren zelf bijgehouden en 

onderhouden en na zijn dood op zijn persoonlijke vraag aan het Letterenhuis overgemaakt. Daar werd het door 

zijn dochter Mieke Van Haegendoren en door Frans Van Nieuwenhove materieel gezuiverd en zuurvrij 

ingepakt. 

Uit dit archief werden de volgende dozen en omslagen geraadpleegd: 

 (doos) 35, (omslagen) 180-186 

 40, 211-213 

 41, 215-217 

 42, 224 

 45, 231-232 

 49, 249 

 51, 257 

 53,  270 

 57, 290 



Maurits Van Haegendoren, van Para- tot Partijpolitiek  Academiejaar 2010-2011 
Masterscriptie in de geschiedenis  Willem Migom 
 
 

100 
 

 58, 287, 289, 291 

 62, 306 

 64, 317-318 

 68, 339-340 

 69, 343 

 70, 350 

 76, 380, 381, 385 

 77, 389-91 

 86, 432 

 91, 448 

 97, 481 

 101, 493 

 110, 541 

 123, 601.1-8 


