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In 1 8 8 5 werd de Belgische 
Werklieden Partij opgericht. 
Haar doctrine was aanvankelijk 
nogal wazig: de partij wilde voor 
de arbeidersklasse zowel 'politie
ke rechten' als 'materiele wel
vaart' afdwingen. Negen jaar na 
de oprichting werden de stand
punten wat aangescherpt; de 
BWP nam een beginselverklaring 
aan, bekend onder haar Franse 
benaming 'Charte de Quareg
non' 2 • Deze verklaring, die tot 
verna de Tweede Wereldoorlog 
van betekenis zou blijven, bevat
te naast marxistische humanis
tisch-anarchistische elementen. 
In de loop der decennia, en voor
al na de invoering van het alge
meen mannenstemrecht in 1 9 19, 

evolueerde de BWP en werd ze 
omgevormd tot een sociaal 
democratische, reformistische 
partij. 

De Eerste W ereldoorlog 
maakte de weg vrij voor - verge
leken bij Luxemburg en Neder
land - snelle integratie van de 
socialisten in de Belgische poli
tieke sfeer . Onmiddellijk na bet 
uitbreken van de oorlog ver
klaarde de BWP haar steun aan de 
katholieke regering-De Broque
ville. Partijleider Emile Vander
velde werd benoemd tot minis
ter van staat en in 19 1 6 trad de 
BWP toe tot de regering.3 Het 
jusqu 'au boutisme van een gedeelte 
van de Belgische socialistische 
!eiders - voornamelijk Walen en 
Franstaligen - stelde de katholie
ke rechtervleugel gerust. Na de 
oorlog woog bet levendig wan
trouwen van de katholieken 
tegenover de socialisten minder 
zwaar dan de wens niet aileen de 
verantwoordelijkheid voor de 
soms onpopulaire regerings
maatregelen te dragen. Deze 
demarche en de gedeelde wil de 
nationale belangen te verdedi-
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gen, lagen aan de oorsprong van 
de socialistische deelname aan de 
regeringen van nationale eenheid 
die elkaar tot november 19 2 1 

zouden opvolgen. De verkiezin
gen van 1 9 2 1 lieten een eerste 
terugval van bet Belgische socia
lisme zien, dat duidelijk op zoek 
was naar een nieuw elan. 

In 1925 kwamen de socialis
ten opnieuw aan de macht in een 
opmerkelijke coalitie, het kabi
net Poullet-Vandervelde. Deze 
regering, die een travaillistisch 
stempel droeg, werd door de 
financiele milieus onrniddellijk 
veroordeeld. De ervaring duur
de rninder dan een jaar en mond
de uit in een drie-partijenrege
ring waarbinnen de rol van de 
socialisten strikt onder controle 
bleef. In november 1927 nam 
een katholiek-liberale coalitie het 
roer over, om dit zeven jaar lang 
niet meer uit handen te geven . 
Het was dus als oppositiepartij 
dat de B w P het uitbreken van de 
economische crisis, die in Belgie 
vanaf 1930 voelbaar werd, mee
maakte . Op deze crisis had de 
BWP geen antwoord klaar. Soda
listen die de crisis als de voorbo
de van het einde van bet kapita
listisch regime beschouwden, 
waren weinig talrijk. 

Op zoek naar een coherent 
discours dat in staat zou zijn een 
antwoord op de crisis te geven, 
nam Emile Vandervelde contact 
op met Henri de Man, een van de 
zeldzame Belgische socialistische 
theoretici, op dat moment pro
fessor sociale psychologie in 
Frankfurt am Main. In maart 
1 9 3 3 keerde De Man terug naar 
Belgie, waar hij de Ieiding op zich 
nam van bet 'Bureau voor Sociaal 
Onderzoek'. Onder zijn verant
woording stelde dit Bureau het 
beroemde 'Plan van de Arbeid' 
op. 
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Het doe] van het Plan was de Belgische economie te 
stimuleren, door het bevorderen van de welvaart 
en de binnenlandse consumptie. Verschillende 
maatregelen werden voorgesteld, zoals de nationa
lisatie van het krediet, de verzekeringen en een aan
tal basisindustrieen, en de instelling van een Eco
nomische Raad als adviserend orgaan. Het Plan 
beoogde noch de afschaffing van het kapitalisme, 
noch de introductie van een socialistisch regime. 
De Man, zich terdege bewust van de verlokkingen 
die het fascisme op met name de middenklasse kon 
uitoefenen, hoopte met zijn Plan ook deze groep 
aan te trekken. Hij benadrukte dat het Plan, hoewel 
het voorzag in grotere staatsinmenging op econo
misch vlak, geen bedreiging vormde voor de rnid
dengroepen. Naast een 'gecontroleerde sector' zou 
immers ook een volledig vrije sector voortbestaan. 
Het Plan weerspiegelde de theoretische opvattin
gen van Henri de Man, die, nadat hij zijn oorspron
kelijke revolutionaire engagement verlaten en tege
lijkertijd het reformisme veroordeeld had, voor een 
derde weg had gekozen: hij streefde naar een socia
le orde waarvan de doelgroep niet uitsluitend de 
arbeidersklassen, maar ook de rriiddenstand was. 

Partijcrisis 
Op het kerstcongres van 1 9 3 3 werd het Plan goed
gekeurd en verheven tot het basisprogramma van 
de BWP. De partij was niet van zins dee] te nemen 
aan een regering die het Plan niet in haar program
ma zou opnemen. Met de aanvaarding ging een tot 
dan toe ongekende propagandaslag van start. Er 
kwam een Planvlag, een Planlied, een Planfilm, een 
Plancabaret; er waren Planmarsen, affiches en 
speldjes van het Plan4. Maar de aantrekkingskracht 
bleefbeperkt tot de socialisten. De Belgische maat
schappij van de jaren dertig waste zeer verzuild om 
een massale transfer ten gunste van het socialisme 
denkbaar te maken. 

De verergering van de economische toestand 
deed de socialisten in maart 1935 besluiten toe te 
treden tot een coalitieregering, hoewel het Plan 

niet in zijn totaliteit was opgenomen in bet rege
ringsprogramma. In de nieuwe ploeg, de eerste 
regering-Van Zeeland, kregen vier socialisten mi
nisterportefeuilles. Onder hen Henri de Man, die 
minister van Open bare W erken en Opslorping van 
Werkloosheid werd, en Paul-Henri Spaak, die 
werd benoemd tot minister van Vervoer en PTT. 

De meest spectaculaire actie van de nieuwe rege
ring was de devaluatie met 2 8 procent van de Bel 
gische frank, wat leidde tot een vermindering van 
de werkloosheid. 

lnmiddels was de Belgische arbeidersklasse niet 
ongevoelig gebleven voor het revolutionaire elan in 
Frankrijk. Er braken stakingen uit, die leidden tot 
aanpassing van het minimumloon en invoering van 
de betaalde vakantie. Het begin van de Spaanse 
Burgeroorlog in de zomer van I 9 3 6 veroorzaakte 
een behoorlijke emotionele schok binnen de gele
deren van de B w P. Een steeds diepere kloof ont
stond tussen de aarthangers van vernieuwing - met 
Spaak en De Man als woordvoerders van een socia
lisme national - en de verdedigers van een stroming 
die meer aan de traditionele linkse waarden hecht
te. De crisis binnen de partij verdiepte zich door de 
plotselinge dood van 'le Patron', Emile Vander
velde, in december I 93 8. Het duurde een half jaar 
alvorens een opvolger werd gevonden: Henri de 
Man. De keuze voor De Man zou verregaande 
gevolgen hebben ten tijde van de eerste bezettings
dagen. 

Aan de vooravond van de oorlog werd de BWP 

verscheurd tussen voorstanders van regeringsdeel
name 'a tout prix' en tussen hen voor wie deelname 
synoniem was met het opgeven van de idealen 
waaraan de partij trouw had moeten blijven. Op 9 
april 1939 vonden nieuwe wetgevende verkiezin
gen plaats. Er vormde zich een katholiek-liberale 
coalitie, die weldra, uit verontrusting over de op
gang van extreem-rechts en de Duitse inval in Po
len, werd uitgebreid met socialisten. Het was dus 
onder een regering van nationale eenheid dat Belgie 
de schok van de agressie op 1 o mei zou ondergaan. 

1. Dit artikel is grotendeels geYnspireerd 
op mijn licentiaatsverhandeling: 

1946, Maastricht, 1990. M., 2 5 jaar Belaisch socialisme. Evolutie 
van de verhoudinB van de Belaische 
Werkliedenpartij tot de parlementaire demo
cratie in Belaie' van 1914 tot 1940, 
Antwerpen e. a., 1967. 

C. Kesteloot, Le mouvement socialist< clan
destin a Bruxelles, onuitgegeven licenti 
aatsverhandeling, ULB, 1984- 1985 . 
Voor een vergelijkende analyse met 
Nederland zie A. Klijn, Arbeiders- ?J 
volkspartij. Een veraelijkende studie van het 
Belaisch en Nederlands socialisme 1933-

We dan ken Anne-Marie Verhofste voor 
de Nederlandse vertaling van deze tekst. 
2. Over het ontstaan van het socialisme, 
zie Liebman, M., Les socialistes belaes 
189 s-1914. La revolte et J'oraanisation, 
Brussel, '979· 
3. Over de oorlogsperiode en het inter
bellum, zie Claeys-Van Haegendoren, 

4· Zie M. Reynebeau , 'Mensen zonder 
eigenschappen' in De jaren 30 in Bela iii. 
De massa in verleidina. Brussel, ASLK, 

'994, p.J5. 
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De bezettina: de rol van De Man 
De dag van de inval vergaderden de bureaus van de 
Belgische Werklieden Partij en het Belgisch Vak
verbond voor de laatste keer. De buitenlandse 
agressie werd eensgezind veroordeeld. Omdat men 
een oorlogssituatie vergelijkbaar met 19 14 ver
wachtte, besloten de socialistische !eiders de rege
ring te volgen, eerst naar de Belgische kust en daar
na naar Frankrijk. Met die exodus begon de ver
snippering van het socialistische apparaat. Som
migen, zoals Camille Huysmans, Isabelle Blume, 
Max Buset en de vakbondsleiding gingen naar Lon
den, terwijl anderen in de loop van de zomer en de 
herfst van 1940 naar Belgie terugkeerden. Gedu
rende heel deze peri ode was het contact tussen par
tijl~iding en basis volkomen verbroken. 

In bezet Belgie zou Henri de Man gauw van zich 
doen spreken, vooral door zijn Manifest. Dit initia
tiefhad plaats in een bijzondere context: in de loop 
van de maanden juni en juli werden verschillende 
plannen ontvouwd voor een nieuw neutraal Belgie 
binnen de contouren van een nieuwe Europese 
orde onder Duitse heerschappij. Op 2 8 juni 1 940 
richtte De Man een Manifest aan de !eden van zijn 
partij. In het perspectief van een nieuw orde-regi
me moesten de politieke partijen en dus ook de 
BWP verdwijnen. Maar, zo luidde zijn dubbele 
boodschap, al was de politieke rol van de BWP uit
gespeeld, toch zouden de sociale en economische 
sectoren hun activiteiten kunnen voortzetten. Als 
'de Ieider die aileen op ~ijn strijdpost gebleven is' 
riep De Man de militanten op de Duitse overwin
ning te aanvaarden. Hij constateerde dat het natio
naal-socialistische regime, hoewel het 'het aan onze 
mentaliteit vreemde presenteert ( ... ),de klassever
schillen vee! doeltreffender had verminderd dan de 
zogenaamde democratiecn waar het kapitaal verder 
de dienst bleef uitmaken.' 

De houding van de officiele voorzitter van de 
BWP heeft ontegensprekelijk de geschiedenis van 
het Belgische socialisme gedurende de bezetting 
gemarkeerd. Wat was de impact van de diverse ini
tiatieven die De Man heeft genomen en hoe werd 
het probleem van de collaboratie in de eigen rangen 
ervaren, eerst door de clandestiene beweging en 

5. Zie hiervoor W. Steenhaut, 
'En marge du pouvoir: des metallurgistes 
dans Ia collaboration syndicate ( 1 940-
1944)', Cha'!lfes au rouae. Histoires de Ia 
Centrale des Metalluraistes de Belaique. 
Gent, 1990 . 

vervolgens door deBS P bij de Bevrijding? Vanafhet 
begin past het een onderscheid te maken tussen 
twee niveaus: het zuiver politieke en het syndicale. 

Op politiek vlak zorgde het Manifest voor ver
scherping van de tegenstellingen binnen de partij. 
De clandestiene militanten waren duidelijk in hun 
veroordeling van deze stap van De Man. Slechts 
enkele getrouwen zouden De Man volgen. Onder 
hen Albert Bijtebier, secretaris van de Brusselse 
Federatie, Michel Tommelein, secretaris van de 
Vlaamse Socialistische Jeugd en Leo Moulin. Het is 
vooral aan Vlaamse zijde dat men deze zwakheden 
vindt. Dit hoeft geen verwondering te wekken 
wanneer men weet datal voor de oorlog de invloed 
van De Man vooral in Vlaanderen sterk was. Op 
politiek vlak bleef het engagement in de collabora
tie echter beperkt. W el namen talrijke socialisten 
lange tijd een afwachtende houding aan en traden ze 
slechts laattijdig en zonder ophef tot de clandestie
ne beweging toe. 

Op syndicaal vlak laat de situatie zich enigszins 
anders aanzien. De !eden van het bureau van het 
svv die zich hadden teruggetrokken in Frankrijk, 
riepen op tot de opschorting van iedere syndicale 
activiteit voor de duur van de bezetting.5 Maar in 
bezet Belgic zagen nieuwe initiatieven het Iicht. Op 
1 9 augustus 1 940 werd een syndicaal Manifest 
openbaar gemaakt. Deze stond de organisatie voor 
van een syndicaat, in het perspectief van een recon
structie van het land in de schoot van het 'nieuwe 
Europa'. De samenhang tussen deze tekst en het 
Manifest van 28 juni lijkt duidelijk. Gestimuleerd 
door het Manifest - dat openlijk de voortzetting 
van de syndicale activiteiten aanbeval - namen ver
antwoordelijken die in Belgic waren gebleven of 
reeds waren teruggekeerd, het initatief om een 
'nieuw' svv op te richten. De vakbondsleiders die 
hun activiteiten hernamen, lieten zich vooral door 
politieke overwegingen leiden. 6 Bij hun terugkeer 
zagen eerst Joseph Bondas en daarna Louis Major 
zich voor hetjait accompli van het bestaan van een 
nieuw svv gesteld. 

Maar de projecten van De Man hi elden hier niet 
op. Ontevreden met de stichting van het 'nieuwe 
svv', ging hij meewerken aan een omvangrijker 

6. W. Steenhaut, 'De Unie van Hand
en Geestesarbeiders' in Belaiii 1940. Een 
maatschappij in crisis en oorloa, Acta van 
het colloquium gehouden te Brussel van 
22 tot 26 oktober 1990, Brussel, NSCG 

wo "• 1993, pp. 277 - 284. 
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project, de stichting van een syndicaat. Onder
handelingen hierover werden al snel gecontroleerd 
door de bezetter, vertegenwoordigd door de 
'Dienststelle Hellwig' onder Ieiding van Dr. Voss. 
Het project vond zijn concretisatie in de oprichting 
van de u H G A op 2 2 november 1940, de eerste 
echte collaboratiebeweging. In dit ene syndicaat 
waren vertegenwoordigers opgenomen van de 
christelijke syndicaten - met uitzondering van de 
Waalse esc - socialisten, liberalen en Vlaamse 
nationalisten. De Unie had echter aanzienlijk min
der !eden dan de vooroorlogse syndicale organisa
ties te zamen. Bovendien haakten langzamerhand 
zekere centrales af, vooral toen de Unie niet in staat 
bleek de werknemers te verdedigen en duidelijk 
werd dat ze bij de patronale organisaties geen enkel 
krediet had: 'Ik meen dat hoofdzakelijk de zorg om 
het materii:!le belang en het ongeloof in de moge
lijkheden voor een succesvolle syndicale actie 
onder een totalitair regime, de arbeiders het nutte
loze heeft doen inzien van een eventuele aansluiting 
bij de UHGA'7. 

De u H GA bestond hoofdzakelijk uit Vlamingen: 
negentig procent van de !eden in 1942 8 . Deze 
Vlaamse dimensie zou aan de oorsprong liggen van 
spanningen tussen Vlaamse en Waalse syndicalis
ten, toen het erom ging tijdens de bezetting zelfhet 
lotte bespreken van de ex-leden van de Unie. Vanaf 
1941 investeerde Henri de Man gaandeweg minder 
in zijn engagementen en speelde hij geen publieke 
hoofdrol meer. Eind 1941 installeerde hij zich in de 
Haute-Savoie. In maart 1942 werd Edgard Delvo, 
de ex-socialist die tot het VNV was toegetreden, 
benoemd tot hoofd van de u H GA. Hoewel de ideo
logische ommezwaai al vanaf november 1941 waar
neembaar was,9 kon vanaf dat moment echt geen 
enkele twijfel meer bestaan over de nationaal-socia
listische orientering van de Unie. 

Vanaf het einde van de oorlog was de BWP 

bedacht op een snelle zuivering van haar rangen. 
Op 8 september 1 944 (Brussel werd bevrijd op de 
derde) werd een nationale erecommissie ingesteld. 
Zij had als taak zich uit te spreken over de nationale 
gevallen (senatoren, afgevaardigden, !eden van de 
leidende partij-instanties) en deed in beroep uit
spraak over de gevallen die door federale commis-

7· Idem, p. 284. 

sies waren behandeld. In feite ontsnapten de ern
stigste zaken aan het oordeel van de commissie door 
te vluchten of eenvoudigweg door zich uit eigen 
beweging terug te trekken . Uiteindelijk bleef een 
dertigtal zaken over, waarvan tien gevallen gesanc
tioneerd werden door een ontheffing uit de functie 
of een terugtrekking van het mandaat. Globaal kan 
men zeggen dat de commissie zich waarlijk clement 
heeft betoond. 

Verzet in Lui k en Brussel 
Voor een heel andere opstelling dan De Man en de 
u H G A kozen twee kern en van jonge militanten, 
een te Luik en een te Brussel. Zij wilden juist age
ren tegen de aanwezigheid van de bezetter. Ook al 
zal men nooit kunnen spreken van een massaal ver
zet van de socialisten, toch moet worden gewezen 
op het vroegtijdige karakter van deze reacties. 

Op het scharnierpunt van de maanden mei en 
juni 1 940 had een eerste ontmoeting plaats tussen 
de belangrijkste protagonisten van het clandestiene 
Luikse reveil: Charles Rahier en Rene Delbrouck, 
aile twee afkomstig uit de Socialistische Jonge 
Wachten (sJw) . Beiden waren jonger dan 40 jaar 
en vastbesloten te handelen. Handelen terwijl de 
opinie verslagen was door de militaire nederlaag, 
door de houding van de bezetter, terwijl vee! 
Belgen zich nog op de Franse wegen bevonden, ter
wijl het apparaat van de BWP volkomen in ontred
dering was. De ontmoeting resulteerde in de publi
katie van een clandestien gestencileerd blad, dat als 
titel Resurrection meekreeg. Het eerste nummer, in 
een oplage van ongeveer 2oo exemplaren, zette de 
opstelling van de twee mannen niet enkel tegen
over de bezetter, maar ook tegenover De Man, dui 
delijk uiteen. De toon was resoluut kritisch, ja zelfs 
revolutionair. Naast de strijd tegen de bezetter ging 
het erom de partij in een nieuwe geest te reconstru
eren en een einde te maken aan het 'platte refor
misme' van de jaren dertig. 

In het derde nummer trachtten de auteurs de 
dieperliggende oorzaken van de 'ontreddering van 
de 1 ode mei' bloot te leggen. Niet enkel De Man 
werd geviseerd, maar ook de afwezigheid van 
democratie in de schoot van de partij, 'haar totale 
integratie binnen het bourgeois-regime', de niet-

8. J. Gerard-Libois en J. Gotovitch, L'an 
40. La Belaique occupee, Brussel, '97', 
p. 279. 
9· W. Steenhaut, En morae, op. ci t . , p. 
J60-J6I. 
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gehouden beloften en de onmiddellijke eisen die de 
partij voor de oorlog al te exclusief naar voren had 
gebracht. In de ogen van Rahier en Delbrouck was 
het uiteindelijke doe! duidelijk. Het ging om niet 
meer of minder dan het realiseren van de 'socialisti
sche revolutie'. In afwachting van de overwinning 
op Hitler-Duitsland moest men het 'illegale werk' 
beginnen, door het opzetten van 'cellen binnen wij
ken, dorpen, fabrieken en werkterreinen'. 

In de loop van de maanden werd het radicalisme 
van het eerste uur vervangen door een realistischer 
visie. Dit was het resultaat van een fusie van de 
groep Rahier-Delbrouck met de verantwoordelij
ken van voor de oorlog, en van een meer algemene 
evolutie van de socialisten gedurende de bezetting. 
D~ ploeg werd uitgebreid met Joseph Bondas, 
Joseph Leclercq, Emile Parys en Paul Gruselin. 
Bondas, die in het voorjaar van 1942 naar Londen 
vertrok, schreef in een hier opgesteld rapport: 
'Delbrouck stond voor de oorlog bekend om zijn 
min of meer extremistische ideeen, maar door de 
gebeurtenissen is hij snel gerijpt en de opvattingen 
die hij had over de organisatie, het functioneren en 
de actie van de partij waren zeer acceptabel'. 

De Luikse socialisten waren niet de enigen die in 
die eerste oorlogsmaanden reageerden. In de 
zomer van 1 940 ontwikkelden zich gelijksoortige 
structuren rond de Arbeidershogeschool te Brussel. 
Haar directeur, U:on Delsinne, en enkele jongeren, 
onder wie Camille Van Euckem en Fran~ois De 
Troyer, lanceerden ongeveer gelijktijdig met hun 
Luikse partijgenoten een clandestiene krant: Le 
Clandestin. De eerste geschriften droegen, anders 
dan de Resurrection, duidelijk sporen van een patri
ottisch perspectief. Niets laat vermoeden dat het 
hier om een socialistische krant ging: Er werd een 
beroep gedaan op burgerzin en vaderlandsliefde. 
De krant verwierp natuurlijk de nazi-bezetting en 
bevestigde haar vertrouwen in de definitieve over
winning van de geallieerden. Terwijl de Luikse 
socialisten de politieke praktijken van De Man 
afkeurden en hem laakten als voorzitter van de 
BWP, werd hij door de Brusselaars gelaakt om 
dezelfde redenen als die waarom men voor andere 
'notoire fascisten' geen goed woord over had . Le 
Clandestin veranderde na zes nummers van naam en 
werd L 'Espoir. 

Tegenover de actieve aanwezigheid van De Man 
bevond zich nu de clandestiene en discrete aanwe
zigheid van twee kernen, die zich manifesteerden 
via de verspreiding van illegale kranten. Na de eer-

ste twee kranten kwamen er andere, waardoor de 
clandestiene socialistische pers aan samenhang 
won. In Vlaanderen verschenen drie titels (Moroen 
rood, De Werker en Bevrijdina), in Wallonie en 
Brussel vond men Le Monde du Travail, naast L 'Espoir 
en Le Peuple. Het waren deze kranten die in de loop 
van de bezetting zouden getuigen van de aanwezig
heid van de socialisten in de clandestiene actie. De 
kranten verschenen met grote regelmaat (88 num
mers voor Le Monde du Travail) en in een oplage van 
soms enkele duizenden exemplaren. 

Een nieuwe naam, een nieuwe partij 
Tijdens de oorlog zou de socialistische beweging in 
korte tijd een aantal essentiele keuzes maken. Op 
het clandestiene congres in september 1941 te 
Burnot-Riviere bepaalden de Waalse en Brusselse 
socialisten de vorm en de grenzen van hun engage
ment. Omdat zij een grotere klaarheid wilden, 
besloten ze de naam van de partij te veranderen . 
Een impliciete reden voor de naamsverandering 
was de gedachte, waarop reeds in de jaren 19 3 o 

herhaaldelijk was gewezen, dat de partij toeganke
lijker moest worden gemaakt voor de middenstand. 
Dit bleef moeilijk voor een partij die in haar bena
ming expliciet aan de arbeidersklasse refereerde. 
Bovendien was de naam Belgische W erklieden 
Partij onteerd door De Man in de eerste uren van de 
bezetting. In het perspectief van de naoorlogse 
periode paste het nu reeds het imago van de partij 
op te poetsen. En zo werd de Belgische Werklieden 
Partij omgedoopt in Belgische Socialistische Partij. 
Het etiket 'socialistisch' was in 1 8 8 5 verworpen uit 
angst de arbeidersklasse af te schrikken. Deze angst 
was nu verdwenen, en er bestond bijgevolg geen 
enkele reden om die term te verwerpen. De wil de 
partij te hermodelleren zou in grote mate de denk
pistes en de discussie gedurende de hele oorlog 
bepalen. 

Een andere belangrijke beslissing die te Burnot
Riviere werd genomen, was de weigering om col
lectief tot een verzetsgroepering toe te treden. De 
eigen identiteit van de socialisten moest gevrij
waard blijven en de partij wilde zich vooral niet 
engageren in het communistisch gemspireerde On
afhankelijkheidsfront 1 0

• Voorts zouden de socialis
ten geen gewapende verzetsgroepering oprichten. 
Voor hen was het belangrijk de militanten niet aan 
gevaar bloot tc stellen, maar zich op andere terrei
nen actief te ton en. 

-
De 
war 
tijd< 
tuss 
Voc 
mer 
syn< 
oud 
syn< 
gen 
idee 
ren< 
dig< 
weg 
de r 
kan 
mac 
hier 
soci 
ove· 
d ! 

stei 
bez• 
de 
wer 
chri 
te e 
ren; 
den 
me< 

het 
oor 
bes1 
dur 
tant 
dui< 
ervc 

Een 
toe1 
van 
en t 
listi 
oud 

10 . 

Belg 
lore. 

194< 
Res is 
II. 



>r de 
hang 
rsen
e en 
Espoir 
·loop 
'ezig
~ - De 
num
:e van 

ingin 
1. Op 
41 te 
lsselse 
igage
ilden, 
1eren. 
de ring 
I 1930 
ll'anke-
" lstand. 
' bena
.eerde . 
uieden 
•van de 
)rlogse 
e partij 
lclieden 
Partij. 

pen uit 
le angst 
lg geen 
e wil de 
e denk-
oorlog 

Bumot
:>m col
len. De 

gevrij
•ral niet 
rde On
socialis
rich ten. 
niet aan 
e terrei-

s &..o 5 1995 

De discussies rond de hervorming van de partij 
waren alom aanwezig. Een fundamenteel debat dat 
tijdens de oorlog werd gevoerd, ging over de relatie 
tussen de socialistische partij en de vakbeweging. 
Vooral in Wallonie gingen van syndicate kant stem
men op voor een ontbinding van de banden partij
syndicaat. Aan de oorsprong van deze eis lag de 
oude droom van zekere syndicalisten van een grote 
syndicale beweging, die alle werklieden zou vereni
gen hoven hun ideologische tegenstellingen. De 
idee van een onafhankelijk van de partijen opere
rende syndicale beweging werd met kracht verde
digd door een woordvoerder van de Luikse vakbe
weging: Andre Renard 1 1

• Aan Vlaamse zijde toon
de men weinig geestdrift voor de verandering. Dit 
kan deels verklaard worden door het feit dat de 
machtsverhoudingen op politiek en syndicaal vlak 
hier de antipoden waren van die in Wallonie: de 
socialistische dominantie in Wallonie stond tegen
over de christelijke dominantie in Vlaanderen, waar 
de socialisten veruit in de minderheid waren. De 
stellingen lagen echter niet vast. Gedurende de 
bezetting zouden in Vlaanderen meer genuanceer
de standpunten worden ingenomen. Uiteindelijk 
werd een deel van het antwoord geleverd door de 
christenen zelf, die in oktober 1943 weigerden zich 
te cngageren in om het ·even welke fusie. Wat de 
renardisten en de communisten betreft, deze zou
den uiteindelijk worden gemtegreerd in het Alge
meen Belgisch Vakverbond in april 1945. 

Op politiek vlak was een discussie gaande over 
het systeem van toetreding tot de partij. Voor de 
oorlog waren er al stemmen opgegaan tegen het 
bestaande systeem van collectieve toetreding . Ge
durende de bezetting groeide het protest. Mili
tanten van de clandestiene beweging spraken zich 
duidelijk uit voor een partij die enkel uit politiek 
ervaren en gemotiveerde militanten zou bestaan. 
Een meerderheid leek gewonnen voor individuele 
toetr ding, hoewel iemand als Victor Larock I 2 , een 
van de spilfiguren van het clandestiene socialisme 
en ecn van de belangrijkste theoretici van de socia
listische beweging, voorstander zou blijven van het 
oude systeem. 

Verder werden diverse discussies gehouden over 
een eventuele herziening van de beginselverkla
ring 1 3. Met het oog op de verbreding van de sociale 
basis werd ernaar gestreefd om de inhoud van de 
verklaring minder marxistisch en meer sociaal
democratisch te maken . Ook over deze materie 
bestond grote verdeeldheid. Tegenover de Luikse 
socialisten, die slechts een minimale hervorming 
wilden, stelden gematigde socialisten als Leon 
Delsinne (Brusselaar) en Max Lamberty (Meche
laar) twee totaal nieuwe teksten, ontdaan van elke 
marxistische en proudhonistische inspiratie. Dit 
debat tijdens de bezetting werd niet beeindigd; het 
zou een van de inzetten van het Overwinnings
congres van juni I 945 vormen. 

Het laatste belangrijke debat ging over de fede
rale of unitaire structuur van de partij. Voor de oor
log presenteerde de BWP een unitaire structuur; 
wel zijn er aparte congressen van enerzijds W aalse 
en anderzijds Vlaamse socialisten geweest '4. Voor
al te Luik bestond een sterke stroming ten gunste 
van het federalisme. Gedurende de bezetting zou 
deze federalistische opvatting toenemen en op 3 I 
mei I 94 3 nam een clandestien 'congres' van de 
Waalse centrale het federalisme aan. Op het einde 
van de oorlog raakte de Luikse eis evenwel totaal 
ge"isoleerd, een situatie die nog zou worden beves
tigd op de twee socialistische congressen van I 945. 

Een nieuw prosramma 
Vanaf 1 941 span den clandestiene militanten zich in 
voor de ontwikkeling van een naoorlogs program
ma. De eerste pogingen waren sterk bei:nvloed 
door het klimaat van de jaren dertig: wil tot ver
sterking van de uitvoerende macht, installatie van 
legislatuurregeringen ... Het eerste afgeronde do
cument, het 'Avant-projet de Pacte d'Union travailliste, 
was het resultaat van onderhandelingen tussen 
socialisten en christen-democraten. Het beoogde 
de afschaffing van de Senaat en de vervanging ervan 
door consultatieve raden of de vermindering van 
het aantal afgevaardigden. Op economisch vlak 
werd een uitbreiding van de rol van de staat aanbe
volen en een algemeen sociaal verzekeringssysteem 

1 o. Over de Kommunistische Partij van 
Belgic zie 1. Gotovitch, Du rouae au trico
lore. Les communistes belaes de 19 39 a 
1944. Un aspect de l'histoire de Ia 

aeschiedenis van het Renardisme ( 1940-
1945), onuitgegeven licentiaatsverhan
deling, sektie geschiedenis, v u BA, 

Brussel, 1984-1985. 

vieillit pas' . Le maintien de Ia Charte de 
Quaregnon. Debats et controverses 
( 1 942 -1 945) in Socialisme, mei-juni 
1994, pp.151-158. 

Resistance en Belaique, Brussel, 1 9 9 2. 
11. Zie hicrover R. Hemmerijck.x, 
Syndicaat in oorloa. De socialistische vakbe
weging in oorloastijd en de ontstaans-

1 2. Zie 1. Gotovitch, 'Victor Larock 
dans Ia clandestirute' Revue socialisme, nr. 
147. 1978. 
1 3. Zie C. Kesteloot, 'Une idee vraie ne 

'4· Een congres van de Vlaamse socialis
tenheeftplaatsin '937· DeWaalse 
socialisten houden twee congressen in 
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geeist. Het document bevatte een pleidooi voor 
schoolplichtverlenging en gelijkheid van het rijks
en vrije onderwijs. Het wilde de initiatiefnemer 
zijn van een 'cartel d'union travailliste', voorloper 
van een nationale travaillistische regering. 

Het Avant-projet werd aan de clandestiene bewe
ging gepresenteerd tijdens de ontmoeting te 
Burnot-Riviere. Op zijn zachtst gezegd, was het 
onthaal niet bepaald enthousiast. Twee types van 
essentiele kritiek werden naar voren gebracht: de 
tekst was te gematigd voor de jongeren die het fun
dament van de clandestiene beweging uitmaakten, 
en de gelijkschakeling van de onderwijsnetten die in 
de tekst werd voorzien, was onaanvaardbaar voor 
de onderwijzers die in de clandestiene beweging 
actief waren. Het project werd uiteindelijk in de 
loop van I 942 aan de kant geschoven, het gevolg 
van een samenloop van factoren, zoals de vastbeslo
tenheid van de opposanten, de weigering van de 
christenen om op dit spoor verder te gaan en het 
slechte onthaal van het project in Londen' 5. 

Intussen zette de beweging haar structurering 
verder: op 2 7 maart I 942 werd een clandestien 
bureau opgericht en elf commissies werden gem
stalleerd. Het resultaat van het werk van deze com
missies, het Proaramma voor onmiddellijke Actie, werd 
in november I 943 in brochurevorm verspreid. Het 
Proaramma was een werkelijke kandidaatstelling 
voor machtsuitoefening in naam van de clandestie
ne actie. De B s P etaleerde haar plannen betreffende 
de bestraffing van verraders, de versterking van de 
democratie, voedselvoorziening en het ontwikke
len van een echte sociale politiek. In de ogen van de 
socialisten zou het einde van de oorlog een terug
keer naar de macht van de wettelijke autoriteiten 
van I o mei I 940 moeten meebrengen. In dit stadi
um werd dus niet gesproken over uitbreiding van 
de regering met mensen uit bezet Belgie. Een 
belangrijke reden voor deze opstelling was dat de 
socialisten als de dood waren voor concurrentie van 
de communisten. 

De sociale politiek vormde ongetwijfeld de 
troefkaart van het socialistische programma. Sedert 
oktober I 94 I waren contacten aangeknoopt tussen 
personen uit de socialistische en christelijke syndi-

15. Vanaf 1941 ontstaan er zeer onregel
matige contacten tussen de socialisten in 
bezet Belgic en de Belgische socialisten 
in Londen. De briefwisseling gebeurt via 
diverse inlichtingsdiensten. Daarover zie 
J. Gotovitch, De Beloische Socia listen in 

cale milieus en vertegenwoordigers van het Comite 
Central Industriel' 6 . Het initatief zou afkomstig 
zijn van de socialisten, die erop gebrand waren de 
greep van de demanisten op het syndicalisme te 
doen vergeten, en die eens te meer bang waren 
voor het hogere bod van de communisten. In de 
loop van de maanden zouden deze contacten uit
monden in de samenstelling van het Projet d'accord 
de solidarite sociale van april 1944. Deze voorzag de 
verplichte oprichting van de ziekte-invaliditeitsver
zekering en de werkloosheidsverzekering. Het 
nieuwe systeem was vrijgeviger dan voor de oor
log, opnieuw uit angst voor een sociale explosie. 

Het Projet dateert nog van tijdens de oorlog. 
Maar de auteurs ervan wisten dat veranderingen op 
komst waren en dat de socialistische partij dan niet 
ijdel zou versch.ijnen als eiser van veranderingen op 
sociaal vlak. lmpliciet stond het akkoord tussen ver
tegenwoordigers van het patronaat en de syndicale 
wereld garant voor de sociale vrede en het behoud 
van de kapitalistische produktiemethode. Op eco
nomisch vlak was het programma van de socialisten 
dan ook zeer gematigd. Er was geen sprake van 
omverwerping van de economische orde. De enige 
nationalisaties waarover werd gesproken, waren 
die van elektriciteit en openbaar vervoer, maar 
zelfs deze eisen zouden bij de bevrijding getemperd 
worden. De BSP zou zich op economisch vlak te
vreden stellen met minimumeisen, zoals confiscatie 
van tegoeden van ondernemingen die voor de oor
logsdoeleinden van de bezetter hadden gewerkt, 
een zeer vaag concept en open voor meerdere 
interpretaties. 

Het Proaramma voor onmiddellijke Actie, dat via 
brochures en de clandestiene pers een ruime ver
spreiding kende, was het voorwerp van een aantal 
kritische opmerkingen. Deze richtten zich op de 
bescheidenheid van het programma, het stilzwijgen 
over bepaalde thema's en het te geringe belang dat 
werd toegekend aan de clandestiene actie. Daar
entegen werd de tekst in Londen goed onthaald. 
Over het algemeen kan men trouwens stellen dat in 
Londen de projecten uit bezet Belgie positief wer
den ontvangen, zeker naarmate de oorlog zijn einde 
naderde. Het enige probleem waarover de Lon-

Landen, Camille Huysmans geschriften en 
documenten VIII, Antwerpen, 1981. 
16.Zie hiervoor G. Vanthemsche, La 
securite sociale. Les ori9ines du systeme belae. 
Le present face a son passe, Brussel, 1994, 
PP-54C.V. 
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dense socialisten meer gereserveerd leken, was de 
taalkwestie: ze begrepen niet de prioriteit die hier
aan werd toegekend door de socialisten in bezet 
Belgie. 

De bezettinesdebatten in het Iicht van de bevrijdine 
Aan de vooravond van de bevrijding toonde bet 
Belgisch socialisme twee contrasterende gezichten. 
Enerzijds profileerde bet zich, voorzien van haar 
Proeramma voor onmiddellijke Actie, als kandidaat voor 
de macht. De BSP eiste de arbeidersklasse voor zich 
op en benadrukte de te zware offers die deze klasse 
gedurende de bezetting had moeten brengen. Aan 
de andere kant waren de socialisten - in tegenstel
ling tot de communisten - afzijdig gebleven van de 
grote verzetsengagementen, met uitzondering van 
de hulp aan werkweigeraars. Aan socialistische kant 
werd gevreesd voor grote concurrentie van de 
communisten. 

Achteraf zou blijken dat bet communistisch 
gevaar was overschat. De binnenlandse politieke 
evolutie zou snel aantonen dat waar bet de machts
verhoudingen betrof, de naoorlogse periode eerder 
een restauratie dan een werkelijke vemieuwing 
wa . Tijdens de eerste naoorlogse verkiezingen was 
het resultaat van de socialisten ongeveer hetzelfde 
als in 1939, wat als een semi-nederlaag kon worden 
ervaren - het onvermogen van de socialisten om 
een nieuw electoraat in te palm en - of als een over
winning: ondanks het communistisch elan bleefhet 
krcdiet van de socialisten quasi onveranderd, alsof 
in electorale termen de oorlog maar een voetnoot 
was. 

Op bet personele vlak was er, nationaal althans, 
na de oorlog weinig vernieuwing. Er kwamen wei 
wat nieuwe gezichten. Bijvoorbeeld Victor Larock, 
die politick directeur van het dagblad Le Peuple 
werd, en Nic Bal en Marcel Sonneville, die als 
plaatsvervangende !eden van het Bureau van 1945 
werden gekozen. Ook bracht de oorlog iemand als 
de Vlaming Achille van Acker voor het voetlicht. 

Wat eveneens zichtbaar werd, was een zekere ver
schuiving van het beslissingsproces ten gunste van 
de Vlamingen en de Brusselaars binnen de partij, 
terwijl haar electorale basis essentieel Waals bleef. 

De tijdens de bezetting voorgestelde structurele 
veranderingen van de partij moesten na de bevrij
ding zowel door het Bureau als door het partijcon
gres worden goedgekeurd. Het Bureau van de 7de 
en 1 1 e september 1 944 bevestigde direkt de in de 
ondergrondse genomen beslissingen: de partij zou 
de titel 'Belgische Socialistische Partij' krijgen en 
gebaseerd worden op individuele toetreding. 
Tevens werd gekozen voor een unitaire structuur. 
Aile hoop de partij te federaliseren leek gedoemd 
tot vergetelheid. 

. In juni 1945, op bet Overwinningscongres, gaf 
de BS P unaniem (min een onthouding) elke herzie
ning van het Charte de Quaregnon op, om haar 
trouw aan het oorspronkelijke socialisme aan te 
geven. De handhaving van het Charte de Quareg
non openbaarde een zuiver linkse verankering. 
Deze visie stond tegenover- of completeerde, wat 
ons weer bij het gecontrasteerde beeld van het 
Belgische socialisme brengt - bet pragmatisme van 
bijvoorbeeld Van Acker en Spaak. 

De andere veranderingen werden aangesneden 
op bet administratief Congres van oktober 1945. 
Zowel de naamsverandering als de individuele toe
treding werden unaniem aangenomen, al klonk hier 
en daar spijt door over het opgeven van de collec
tieve toetreding. Ook elke hervorming van de par
tij in een federalistische optiek werd met een over
weldigende meerderheid verworpen, wat eens te 
meer bet isolement van de Luikse socialisten beves
tigde. 

Aan het einde van het adrninistratief Congres 
werd een pagina omgeslagen. Het Belgisch socialis
me zag zichzelf als hervormd, herbrond en drager 
van een nieuwe dynamiek. Maar de politieke prak
tijk zou nog tot verscheidene compromissen dwin
gen. 
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