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Inleiding 

"The history of labor internationalism is a history of failure, of dreams disappointed, ideals 
compromised, and institutions corrupted" (Victor Silverman) . 

Edo Fimmen had het al voorspeld in 1933 : "the judgement of history upon the labour 
movement in the years immediatly following the war, and especially upon the leaders of that 
movement, is not likely to be a merciful one."2 

In juli 1919 werd in Amsterdam het Internationaal Vakverbond ( IW) opgericht. Deze 
'Internationale van Amsterdam'3 verklaarde de oorlog aan de oorlog en wou de arbeiders 
bevrijden van het kapitalisme. Voor Edo Fimmen, een van de vaders van het I W , was het al 
sinds 1923 duidelijk dat het anders zou lopen en hij drong lang maar tevergeefs aan op een 
meer daadkrachtige internationale vakbeweging. Het bracht hem herhaaldelijk in conflict met 
de leiders van het I W , een conflict dat ten dele ook persoonlijk was. 

Hiernaast staat een foto van die leiding, het Uitvoerend Bestuur van het Internationaal 
Vakverbond in 1930 : van links naar rechts zitten Léon Jouhaux (Frankrijk), Johannes 
Sassenbach (Duitsland), Walter Citrine (Groot Brittannië), Walter Schevenels (België), 
Theodor Leipart (Duitsland) en staan : Rudolf Tayerlé (Tsjechoslowakije), Coraeel Mertens 
(België) en Hans Jacobsen (Denemarken). In 1930 was het I W pas hersteld van een zware 
interne crisis en groeide naar een nieuw toppunt met 13,5 miljoen leden in 29 landen. Er was 
ook een nieuw en versterkt bestuur. Die bestuurders stralen wilskracht en zelfvertrouwen uit. 
Het ging goed en dat is te zien. De foto werd genomen in juli 1930 in Stockholm. De eerste 
onweerswolken hingen toen al in de lucht maar niemand kon vermoeden dat men aan het 
begin stond van een infernaal decennium van economische catastrofes, politieke crises en 
gewapende conflicten. Dat de wereld van het I W onzeker en gevaarlijk was illustreert ook 
het zeer wisselende lot van de leden van het bestuur : Léon Jouhaux werd tijdens de oorlog 
gevangengezet door het Franse Vichy-regime en in 1943 gedeporteerd naar Duitsland. Na de 
oorlog werd hij leider van Force Ouvrière en in 1951 kreeg hij de Nobelprijs voor de vrede. 
Johannes Sassenbach, de Duitse algemene secretaris van het I W , stond in 1930 dicht bij zijn 
pensioen, hij trok zich terug in Duitsland maar werd gearresteerd door de nazi's en overleed 
in november 1940. De Britse voorzitter Walter Citrine was in 1928 aan het hoofd van het I W 
gekomen en was samen met Ernest Bevin de leider van de Britse vakbeweging én van Labour. 
In 1935 werd hij 'Sir' Walter en in 1947 zelfs Lord Citrine. De Belgische adjunct algemeen 
secretaris Walter Schevenels volgde in 1931 Sassenbach op. Hij leidde de strijd van het I W 
tegen het nazisme en de hulpacties van de internationale arbeidersbeweging voor de Spaanse 
republiek. Schevenels bracht de oorlog door in Londen en werkte mee aan de oprichting van 

Victor Silverman, Imagining Internationalism in American and British Labor, 1939-1949, (Urbana & Chicago, 
University of Illinois Press, 2000), p. 2. 
2 Edo Fimmen, algemeen secretaris van de International Transportworkers Federation, aan Walter Schevenels, 
algemeen secretaris van het Internationaal Vakverbond, 31 januari 1933 (MRC, TUC-archives 292/915.2/7) 
3 Dit was de roepnaam die aan het I W door zijn communistische rivalen werd toegekend. Zoals het vaak 
gebeurt werd de roepnaam bekender dan de officiële en tot vandaag zal men in vele archief- en 
documentatiecentra tevergeefs zoeken naar dossiers betreffende het IW, want ze staan gerangschikt onder 
'Amsterdam'. 
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het Wereldvakverbond. Hij trachtte met Britse steun algemeen secretaris te worden van 
opeenvolgend het Wereldvakverbond en het Internationaal Verbond van Vrije 
Vakverenigingen (IWV), hetgeen mislukte. Theodor Leipart, de leider van de Duitse 
vakbeweging, werd op 2 mei 1933 gearresteerd en zijn organisatie werd buiten de wet gesteld. 
Leipart wist zijn gevangenschap te overleven, maar stierf kort na het einde van de oorlog. De 
Tsjech Rudolf Tayerlé werd na de inval van de Duitsers in zijn land gearresteerd en is een van 
de 120.000 mensen die werden omgebracht in het kamp van Mauthausen. Corneel Mertens 
was de algemene secretaris van de Belgische socialistische vakbond, hij ging in 1939 met 
pensioen en kwam ziek uit de oorlog. Hans Jacobsen, de populaire Deense vakbondsleider 
ging in 1940 met pensioen en stierfin 1943. 

De geschiedenis van de internationale vakbeweging mag dan een opeenvolging zijn van 
mislukkingen, foute analyses en tragische ontwikkelingen, vele van de mensen die deze 
geschiedenis maakten hebben er persoonlijk de tol voor betaald. De mislukking van het 
Internationaal Vakverbond moet dan ook gezien worden in het kader van het onvermogen om 
het primaire doel te realiseren : het redden van de vrede. In het licht van dergelijke catastrofes 
verbleken natuurlijk alle mogelijke positieve ontwikkelingen en dat straalt ook af op de 
historiografie. Bij vele auteurs klinkt ontgoocheling door vanwege het ogenschijnlijke 
'verraad' van de georganiseerde sociaal-democratie aan het internationalistische ideaal. Het 
leidt er zelfs toe dat de vraag wordt gesteld of het wel zin heeft om de geschiedenis van de 
internationale vakbeweging te bestuderen aangezien het resultaat toch niets anders kan zijn 
dan een « an elegy for dashed hopes »4. 

Dit is waarschijnlijk een van de redenen waarom de historiografie van de internationale 
vakbeweging zo weinig aandacht heeft gekregen. Maar daar is in korte tijd verandering in 
gekomen, want recent zien we als in een stroomversnelling een brede waaier van publicaties 
verschijnen van voornamelijk institutionele geschiedenissen van organisaties uit de 
internationale vakbeweging. Vooral voor de grote interprofessionele koepels begint ons beeld 
vrij compleet te worden5. Tot voor kort moesten we ons behelpen met de werken van oud-
functionarissen Walter Schevenels6 en Hans Gottfurcht7 en het kritischer, maar toch vrij 
algemene werk van Lewis L. Lorwin8, alle meer dan veertig jaar geleden gepubliceerd. Nu 
beschikken we ook over een reeks publicaties die gebaseerd zijn op degelijk 
archiefonderzoek. Susan Milner schreef met« The Dilemmas of Internationalism » de 
geschiedenis van het International Secretariat of National Trade Union Centres9, met als 
leidraad het conflict tussen het Franse en Duitse vakbondsmodel. Vorig jaar verscheen « The 
International Confederation of Free Trade Unions » een algemene geschiedenis van het 
Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen (F/W). Dit werk is het resultaat van een 
samenwerkingsverband van een groep onderzoekers (Antony Carew, Michel Dreyfus, 
Rebecca Gumbrell-McCormick, Marcel van der Linden en mezelf)10. Gedurende een viertal 
jaar heeft deze groep, in opdracht van de International Association of Labour History 
Institutions (IALHI), intens samengewerkt zodat het resultaat uiteindelijk een merkwaardig 
homogeen boek is dat de ontwikkeling van het IWV als wereldomvattende koepel van de 

4 Ira Katznelson, ILWCHRoxmtable, 1994. 
5 Over de recente geschiedschrijving van de internationale beroepsbonden, zie verder, p. 95. 
6 Walter Schevenels, Fifty-five Years IFTU, (Brussel, ITFU, 1956) 
7 Hans Gottfurcht, Die Internationale Gewerkschaftsbewegung im Weltgeschehen, (Köln, Bund, 1966) 
8 Lewis L. Lorwin, The International Labor Movement. History, Policies, Outlook, (New York, Harper, 1953) 

Susan Milner, The Dilemnas of Internationalism : French Syndicalism and the International Labour 
Movement, 1900-1914, (Oxford, Berg, 1990) 
10 Anthony Carew, Michel Dreyfus, Geert Van Goethem, Rebecca Gumbrell-McCormick, Marcel van der 
Linden, The International Confederation of Free Trade Unions, (Bern, Peter Lang, 2000) 
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« vrije » vakbeweging kadert in zijn historische ontwikkeling. Tenslotte zijn er enkele recente 
proefschriften. Patrick Pasture (Katholieke Universiteit Leuven) schreef met de « Histoire du 
Syndicalisme Chretien International», de geschiedenis van het Christelijk 
vakbonsinternationalisme van bij de oorsprong tot 197511 en Reiner Tosstorff (Universitat 
Mainz) heeft met zijn Habilitationsschrift de geschiedenis van de communistische Rode 
Vakbondsinternationale tussen 1921 en 1937 geschreven12. 

Met deze studie wil ik de lacune, die er momenteel nog is in de historiografie van de 
internationale « vrije » vakbeweging13 invullen. Centraal staat de instellingsgeschiedenis van 
het Internationaal Vakverbond van bij zijn oprichting in 1913, via de wederoprichting in 1919 
in Amsterdam tot zijn ontbinding in 1945. Ik stel hierbij vooral vragen naar het beleid, de 
strategiën, de allianties en de ideeën. Discussies in congressen en resoluties worden hierbij 
betrokken, maar staan niet centraal14. Het I W onderging een aantal zware interne crises en 
was een forum voor de verscheurende discussies binnen de internationale sociaal-democratie 
van het Interbellum. In dit werk wil ik onderzoeken hoe een bovenbouw van nationale 
vakbondsverantwoordelijken, samen met een kleine groep internationale functionarissen, deze 
problemen heeft aangepakt. Want dit moge van bij aanvang duidelijk zijn, de geschiedenis 
van de internationale vakbeweging is er een van een relatief beperkte leidende groep, de 
'leaders' waarmee Fimmen het zó moeilijk had. 

Het is mijn bedoeling dat dit werk elementen aandraagt voor verder onderzoek, dat ruimer 
moet zijn dan de zuivere instellingsgeschiedenis van de diverse organisaties en zich 
concentreert op de vraag hoe en waarom nationale vakbonden internationale 
samenwerkingsverbanden hebben opgericht en in stand gehouden. In een nog breder verband 
gaat het over de ontwikkeling van transnationale bewegingsorganisaties en de rol van de 
internationale vakbeweging hierin. Het is een debat dat past in de evolutie naar een 
grensoverschrijdend perspectief bij de studie van sociale bewegingen . 

Hoewel dit laatste aansluit bij nieuwe tendensen in de sociale geschiedschrijving, is de 
klassieke en van oorsprong marxistisch geïnspireerde institutionele historiografie al een tijdje 
in de verdrukking door nieuwe thema's (gender, etniciteit, religie,...), die zowel het werkveld 

11 Patrick Pasture, Histoire du Syndicalisme Chretien International, (Paris, 1'Harmattan, 1999) 
12 Reiner Tosstorff, Moskou oder Amsterdam, (Habilitationsschrift, Universitat Mainz, 2000) 
13 Wie beweert een geschiedenis te willen schrijven van de internationale vrije vakbeweging, roept onmiddellijk 
de vraag op wat dat vrije dan wel mag betekenen. Het is een concept dat vooral via de angelsaksische landen in 
de internationale vakbeweging belandde. Nationale vakbondsconfederaties hebben het gebruikt als een 
uitsluitingscriterium, waarmee concurrenten of tegenstanders de toegang tot het internationale niveau werd belet 
en waarvan de invulling nogal wisselend was en afhankelijk van de noden van het moment. De vrije 
vakbeweging was niet-communistisch en in principe niet schatplichtig aan politieke partijen en regimes. Toen 
het I W in 1919 werd opgericht werd bij het bepalen van de toetredingscriteria echter ook sterk de nadruk 
gelegd op het 'socialistische' karakter, waarmee vooral neutrale en christelijke organisaties werden uitgesloten. 
De toegang van communisten werd belet door er 'democratie' en 'vrijheid van vereniging' aan toe te voegen. 
Het politiek-ideologische criterium boette geleidelijk aan kracht in, maar tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen 
alles in het teken stond van het winnen van de oorlog, leek het erop dat elke algemene voorwaarde zou 
wegvallen. Met het uitbreken van de koude oorlog en de oprichting in 1949 van het Internationaal Verbond van 
Vrije Vakverenigingen zorgde het 'democratische' criterium opnieuw voor een onoverkombare breuklijn. 
14 In het verleden werd de geschiedenis van internationale organisaties uit de arbeidersbeweging vaak bijna 
uitsluitend op basis van congresverslagen geschreven. Hiermee wordt een overdreven groot belang gelegd aan 
wat Jolyon Howorth omschrijft als : "Elaborate public relations exercises designed to impress governments and 
socialist militants alike" (Jolyon Howorth, "French Workers and German Workers : The ImpossibUity of 
Internationalism, 1900-1914", European History Quaterly, 15 (1985), p. 72) 
15 Marcel van der Linden, Het naderende einde van de vaderlandse geschiedenis en de toekomstige studie der 
sociale bewegingen, (Amsterdam, 1999) 
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verbreedden als de discipline opentrokken. Bovendien plaatst de hedendaagse historicus zich 
graag tussen het volk en ontwikkelt bij voorkeur een perspectief van onder uit. De 
institutionele invalshoek wordt 'steriel' genoemd, heeft een oubollig imago gekregen en leek 
lang geen interessante inbreng in het debat meer te kunnen leveren. Dit negatieve beeld werd 
uiteraard in belangrijke mate gevoed door een stroom van publicaties die eerder als 
"feestschriften" moeten gezien worden en waarin jarige organisaties op een onkritische en 
verheerlijkende manier werden bejubeld. Het was een geschiedschrijving die in functie stond 
van de actuele leiding van de organisatie, die er meestal ook de opdrachtgever en financier 
van was. 

De hernieuwde aandacht voor de geschiedenis van de organisaties uit de internationale 
vakbeweging geeft ons de gelegenheid om de institutionele invalshoek te vernieuwen. Ik 
verwijs in dit verband ook naar de bijdrage van Ira Katznelson in het rondetafeldebat over de 
toekomst van de arbeidergeschiedenis van International Labor and Working-Class History. 
Hierin pleit hij voor een "fresh look at the institutionalist scholarship", weg van de "uncritical, 
atheorethical, and celebratory mode" of the "older labor history". Hij wil een nieuwe 'labor' 
geschiedenis "that refuses to choose between currently fashionable alternatives" en die een 
manier zoekt om zogenaamd achterhaalde onderwerpen zoals institutionele geschiedenis te 
incorporeren in "the center of the discipline" om te komen tot "a labor history more multiple 
in its theoretical strategies, more ironic in its rhetorical stance, and more open in its search for 
understanding."16 

De geschiedschrijving van de internationale organisaties uit de vakbeweging heeft dan wel in 
enkele jaren veel vooruitgang geboekt, dit betekent niet dat het debat gesloten zou zijn, 
integendeel, het is pas geopend. 

Bronnen 

Deze geschiedenis is geschreven zonder dat ik kon beschikken over het archief van het I W . 
Het eigenlijke IW-archief viel in juni 1940 ten prooi aan de roofzucht van de nazi's17. Een 
van de eerste voornemens bij het opstarten van dit onderzoek was dan ook een poging 
ondernemen om dit verloren archief terug te vinden. Deze zoektocht leidde naar de archieven 
van de nazi-inlichtingendienst Reichssicherheitshauptamt (RSHA), die zeer belangrijk bleken 
te zijn, maar geen gegevens bevatten betreffende het lot van het IW-archief. 

Vele van de door de nazi's geroofde archieven doken de voorbije jaren op in Rusland. Wouter 
Steenhaut heeft bij zijn zoektocht naar Belgische archieven in Moskou op mijn vraag 
eveneens naar sporen van het IW-archief gezocht18. In Moskou werd echter niets gevonden, 
maar in 1997 vond Steenhaut tijdens onderzoek in de archieven van de OMGUS (Office of 
Military Government for Germany - United States) een spoor dat niet naar Rusland, maar 
naar Frankrijk wees19. Het OMGUS-archief bevat namelijk een ontvangstbewijs waarbij de 

16 Ira Katznelson, "The 'Bourgeois' Dimension : A provocation About Institutions, Politics, and the Futur of 
Labor History", International Labor and Working-Class History, 46, (1994), pp. 7-32. 
17 Karl Heinz Roth and Karsten Linne, "Searching for lost Archives", International Review of Social History, 
(38), nr 2, augustus 1993, pp. 163-207. 
18 J. Lust, E. Marechal, W. Steenhaut en M. Vermote, Een zoektocht naar archieven : Van NISG naar AMSAB, 
(Gent, 1997) 
19 W. Steenhaut, "Foreword", A. Carew ..., o.c, p. 11 
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Franse Majoor E. Simon verklaarde op 15 november 1946 zes « cases » met materiaal van de 
« Federation Syndicale Internationale »te hebben ontvangen van de militaire 
opperbevelhebber van de VS in Duitsland20. De teruggave maakte deel uit van een geheel van 
47 « cases » met archief- en bibliotheekmateriaal dat afkomstig was van Franse ministeries, 
de Alliance Israelite en verschillende vakbonden waaronder ook de Confederation 
Internationale des Syndicats Chretiens. De omschrijving « cases »laat natuurlijk geen 
nauwkeurige inschatting toe van de omvang van deze overdracht, net zomin als de 
omschrijving bibliotheek/archief het mogelijk maakt om de waarde van deze documenten in 
te schatten. Dat de Amerikaanse autoriteiten de documenten van het I W aan de Fransen 
overdroegen lijkt logisch omdat op het moment van de confiscatie in 1940 de zetel van het 
I W zich in Parijs bevond. In 1946 bestond het I W echter niet meer en het is niet duidelijk 
wat het Franse leger met dit materiaal heeft gedaan. Wouter Steenhaut heeft zich met kopieën 
van het ontvangstbewijs tot de Franse autoriteiten gericht, maar wacht al driejaar op een 
antwoord. 

Het lot van het IW-archief dat in juni 1940 in Parijs werd geconfisceerd blijft dus tot op 
vandaag onduidelijk. 

Vermits het de ambitie van dit werk was om de geschiedenis van het I W te schrijven op 
basis van origineel archiefonderzoek, was het ontbreken van het archief van de organisatie 
zelf uiteraard een ernstige handicap. De enige mogelijkheid om die zoveel mogelijk weg te 
werken was zoeken naar IW-materiaal of naar documenten betreffende het I W in andere 
archieven. Een eerste en vanzelfsprekende optie was het IW-archief dat zich in het 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) bevindt. Dit is echter niet het archief 
van het I W (dat kan ook niet) maar een collectie die na de oorlog is samengebracht door 
Walter Schevenels en Annie Adama van Scheltema. Hoewel de collectie interessant is bevat 
ze weinig originele documenten, maar vooral concept-verslagen en overdrukken uit diverse 
publicaties. 

Het I W was een koepel van nationale vakbonden en onderhield relaties met bevriende 
nevenstructuren, de internationale beroepssecretariaten of IBS. Vandaar dat ik mijn zoektocht 
naar bronnen meteen heb gericht naar de archieven van de belangrijkste nationale 
confederaties die lid waren van het I W , de archieven van de voornaamste leidinggevende 
personen en naar archieven van IBS. 

Vele van deze archieven hebben echter hetzelfde lot ondergaan als het IW-archief en zijn in 
de nazi-tijd verdwenen. Het was dus nodig om te zoeken in vakbondsarchieven van landen die 
niet bezet zijn geweest en toch een belangrijk rol in het I W hebben gespeeld, wat mij 
automatisch leidde naar Groot-Britannië en de Verenigde Staten. 

Het archief van het Trades Union Congress (TUC), bewaard op het Modern Records Centre 
van de Universiteit van Warwick, bleek een echte goudmijn. Het TUC had het voorzitterschap 
van het I W in handen vanaf november 1920 tot aan de ontbinding van de organisatie in 
1945. En hoewel de eerste voorzitters (A.A. Purcell en J.H.Thomas) geen sterke leiders 
waren, volgden de General Council en het International Committee van het TUC het werk van 
hun vertegenwoordigers in de internationale vakbeweging op de voet. TUC-delegaties en 
afgevaardigden maakten in de regel van elk van hun buitenlandse missies afzonderlijke en 

Allied Control Authority Reparation Deliveries and Restitution, Receipt for Cultural Objects, 15 november 
1946 (NARA, OMGUS. Records of the Property Division - Ardelia Hall Collection, RG 260, nr 390/45/17-
18/7-2 Box 39) 
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vertrouwelijke rapporten, die samen met de officiële notulen aan de bevoegde 
bestuursorganen werden voorgelegd. Dank zij deze interne rapportering werd het mogelijk om 
acher de schermen te kijken. Het TUC-archief is dus eigenlijk interessanter dan het eigen 
IW-archief had kunnen zijn. Ook de continuïteit van deze serie maakt een goed inzicht 
mogelijk. Nadeel is natuurlijk dat in deze rapporten alles door de Britse bril bekeken wordt. 
Het Britse beeld werd vervolledigd met de consultatie van het archief van de General 
Federation of Trade Unions (GFTU), een naast het TUC opererende confederale structuur, die 
tussen 1901 en 1920 de Britse vakbeweging internationaal vertegenwoordigde en ook in 1919 
de eerste voorzitter (W.A. Appleton) leverde van het I W . Het archief van de GFTU was 
belangrijk voor de wederoprichting van het I W in 1919 en de machtsstrijd met het veel 
grotere TUC, die in 1920 in het nadeel van de GFTU zou eindigen. 

De archieven van de Britse organisaties gaven het onderzoek dus al een solide basis. Het was 
echter belangrijk om het perspectief te verruimen. Het archief van de American Federation of 
Labor (AFL), bewaard door de George Meany Memorial Archives in Maryland bood zeer 
belangrijk aanvullend materiaal maar de AFL is slechts gedurende een korte periode (1909-
1919 en 1937-1945) lid geweest van het I W . Het archief van het Deens Samvirkende 
Fagforbund i Danmark, bewees vooral dat kleine nationale centrales over zeer sterke 
persoonlijkheden moesten beschikken om echt gewicht in de schaal te leggen tegenover de 
mastodonten die de beweging domineerden. En de Denen hadden in het I W weinig 
invloedrijke personen. 

Toch bood de persoonlijke invalshoek nieuwe mogelijkheden. Het I W mocht dan wel van 
zichzelf beweren te spreken in naam van vele miljoenen leden, in feite werd de politiek 
bepaald door een zeer kleine kring. De voorzitter, vice-voorzitters en de secretarissen 
vormden een Uitvoerend Bureau dat het echte machtscentrum was. Vaak was die kring nog 
kleiner en werden beslissingen genomen of voorbereid door de voorzitter en één secretaris, of 
door een vice-voorzitter en één secretaris. Daarom heb ik systematisch gezocht naar de 
persoonlijke papieren van de voornaamste leidinggevende figuren. 

De belangrijkste persoonlijkheid was de Britse voorzitter van het I W en algemeen secretaris 
van het TUC, Walter Citrine. Citrine werd voorzitter in 1928 en bleef het tot 1945. Zijn 
persoonlijke papieren worden bewaard op de British Library of Political and Economic 
Science (BLPES), de archief-afdeling van de London School of Economics. De belangrijkste 
documenten in dit archief zijn de dagboeken maar globaal gezien bevat het weinig 
vertrouwelijke of interne documenten, die zijn in het TUC-archief gebleven. 

De Franse Algemene Secretaris van de CGT, Léon Jouhaux, was vice-voorzitter van bij de 
stichting in 1919 tot 1945. Zijn persoonlijk archief kon niet gelocaliseerd worden. Wel 
worden er belangrijke dossiers over Léon Jouhaux bewaard door: de Archives Nationale 
(Fonds F7-Police), de Préfecture de la Ville de Paris, en door het Musée de 1'Armee de Terre. 

Van de Belgische, Nederlandse en Duitse vakbondsleiders konden geen persoonlijke 
archieven worden teruggevonden, met uitzondering van de dossiers van Johannes Sassenbach, 
die tussen 1927 en 1931 algemeen secretaris was van het I W . Het archief van Sassenbach 
bevat echter slechts enkele fragmenten over het I W . 

Van Samuel Gompers, de leider van de AFL, en een van de belangrijkste krachten achter de 
wederoprichting van het I W in 1919, zijn de persoonlijke papieren uitgegeven op microfilm. 
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De persoonlijke papieren van Walter Schevenels, algemeen secretaris van het I W van 1931 
tot 1945, worden bewaard op het Hoover Institution on War, Revolution and Peace van de 
Stanford Universiteit in Californië. 

Naast de archieven van nationale confederaties en leidende figuren binnen het I W , heb ik de 
archieven onderzocht van de internationale organisaties die in nauw contact stonden met het 
I W . In eerste instantie gaat het hier om de Socialistische Arbeiders Internationale (SAT), 
waarvan het archief wordt bewaard op het IISG. Daarnaast was ook het archief van de 
Internationale Arbeids Organisatie (IAO) van belang. Hoewel de LAO een officiële instantie is 
die in 1919 in het kader van de Volkenbond werd opgericht had de relatie met het I W , vooral 
ten tijde van directeur Albert Thomas (1920-1932), ook een sterk informeel karakter. In het 
LAO-archief, dat wordt bewaard in het hoofdkantoor van de organisatie in Genève, werden de 
persoonlijke papieren van de opeenvolgende directeurs (Thomas, Butler en Winant) 
geconsulteerd. 

Langs de kant van de Internationale Beroepssecretariaten heb ik het archief van de 
Internationale Transportarbeidersfederatie (ITF) grondig onderzocht. Het archief bevindt zich 
op twee locaties : Modern Records Centre (Warwick) en de Friedrich-Ebert-Stiftung (Bonn). 
Daarnaast werden ook de archieven van de Internationale Metaalarbeidersfederatie en de 
Internationale Kledingsfederatie, beide op de Friedrich-Ebert-Stiftung, geconsulteerd, maar 
deze bevatten weinig belangrijke documenten van voor 1945. Wel een belangrijk archief was 
dat van de International Ladies Garment Workers' Union (ILGWU), een organisatie21 die 
actiefis in de Verenigde Staten en Canada. Onder impuls van haar leider David Dubinsky 
ontplooide de ILGWU onder andere belangrijke initiatieven voor de ondersteuning van het 
vakbondsverzet tegen fascisme en nazisme. De archieven van de ILGWU en de persoonlijke 
papieren van David Dubinsky werden geconsulteerd in het Kheel Center van de Cornell 
University in Ithaca, New York. 

Op meerdere momenten van haar bestaan genoot het Internationaal Vakverbond de bijzondere 
interesse van een aantal regeringen en publieke instanties. Vooral tijdens de twee 
wereldoorlogen en op momenten van internationale spanning hebben de hoogste autoriteiten 
van zowel Groot-Brittannië, de Verenigde Staten als Frankrijk zich actief met de 
internationale vakbeweging ingelaten. Dit vindt zijn weerslag in een aantal archieven, zoals 
die van President Roosevelt (Roosevelt Library, Hyde Park, New York), het State 
Department (NARA, College Park, Maryland), Winston Churchill (Public Record Office, 
Kew), Foreign Office (Public Record Office, Kew), en Ministère des Affaires Etrangères 
(Quai d'Orsay, Parijs). Meerdere regeringen hebben ook hun inlichtingen- en 
spionagediensten ingeschakeld om het I W te controleren en te bewaken. Een aantal 
inlichtingendiensten heeft met mensen en organisaties uit de internationale vakbeweging 
samengewerkt en vooral de Duitse inlichtingendienst heeft de internationale vakbeweging 
actief bestreden. Hoewel vele landen de archieven van hun inlichtingendiensten voor de 
bestudeerde periode nog gesloten houden leverde de consultatie van een aantal archieven uit 
die sector bijzonder waardevol materiaal op. Het archief van het Duitse 
Reichssicherheitshauptamt (RSHA), dat ten tijde van mijn onderzoek bewaard werd in het 
Bundesarchiv Abteilungen Potsdam en in het Bundesarchiv te Koblenz bevat tientallen 
bundels over het I W . Zeer recent heeft het Public Record Office een gedeelte van de 
archieven van de Special Operations Executive (SOE) vrijgegeven. In de VS was er het 
belangrijke en bekende archief van het Office of Strategie Services (OSS) dat, hoewel de 

21 Maakt vandaag deel uit van de grote fusievakbond UNITE !. 
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declassificatie nog lang niet voltooid is, een schat aan gegevens bevat. De rapporten en 
analyses van het OSS zijn van een hoog kwalitatief niveau en zijn van groot belang voor het 
begrip van de evolutie naar een wereldvakverbond tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 
Nederland tenslotte is het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING) bezig met een 
ontsluitingsproject voor het gedeelte van het archief van de Centrale Inlichtingedienst (CTD) 
dat er bewaard wordt. 

In de marge van het onderzoek heb ik een aantal archieven geconsulteerd die dossiers 
betreffende het I W bevatten: Paul Tofahrn, Transport and General Workers' Union (Modern 
Records Centre, Warwick), Clemens Attlee (Bodleian Library, Oxford), Ernest Bevin 
(Churchill College, Cambridge), Marjorie Nicholson (University of North London), Abraham 
Plotkin (Kheel Center, Ithaca), National War Fund (NARA, College Park), Hans Gottfurcht, 
Walter Auerbach, Martin Plettl, Internationale Sozialistische Kampfbund, Restakten ADGB 
(Friedrich Ebert Stiftung, Bonn), Jef Rens (Studiecentrum Oorlog en Hedendaagse 
Maatschappij, Brussel) en Jay Lovestone (Hoover, Stanford). 

Voor een goed begrip. 

Wie de geschiedenis van een organisatie bekijkt als het verhaal van een leven komt snel in de 
verleiding om dit chronologisch neer te schrijven. Dit levert echter te grote beperkingen op 
wanneer een aantal thema's en problematieken een meer grondige en afzonderlijke 
behandeling vragen. Het hele verhaal thematisch benaderen levert dan weer het nadeel op dat 
het overzicht verloren gaat. Daarom heb ik gekozen voor een tussenvorm. Het eerste en meest 
omvangrijke hoofdstuk is meteen ook een algemene inleiding, waarin het ontstaan en de 
evolutie van de Internationale van Amsterdam in zijn tijdskader wordt geplaatst. De 
hoofdrolspelers, zowel organisaties als personen, worden erin voorgesteld, denken en doen 
worden beschreven. Na dit eerste chronologische hoofdstuk volgen er acht thematische, 
waarin telkens een aspect van het IVV grondiger wordt behandeld. De kwesties die binnen het 
I W tot discussies leidden en voor ernstige problemen zorgden komen erin aan bod : de 
verhouding tot de communisten, de verhouding met de beroepsinternationales, de verhouding 
tot de Internationale Arbeids Organisatie (IAO), de relatie met de Amerikaanse vakbeweging, 
de strijd tegen fascisme en nazisme. Daarnaast is er een hoofstuk over de vrouwen binnen de 
internationale vakbeweging. Het is een kort hoofdstuk. Ik had ook graag een hoofdstuk 
geschreven over het I W en de koloniale problematiek, maar dat zou slechts enkele 
paragrafen geteld hebben en werd daarom opgenomen in het chronologisch gedeelte. Het 
werk sluit met twee hoofstukken die al een aanzet geven voor wat na 1945 te gebeuren stond : 
de evolutie naar een wereldvakverbond en de samenwerking met de Westerse 
inlichtingendiensten. 

Het is mijn ervaring dat de leesbaarheid van een geschiedenis van internationale instellingen 
vaak wordt gehinderd door het veelvoudig gebruik van acroniemen. Zinnen zoals : « de 
relatie tussen het I W en de IBS kwam onder druk omdat onder meer de ITF en de IMF 
meenden onvoldoende aan bod te komen binnen de IAO. » hebben iets van een geheimtaal. De 
heb getracht om voor organisaties die slechts sporadisch aan bod komen het acroniem niet te 
gebruiken, maar deze geschiedenis is nu eenmaal het verhaal van een koepel van organisaties 
en vele van hen worden zo vaak vermeld dat het gebruik van acroniemen niet te vermijden is. 
Dit levert geen problemen op voor wie vertrouwd is met de problematiek en met een beetje 
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inspanning is het helemaal niet moeilijk om ermee vertrouwd te raken. Er is natuurlijk de 
acroniemenlijst, maar omdat dit werk bulkt van de citaten lijkt het me nuttig om hier meteen 
enkele vertalingen te geven. 

De organisatie die door vele van haar tijdgenoten de Internationale van Amsterdam werd 
genoemd, heette dus officieel Internationaal Vakverbond of Ï W . In vele citaten zult u echter 
vertalingen lezen van de naam en zijn acroniem : International Federation of Trade Unions 
(IFTU), Federation Syndicale Internationale (FSI) en Internationale Gewerkschaftsbund 
(IGB). I W - IFTU - FSI - IGB : telkens gaat het om dezelfde organisatie. 

Naast het I W was er ook een hele reeks beroepsinternationales, de Internationale 
Beroepssecretariaten of IBS. In de meeste citaten komt echter de Engelse naam voor : 
International Trade Secretariats of ITS. De belangrijkste van deze IBS was de International 
Transportworkers Federation of ITF. De ITF was dus een ITS. 

Daarnaast maken een hele reeks nationale centrales of confederaties hun opwachting. De 
belangrijkste zijn het Britse Trades Union Congress (TUC), de Franse Confederation 
Générale du Travail (CGT), de Duitse Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund (ADGB), 
de Belgische Syndikale Kommissie (SK), de Amerikaanse American Federation of Labor 
(AFL) met hun rivaal het Congress of Industrial Organizations (CIO) en het Nederlandsen 
Vakverbond (NW). Ik heb geprobeerd om de naam van alle nationale centrales in de 
oorspronkelijke taal te geven. Maar in sommige citaten wordt ofwel verwezen naar een min of 
meer letterlijke vertaling of vaak gewoon naar het land, zoals : 'the Finnish TUC', 'the 
Belgian Central' of'les organisations Suisses'. 

Het I W had enkele rivalen, waarvan de communistische Rode Vakbondsinternationale (RVI) 
de belangrijkste was. De RVI wordt echter ook vaak de Profintern genoemd en in citaten 
vindt men vaak de naam Rote Gewerkschaftsinternationale (RGI) of Red International of 
Labour Unions (RILU). 

Het I W had in zijn dagelijkse werk ook te maken de Socialistische Arbeiders Internationale 
(SAI). In vele citaten wordt de naam Labour and Socialist International (LSI), gebruikt. Van 
de Internationale Arbeidsorganisatie (LAO) is de Engelse vertaling International Labour 
Organization (ILO) en de Franse, Organisation International de Travail (OIT). 

Bedanking 

Sinds 1982 heb ik het geluk om mee te werken aan de uitbouw van Amsab, het Instituut voor 
Sociale Geschiedenis in België. Als onderzoeker en departmentsverantwoordelijke was ik 
betrokken bij talrijke projecten die resulteerden in publicaties en tentoonstellingen. In 1990 
realiseerde ik in het Belfort van Brugge een tentoonstelling over de internationale 
geschiedenis van 1 Mei. Eén van de leden van het beschermcomité was Johnny Vanderveken, 
de toenmalige algemene secretaris van het I V W . Via hem kwamen we in contact met André 
Dewill, die als financieel directeur van het I V W ook verantwoordelijk was voor de 
archieven. Er zijn weinig organisaties in de arbeidersbeweging die hun archieven goed 
bewaren en het I V W was hierop geen uitzondering. Gelukkig was er wel voldoende 
historisch bewustzijn en betrokkenheid om een permante oplossing te zoeken voor het 
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papieren erfgoed. De archieven werden overgemaakt aan het IISG, dat ze intussen 
inventariseerde22. 

Intussen waren ook gesprekken gestart over een mogelijke geschiedschrijving van het I W V , 
naar aanleiding van de 50ste verjaardag in 1999. Dit mondde uiteindelijk uit in de publicatie 
van een algemene geschiedenis van het I W V , waarin ik een bijdrage verzorgde over de 
tussenoorlogse periode23. Op aanmoeding van Amsab-directeur Dr. Wouter Steenhaut en 
voorzitter Prof. Dr. Herman Balthazar diepte ik mijn onderzoek verder uit met het oog op een 
doctoraal proefschrift. Prof. Dr. Marcel van der Linden stelde me voor om dit proefschrift te 
verdedigen aan de Universiteit van Amsterdam. Ik ben met plezier op dit voorstel ingegaan al 
was het maar opdat op die manier de Internationale van Amsterdam in zekere zin thuiskomt. 

Gedurende mijn ruim vijfjaren van onderzoek bezocht ik een dertigtal archiefcentra en 
maakte kennis met evenveel ontsluitingssystemen. Ik plooide me naar 30 verschillende 
interne reglementen, vulde getrouw registers in, vroeg schriftelijk aan bewaargevers de 
toestemming tot consultatie, wendde me tot overheden om embargo's op te heffen, liep steeds 
op zak met pasfotootjes voor allerhande lid- en toegangskaarten en betaalde de meest 
uiteenlopende inkomgelden. Het is mijn ervaring dat wie netjes de regels volgt doorgaans vlot 
en hoffelijk wordt geholpen. Maar er zijn uitzonderingen. Eén maal is het me overkomen dat 
ik alle beproevingen had doorlopen en alle obstakels had geruimd, mijn komst schriftelijk had 
gemeld vanuit België, telefonisch had bevestigd, mijn foto liet nemen voor een badge en 100 
ffr. toegang betaalde, om het bewuste dossier dat ik wou zien uiteindelijk niet te zien. Mijn 
dank aan de Archives Nationale de France moet men dan ook niet te letterlijk nemen. 

Maar dat was de uitzondering. In sommige archieven ontmoette ik zeer plichtsgetrouwe en 
vriendelijke mensen die meer deden dan redelijker wijze van hen kon worden verwacht. Ik 
denk daarom met dankbaarheid terug aan Richard Storey, Christine Woodland en Richard 
Temple van het Modern Records Centre in Warwick, Christine Coats van de University of 
North London, Klaus Mertsching van de Friedrich Ebert Stifling, Remo Becci van de 
International Labour Organization, Bob Reynolds van de George Meany Memorial Archives, 
Richard Strassberg en Patricia Sione van het Kheel Center en Tab Lewis, John Taylor en 
Milton Gustafson van de National Archives en Records Administration. 

Een bijzonder woord van dank gaat naar het personeel van het IISG. Ik heb er verschillende 
maanden gewerkt en naar ik vrees uitgebreid beroep gedaan op de medewerkers van de 
leeszaal en de magazijnen. 

De dank ook de collega's die me hun manuscripten lieten inzien, Dieter Nelles en Reiner 
Tosstorff en mijn collega's van het rVW-project: Michel Dreyfus, Rebecca Gumbrell-
McCormick, Tony Carew en Bart De Wilde. Ik dank Katrien Van De Genachte en Renilde 
Kerstens voor het nalezen van mijn teksten en Martine Vermandere voor de assistentie bij het 
onderzoek. 

Een bijzonder woord van dank gaat uiteraard naar mijn promotor Prof. Dr. Marcel van der 
Linden, niet alleen voor de uitnodiging om naar Amsterdam te komen maar ook voor zijn 
zorgvuldige lectuur van mijn teksten en zijn commentaar. 

Erhan Tuskan, Inventory of the archives of the International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU), 
(Amsterdam, IISG, 1998) 
23 Geert Van Goethem, "Confïcting Interests : The International Federation of Trade Unions (1919-1945)", in: 
A. Carew et al The International Confederation of Free Trade Unions, o.c, pp. 73 - 163. 
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Aan Wouter Steenhaut en Herman Balthazar ben ik veel verschuldigd. Ons parcours gaat 
terug tot 1977, toen ik mij als licentiaatsstudent begon te interesseren voor de 
arbeidersgeschiedenis. Het is een keuze die bepalend is geweest voor alles wat ik tot nog toe 
heb gedaan. De heb het me nog geen moment beklaagd en dat is zeker mee te danken aan de 
steun, begrip en vriendschap van Wouter en Herman. 

Tegenover mijn huisgenoten past geen dank, maar verontschuldigingen. Mijn vrouw Hilde en 
mijn beide kinderen, Els en Jeroen, kunnen u in navolging van Willem Elsschot wel iets 
vertellen over « de man die zij hun vader heetten, bewegingloos en zwijgend bij het vuur 
gezeten »24. Mijn aanwezigheid was niet alleen voelbaar, er was ook niet naast te kijken. 
Tientallen dozen met kopieën uit archieven en publicaties maakten bijna twee jaar deel uit van 
onze huisraad. De zal ze missen, maar de kans bestaat dat ik de enige ben. 

24 Uit Het Huwelijk van Willem Elsschot. 


