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Eind jaren dertig was de Luxem
burgse socialistische partij de op 
een na grootste politieke partij 
van het land geworden. In 1937 
vormde ze, voor het eerst sinds 
haar ontstaan, een grote coalitie 
met de toentertijd dominante 
Rechtspartij. Deze coalitie bete
kende een beslissende wending, 
niet aileen in de politieke ge
schiedenis van Luxemburg, maar 
ook het Luxemburgse socialis
me. Oat de Luxemburgse soda
listen in de tweede helft van de 
jaren dertig een belangrijke rol in 
het politieke en maatschappelijke 
Ieven gingen spelen, was te dan
ken aan het feit dat ze sinds 1 9 24 
systematisch aan de opbouw van 
een arbeidersbeweging hadden 
gewerkt. In vergelijking met de 
omliggende Ianden had het socia
lisme in Luxemburg pas laat haar 
intrede gedaan en vaste voet aan 
de grond gekregen. Nadat de 
communistische partij zich in 
1 9 2 1 had afgescheiden, richtten 
restanten van de ernstig ver
zwakte socialistische partij, sa
men met de vakbonden van 
metaal-, mijn- en spoorwegar
beiders, in 1924 de Arbeiders
partij (A P) op, als de politieke 
arm van de arbeidersbeweging. 
Het voorbeeld van de Belgische 
socialisten speelde hierbij een 
zeer belangrijke rol. 

Vanuit het strikte klassen
standpunt waarop de AP zich aan
vankelijk baseerde, werd elke 
coalitie met burgerlijke partijen 
van de hand gewezen. De partij 
richtte zich op de opbouw van 
coi:iperaties, een krant en vrou
wen- en jongerenorganisaties. 
Dankzij haar krachtige oppositie 
in het parlement kwam de A P bij 
elke verkiezing sterker uit de 
bus. Bovendien slaagde ze erin de 
macht te veroveren in de grotere 
industriesteden in het zuiden van 
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hetland. In deze steden riepen de 
AP-burgemeesters tal van collec
tieve voorzieningen in het Ieven, 
waardoor de Ievens- en woon
omstandigheden van de arbei
dersbevolking aanzienlijk verbe
terden. Samen met de vakbonds
leiders vormden de A P-burge
meesters in deze jaren de parle
mentaire ruggegraat van de par-
tij . 

De Arbeiderspartij had het 
niet eenvoudig. Van twee kanten 
werd haar koers fel bestreden: 
enerzijds daagde de communisti
sche K P L - waarvan het led ental 
als gevolg van de economische 
crisis in de jaren dertig een stij
gende lijn vertoonde - met haar 
volksfrontpolitiek uit tot het 
varen van een meer linkse koers. 
Ter rechterzijde werd druk uit
geoefend door de christelijke 
vakbonden, die een geduchte 
concurrentie vormden voor de 
socialistische arbeidersbewe
ging. In het van oudsher zeer 
katholieke land had de kerk zich 
vanaf het begin van de eeuw een 
krachtige positie verworven 
onder de industriearbeiders . 

De eerste grote industrievak
bond, die midden in de Eerste 
W ereldoorlog werd opgericht, 
was een eenheidsbond geweest, 
waarin sociaal-democratische, 
politiek neutrale en katholieke 
vakbondslieden samenwerkten. 
In het begin van de jaren dertig 
was de vakbeweging echter ver
splinterd: naast de socialistische 
vakbeweging bestonden een 
communistische vakbondsoppo
sitie, christelijke vakbonden en 
ook gele, door het patronaat 
gesteunde arbeidersverenigin
gen . Het was onder · meer aan 
deze verdeeldheid te wijten dat 
de vakbonden in de jaren dertig 
over het geheel genom en nauwe
lijks successen op hun conto wis-
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ten te schrijven. Weliswaar telde de socialistische 
vakbond de meeste !eden, maar haar kracht ging 
grotendeels verloren door de steeds weer optre
dende conflicten met de andere groepen. 

In deze jaren werd er in de arbeidersbeweging 
evenwel een fundamenteel debat gevoerd, waarvan 
de uitkomst tot op de dag van vandaag nawerkt. De 
centrale vraag was: moesten de socialistische vak
bonden elk compromis met de christelijke vakver
enigingen afwijzen - zoals de A P samenwerking 
met de Rechtspartij afwees - of moesten ze zich 
met de christelijke arbeiders verbinden tegen bet 
patronaat, om langs die weg de conservatief-libera
le regering tot erkenning van vakbondsrechten te 
dwingen? Het ging hierbij niet om een belder 
debat, waarbij voor- en tegenargumenten netjes op 
een rijtje stonden. Het was veeleer een zoektocht 
naar de beste manier om de vakbond aan succes te 
helpen. En aangezien de meest vooraanstaande vak
bondsleiders van beide ricbtingen in het parlement 
zaten, lag de parlementaire weg meer voor de hand 
dan de buitenparlementaire. In 19 3 6 boekte men 
op dit punt, althans ten dele, een succes: de vrije en 
christelijke vakbeweging beslofen tot samenwer
king. 

Tegelijkertijd ecbter had een dee) van de arbei
dersbeweging, te weten de mijnarbeiders, onder 
wie de communisten sterker vertegenwoordigd 
waren dan de socialisten, naar andere, radicalere 
middelen gegrepen. Gemspireerd door bet Franse 
Volksfront gingen zij in juli 19 3 6 in staking, een sta
king die ermee eindigde dat voor bet eerst in de 
Luxemburgse geschiedenis een CAO werd afgeslo
ten. 

Neutraliteit en de opmars van hetjascisme 

Het samengaan van de vrije met de christelijke vak
beweging leidde ook in verband met een andere 
ontwikkeling tot felle discussies in de A P: sinds 
19 33 stond het fascisme voor de poorten van het 
land. Naast de sociale en economische kwestie 
drukte de opkomst van deze beweging een bijzon
der zwaar stempel op de Luxemburgse politiek. 
Volgens de !eiders van de AP en de vakbonden was 
het zeker niet ondenkbaar dat het clerico-fascisme 
ook in Luxemburg zou zegevieren. 

De grootste politieke partij in deze tijd was, 
zoals gezegd, de Rechtspartij, die sinds 19 1 6 onaf
gebroken aan de macht was geweest. De partij 
onderhield nauwe banden met de katholieke kerk. 
De aan de Rechtspartij gelieerde krant, het 

'Luxemburgse Woord', waarvan het bisdom eige
naar was, had de zege van de nazi's in Duitsland 
toegejuicht, in elk geval in de beginjaren 1 9 3 3-' 34, 

toen Hitler de katholieken nog met rust liet. De 
staatsgreep in Oostenrijk in februari 1 9 34 en de 
generaalsputsch in Spanje in I 9 3 6 werden met 
P.venveel welwillendheid begroet. De houding 
kwam voort uit vrees voor het communisme, een 
angst die door het Franse Volksfront werd versterkt 
en door de liberalen werd gedeeld. Publicisten van 
de Rechtspartij propageerden in de jaren dertig een 
christelijke, corporatistische staat, min of meer 
conform de ideeen van de Oostenrijkse kanselier 
Dollfuss. 

In november I 9 33 verklaarde premier Josef 
Bech dat zijn regering van plan was de K P L te ver
bieden. Als reden noemde hij dat de regering het 
communisme in aile opzichten strijdig achtte met 
de christelijke maatscbappelijke ordening. De wet 
werd in 1 9 3 6 in het parlement aanvaard door een 
meerderheid van Rechtspartij en liberalen. bruk 
van de vakbonden dwong de regering echter tot de 
terugtocht: de muilkorfwet, zoals hij in de volks
mond werd genoemd, moest aan een referendum 
worden onderworpen. De kwestie groeide uit tot 
de politieke vuurproef van de jaren dertig. 
Duidelijk was, dat de Rechtspartij niet aileen de 
KPL veroordeelde. De socialisten, de arbeidersbe
weging en alles wat verder maar naar links riekte, 
werden eveneens door haar gelaakt. De !eiders van 
de A P betichtten de regering er dan ook openlijk 
van dat ze na de K P L ook de A P en de vakbonden 
buiten de wet wilde steiien. Vandaar de verbitterde 
oppositie van aile linkse groeperingen tegen het 
verbod op de KPL. Toen bleek dat een krappe 
meerderbeid van de bevolking de wet afwees - een 
gevoelige klap voor de conservatieve stroming bin
nen de Rechtspartij - luidde dit een nieuwe peri ode 
in de politiek van Luxemburg in. Onder Ieiding van 
een representant van de christelijk-sociale vleugel 
van de Rechtspartij werd een nieuwe regering 
gevormd, waaraan behalve de liberale partij ook de 
AP deelnam. Een regering van nationale eenheid 
dus, die onder invloed van de socialisten een actieve 
sociale politiek voerde. 

De buitenlandse politiek ging echter, waar het 
de houding tegenover het fascisme betrof, groten
deels op dezelfde voet voort. Zo verklaarde de 
nieuwe premier in zijn eerste toespraak tot het par
lement op 1 o november I 9 3 7: 'Wij zuiien streven 
naar handhaving en versterking van de vriendschap-
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pelijke betrekkingen met andere Ianden, onze 
buurlanden in het bijzonder. 

Reeds in de jaren twintig had de toenmalige 
minister van Buitenlandse Zaken Bech zijn politiek 
keer op keer verdedigd met het argument van neu
traliteit. Met het oog daarop had hij Italiaanse anti
fascisten uit Luxemburg uitgewezen en de betrek
kingen met de officiele Italiaanse autoriteiten aan
gehaald. Tegelijkertijd was Bech voortdurend in de 
weer om meer veiligheidsgaranties voor het land 
los te peuteren, eerst in de Volkenbond, na 19 3 o in 
de organisatie van Oslo-Ianden en vanaf 1 9 3 8 in 
direkte onderhandelingen met Von Ribbentrop. 

Vanaf 1933 werd er jegens de nieuw~ macht
hebbers in Duitsland eenzelfde politiek van behoed
zame neutraliteit bedreven. Het beleid stuitte toen 
op scherpe kritiek van de A P, temeer daar het, zoals 
de AP beweerde, toegeeflijk stond tegenover de 
Luxemburgse fascisten en tegenover de nazi-propa
ganda onder de vele Duitsers die in Luxemburg 
woonden. De socialistische pers van Luxemburg 
ging zo fel tekeer tegen de Duitse nazi's dat de 
kranten direkt na de machtsovername van Hitler 
werden verboden. Bovendien werden ze door de 
Duitse ambassade in Luxemburg voor de rechter 
gesleept. Maar, zoals gezegd, de houding van de 
socialisten tegenover nazi-Duitsland kende nog een 
andere kant. Zeker na 19 3 7, toen zij als regerings
partij medeverantwoordelijk waren voor de bui
tenlandse politiek. 

Duitse vluchtelinaen 
Het vluchtelingenbeleid stelde de socialisten in de 
regering voor tal van problemen. De situatie was 
ailesbehalve eenvoudig. Ter bescherming van de 
arbeidsplaatsen van de eigen bevolking had Luxem
burg vanaf 1 9 2 o een uiterst restrictief immigratie
beleid gevoerd. Niet aileen aile partijen maar ook 
de vakbonden hadden met deze politiek ingestemd. 
Niettemin stelde Luxemburg zijn grenzen vanaf 
19 33 ruimhartig open voor Duitse vluchtelingen. 
Zowel joden als andere uitgewekenen, waaronder 
veel sociaal-democraten en vakbondslieden, kon
den vrij gemakkelijk aan een tijdelijke verblijfsver
gunning komen. Zo nam tot 1935 het aantal joden 
in Luxemburg met 48 procent toe. En ook na de 
Kristallnacht bood het land een toevluchtsoord aan 
een groot aantal vervolgden. 

In de loop van de jaren dertig begon men echter te 
klagen dat de Duitse autoriteiten zelf emigranten 
over de grenzen zouden zetten. Dit zou gebeuren 
onder Ieiding van Duitse douanebeambten. Ten
einde de vluchtelingenstroom in de hand te hou
den, moest de socialistische minister van Justitie 
meermaals vluchtelingen naar Duitsland terugstu
ren. In 1938 verklaarde hij: 'Tegenover vluchtelin
gen voert ons land een beleid waarin strengheid 
hand in hand gaat met humaniteit.' Deze uitspraak 
bevestigt een opmerking welke op de conferentie 
van Oslo-landen op 23 juli 1938 in Geneve werd 
gemaakt: 'Gezien de urgentie van het vluchtelin
genprobleem achtte Munch het van groot belang 
dat de Oslo-landen eenzelfde politiek inzake deze 
kwestie zouden voeren. Tijdens de discussie bleek 
dat Belgie, Nederland en Luxemburg hun toela
tingseisen hadden aangescherpt, of op het punt 
stonden dat te doen.' 1 

Tegelijkertijd eisten de socialisten dat er van 
hogerhand hard zou worden opgetreden tegen die
genen in de 15. ooo man tellende Duitse gemeen
schap in Luxemburg, die propaganda maakten voor 
de nazi's: 'Wij vinden dat elke buitenlander die 
onze gastvrijheid misbruikt [ ... ], dat elke buitenlan
der die hier een organisatie opricht die haar bevel en 
vanuit het buitenland krijgt en pressie uitoefent op 
landgenoten om lid te worden, dat elke buitenlan
der die hier op de meest verwerpelijke wijze aanzet 
tot rassehaat, moet worden uitgewezen.' Vluchte
lingen, en met name bekende vakbondslieden en 
politici, werden inderdaad door nazi's bespioneerd 
zonder dat de regering daartegen iets ondemam. 
Vakbondsleider Edo Fimmen merkte in 1 9 3 8 op 
dat de hele Luxemburgse samenleving 'door het 
nazisme was verziekt'. 

De vraag waar de socialisten eigenlijk voor ston
den was of zij de confrontatie aandurfden met de 
ook in eigen kring levende angst voor 'Uebeif

remduna', een angst die door nationalistische krin
gen was aangewakkerd. In 1 9 3 5 en 1 9 3 6 werden er 
in Luxemburg anonieme antisemitische pamfletten 
verspreid. De krant van Julius Streicher, Der 
Sturmer, had in Luxemburg 25o abonnees . De natio
nalistische krant National Echo schreef in 1 9 3 6 
openlijk over het jodengevaar in Luxemburg. En 
ook een partij met een sterk nationalistische ten
dens speelde in op het patriottisme, dat door de 

1 . Ger van Roon, Small states in years cif 
depression, Van Gorcum : Assen/ 
Maastricht, 1989, p. 236 
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groeiende dreiging van Hitler-Duitsland aileen 
maar sterker werd. Tegen deze patriottische stem
ming bleken ook de socialisten geen verweer te 
hebben. Zo stond bijvoorbeeld de 1-meiviering van 
1939, het jaar waarin Luxemburg zijn honderdjari
ge onafuankelijkheid herdacht, geheel in het teken 
van de vaderlandsliefde. 

Annexatie 

In de vroege ochtend van 1 o mei 1940 marcheerde 
het Duitse Ieger het groothertogdom binnen. 
Zonder dat er een schot werd gelost, werd het land 
bezet. Samen met groothertogin Charlotte vlucht
ten vrijwel aile !eden van het kabinet nog diezelfde 
morgen naar Frankrijk, om vandaaruit via Spanje en 
Portugal deels in Montreal en deels in Londen in 
ballingschap te gaan. Ook een groot dee! van de 
bevolking van de industriegebieden in het zuiden -
circa 6o.ooo mensen - vluchtte in de dagen na 1 o 
mei vanuit het frontgebied naar Frankrijk. 

Van 1 o mei tot eind juli 1940 werd het hoogste 
gezag in het land uitgeoefend door een comman
dant van de Wehrmacht, terwijl het feitelijke 
bestuur in handen lag van enkele.hoge ambtenaren. 
Ondertussen stortte het politieke en economische 
Ieven volledig in. Ofschoon Hitler op 9 mei per 
decreet had bepaald dat het militaire gezag zodanig 
moest worden uitgeoefend dat de indruk van een 
regelrechte annexatie werd vermeden, verklaarde 
Von Ribbentrop op 16 mei: 'Zowel de regering van 
Luxemburg als de groothertogin hebben het land 
verlaten en zijn naar Parijs gevlucht. De groother
togin heeft tevens publiekelijke verklaringen afge
legd, waaruit een direct vijandige houding tegen
over Duitsland bleek. Onder deze omstandigheden 
moet Luxemburg, hoewel het zich niet tegen de 
Duitse troepen heeft verzet, als vijandelijk gebied 
worden beschouwd. Het Luxemburgse staatsterri
torium is militair bezet gebied. ( ... ) Er is geen door 
ons erkende regering meer.' 

Op 2 9 juli 1 940 droeg de militaire gezaghebber 
het civiele bestuur in Luxemburg over aan 
Gauleiter Gustav Simon. Het militaire bevel kwam 
in handen van de legeraanvoerders in Belgie en 
Noord-Frankrijk. Vier dagen later werd de 
Gauleiter van Koblenz-Trier, Gustav Simon, per 
geheim decreet van Hitler benoemd tot direkte 
afgczant van de Fiihrer. Als zodanig kreeg hij ver
gaande politieke bevoegdheden. De volgende stap 
werd gezet op 1 2 oktober 1940, toen Hitler het 
militaire gezag in Luxemburg, evenals in het gehele 

Duitse Rijk, overdroeg aan de commandant van het 
reserveleger. Hieruit bleek dat hetland niet Ianger 
als bezet gebied werd beschouwd. Volledig ge
nazificeerd en in feite geannexeerd, nam Luxem
burg vanaf dat moment een aparte positie binnen 
het Duitse Rijk in. Partijen en politieke instellingen 
werden ontbonden, het Duits werd tot officiele taal 
verklaard, er werd een aanvang gemaakt met de 
germanisering en politieke gelijkschakeling werd 
nagestreefd. 

De bevolking intussen was diep geschokt, door 
de vlucht van regering en groothertogin, door de 
aanvankelijke chaos in hetland en de daaropvolgen
de snelle nazificering. In deze dagen werd de diep
gaande kritiek op regering en politici geboren, die 
tot na de oorlog zou voortduren . De politici wer
den ervan verdacht de groothertogin tot de vlucht 
te hebben bewogen, of haar zelfs te hebben 
gedwongen! 

Collaboratie, aanpassinB en verzet 

Geen enkele politieke partij liet na 1 o mei 1940 iets 
van zich horen. Geen politicus nam officieel stel
ling! Van de achttien socialistische parlementsleden 
waren er op 1 o mei elf in Luxemburg gebleven; 
zeven waren naar Frankrijk gevlucht. Van hen keer
den er twee terug en zij kwamen heiden in een con
centratiekamp terecht. Een van hen verloor in 
Dachau het -Ieven. Van de afgevaardigden die in het 
land waren gebleven, werd er een gevangen gena
men en naar Dachau gestuurd. De meesten van de 
overige tien bleven tijdens de oorlog in Luxem
burg, waar ze zich, streng bewaakt, van elke poli
tieke activiteit onthielden. Geen van hen maakte 
zich schuldig aan collaboratie . Na de oorlog is er 
dan ook geen enkel socialistisch parlementslid, 
noch een socialistische functionaris, officieel 
wegens collaboratie aangeklaagd. Een intern partij 
onderzoek in november 1944 leidde er wei toe dat 
twee afgevaardigden werden gekapitteld wegens 
gebrek aan vaderlandsliefde: een persoon werd uit 
de partij gezet, terwijl een tweede zijn partijman
daat verloor, maar lid kon blijven van de partij. 
Echt schokkend is het resultaat van deze zuivering 
echter niet, als bedacht wordt dat aile socialisten 
met een partijfunctie en aile socialistische gemeen
teraadsleden aan een onderzoek werden onderwor
pen. 

Terwijl het gros van de socialisten met leiding
gevende functies was gevlucht, zijn er geen aanwij
zingen dat in Luxemburg gebleven socialisten het 
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initiatief namen tot verzet. Uit brieven en aanteke
ningen blijkt dat de gedachte aan georganiseerd ver
zet niet opkwam bij de enkele leidinggevende socia
listen die in Luxemburg bleven of die in juli I94o 
uit de evacuatie terugkeerden. lntegendeel, ze 
klampten zich vast aan de nog bestaande vooroor
logse structuren en probeerden organisatorisch en 
politick een vinger in de pap te houden. Zo schre
ven aile nog in het land verblijvende afgevaardigden 
op I9 juli 1940 een brief aan de Duitse minister van 
Buitenlandse Zaken Von Ribbentrop. De opstellers 
wezen met klem op de onafhankelijkheid van 
Luxemburg en vroegen tegelijkertijd permissie 
voor een ontmoeting met de groothertogin. Het 
verzoek belandde op het bureau van generaal Von 
Falkenhausen te Brussel en heeft Von Ribbentrop 
nooit bereikt. 

Een tweede initiatief van de parlementsleden 
dateert van augustus I940 . Ditmaal betrof het een 
manifest, waarin de wens om autonoom te blijven 
nogmaals werd onderstreept. Het manifest was aan 
Hitler zelf gericht en door de bevolking massaal 
ondertekend. De tekst, die na korte tijd door de 
Gestapo in beslag werd genomen, zou na de oorlog 
onderwerp worden van felle kritiek. In de pre
ambule werd namelijk expliciet verklaard dat de 
Luxemburgers de nieuwe orde in Europa aanvaard
den. ('Dans Ia perspective du remaniement des rap
port politiques et economiques de !'Europe de 
I' Ouest'.) Voorts werd verzekerd dat Luxemburg 
aan goede betrekkingen met het Rijk hechtte ('en 
bonne entente avec le Reich'), waarbij er uitdruk
kelijk op werd gewezen dat het groothertogdom 
zijn economische ontwikkeling in de negentiende 
eeuw vooral te danken had gehad aan de Duitse 
Tolunie. Zoals een van de hoofdopstellers van het 
manifest in een ( overigens in februari I 94 I opge
steld) memorandum schreef, hadden beide initia
tieven een uitgesproken pro-Duits karakter ('un 
caractere et un objet absolument pro-allemands). 

Ook de arbeidersbeweging, of wat daarvan in 
Luxemburg nog restte, was eerder gericht op 
behoud dan op verzet. De vakbondsactivisten 
beschouwden het redden van het vermogen en de 
gebouwen van hun organisatie als hun voornaamste 
opdracht. Totdat op I juli I94 1 het Duitse Arbeids
front (oAF) werd ingevoerd, zette het BNJAV

bestuur zijn werkzaarnheden voort. Hetzelfde kan 
worden gezegd van de vakbond van spoorwegarbei
ders en de boekdrukkersbond. Na de oorlog schreef 
een socialistische afgevaardigde en vakbondsactivist 

hierover: 'De druk van de heersers deed zich steeds 
sterker voelen. De gedelegeerden zagen het als hun 
voornaamste taak om, rekening houdend met de 
mogelijke gevaren maar toch vastberaden en zon
der concessies, de kameraden in de bedrijven van 
het dagelijks brood te verzekeren. Ze organiseer
den noodhulp en bijstand, regelden de verspreiding 
van voedselbonnen en probeerden de nieuwe loon
wetten van I o oktober I940 tot een fiasco voor de 
Gauleiter te maken.' Uit deze woorden blijkt wei 
dat de vakbonden, door een dee] van de verant
woordelijkheid op zich te nemen, in een zeer twee
slachtige positie terecht konden komen. Het 
bovenstaande werd trouwens geschreven in 1946, 
in een tijd van hevige conflicten met de communis
ten. De laatstcn beschuldigden de 'sociaal-demo
cratische vakbondsleiders' van collaboratie, terwijl 
ze zichzelf als het summum van anti-fascistisch ver
zet voorstelden. 

Verzet 

De in Londense ballingschap levende vakbondslei
der en minister van Arbeid, Peter Krier, schetste 
op 23 september 1942 een ander beeld: 'Van de 
350 personen die in het voorjaar van I939 in 
bedrijfscomite's van industrie, mijnbouw en spoor
wegen werden gekozen, is slechts een enkeling als 
verrader bekend. ( .. . ) Het voortdurende passieve 
verzet en het openlijke verzet van deze dagen is een 
erezaak van de Luxemburgse arbeiders.' 

Niet vergeten mag worden, dat tijdens de hele 
oorlog ook actief gestreden is tegen de bezetter. Zo 
bleek na de oorlog dat het vakbondsverzet in de zui
delijke industriegebieden meer had gedaan dan zor
gen voor het dagelijks brood: men had hulp gebo
den aan Franse krijgsgevangenen en Luxemburgse 
dienstweigeraars, er bestond een netwerk voor 
steun aan geevacueerden en gedeporteerden, er 
waren vluchtroutes over de grens georganiseerd, et 
cetera. 

Vanaf de tweede helft van I 94I bestond in 
Luxemburg een georganiseerde verzetsbeweging. 
W eliswaar was daar ook een enkele socialist bij 
betrokken, maar het gedachtengoed van de diverse 
groepen was toch vooral patriottisch en a-politick 
van aard, zij het dat de ene groep wat linkser en de 
andere wat rechtser was. Door de bank genomen 
zijn de historici het erover eens dat het georgani
seerde en passieve verzet in Luxemburg vooral het 
werk was van 'de naamlozen onder het volk'. De 
vooroorlogse politieke elite speelde geen rol van 
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betekenis . Op een uitzondering na ontbraken ver
wijzingen naar vooroorlogse partijen. De enige ver
zetsbeweging met een duidelijke politieke kleur 
was de communistische, die eind 1942 werd opge
richt. 

Twee belangrijke geslaagde verzetsacties ver
dienen het genoemd te worden. Een eerste voor
beeld. ABe Luxemburgers dienden, in het kader 
van de volkstelling van 1 941 , een adhesiebetuiging 
aan Duitsland en de Duitse taal af te leggen. Dit 
leidde tot massaal verzet. Omdat een overweldi
gende meerderheid zich uitsprak voor de 
Luxemburgse taal en nationaliteit, moest de volk
stelling voortijdig worden stopgezet. Een tweede 
hoogtepunt van het Luxemburgse verzet vormde 
de zeer indrukwekkende staking van 3 1 augustus 
1942 - die als de Algemene Staking de geschiedenis 
in zou gaan, hoewel niet aile werknemers eraan 
deelnamen - tegen de invoering van de algemene 
dienstplicht in Luxemburg. Na de oorlog eiste het 
vakbondsverzet de verantwoordelijkheid voor deze 
staking voor zich op. Behalve arbeiders in het gehe
le land, legden echter ook leraren en andere ambte
naren het werk neer. Maar het feit dat de staking in 
de fabrieken en de hoogovens begon, wijst er toch 
op dat het initiatief uitging van het vakbondsverzet. 
Oat ook de zo belangrijke Luxemburgse hoogovens 
plat gingen, maakte de staking voor de Duitsers 
extra verontrustend. De eendaagse staking van 
1942, door de nazi's beantwoord met de executie 
van Luxemburgers uit aile lagen van de bevolking, 
was zonder twijfel een mijlpaal in de nationale iden
titeitsvorming van de Luxemburgers. De regering 
in ballingschap, die de gebeurtenissen in de Eerste 
Wereldoorlog steeds voor ogen had, greep de sta
king aan als bewijs van de grote verzetsbereidheid 
onder de bevolking. De socialistische ministers 
informeerden de internationale arbeidersbeweging 
over de actie, ongetwijfeld in de hoop daarmee hun 
legitimiteit te versterken. 

Architecten van naoorloas Luxembura 
De belangrijkste mensen van de vooroorlogse 
arbeidersbeweging leefden verspreid over tal van 
Ianden: behalve in Londen en Montreal, zaten zein 
Frankrijk, Zwitserland en de vs. Vanwege de slech
te verbindingen hadden deze groepen nauwelijks 
contact met elkaar. Een paar socialisten hadden 
sporadisch contact met het Franse verzet. Ver
bindingen tussen de vluchtelingen en Luxemburg 
zelf ontbraken geheel. Zo ontwikkelden zich tussen 

1940 en 1944 twee totaal verschillende realiteiten: 
die van degenen die in Luxemburg waren gebleven 
en blootstonden aan dictatuur, dwangarbeid, poli
tiestaat en deportatie, en die van degenen die, ver
spreid over aile delen van de wereld, in balling
schap leefden. Het was vooral dit tweede 
Luxemburg, en dan in het bijzonder de regering in 
ballingschap, dat voorbereidingen trof voor de 
naoorlogse tijd. 

Vee! plannen en ontwerpen uit de oorlogsjaren 
moeten vooral worden gezien als vorm van 
'arbeidstherapie'. Zo probeerden twee in Zwitser
land verblijvende socialisten, in opdracht van de 
minister van Arbeid, een plan te ontwerpen voor 
een nieuw stelsel van sociale zekerheid. In 194 3 
kwam een van hen met een 'Plan voor Sociale 
Zekerheid' op de proppen, waarin de ideeen van de 
Brit Beveridge zo'n beetje aan de Luxemburgse 
omstandigheden waren aangepast. 

Maar vee! belangrijker voor 's lands toekomst 
waren de onderlinge discussies en conflicten tussen 
de regeringsleden zelf. In dit verband moeten we 
de nauwe betrekkingen noemen, die de minister 
van Arbeid, Peter Krier, aanknoopte met de top 
van de internationale arbeidersbeweging. Direct na 
zij n aankomst in Lon den op 2 6 december 1940, 
ontmoette hij de algemeen-secretaris van het 
lnternationaal Vakverbond, Walter Schevenels als
ook Syndey Parlett van het Internationale Arbeids
ambt. Krier verbleef bovendien tweemaal een 
maand lang in de vs, waar hij kennismaakte met 
Amerikaanse vakbondsmensen. De contacten die 
Krier in deze peri ode legde, hi elden de gehele oor
log stand. Bij al deze contacten golden twee doel
stellingen . Enerzijds hoopte de premier, afkomstig 
uit de Rechtspartij, dat vakbondsleider Krier de 
belangen van Luxemburg bij zijn vrienden kon 
behartigen. Anderzijds waren de contacten voor 
Krier zelf interessant met het oog op de sociale en 
politieke vernieuwing van na de oorlog . 

W at de eerste doelstelling betreft, lie pen de 
meningen van de ministers van het kabinet in bal
lingschap sterk uiteen. Volgens arbeidersleider 
Krier bleven de sociale tegenstellingen, oorlog of 
geen oorlog, gewoon voortbestaan. Eind 1941 eiste 
hij in dit verband dat de regering meer levensmid
delen beschikbaar zou stellen voor de Luxemburgse 
vluchtelingen in Frankrijk, waarbij hij de kantteke
ning maakte dat de vertegenwoordigers van de 
arbeidersklasse zich ook in oorlogstijd moreel 
hoogstaander en minder zelfzuchtig gedroegen dan 
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de !eden van de 'burgerlijke klasse'. Wat later 
betichtte Krier de Luxemburgse vertegenwoordi
gers in de vs en in Zuid-Amerika van een onderda
nige houding tegenover grootindustrie en kapitaal. 
Linkse en rechtse opvattingen stonden lijnrecht 
tegenover elkaar. Tegen de klassebewuste analyse 
van de vakbondsleider bracht de premier in het 
geweer dat alle Luxemburgers, van welke afkomst 
ook, na de oorlog even arm zouden zijn en dus een 
gemeenschappelijk doe! hadden: de wederopbouw 
van het land. Die zou door een of ander nationaal 
front ter hand genomen moeten worden, waarin 
partijvoorkeuren geen rol mochten spelen. 

De tweede doelstelling betrof de voorbereiding 
van de socialisten op de periode na de oorlog, een 
v<?orbereiding die in internationale vakbondskrin
gen medio 1942 begon. In een brief van Krier aan 
Spaak van 6 augustus 1942 was sprake van een 
'commissie voor de socialc wederopbouw van 
Luxemburg'. Op 2 1 december 1943 hield Krier in 
het 'Belgisch Instituut' in Londen een lezing, waar
in hij zijn visie gaf op de nieuwe samenleving van na 
de oorlog. Elke verwijzing naar marxistische princi
pes vermijdend, sloot hij sterk aan bij Angel
saksische modellen. In plaats van de liberale econo
mic een democratische planeconomie, een staatsap
paraat ten gunste van de collectieve behoeften, 
internationale organisaties ter bevordering van de 
wereldvrede, et cetera. Kortom, hij poneerde de 
ideeen die in deze jaren overal in de westerse 
wereld ontwikkeld werden. 

Van direkte invloed op de naoorlogse politick 
was het besluit van de regering in ballingschap om 
de algemene dienstplicht in te voeren. Grotere 
conflictcn tussen de A P-ministers en hun meer con
servatieve collega's ontstonden rond de monetaire 
politick. Overeenkomstig het plan van Camille 
Gutt, wilde de premier de door de Duitsers 
gecreeerde geldstroom gedeeltelijk bevriezen, ten
einde zo de staatsschuld te beperken en de inflatie te 
bestrijden. Trouw aan de vooroorlogse Keyne
siaanse opvattingen, verzetten Krier en zijn collega 
Bodson zich tegen dit voorstel. 

Wederopbouw en vemieuwinB 

Op 2o en 2 I september 1944 keerde de regering 
naar Luxemburg terug. Tot eind maart 1945 
regeerde ze geheel zonder parlement, daarna werd 
er een adviserend lichaam in het Ieven geroepen. 
De eerste verkiezingen von den plaats op 2 I okto
ber 1945. Ze leidden tot een regering van nationale 

eenheid, die tot 1 2 februari I 947 in het zadel bleef. 
Pas nadat de socialisten uit de regering waren 
gestapt, kon de wederopbouw en vernieuwing van 
de AP beginnen. 

In de tweeeneenhalf jaar tussen de bevrijding en 
de breuk met de regering maakten de socialisten 
een moeilijke tijd door. Doordat de meest vooraan
staande socialisten zich volledig in beslag lieten 
nemen door de regeringsarbeid, bleef er weinig tijd 
over voor een nieuw begin. Bovendien stuitte ook 
de regeringsdeelname zelf in de partij op vee! ver
zet. Zo was een van de vakbondsleiders van mening 
dat de partij direct na de bevrijding uit de regering 
had moeten stappen, omdat ze in 19 3 7 slechts op 
grond van een minimum programma tot de regering 
was toegetreden. Daarnaast kwamen de socialisten 
er al snel achter dat de door hen gewenste politieke 
en economische hervormingen weliswaar gedeelte
lijk in het regeringsprogramma waren opgenomen, 
maar dat hun positie in de regering van nationale 
eenheid toch te zwak was om ze ook daadwerkelijk 
doorgevoerd te krijgen. 

De voorstellen tot vernieuwing van de vooroor
logse partij en tot verbreding van haar sociale basis, 
leidden eveneens tot discussies tussen de vakbonds
vleugel en de jongere socialis~en. Symptomatisch 
hiervoor was het conflict over de naam van de par
tij. Op I 4 april 1946 kwam partijvoorzitter Michel 
Rasquin met een document, waarin behalve nieuwe 
beginselen en statuten ook een nieuwe naam werd 
voorgesteld: de 'socialistische partij' in plaats van 
A P. De eigenlijke kwestie die achter dit conflict 
schuilging, was die van de verhouding tussen vak
bonden en partij. De nieuwe generatie wilde de 
nadruk leggen op de onafhankelijkheid van de par
tij, in hoofdzaak om haar sociale basis te kunnen 
verbreden. Op 2 2 september 1946 werd de partij 
omgedoopt tot LS A P, Letzeburger Socialistesch 
Arbechter Partei, en zo heet ze tot op de dag van 
vandaag. Het was een compromis tussen degenen 
die de vooroorlogse naam wilden handhaven en de 
vernieuwers, een compromis waarin de tweespalt 
en misverstanden die nog zouden komen tot uiting 
kwam. 

Ook op vakbondsniveau had de socialistische 
beweging niet meer de positie die ze voor de oorlog 
had gehad. Zo was van een van traditionele steunpi
laren van de AP, de vakbond van mijn- en hoog
ovenarbeiders namelijk, min of meer overgenomen 
door de communisten. Over het algemeen gespro
ken kan worden gesteld dat de Luxemburgse socia-
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listen zich in het defensiefbevonden, in een periode 
waarin het politieke krachtenveld door de groei van 
de K P L, door de deelname van het verzet aan de 
politick en door de transformatie van de Rechts
partij in de csv, een beslissende verandering door
maakte. 

Een nieuwe, jongere partijvoorzitter was de 
motor achter pogingen om nieuwe lagen van de 
bevolking aan te boren. Burgerlijke inteilectuelen, 
ambtenaren, zakenlieden en mensen uit de vrije 
beroepen, en dan vooral de jongeren onder hen, 
moesten voor samenwerking met de arbeiders 
worden gewonnen. Voorlopig hadden de commu
nisten hiermee echter meer succes. Handig wisten 
ze gebruik te maken van het aandeel van de Sovjet
Unie in de strijd tegen nazi-Duitsland en van hun 
eigen deelname aan het binnenlandse verzet. De 
socialisten hadden, verbaal althans, een helder pro
gramma, dat echter zoals gezegd geen weerslag 
vond in de regeringspolitiek. Zij eisten staatsover
name van de mijnen, energiebedrijven, kredietver
lening en spoorwegen; de invoering van volksver
zekeringen; economische planning en een geleide 
kredietpolitiek. De communisten daarentegen, die 
geen kans voorbij lieten gaan om de regering van 
nationale eenheid, waaraan ze ook zelf deelnamen, 
te kritiseren, eisten in hoofdzaak concrete sociale 
maatregelen en al even concrete loonsverhogingen. 
Dankzij deze tactiek wist de K P L bij de eerste 
naoorlogse verkiezingen van oktober '45 in het 
gemdustrialiseerde zuiden 20,7 procent van de 
stemmen te behalen, tegen 3o,6 procent voor de 
LSAP. Voor de socialisten was dat een zorgwekken
de electorale ontwikkeling. 

Pas nadat de regering van nationale eenheid uit
een was gevallen, en een conservatieve regering het 
roer had overgenomen, kregen de socialisten de 
gelegenheid om organisatorisch en programmatisch 
een werkelijk nieuwe start te maken. Oat gebeurde 
tussen 1947 en 1951, in meerdere opzichten. In de 
eerste plaats moesten de socialisten zich rekenschap 
geven van de gewijzigde internationale verhoudin
gen. Hun kiezers ondervonden de direkte gevolgen 
van het zogeheten Schumann-plan, dat moest uit
monden in de Europese Gemeenschap voor Kolen 
en Staal. Ook moest de LSAP een houding vinden 
tegenover de verplichtingen die Luxemburg kreeg 

in het kader van de N Avo, zoals de algemene 
dienstplicht. Nog afgezien van het feit dat het 
conflict tussen de jonge socialisten en de partijlei
ding over de dienstplicht zich bijna twintig jaar 
voortsleepte, hadden de Luxemburgse socialisten 
er ook jarenlang moeite mee de gebondenheid van 
hun land aan de westerse alliantie te accepteren. 
Aangaande de binnenlandse politiek stelden de 
socialisten al direct hun koers bij, waarbij ze zich 
geheel richtten op het model van de Britse en 
Zweedse sociaal-democratie: 'Een sociale, huma
nistische en socialistisch geplande oplossing van het 
economische vraagstuk' diende te worden nage
streefd. 

In hun streven zich van de communisten te 
onderscheiden, met wie de christelijke socialisten 
hen om begrijpelijke redenen op ei:n hoop gooiden, 
ontwikkelden de socialisten zich tot soli de anticom
munisten. Anderzijds werden de socialisten in deze 
jaren voortdurend onder vuur genomen door de 
katholieke kerk, hetgeen weer tot antiklerikale 
reacties van de socialisten leidde. De LSA P liet er in 
deze jaren geen misverstand over bestaan dat ze 
wilde uitgroeien tot een partij die ook zonder de 
csv meerderheden zou kunnen vorrnen. Haar 
sociale basis zou moeten berusten op aile loonaf
hankelijken, terwijl haar politiek gericht zou zijn op 
het creeren van een situatie waarin aile werkende 
mensen waren verzekerd tegen aile denkbare eco
nomische risico's. Teneinde dit ailes te bereiken 
werden overal in het land leden geworven, ook 
daar waar de voormalige A P nauwelijks voet aan de 
grond had kunnen krijgen: op het platteland en 
onder de middenklasse. · 

Zo verscheen dan de LSAP in 1951, naast de 
csv, als een van de politieke hoofdkrachten van 
Luxemburg. De vernieuwing was, althans in vele 
opzichten, gelukt. Uit de klassenpartij van voor de 
oorlog was na de verkiezingen van 1948 en 1951 

een linkse volkspartij voortgekomen, die in de twee 
dichtstbevolkte kiesdistricten veertig procent van 
de stemmen kreeg. ln de volgende decennia zou zij 
een beslissende rol spelen in de opbouw van nieuwe 
maatschappelijke structuren in Luxemburg. 

(vertaling: Margreet de Boer) 
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