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De wereld van het Internationaal Vakverbond 

Amsterdam, Berlijn, Parijs. 

"Den Arbeid - De Wereld /" 

Het Internationaal Secretariaat 

Internationalisme en nationalisme worden vaak als tegenstrijdige begrippen voorgesteld, maar 
de internationale vakbeweging is van bij haar oorsprong zowel een strijdtoneel van nationale 
belangen geweest als een hefboom naar internationale ontwikkeling. Die internationale 
vakbeweging is dan ook gegroeid vanuit nationale structuren en als contact- en overlegorgaan 
van de leidende elite van die structuren. 

Het nationale kader was trouwens voor de hele arbeidersbeweging, toen die zich in het laatste 
kwart van de 19° eeuw als massabeweging begon uit te bouwen, de enige realiteit. En het was 
een realiteit die van land tot land verschilde, zowel economisch als politiek. Deze bewegingen 
werden in toenemende mate reformistisch en ook dit resulteerde in een grotere belangstelling 
voor het nationale gegeven. Het reformisme concentreerde zich op haalbare hervormingen en 
op de uitbouw van een organisatorische tegenmacht. Dit veronderstelde een prioriteit van de 
nationale op de internationale actie. Maar ook de tijdsgeest bevorderde het nationalisme in 
alle Europese landen, of zoals Horace Davis het schrijft "nationalism had become so much a 
way of life, for the working class as for everyone else, that even the workers who talked about 
internationalism practiced nationalism as a matter of course"2 . 

Het waren de Duitse sociaal-democraten, die vanaf ongeveer 1870 als eersten het 
reformistische model gingen uitbouwen. Pas nadat dit proces ook in andere Europese landen 
volop bezig was, kwamen er intiatieven tot internationale samenwerking, zonder dat er 
hiermee een poging werd ondernomen om alle onderlinge verschillen op te heffen. Toen in 
1889 de Tweede Internationale werd opgericht was dit een bevestiging van het credo van de 
sociaal-democratie naar Duits model met zijn nadruk op de uitbouw van een breed 
verenigingsnetwerk op nationale basis. De Tweede Internationale was de koepel, die in 
principe dit volledige veld moest omsluiten. Het terrein van de Internationale was 
allesomvattend en beperkte zich niet tot het politieke, wel integendeel. Veel van de door de 
Internationale behandelde thema's, zoals de 8-urige werkdag en de sociale wetgeving waren 
van nature ook vakbondsproblemen. Tegen de eeuwwisseling werd de aandacht van de 
Tweede Internationale zelfs in overgrote mate opgeslorpt door kwesties die in belangrijke 
mate, hoewel niet exclusief, tot het vakbondsterrein behoorden. Bovendien bestond de 
Tweede Internationale voor ongeveer de helft uit vakbondsorganisaties . Een zekere 

Motto van de Algemene Centrale van Hout- en Bouwwerkers, Antwerpen. 
26 Horace Davis, Nationalism & Socialism. Marxist and labor theories of nationalism to 1917, (New York, 
Monthly Review Press, 1967), p. 132 
27 Georges Haupt, Socialisme et syndicalisme: les rapports entre partis etsyndicats au plan international: une 
mutation ?, Jaurès et la classe ouvrière, (Paris, Les Editions Ouvrières, 1981) 



13 

taakverdeling of specialisering was dan ook een logische ontwikkeling, maar ook deze voltrok 
zich eerst op het nationale terrein. 

In de meeste geïndustrialiseerde landen waren de vakbonden aanvankelijk een heterogene 
groep van regionale en/of beroepsgerichte organisaties. Tussen 1888 en 1905 boekten die 
zowat overal een dermate grote ledenwinst dat ze massaorganisaties werden. Eén van de 
gevolgen hiervan was een toenemende nood aan gecoördineerde samenwerking op nationaal 
vlak. Rond de eeuwwisseling28 zien we dan ook de oprichting van een hele reeks nationale 
confederaties : Confederation Générale du Travail (1995, Frankrijk), Syndicale Kommissie 
(1898, België), Nationaal Arbeids-Secretariaat (1893, Nederland), Generalkommission der 
Gewerkschaften (1890, Duitsland), De Samvirkende Fagforbund i Danmark (1898, 
Denemarken), Landsorgansationen i Sverige (1898, Zweden), Arbeidernes Faglige 
Landsorganisajon (1899, Noorwegen). In deze ontwikkeling weerspiegelde zich ook de 
Marxistische opvatting dat het proletariaat op twee terreinen moest strijden, het politieke en 
het economische. De vraag of dit echter ook in afzonderlijke structuren moest gebeuren, en 
welke de verhouding tussen die structuren zou zijn, zorgde zowel op het nationale als het 
internationale niveau voor scherpe meningsverschillen. 

Los van deze discussies, tekenende zich rond de eeuwwisseling volgens verschillende lijnen 
en vanuit diverse perspectieven wel een onmiskenbare trend af, waarbij vakbewegingen een 
grotere autonomie begonnen na te streven, zonder daarbij echter te willen breken met de 
politieke partijen. Partij en vakbond werden als twee zijden van eenzelfde munt, met elk een 
duidelijk omlijnde opdracht en profiel. 

De stichting, in 1901, van een internationaal contact- en overlegorgaan tussen leidende 
functionarissen van de diverse Europese nationale vakcentrales was dan ook een uiting van de 
drang naar grotere zelfstandigheid van vakbonden.Het idee om deze jonge nationale 
vakcentrales op geregelde basis met elkaar in contact te brengen was afkomstig van de 
voorzitter van de Deense vakbeweging J. Jensen, die hierover in 1900 het fiat kreeg van Isaac 
Michel van de Britse General Federation of Trade Unions (GFTU). De Duitser Carl Legien29, 
met achter zich de machtige Duitse vakcentrale, de "Generalkommission der Gewerkschaften 
Deutschlands", met zijn meer dan één miljoen leden, was in staat en bereid om de 
administratieve en logistieke lasten op zich te nemen. Het Internationaal Secretariaat der 
Nationale Vakcentrales (IS) werd daarop gesticht tijdens een conferentie in Kopenhagen op 
21 augustus 190130. De opdracht van het IS bleef aanvankelijk beperkt tot het uitwisselen van 
informatie en de ondersteuning van de ontwikkeling van nationale vakcentrales in de diverse 
landen. Inhoudelijke kwesties bleven de bevoegdheid van de Tweede Internationale. Hierdoor 
kreeg de organisatie later het stempel van "brievenbus-organisatie" , hoewel binnen het IS 

28 Het Britse TUC, opgericht in 1868, was de oudste nationale vakbondsstructuur, maar bleef tot de oprichting 
van de General Council in 1921 een los samenwerkingsverband van autonome beroepsgroepen. 
29 Carl Legien (1861-1920): Duits vakbondsleider. Was van opleiding draaier en sloot zich in 1885 aan bij de 
verboden SPD. In 1887 stichtte hij in Hamburg een vakbond van draaiers, waarvan hij voorzitter werd. In 1890 
werd hij de eerste voorzitter van de "Generalkommission der Gewerkschaften". Legien was een overtuigd 
reformist en zag in de vakbeweging niet alleen een strijdorgaan, maar ook een vormingsinstrument. Tijdens de 
oorlog steunde hij de tendens die binnen de SPD de oorlogskredieten wilde stemmen. In 1919 werd hij de eerste 
voorzitter van de ADGB. 
30 De Stichtende leden waren: Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, 
Finland en België, met een totaal van 1.168.000 leden. 
31 De uitspraak dateert uit 1925 en is afkomstig van A. Lozovskij, de leider van de communistische 
vakbondsinternationale. 
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een aantal ontwikkelingen startten, samen met een zekere organisatorische cultuur die de 
organisatie lang zouden overleven. 

Het IS speelde een belangrijke rol bij de toenemende ideologische gelijkschakeling op 
reformistische basis van de Europese vakbeweging en in de evolutie naar organisatorische 
onafhankelijkheid en politieke profilering van vakbonden. Maar dit was een evolutie in een 
conflictuele sfeer, waarbij de meest politiek ingestelde organisaties, zoals de Franse CGT, ook 
de minst reformistische waren. 

Het IS kende daarom een bewogen en incidentrijke geschiedenis met een confrontatie van 
twee tegenstrijdige vakbondsconcepten; het syndicalistische dat voornamelijk gedragen werd 
door de Franse CGT en het sociaal-democratische van de Duitse vakbeweging.Voor de door 
de Duitsers aangevoerde meerderheid binnen het IS was de zaak simpel. De 
vakbondsinternationale was ondergeschikt aan de politieke. Historica Susan Milner 
concludeerde dan ook dat "The IS consciously limited its competence and authority, and it 
deferred to the Socialist International on almost all matters of general significance"32. De 
echte discussies over de verhouding tussen partij en vakbond werden daarom niet binnen het 
IS, maar wel binnen de Tweede Internationale gevoerd, waar ze voor grote verdeeldheid 
zorgden. In 1907 zou het congres in Stuttgart van de Internationale de kwestie zelfs als een 
brandend twistpunt aanpakken33 en ook in 1910 in Copenhagen, zorgde ze voor grote 
verdeeldheid. En terwijl de Tweede Internationale verdeeld bleef over de verhouding tussen 
de politieke en de economische organisaties, wou het IS door de strikte begrenzing van zijn 
activiteiten die het zichzelf oplegde, de politieke splijtzwam vermijden. 

Het IS had trouwens geen monopolie. Naast de internationale van de nationale organisaties 
bestonden als sinds 1890 intemationales van beroepsfederaties; de Internationale 
Beroepssecretariaten (IBS). Tegen het moment dat het IS werd opgericht bestonden er al 17 
IBS en hun aantal steeg tot 28 tegen 1914. Het was een ontwikkeling die door de leiding van 
de nationale confederaties met wantrouwen werd ontvangen. Voor IS-secretaris Legien was 
de uitbouw van IBS "verfrüht und überflussig" en diende internationale samenwerking uit te 
gaan van "gefestigten zentralistische Organisationen"34. Maar de Duitse vakbeweging zou, 
gezien haar getalsterkte, ook hier de ontwikkeling kunnen sturen. Van de 28 IBS hadden er 24 
hun zetel in Duitsland, wat betekende dat ze net als het IS ook financieel en logistiek van de 
Duitse organisaties afhankelijk waren35. 

De ideologische discussie binnen de Tweede Internationale klonk ook door op 
vakbondsgebied, met ook daar een sociaal-democratische strekking die groeiende was en een 
syndicalistische die stilaan in de verdrukking geraakte. De syndicalisten konden echter binnen 
de vakbeweging langer weerstand bieden. Maar er waren niet alleen syndicalisten, het IS telde 
ook belangrijke neutrale, niet-politiek geprofileerde leden. De belangrijkste hiervan was de 

32 Susan Milner, The dilemnas of Internationalism, French syndicalism and the International Labour Movement, 
1900-1914, (Oxford, Berg, 1990), p.9. Over de geschiedenis van het Internationaal Secretariaat, zie ook: Michel 
Dreyfus, "The Emergence of an International Trade Union Organization (1902-1919), in : A. Carew, M. 
Dreyfus, G. Van Goethem, R. Gumbrell-McCormick, The International Confederation of Free Trade Unions, 
(Bern, Peter Lang, 2000), pp. 27-71. 
33 Georges Haupt, Socialisme et syndicalisme, o.c, p. 29. 
34 Sabine Hanna Leich en Wolfgang Kruse, Internationalismus und nationale Interessenvertretung. Zur 
Geschichte der internationalen Gewerkschaftsbewegung. (Köln, Bund, 1991), p. 45. 
35 De IBS met een zetel buiten Duitsland waren : de Internationale Mijnwerkersfederatie en de Internationale 
Textielarbeidersfederatie, beiden in Engeland, het Wereldverbond van de Diamant in België en de Internationale 
Federatie van Handelsbedienden in Nederland. 
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American Federation of Labor (AFL). Daarnaast was er de Britse General Federation of Trade 
Unions (GFTU). Het Britse Trades Unions Congres, tegen 1900 al een gevestigde instelling 
met een lange traditie, bleef afwezig in het IS36. Het TUC had trouwens evenmin een 
duidelijke politieke affiliatie en was eerder een los samenwerkingsverband van autonome 
beroepsbonden, zonder krachtig uitvoerend orgaan. Britse vakbonden die nood hadden aan 
internationale connecties deden hiervoor een beroep op de onderscheiden IBS. Het idee dat 
het TUC zelf actief zou worden op het internationale forum werd vooral verdedigd binnen 
kringen van de Labour Party en zou pas algemene ingang vinden tijdens de oorlog . 

Na enkele moeilijke beginjaren voldeed de IS-formule echter niet langer en begonnen steeds 
meer stemmen op te gaan voor ruimere bevoegdheden. De contactdagen, die de congressen 
van het IS in feite waren, moesten worden vervangen door echte congressen en de organisatie 
diende een meer coördinerende rol op zich te nemen. De pleitbezorgers van deze nieuwe 
strategie waren niet de sociaal-democraten, maar integendeel de Franse CGT en de American 
Federation of Labor, met haar legendarische leider Samuel Gompers . De CGT, die niet 
deelnam aan de Tweede Internationale, was al sinds de start van het IS voorstander van een 
meer inhoudelijke opdracht voor de internationale vakbeweging. De Fransen trachtten op die 
manier hun eigen syndicalistische accenten door te drukken, door onder andere naast de strijd 
voor de 8-urendag ook de kwestie van de algemene werkstaking op de agenda te brengen. 
Maar Legien zag hierin een "projet concurrentiel avec 1'Internationale socialiste" en 
verwierp daarom elke poging in die richting. Dit was de reden waarom de CGT zich tussen 
1905 en 1909 terugtrok uit de organisatie40. Ook de AFL had politiek-strategische redenen om 
te pleiten voor een meer actieve en autonome internationale vakbeweging. De Amerikanen 
verwierpen namelijk elke inmenging van de politiek in de vakbeweging in hun eigen land en 
konden dus moeilijk op internationaal vlak akkoord gaan met een volledige onderwerping van 
de vakbonds- aan de politieke internationale. Alleen al door hun getal was dit woord van de 
Amerikaanse vakbeweging een krachtig signaal, dat niet door de Europese organisaties kon 
worden genegeerd. 

De Duitse leiding zou echter vasthouden aan haar standpunt, maar diende vormwijzigingen te 
aanvaarden. Op het congres van 1913 in Zurich volgde daarom de omvorming van het IS tot 
Internationaal Vakverbond ( IW) . De naamsverandering gebeurde naar aanleiding van een 

36 Tot 1919 zou de Britse vakbeweging internationaal door de General Federation of Trade Unions (GFTU) 
worden vertegenwoordigd. TUC en GFTU worden door sommige auteurs met elkaar verward. Walter 
Schevenels schrijft in zijn geschiedenis van het I W dat de GFTU de voorloper was van het TUC. Dit klopt niet. 
De GFTU (1899) is een soort herverzekeringskas voor vakbonden, die tot vandaag een autonoom bestaan leidt, 
los van het TUC. De GFTU was van bij zijn ontstaan - ook om financiële redenen - eerder op verzoening dan 
op strijd gericht en verenigde tegen 1914 ongeveer een kwart van de Britse vakbondsleden. Sommige 
beroepsbonden zijn trouwens zowel lid van het TUC als van de GFTU. Over de geschiedenis van de GFTU zie 
Alice Prochaska, History of the General Federation of Trade Unions 1899-1980 (London, Allen & Unwin, 
1982) 
37 Marjorie Nicholson, The TUC overseas: the roots of policy, (London, Allen & Unwin, 1986), p. 6 
38 Samuel Gompers (1850 - 1924) : Amerikaans vakbondsleiders, afkomstig uit een Nederlands-joodse familie 
en sigarenmaker van opleiding. Emigreerde op 13 jarige leeftijd naar de Verenigde Staten. Werd actiefin de 
vakbeweging via de sigarenmakersbond waarvan hij voorzitter werd. Gompers was in 1886 een van de stichters 
en ook de eerste voorzitter van de American Federation of Labor (AFL) Hij bouwde de AFL uit tot een machtige 
organisatie, die evenwel politiek neutraal zou blijven. 
39 Georges Haupt, o.c, p. 42. 
40 Hoewel de CGT de enige syndicalistische organisatie was binnen het IS en zich oppositioneel opstelde 
tegenover de reformistische meerderheid, weigerde ze deel te nemen aan internationale activiteiten van de 
syndicalisten, zoals het congres van Londen in 1913. Zie hierover : Wayne Westergard-Thorpe (ed.), "The 
Provisional agenda of the International Syndicalist Congress, Londen 1913", International Review of Social 
History, 26, 1981, pp. 92-103. 
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AFL-resolutie waarin meer algemene doelstellingen werden geformuleerd voor een 
internationale vakbeweging, zoals: "the protection and advancement of the rights, interests 
and justice of the wage-workers of all countries and the establishement of international 
fraternity and solidarity"41. Op het congres zelf stelde de Amerikaanse afgevaardigde echter 
dat hij genoegen nam met een naamsverandering, een suggestie waarop Legien graag inging. 
De naamsverandering was daarom meer de uitdrukking van een ambitie tot vernieuwing dan 
de start van een nieuwe organisatie. Het I W zette de werking van zijn voorganger gewoon 
verder en de omvorming van het IS tot IVY was dan ook niet meer dan een cosmetische 
ingreep42. 

Dit kan opnieuw verklaard worden door de vrees van de Duitse en Oostenrijkse sociaal
democratie voor concurerende stromingen binnen de arbeiderswereld. Zij gingen er van uit 
dat het slechts mogelijk was om een krachtdadige internationale vakbeweging uit te bouwen, 
nadat op het nationale terrein alle bewegingen zich hadden geconformeerd aan het sociaal
democratische model. Volgens die filosofie, onder andere verwoord door Theodor Leipart43, 
was het van het grootste belang dat de bewegingen in de verschillende landen naar hetzelfde 
doel werkten: " this uniformity of aims, together with certain agreed principles, form the 
foundations for the effectiveness of the International Federation of Trade Unions"44. Een van 
de nevenaspecten hiervan was dat het IS zich gesloten en selectief ging opstellen. In regel zou 
slechts één nationale centrale per land worden erkend, hetgeen een middel was om de 
ideologische gelijkschakeling te voltrekken. 

Het IS is dus, ondanks zijn ogenschijnlijk onbeduidende rol, een belangrijk instrument 
geweest in het eenvormigheidsstreven van de Duitse vakbeweging. Hoewel het verhaal van 
het IS ogenschijnlijk ook dat van de overwinning van het Duitse op het Franse model was, 
zou de Franse radicale traditie de oorlog overleven en met concepten zoals de Algemene 
Staking nog bij verschillende gelegenheden voor verscheurende discussies zorgen. 

1914-1918. 

Tegen het begin van de oorlog had de Duitse leiding van het I W de organisatie uitgebouwd 
tot een goed geoliede machine, die voor haar aangesloten leden een belangrijke 
ondersteunende functie had op het gebied van documentatie en informatieuitwisseling. Het 
secretariaat werd bemand door een staf van 12 voltijdse medewerkers, die met vier Engelsen, 
vier Zwitsers, een Amerikaan, een Deen en twee Duitsers45 een sterk internationaal karakter 
had. Na het uitbreken van de vijandelijkheden viel de activiteit van het I W echter nagenoeg 
stil. De staf werd ontslagen of was zelf vertrokken en de publicatie van het bulletin, de 
"Correspondance Syndicale", werd noodgedwongen stilgelegd. Maar hoewel de 

41 Eight International Conference of the Secretaries of National Trade Union Centres, 1913, Zurich, p. 35 
42 Susan Milner, The Dilemmas of Internationalism, o.c., p. 170 
43 Theodor Leipart (1867-1947) : Duits vakbondsleider en net als Legien draaier van beroep en vooraanstaand lid 
van de reformistische en pragmatische stekking binnen de Duitse vakbeweging. Volgde Legien na diens 
overlijden in 1920 op als voorzitter van de ADGB. Hij bleef aan het hoofd van de Duitse vakbeweging tot deze 
in 1933 door de Nazi's buiten de wet werd gesteld. Leipart werd gearresteerd maar wist de oorlog te overleven, 
hoewel hij geen deel meer zou hebben aan de wederopbouw van de Duitse vakbeweging. 
44 Th. Leipart, "Die Stellung der Gewerkschaften in der internationalen Arbeiterbewegung". Geciteerd door 
Susan Milner, o.c, p. 234. 
45 Carl Legien, Bericht Für die Jahre 1913 bis 1919, (Berlijn, IGB, 1919), p. 3. 
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vakbondsinternationale nog nauwelijks enige activiteit ontplooide, werden de internationale 
contacten toch niet allemaal verbroken. Voorzitter Legien voerde namelijk een actieve 
internationale correspondentie, waarmee hij trachtte op zijn minst een persoonlijke band met 
de leiding van een aantal aangesloten organisaties in stand te houden . 

De oorlog had de internationale vakbeweging echter in drie kampen verdeeld. Aan de kant 
van de entente-landen tekende zich al snel een Brits-Franse as af, die de ambitie had om de 
samenwerking uit te bouwen : "with a view to maintaining the existing understanding, and the 
organising of joint efforts"47. De vakbonden uit de geallieerde landen wensten niet langer met 
de Duitse vakbeweging geassocieerd te worden en drongen aan op een verplaatsing van de 
zetel van het IW 4 8 . Legien kwam hen gedeeltelijk tegemoet. In overleg met Jan Oudegeest49 

van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen (NW), werd in Amsterdam een 
zogenaamd 'Verbindingsbureau' opgericht. Dit volstond echter niet voor de bonden uit het 
geallieerde kamp. Ze zagen er een maneuver in van de Duitsers, want volgens de Fransen was 
Oudegeest "dévoué a Legien"50. De vooroorlogse Duitse dominantie had blijkbaar in de ogen 
van de publieke opinie het I W in zijn geheel verdacht gemaakt. W.A. Appleton51 van de 
GFTU beweerde zelfs dat "it will take some years even to convince large numbers of our 
people that the international Secretariat is not a part of the German system of espionage" . 
Om elke betrokkenheid met de voormalige Duitse collega's te doorbreken werd dan ook in 
juli 1916 op een conferentie in Leeds beslist om in Parijs een correspondentiebureau op te 
richten, dat onder de leiding van Léon Jouhaux53 zou staan. 

46 Johannes Sassenbach, Erinnerungen, Faksimile (Berlin, Trafo, 1999), p. 103 
47 GFTU, Management Committee, minutes, juli 1915 (GFTU-archives) 
48 De Britse transportarbeiders stelden de vraag in september 1914, gevolgd door de Franse CGT in februari 
1915. Ze stelden aanvankelijk voor om de IW-zetel te verplaatsen naar het neutrale Bem. (Résumé de 1'acrivité 
du Centre de Correspondance de Paris, IISG, IVV-archief, nr 5) 
49 

Jan Oudegeest (1870-1950): Nederlands vakbondsleider en sociaal-democratisch politicus. Oudegeest werd 
geboren in een streng christelijk gezin en trad op 11-jarige leeftijd in dienst van de Nederlandse Spoorwegen. Hij 
werd actief in de belangenverdediging van het Spoorwegpersoneel en na een eerste spoorwegstaking van 1903 
werd hij onbezoldigd bestuurder van de spoorwegvakorganisatie. Jan Oudegeest verwierp het anarchisme en 
sloot zich al in 1896 aan bij de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP). In 1905 was bij een van de 
medeoprichters van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen (NW), waarvan bij ook in betaalde 
dienst kwam, eerst als secretaris en vanaf 1908 als voorzitter. Onder zijn impuls werd het N W in 1907 lid van 
het Internationaal Secretariaat der Nationale Vakcentrales. Het was de start van een intensief internationaal 
engagement, dat twintig jaar zou duren. Na zijn ontslag uit het I W in 1927 trok Oudegeest zich terug in 
Nederland waar hij voorzitter werd van de SDAP, tot 1934. Hij beëindigde zijn loopbaan als lid van de 
Nederlandse Eerste Kamer in 1936. 
50 Nota Ilème Bureau, 27 september 1915 (Musée de L'armée, EMA2/SCR - carton 923, dossier 7.2.15) De 
Nederlandse en de Zweedse centrales waren samen met Duitsland de enigen die gedurende de hele oorlog hun 
lidgeld aan het I W bleven betalen. 
51 William A. Appleton (1858- 1940): Brits vakbondsverantwoordelijke. Algemeen secretaris van de kleine 
Kantwerkersbond. Een elitaire organisatie van ambachtslui die meer de karakteristieken had van een gilde dan 
van een moderne vakbond. Appleton trachtte tevergeefs op te klimmen tot een meer verantwoordelijke positie 
binnen het TUC. Toen dit mislukte richtte hij zich tot de General Federation of Trade Unions (GFTU) In 1903 
werd hij bestuurder van de GFTU en in 1907 algemeen secretaris. Hij zou deze functie houden tot 1938. 
Appleton was een vakbondsman van de oude stijl. Hij was een sterk voorstander van ambachtelijke bonden, met 
hoge lidgelden en een mime dienstverlening. Hij was ook een absolute tegenstander van elke band tussen de 
vakbeweging en de Labour Party. 
52 W.A. Appleton aan Samuel Gompers, 12 oktober 1914 (Samuel Gompers Papers) 
53 Léon Jouhaux (1879-1954) : Werd in 1909 algemeen secretaris van de Confederation Générale du Travail 
(CGT), een functie die hij behield tot 1947, waarna hij voorzitter werd van de C.G.T-Force Ouvrière (CGT-FO), 
hetgeen hij bleef tot zijn dood in 1954. Parallel met zijn leidende functie binnen de Franse vakbeweging stond 
Léon Jouhaux gedurende al die jaren ook internationaal aan de top: ondervoorzitter van het I W van 1919-1945, 
ondervoorzitter van het Wereldvakverbond (1946-1948) en ondervoorzitter van het I W V (1949-1954). De 
internationale loopbaan van Jouhaux startte tijdens de Eerste Wereldoorlog, met zijn optreden op de conferenties 



18 

Een tweede kwestie die voor verdeeldheid zorgde tijdens de oorlogsjaren was de vraag, wie, 
waar en wanneer een internationale conferentie zou samenroepen. Zowel het geallieerde, het 
neutrale als het Duitse kamp trachtten het initiatief naar zich toe te trekken in het hesef dat 
wie de agenda kon bepalen en de uitnodigingen versturen ook in belangrijke mate de uitkomst 
kon beïnvloeden. Samuel Gompers van de AFL pleitte vanaf het begin van de oorlog voor de 
organisatie van een internationale arbeidsconferentie op dezelfde plaats en hetzelfde moment 
als de vredesconferentie. Midden 1915 trachtte Oudegeest in samenspraak met Legien een 
conferentie te organiseren, maar stootte op een nagenoeg algemene afwijzing. Meer 
overeenstemming was er over het principe dat de factor Arbeid, vertegenwoordigd door de 
vakbondsorganisaties, een belangrijke rol diende te eisen bij de komende 
vredesonderhandelingen. Het geallieerde kamp steunde in 1916 in Leeds de conclusies van 
een rapport van Léon Jouhaux waarin hij pleitte voor "clauses ouvrières a faire insérer dans Ie 
traite de paix"54. Ook het TUC schaarde zich achter een voorstel tot "participation of labour 
in peace negotiations"55. De nota van Jouhaux werd eenjaar later ook op de conferentie van 
organisaties uit de neutrale en de as-landen te Bern besproken en aanvaard en zou uiteindelijk 
als basis dienen voor het eisenprogramma dat onmiddellijk na de oorlog door de 
internationale vakbondsconferentie van februari 1919 in Bern werd vastgelegd. Ondanks de 
breuk tussen de verschillende kampen groeide op deze manier een consensus over een nieuwe 
rol voor de vakbeweging als participant in een nieuw te vormen internationale gemeenschap 
en werd het kader voor een hervormingsprogramma uitgetekend. 

Daarnaast beroerden ook de perikelen van een mogelijke internationale conferentie in 
Stockholm in sterke mate de vakbondsgemoederen. Uiteindelijk heeft deze conferentie voor 
de internationale vakbeweging weinig belang gehad. Op 8 juni 1917 kwam een beperkt 
gezelschap, op uitnodiging van Legien bijeen "afin de traiter préalablement les problèmes de 
legislation social"56, die op de eigenlijke conferentie door de afgevaardigden van de diverse 
politieke partijen zouden worden besproken. Door de te geringe representativiteit van de in 
Stockholm aanwezige organisaties kon men enkel beslissen om later een nieuwe 
internationale vakbondsconferentie samen te roepen in Zwitserland. 

Na de intrede van de VS in de oorlog en de Russische revolutie kwam alles echter in een 
stroomversnelling. Beide gebeurtenissen versterkten de invloed van de arbeidersbeweging, 

van Leeds (1916) en Bern (1919). Tijdens de vredesonderhandelingen van Versailles was hij een van de Franse 
onderhandelaars in de commissie voor Labour Legislation. Na de Eerste Wereldoorlog was hij een van de 
drijvende krachten achter de wederoprichting van het I W , waarvan hij ondervoorzitter werd. Hij was een van de 
opposanten van Edo Fimmen, die hij niet als een ziener maar als een dromer beschreef. Jouhaux steunde ook 
onverkort de anti-communistische lijn van het I W en bevestigde hiermee de breuk binnen de CGT met de 
communistische vakbeweging in Frankrijk. Na de hereniging van de CGT in 1935 veranderde zijn positie 
evenwel. De CGT bleef lid van het I W en Léon Jouhaux werd een van de belangrijkste pleitbezorgers van de 
internationale eenheid. Jouhaux bracht een groot deel van de Tweede Wereldoorlog door in gevangenschap, 
aanvankelijk als gevangene van het Vichy-regime in Frankrijk, maar vanaf 1943 in een Duitse gevangenis. Na de 
Tweede Wereldoorlog trad Jouhaux in 1947 uit het door communisten gedomineerde CGT en richtte Force 
Ouvrière op, waarvan hij voorzitter werd. In 1949 werd hij de eerste ondervoorzitter van het IWV en in 1951 
ontving hij de Nobelprijs voor de vrede. Hij was nog volop actief, toen hij in 1954 plotseling overleed. 
54 Résumé de 1'activité du Centre de Correspondance de Paris (IISG, IW-archief, nr 5) 
55 TUC, Parliamentary Committee, Minutes, 20 december 1916 (MRC, TUC-archives, 292/20/4). Het TUC zette 
hiermee definitief de stap naar het internationale toneel. Na een incidentrijke gezamenlijke vergadering van TUC 
en Labour op 31 juli 1917 waarop de internationale situatie van de arbeidersbeweging werd besproken, maakte 
het TUC duidelijk dat ze voortaan betrokken wou worden bij de internationale werking van de Britse 
arbeidersbeweging. Door Labour werd dit uiteindelijk aanvaard en voortaan zou het TUC deelnemen aan alle 
delagaties van Labour, ook aan de strikt politieke. 
56 Union Syndicale Internationale, Rapport pour 1913-1917, (Berlin, C. Legien, 1917), p.14 
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vooral in het geallieerde kamp. In de VS was de AFL een van de steunpilaren van president 
Woodrow Wilson en wat de jonge Sovj et-Unie betrof waren de socialistische partijen, die 
deel uitmaakten van de diverse geallieerde regeringen, de aangewezen kanalen om de nieuwe 
leiders van het Kremlin ervan te overtuigen in de oorlog te blijven. 

De oktoberrevolutie was bovendien een signaal voor de gevestigde politieke en economische 
machten dat men maar beter rekening kon houden met de eisen van de arbeidersbeweging 
indien men rampen wou vermijden. Dus kreeg ook de vraag naar een grote inbreng van de 
arbeidersbeweging in de komende vredesconferentie positieve aandacht. 

De grote commotie die vanaf 1917 de diverse participanten beroerde heeft hier ten dele mee te 
maken. Er was namelijk het gevoel dat er belangrijke dingen stonden te gebeuren en dat de 
leiding van de arbeidersbeweging daarop een aanzienlijke invloed zou kunnen hebben. 
Leiders van arbeidersorganisaties betraden het forum van de grote staatsmannen, of zoals 
Gary Bush het stelde : "national centres of the allied powers were interested in building a role 
for themselves in the creation of a framework for the eventual peace negotiations"57 

Binnen het geallieerde kamp tekenden zich twee tendensen af. Enerzijds het Britse Labour, 
aangevoerd door Arthur Henderson58, dat geloofde in een vrede door vergelijk en wou 
deelnemen aan de conferentie van Stockholm. Henderson had hier zelfs zijn portefeuille in de 
regering voor over. Hij wilde zo snel mogelijk overgaan tot een herstel van de Tweede 
Internationale en zou de eerste gelegenheid die zich stelde om met het vijandige kamp in 
gesprek te treden aangrijpen. Anderzijds was er Gompers van de AFL die elk gesprek met de 
Duitsers afwees zolang de oorlog duurde. Gompers was niet geïnteresseerd in het herstel van 
de politieke internationale, waarmee hij niets wou te maken hebben, maar streefde wel naar 
het herstel van de vakbondsinternationale en had zelfs de ambitie om die te leiden. Daarnaast 
zag hij voor zichzelf en zijn organisatie een belangrijke rol bij de vredesonderhandelingen. 

Tussen deze beide uitersten situeerden zich de diverse bewegingen zowel uit het geallieerde 
als het neutrale kamp. De Franse CGT stelde zich aarzelend op, was minder streng dan de 
AFL in haar afwijzing van de Duitsers, maar wilde meer dan het TUC een herstel van het 
I W . Bij de Belgen domineerde de afkeer van de Duitsers, die ze niet wensten te ontmoeten, 
noch in de politieke, noch in de vakbondsinternationale. De Nederlanders van hun kant 
hadden gedurende de hele oorlog een vrij goede verstandhouding gehad met het Duitse kamp 
en waren in staat om een brug te bouwen, maar werden gewantrouwd door de Amerikanen. 
De Britse GFTU volgde nauwgezet de AFL-hjn in de ijdele hoop dat ze op de AFL zouden 
kunnen rekenen in hun concurrentiestrijd met het TUC. En dat TUC, tenslotte, betoonde een 
groeiende interesse voor de internationale problematiek, wou zowel vertegenwoordigd zijn in 
de politieke als in de vakbondsinternationale en was druk doende daarover afspraken te 
maken, zowel binnen Labour als met de GFTU. 

De Duitsers zouden na de militaire nederlaag hun dominante positie van voor de oorlog 
volledig moeten prijsgeven. Hoewel ze het debat inhoudelijk mee trachtten te beïnvloeden, 
werden ze na de oorlog voor bijna tien jaar de woestijn in gestuurd. Waarschijnlijk hebben de 

G. Busch, Political Role of International Trade Unions, (New York, St. Martin's Press, 1983), p. 19 
58 Arthur Henderson (1863-1935) : Brits socialistisch politicus. Parlementslid sinds 1903, minister in het 
oorlogskabinet vanaf 1915. Nam ontslag wegens de Stockholm-kwestie. Hervormde de Labour Party op 
socialistische grondslag en werd in 1925 voorzitter van de Socialistische Arbeiders Internationale (SAI), een 
functie die hij behield tot 1929. Brits minister van Buitenlandse Zaken van 1929 tot 1931 en voorzitter van de 
ontwapeningsconferentie in Genève tussen 1932 en 1935. Winnaar van de Nobelprijs voor de vrede in 1934. 
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Duitsers daarom geprobeerd om een alliantie te sluiten met de Nederlanders en de Fransen. 
Volgens de Franse ambassade in Zwitserland zou er in augustus 1918 een geheime 
conferentie plaatsgevonden hebben van socialistische groepen uit de drie kampen, waaraan 
vertegenwoordigers uit Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland deelnamen59. Het I W 
was hier door Legien vertegenwoordigd. Het is niet duidelijk wat de uitkomst van deze 
conferentie is geweest, maar het zou kunnen verklaren waarom de CGT zich zo weigerachtig 
ging opstellen tegenover de AFL60. 

Bern en Versailles. 

Dé kernvraag tegen het einde van de oorlog werd dus: waar en wanneer zal er een 
internationale 'labour'-conferentie worden georganiseerd ? De "Inter-Allied and Socialist 
Conference" van 17-19 september 1918, georganiseerd door de Britse Labour partij van 
Henderson was de gelegenheid om binnen het geallieerde kamp hierover een compromis te 
bereiken61. Ogenschijnlijk haalde Samuel Gompers hier zijn slag thuis: de conferentie besliste 
geen contacten te leggen met "enemy labour" voor het einde van de oorlog, aanvaardde het 
volledige 14-punten programma van de Amerikaanse president Wilson en sloot zich aan bij 
de oude eis van Gompers: de organisatie van een "international labour conference" op 
hetzelfde tijdstip en dezelfde plaats als de officiële vredesconferentie. De organisatie van deze 
conferentie werd toevertrouwd aan het viermanschap: Emile Vandervelde , Albert Thomas, 
Arthur Henderson en Samuel Gompers. "ce résultat constitue Ie triomphe du programme 
défendu par M. Gompers"64, concludeerde de Franse ambassade in Londen. 

De eenheid tussen de organisaties uit de geallieerde landen was echter broos en een aantal 
problemen bleef onuitgesproken. Henderson, Vandervelde en Thomas waren nauwelijks 
geïnteresseerd in een vakbondsinternationale en des te meer in de politieke afloop van de 
oorlog, de nieuwe situatie die zich aandiende in hun verschillende landen en de rol die hierin 
voor hun socialistische partijen was weggelegd. Gompers van zijn kant bleef zich verzetten 
tegen elke mogelijke alliantie van de vakbeweging met politieke partijen en wou een nieuwe 
vakbondsinternationale, die zich politiek neutraal zou opstellen. 

59 Nota van de Franse Ambassade in Bern, 30 augustus 1918 (Archives du Ministère des Affaires Etrangères, 
France, Y internationale 378) 
60 Nota van Samuel Gompers betreffende een vergadering van de AFL-delegatie met het bestuur van de CGT op 
23 januari 1919 (Samuel Gompers Papers, General Correspondence) 
61 Dit was de tweede conferentie dat jaar. Ook in februari was in Londen een soortgelijk overleg geweest, maar 
daar had de AFL niet aan deelgenomen. 
62 Zie Thomas Knock, To end all wars. Woodrow Wilson and the quest for a new world order, (Oxford, Oxford 
University Press, 1992) 
63 Emile Vandervelde (1866 - 1938): Belgisch politicus en econoom. Sloot zich in 1885 aan bij de pas 
opgerichte Belgische Werklieden Partij (BWP) en was in 1889 medeoprichter van de Tweede Internationale. In 
1894 hoorde bij bij de eerste groep socialistische volksvertegenwoordigers in België. In 1900 werd hij voorzitter 
van het Bureau van de Tweede internationale. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd hij in 1916 de eerste 
socialistische minister in een Belgische regering. Na de oorlog was hij opeenvolgend minister van Justitie, 
minister van Buitenlandse Zaken en minister van Volksgezondheid. Hij was intussen ook voorzitter geworden 
van de BWP en voorzitter van de Socialistische Arbeiders Internationale (SAI) 
64 Telegram van Paul Combon, Franse ambassade Londen, 21 september 1918 (Archives du Ministère des 
Affaires Etrangères, France, Y internationale 378) 



21 

Het wantrouwen van de geallieerde regeringen tegenover de Duitse socialisten en vooral de 
schrik dat de vredesconferentie een forum zou bieden aan radicaal socialistische elementen 
indien ze op dat moment in Parijs werden toegelaten, torpedeerde echter het geallieerde 
voorstel. Voor de Franse en Britse regeringen kon er geen sprake zijn van een 
arbeidersconferentie op dezelfde plaats en hetzelfde moment als de vredesconferentie, maar 
ze verzetten zich niet tegen de organisatie van zo'n conferentie in een neutraal land. Gompers 
mocht pleiten wat hij wou, dat het niet in zijn bedoeling lag "to meet with a political party", 
maar dat hij enkel een conferentie wou van "a new international federation of labor" , hij 
kreeg slechts gehoor in de VS. De Amerikaanse delegatie zou echter wel naar Europa reizen 
om deel te nemen aan de vredesconferentie van Versailles, waarin Samuel Gompers als 
voorzitter van de "Commission on International Labour Legislation", een vooraanstaande rol 
zou spelen. 

Arthur Henderson zag nu de kans om zijn idee door te drijven voor een algemene conferentie 
tussen partijen en vakbonden van de drie blokken. Hij gebruikte hiervoor het mandaat dat in 
Londen aan het viermanschap Vandervelde-Thomas-Henderson-Gompers was gegeven en 
riep voor januari 1919 in het Zwitserse Lausanne een conferentie samen van de geallieerde 
groepen die ook in Londen aanwezig waren geweest66, terwijl hij met de secretaris van de 
Tweede Internationale, Camille Huysmans67 en de Zweed Hjalmar Branting68 afsprak op het 
hetzelfde moment en dezelfde plaats een conferentie samen te roepen van de organisaties uit 
de neutrale en centrale landen6 . 

Deze conferentie zou uiteindelijk niet in Lausanne, maar wel in Bern plaatsvinden tussen 5 en 
9 februari 1919. Vanuit vakbondsoogpunt is ze belangrijk geweest door de formulering van 
een breed hervormingsprogramma en wegens het perspectief op de heroprichting van een 
nieuw Internationaal Vakverbond. Het was in het kader van deze conferentie dat een 
afzonderlijke vakbondssessie werd georganiseerd, waaraan voor het eerst in vier jaar 

65 Nota van Samuel Gompers betreffende zijn gesprekken met Mr. De Billy van de Franse High Commission, 30 
december 1918 (Samuel Gompers papers) 
66 Samuel Gompers zou Henderson achteraf verwijten dit mandaat te hebben misbruikt en ook Emile 
Vandervelde beschuldigde Henderson van voortvarendheid. Zowel de Amerikaanse als de Belgische organisaties 
zouden de oproep van Henderson niet beantwoorden. 
67 Camille Huysmans (1871-1968): Belgisch socialistisch politicus. Als secretaris van de Tweede Internationale 
(1905-1922), was Huysmans tijdens de Eerste Wereldoorlog betrokken bij de organisatie van een internationale 
vredesconferentie in Stockholm. Na de oorlog werd hij in België minister van Onderwijs (1925-1927). Als 
Burgemeester van Antwerpen en voorzitter van het Belgisch Parlement was hij in de dertiger jaren sterk 
geëngageerd in de internationale strijd tegen fascisme en nazisme. De Tweede Wereldoorlog bracht hij door in 
Engeland. Na de oorlog was hij korte tijd eerste minister (1946-47) en minister van Onderwijs (1947-49) Over 
Huysmans, zie : Jan Hunin, Het enfant terrible Camille Huysmans, 1871-1968, (Amsterdam, Meulenhof, 1999) 
68 Karl Hjalmar Branting (1860-1925): Zweeds sociaal-democraat. Was een van de stichters van de Zweedse 
sociaal-democratische partij in 1889. Tussen 1896 en 1902 was hij het enige sociaal-democratische 
parlementslid in Zweden. In 1917 werd hij minister van Financiën in een coalitieregering met de liberalen. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij samen met Huysmans voorstander van een onderhandelde vrede. Tussen 
1920 en 1925 werd hij drie maal eerste minister en in 1921 won hij de Nobelprijs voor de vrede. Over Branting, 
zie : N. O. Franzén, Hjalmar Branting och hans tid: en biografi, (s.1., Bonniers, 1985) 
69 Arthur Henderson aan Samuel Gompers, 30 december 1918 (Samuel Gompers Papers) Aan H. Branting 
schreef Henderson : "que Vandervelde, Thomas, Gompers et moi-même exécutons nous-mêmes notre mission en 
ce sens que nous convoquions les organisations qui étaient groupées au congres tenu enFévrier 1918 entre les 
socialistes allies. Dans ces conditions, je vous propose également de convoquer les socialistes neutres. Les 
puissances centrales sont averties qu'elles ont a prendre elle-mêmes leurs dispostions. Huysmans serait Ie 
sécrétaire de la conférence" (Nota van de Franse legatie in Geneve, 4 januari 1919, Archives du Ministère des 
Affaires Errangères, France, Y internationale 395) 
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vakbonden uit de drie kampen deelnamen . De toon van zowel de Britse als Franse 
afgevaardigden was er een van verzoening71. 

Omdat in Bern zowel partijen als vakbonden samenkwamen, stelde zich meteen opnieuw de 
vraag naar de onderlinge verhouding. Het feit dat de vakbonden afzonderlijk wilden 
vergaderen plaatste het Britse TUC dat wel een mandaat had om deel te nemen aan de 
politieke maar geen duidelijk mandaat om deel te nemen aan de vakbondsconferentie in een 
moeilijke positie. Beide conferenties zouden immers volgens de TUC-delegatie verschillende 
standpunten kunnen formuleren over dezelfde kwestie. Volgens Jouhaux kon dit echter niet, 
want«la conférence syndicale decide Ie questions touchant les interets ouvriers » . Toch 
verlieten de Britten de conferentie, om de dag nadien terug te komen. Ook de Zweden, 
Oostenrijkers en de Duitsers beweerden enkel over een mandaat voor de socialistische 
conferentie te beschikken, hoewel dit ook een voorwendsel kan geweest zijn om niet over de 
zetelkwestie te moeten spreken. 

Hoewel Bern geen reguliere conferentie was, was het debat wel interessant. Oudegeest, die 
pas enkele dagen na de opening arriveerde, had zich de nieuwe mentaliteit nog niet eigen 
gemaakt. Bij de discussie over de Volkenbond formuleerde Jouhaux enkele politieke eisen: de 
afschaffing van de nationale legers, de internationalisering van de wapenindustrie en de 
controle op de distributie van de grondstoffen. Oudegeest herinnerde er echter aan dat in 
voorgaande internationale vakbondsconferenties was beslist dat« only questions of 
administration and organization should be dealt with at the international trade union 
conferences » . Ook de Duitser Janson zat nog in de vooroorlogse traditie en wees op de 
eenstemmigheid die tot hiertoe heerste op internationale vakbondsconferenties « when only 
Trade-Union questions were on the agenda ».74 

De Fransen repliceerden echter dat: « if the new Trade-Union International should like to 
remain without ideals, without a final purpose, it could not long be a unity. It would be 
disrupted and its separate parts would join the political international»75. Uiteindelijk werd een 
comité gevormd dat een compromis formuleerde, waarin niet meer openlijk werd gerefereerd 
aan de politieke antioorlogsdoelstellingen, maar dat stelde dat de Volkenbond naast een 
politieke ook een economische opdracht had op het vlak van de controle op de 
grondstoffendistributie, de regulering van financiële markten en transport èn het ontwikkelen 
van een arbeidswetgeving. De grote morele autoriteit op dat moment van de Franse CGT en 
de verzwakte positie van de Duitsers resulteerden dus in meer politiek geïnspireerde 
standpunten van de internationale vakbeweging, een evolutie die in zich in de komende 
maanden zou voortzetten. 

Een van de centrale discussiepunten in Bern was het internationaal programma voor sociale 
hervormingen. De Franse, Duitse en Britse afgevaardigden slaagden erin, verder bouwend op 
de besluiten van de congressen van Leeds (1916) en Bern (1917) een programma te 
ontwerpen dat de leidraad moest zijn voor de arbeidersvertegenwoordigers in de 

Er waren in totaal 54 afgevaardigden uit 17 landen : Alsace-Lorreinen, Bohemen, Bulgarije, Canada, 
Denemarken, Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Griekenland, Nederland, Hongarije, Italië, 
Noorwegen, Spanje, Zweden en Zwitserland. De Franse delegatie was met 12 leden veruit de grootste. 
71 Report of the International Conference of Trade Unions, held from the 5th until the 9th offebruary 1919 in 
the Maison du Peuple at Berne, (s.l.,s.d.) 
72 idem, p. 5 
73 idem, p. 26 
74 idem, p. 27 
75 idem, p. 28 



"Commission on International Labour Legislation" van de Vredesconferentie, die op 
datzelfde moment in Parijs in sessie was onder voorzitterschap van Samuel Gompers. Dit 
programma van Bern eiste de veralgemeende invoering van een hele reeks sociale wetten 
inzake het verenigingsrecht, de 8-urige werkdag, de werkloosheidsverzekering, gelijk loon 
voor gelijk werk voor vrouwen, minimumloon en een internationale instelling voor 
arbeidswetgeving, waarin de georganiseerde arbeidersbeweging officieel moest 
vertegenwoordigd zijn. Gompers weigerde echter de besluiten van Bern te erkennen en zou 
zijn eigen standpunten in de commissie doordrukken, tot grote ontgoocheling van o.m. Léon 
Jouhaux. 

Meer onenigheid was er in Bern over het probleem van de structuur en de zetel van het 
toekomstige I W . De conferentie geraakte er niet uit en besloot om een volwaardige I W -
conferentie samen te roepen. De enige vraag die restte, was wie de uitnodiging zou versturen. 
Na enige discussie werd beslist deze opdracht toe te vertrouwen aan het 
correspondentiebureau in Parijs en aan het verbindingssecretariaat van Amsterdam76. Ook dit 
zou kunnen wijzen op een coalitievorming. In de marge van de conferentie van Bern vond 
namelijk volgens de Franse inlichtingendiensten een nieuw geheim overleg plaats tussen 
Oudegeest, Legien en Jouhaux waarbij er een overeenkomst werd bereikt dat de zetel van het 
I W zou worden overgebracht van Berlijn naar Amsterdam en dat "Oudegeest en aurait la 
direction"77 (bedoeld wordt het voorzitterschap). De Nederlandse verantwoordelijken van het 
Amsterdamse verbindingsbureau, Edo Fimmen78 en Jan Oudegeest, hebben dan gedurende de 
maanden die volgden op Bern contact opgenomen met de diverse nationale zetels en slaagden 
erin voldoende nationale centrales te vinden die wilden deelnemen aan het 
wederoprichtingscongres van het I W in juli 1919 in Amsterdam. Samen met Jouhaux 
werden ook de agenda en het programma vastgelegd, dat een duidelijke politieke inslag had. 

De conferentie van Bern was ook een verdere stap in de ideologische harmonisering van de 
Europese nationale vakbewegingen. Hoewel de conferentie expliciet weigerde om alle 
organisaties die zich niet beriepen op de klassenstrijd van deelname aan het I W uit te sluiten, 
werd het hervormingsprogramma dat moest zorgen voor een snelle verbetering van de leef- en 
werkvoorwaarden van de arbeidersklasse gekoppeld aan een langetermijnperspectief: "the 
suppression of capitalist society"79. Hiermee sloten de deuren zich voor de confessionele 
vakbonden en voor die van "bourgeois-liberal"80 signatuur. De vooroorlogse problemen 

idem, p. 16 
77 Nota van de Franse Ambassade, 19 februari 1919 (Archives du Ministère des Affaires Etrangères, France, Y 
Internationale 395) 
78 Edo Fimmen (1881-1942): Als kind van Duitse ouders kwam Edo Fimmen kort na de eeuwwisseling in 
contact met de Nederlandse anti-militaristische beweging. Hij was in 1905 een van de medestichters van de 
Nederlandse bediendenvakbond de Algemeene waarvan hij in 1907 secretaris werd, terwijl hij vanaf 1910 ook 
secretaris was van het Internationale Handlungsgehilfen Sekretariat. In 1915 werd Fimmen benoemd tot 
secretaris van het NW. Tijdens de oorlog leidde hij met Oudegeest het IW-Verbindingsbureau in Amsterdam. 
Onmiddellijk na de oorlog werd hij in juni 1919 secretaris van de ITF en in juli van het I W . Hij combineerde 
beide functies tot zijn ontslag als IW-secretaris in november 1923. Daarna concentreerde hij zich op zijn werk 
voor de ITF, die hij uitbouwde tot de best georganiseerde en meest actieve beroepsintemationale van de 
tussenoorlogse periode. Hij kwam daardoor met regelmaat in conflict met de leiding van het I W , die hij 
passiviteit verweet. Na de machtsovername van de Nazi's in Duitsland trachtte Fimmen met de ITF een 
ondergrondse Duitse vakbeweging uit te bouwen en sloot daarbij tegen de zin van de IW-leiding politieke 
allianties met links-radicale organisaties. Hij kreeg tegen het einde van de jaren dertig echter in toenemende mate 
last van een slechte gezondheid, waardoor hij de leiding van de ITF steeds vaker toevertrouwde aan Jaap 
Oldenbroek. In 1941 trok hij voor een herstelkuur naar Mexico, maar overleed er eenjaar later. 
79 Report of the International Conference of Trade Unions, held from the 5th until the 9th offebruary 1919 in the 
Maison du Peuple at Berne, (s.l.,s.d.), p. 22 
80 idem, p. 16 
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raakten stilaan opgelost, nu het Britse TUC zich politiek had gelieerd aan de nu duidelijk 
sociaal-democratische Labour partij en de meerderheidstroming binnen de Franse CGT het 
syndicalisme had afgezworen. Tegen wie hem hierover kritiseerde repliceerde Léon Jouhaux : 
"pour arriver a la revolution il ne s'agit pas seulement d'organiser 1'émeute, ce qui est 
toujours facile, mais d'organiser 1'ordre des choses qui doit remplacer celles que 1'on s'est 
donné mission de détruire"81. 

In Bern kon echter de eenheid binnen de internationale vakbeweging niet worden hersteld 
omdat belangrijke partners afwezig bleven. De AFL week, blijkbaar tot ongenoegen van zelfs 
de Amerikaanse regering82, geen millimeter van het voornemen om niet met 
vertegenwoordigers van de centrale machten te spreken voor het formele einde van de oorlog 
en het ondertekenen van het vredesverdrag. De Belgische Syndicale Kommissie deelde dit 
standpunt en de Britse GFTU was door het TUC tot haar grote ongenoegen niet eens 

O-J 

uitgenodigd . Daarnaast wezen de in Bern aanwezige vakbonden ook het idee van Huysmans 
af, die een structurele internationale samenwerking wou tussen de drie grote takken van de 
socialistische beweging : partij, vakbond en coöperatie. Volgens Edo Fimmen was de tijd nu 
rijp voor een vakbondsinternationale84, terwijl de Oostenrijker Grünewald het had over de 
"wish to be a real International" . Ook wie niet in Bern aanwezig was, dacht in dezelfde 
richting : "the bona fide trade union movement of various countries should have some sort of 
Federation with a closer relationship than has existed heretofore, and in such a Federation I 
am firmly convinced that the politicians from any of the political parties of any of the 
countries should be rigidly excluded.", schreef Appleton aan Gompers86. Daarmee was ook de 
grote discussie die het IS voor zovele jaren had gedomineerd, opgelost. Er kwam een 
volwaardige en autonome vakbondsinternationale, met een breed, actiegericht en al bij al vrij 
gematigd hervormingsprogramma. 

Eén van de belangrijkste redenen waarom de nationale confederaties zo'n spoed zetten achter 
de wederoprichting van het I W , was de nakende internationale arbeidsconferentie die in het 
najaar van 1919 in Washington moest plaatsvinden. Op deze conferentie zou één van de grote 
eisen van de arbeidersbeweging, namelijk de oprichting van de Internationale Arbeids 
Organisatie (IAO), ingewilligd worden. De hervormingsgezinde vakbonden hadden de 
ambitie om mee de leiding te nemen van deze nieuwe internationale instelling. Maar om deze 
leidersambitie waar te maken was er nood aan een representatieve spreekbuis en dat moest het 
I W worden. 

Amsterdam : to have a go at Gompers 

81 Dossier Jouhaux (Archives Nationale, F7/15972/3) 
Ronald Radosh, American Labor and the United States Foreign Policy: The Cold War and the Unions from 

Gompers to Lovestone, (New York, Random House, 1969), p 283. 
Het TUC had op haar congres van september 1918 in Derby beslist dat de Britse arbeidersbeweging voortaan 

op het internationale forum door de meest representatieve organisatie diende te worden vertegenwoordigd, dus 
door het TUC. 
84 Interview met Edo Fimmen in Het Volk, 18 juli 1919 

Report of the International Conference of Trade Unions, held from the 5th until the 9th offebruary 1919 in the 
Maison du Peuple at Berne, o.c., p. 16 
86 W.A. Appleton aan Samuel Gompers, 12 oktober 1914 (Samuel Gompers papers) 
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" een nieuwe organisatie, een nieuwe tactiek en nieuwe actie zullen toonen, dat de 
internationale organisatie der vakbeweging van 1919, niet meer dezelfde is, als die van 1914 
en de voorafgaande jaren"87, was de ambitieuze stelling van Edo Fimmen bij de start van het 
oprichtingscongres, op 28 juli in Amsterdam. 

Voordien was er een korte bijeenkomst geweest van het "oude" I W , "for the purpose of 
hearing the views of the Belgian Labour Party"88. Voor de Belgische delegatie, onder leiding 
van Corneel Mertens89, was het "nodig eerst over het verleden te diskuteren om daarna aan de 
toekomst te beginnen"90. De Belgische Syndicale Kommissie eiste namelijk dat de Duitse 
delegatie via een publieke schuldbekentenis de toegang tot de internationale vakbeweging zou 
afkopen. Die schuldbekentenis kwam er en werd uitgesproken door Johannes Sassenbach91. 
Het was een zwakke verklaring, waarin werd erkend dat het Belgische volk onrecht was 
gedaan, maar waarin ook de houding van de Duitse vakbonden werd gerechtvaardigd. 
Sassenbach beweerde dat men in Duitsland in de eerlijke overtuiging was geweest dat de 
oorlog een verdedigingsoorlog was. Hadden ze geweten hoe alles precies in elkaar zat, dan 
hadden de Duitse arbeiders zich volgens hem met alle middelen tegen de oorlog verzet, maar 
ze hadden het dus niet geweten : "Falls zu Beginn des Krieges alles bekannt gewesen ware, 
was in der letzten Zeit veröffentlicht wurde, waren wir nicht von unserer Regierung belogen 
worden, so ware jedenfalls die Stellung der deutschen Arbeiterschafl und ihrer Vertreter 
viellfach eine andere gewesen"92. De Belgen namen echter genoegen met de verklaring en 
openden daarmee niet alleen de deur voor de Duitsers, maar ook voor zichzelf. 

De oorlog was echter in de geesten nog aanwezig. De Nederlandse organisatoren hadden de 
delegaties uit de diverse kampen in verschillende hotels ondergebracht en "Auf der Strasse 

87 Edo Fimmen in Het Volk, 18 juli 1919 
88 C. Bowerman aan Samuel Gompers, 18 januari 1919 (Samuel Gompers papers) 
on 

Comeel Mertens (1880-1951): Belgisch vakbondsleider en socialistisch politicus. Kind uit een arm 
Antwerps arbeidersgezin, ging op 11 jarige leeftijd als boekbinder werken. Hij werd secretaris van de vakbond 
van de boekbinders en slaagde in 1911 voor het examen van secretaris van de Belgische vakbondscentrale, de 
Syndicale Komissie. Hij bleef tijdens de Eerste Wereldoorlog in het land en nam de leiding van de vakbeweging 
in handen. Onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog trad hij voluit op het voorplan als medeoprichter en vice-
voorzitter van het I W , werknemersafgevaardigde bij de IAO en voorzitter van de werknemersgroep. In 1921 
werd hij algemeen secretaris van de Belgische Syndicale Kommissie, in 1925 senator en in 1927 afgevaardigde 
van de Belgische regering voor de Conférence Economique Internationale. Mertens en zijn Syndicale 
Kommissie slaagden er in die eerste naoorlogse jaren in om een belangrijk programma van sociale hervormingen 
door te voeren, zoals de 8-urige werkdag en de oprichting van paritaire comités. Hij streed tegen de groeiende 
invloed van de communisten binnen de vakbeweging, onder andere door de 'motie-Mertens', waarmee 
communisten werden uitgesloten van bestuursfuncties in vakbonden aangesloten bij de Syndicale Kommissie. 
Ook op internationaal vlak waren dit zijn voornaamste aandachtspunten. Hij was een gematigd hervormer met 
een absolute afkeer van samenwerking met de communistische vakbeweging. Kort voor de Tweede 
Wereldoorlog ging hij op pensioen.. 
90 De Belgische Vakbeweging, 1919, nr. 8, p.73 
91 Johannes Sassenbach (1866 - 1940): Duits vakbondsfunctionaris, zadelmaker van beroep en reizend 
ambachtsman. Sloot zich aan bij de vakbond van de zadelmakers en trok naar Berlijn om te studeren. Sassenbach 
werd actief in de Duitse arbeidersopvoeding, de Berlijnse sociaal-democraten en de Generalkommission der 
Gewerkschaften. In 1922 werd hij secretaris van het I W en van 1927 tot 1931 algemeen secretaris. Na zijn 
pensioen trok hij zich terug in Duitsland. Hij werd door de Nazis gearresteeerd en zijn omvangrijke bibliotheek 
werd in beslag genomen. Sassenbach stierf korte tijd na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. 
92 Verklaring van Johannes Sassenbach (IISG, IW-archief, nr 7). Deze paragraaf is later geschrapt uit het 
officiële protocol, dat twee jaar later, in 1921, als een bijlage van het officieel IW-orgaan, The International 
Trade Union Movement, verscheen. Sassenbach suggereert zelf in zijn memoires dat een dergelijke ingreep heeft 
plaatsgevonden. Hij beweerde zich te moeten baseren op de tekst die in het officiële verslag was afgedrukt, 
omdat hij nergens nog een spoor had gevonden van een eerdere tekst met een sterkere verklaring. 
J. Sassenbach, Erinnerungen, o.c, p. 104. 
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sah man an einander vorbei"93. Sassenbach herinnerde zich later dat telkens wanneer hij met 
een afgevaardigde uit een van de 'entente' landen sprak, hij in de blik van zijn Duitse 
collega's het verwijt las "als ob ich im Begriffe sei, Landesverrat zu begehen"94. Die 
gespannen sfeer blijkt ook uit de persverslagen : "De oorlogsstemming doet zich nog geducht 
gelden; telkens voelt men de elektriciteit in de lucht" 95. Zelfs kwesties van orde zorgden voor 
problemen en vooral Samuel Gompers was vaak onverzettelijk en ging herhaaldelijk in de 
aanval tegen Legien. Ook de pers zelf en de publieke opinie bleven gevoelig voor 
nationalistische sentimenten. Berichten in de Duitse pers over de schuldbelijdenis van 
Sassenbach leidden tot een storm van protest in Duitsland, waarna de rest van de Duitse 
delegatie96 op de vijfde congresdag verklaarde "Dass wir erst nach Abgabe der Erklarung 
Sassenbachs in Amsterdam eingetroffen sind und dass wir ihren Wortlaut nicht billigen 
können"97, een verklaring waarmee de Duitsers zich opnieuw met één been buiten de 
internationale plaatsten. 

Het eigenlijke stichtingscongres van het IVY vond plaats in het Amsterdamse concertgebouw 
in aanwezigheid van vakbondsconfederaties uit 14 landen98. Samen vertegenwoordigden ze 
17.740.000 leden. Met uitzondering van de AFL waren het alle Europese organisaties. Van de 
meest geïndustrialiseerde landen was enkel Italië afwezig, maar dat had te maken met 
paspoortproblemen. Samuel Gompers kon echter wel zijn prestige versterken door het 
mandaat dat hij hield vanwege de Pan American Federation of Labor (PAFL)99, een enkele 
weken voordien opgericht internationaal verbond van vakverenigingen uit Noord- en Zuid-
Amerika. In principe werd slechts één nationale organisatie per land tot het congres 
toegelaten, met evenwel drie uitzonderingen: de Britse delegatie, die als één groep optrad, 
maar een gemengde samenstelling had van GFTU en TUC, de Nederlandse, waar naast het 
N W ook het syndicalistische NAS101 deelnam en de Duitse, waar naast de 
Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands ook de eveneens syndicalistische 
Vereinigung Deutscher Gewerkschaften met 60.000 leden was vertegenwoordigd102. 

93 J. Sassenbach, Erinnerungen, o.c., p. 104. 
94 idem, p. 106. 
95 Het Volk, 2 augustus 1919 
96 Sassenbach en Legien waren enkele dagen eerder in Amsterdam dan de rest van de tienkoppige Duitse 
delegatie. Sassenbach schrijft in zijn memoires dat hij zijn verklaring persoonlijk had opgesteld, maar wel aan 
Legien had laten lezen alvorens ze publiek te maken. Omdat hij geen opmerkingen kreeg van Legien was hij van 
mening dat deze ermee kon instemmen (J. Sassenbach, Erinnerungen, o.c, p. 105) 
97 Bericht über den Internationalen Gewerkschaftscongress abgehalten im "Concertgebouw" in Amsterdam vom 
28. Juli bis 2. August 1919, Die Internationale Gewerkschaftsbewegung, Anhang Ü*, Juli 1921, p. 38. 
98 VS, België, Bohemen, Denemarken, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, 
Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Zweden, Zwitserland. 
99 De PAFL was enkele weken voor het congres van Amsterdam, op 7 juli 1919 gesticht en had leden in de 
volgende landen : Argentinië, Chili, Costa Rica, Dominicaaanse Republiek, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Mexico, Peru en de Verenigde Staten. Over de PAFL, zie : Snow Sinclair, The Pan-American 
Federation of Labor, (Durham, Duke University Press, 1964), Harvey A. Levenstein, Labor Organizations in the 
United States and Mexico, (Westport, Greenwood, 1971), Gregg Andrews, Shoulder tot shoulder ? : the 
American Federation of Labor, the United States, and the Mexican Revolution, 1910-1924, (Berkeley, 
University of California Press, 1991) 
100 Omdat TUC en GFTU elkaar het recht betwistten om de Britse arbeidersbeweging internationaal te 
vertegenwoordigen. Een gemengde commissie moest de knoop doorhakken en kwam betreffende de conferentie 
in Amsterdam tot het besluit "to be represented as one national organization" (TUC, Parliamentary Committee, 
minutes, 11 juni 1919 (MRC, TUC-archives, 292/20/4) 
101 Over de geschiedenis van de NAS, zie : M. Buschman, Tussen revolutie en modernisme: geschiedenis van het 
Nationaal Arbeids-Secretariaat in Nederland, 1893-1907, (Den Haag, Amrit, 1993) 
102 Voor beide syndicalistische organisaties zou dit hun enige deelname zijn aan een IW-congres. De 
syndicalistische bonden die niet wilden kiezen tussen reformisme en Bolsjewisme stichtten met de International 
Working Men's Association in december 1922 hun eigen internationale. Over de IWMA, zie : Wayne Thorpe, 
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Het principe dat "Only one National Centre of Trade Union from each country shall be 
admitted"103 zou overeind blijven tot aan de vorming van het Wereldvakverbond bij het einde 
van de Tweede Wereldoorlog. Voor de leden van het I W bood dit duidelijk voordelen. 
Omdat het I W veruit de grootse vakbondsinternationale was en als dusdanig zowel op 
propagandistisch als representatief vlak een toonaangevende positie innam, kon een 
confederatie via lidmaatschap van het I W haar nationale positie versterken en concurrerende 
organisaties internationaal isoleren. Deze nieuwe tactiek had naast organisatorische ook 
inhoudelijke consequenties. De nieuwe vakbondsinternationale wilde een krachtige actie en 
een homogene politiek kunnen ontwikkelen en steunde daarom de meest representatieve 
confederatie van elk land. De beweging werd dus opgebouwd vanuit nationale 
interprofessionele organisaties ter promotie van de internationale actie "on all questions of 
mutual trade union interest"104. Zeker tijdens de aanvangsjaren, toen nagenoeg alle IW-leden 
geconfronteerd werden met communistische dissidenties, werd Amsterdam hiermee een 
burcht van de sociaal-democratie. Jan Oudegeest had in zijn inleiding duidelijk gesteld dat 
Amsterdam enkel het lidmaatschap aanvaardde van « des organisations enfin qui offrent un 
caractère nettement anti-bourgeois et qui sont orientées dans Ie sens du socialisme ». Deze 
benadering bood het grote voordeel van de ideologische gelijkschakeling op sociaal
democratische basis, want dat was de dominante strekking in alle Europese landen, met 
uitzondering van Italië. Deze politiek van het I W creëerde echter ook veel vijanden. Ook 
voor organisaties van christelijke en neutrale strekking waarmee in principe geen 
fundamentele programatorische verschillen bestonden bleef in Amsterdam de deur 
onverbiddelijk dicht. Zelfs intern waren er op dit punt problemen te voorspellen zowel met de 
GFTU als de AFL. Voorlopig werden die klippen echter omzeild, want ook Gompers gruwde 
van verdeeldheid en wou sterke en representatieve nationale structuren. De AFL vreesde 
vooral een mogelijke politieke dominantie vanuit de verfoeide socialistische hoek. In 
Engeland was de discussie tussen TUC en GFTU nog niet afgerond. Het was echter een 
typisch Brits probleem, want beide federaties waren eerder complementair dan concurrentieel 
en zowat 80 % van de GFTU leden waren tevens TUC-lid. Het TUC was echter in volle 
evolutie op weg naar een moderne, meer centraal geleide en meer politiek geïnspireerde 
vakbeweging naar continentaal model. De GFTU werd in die zin eerder een artefact uit 
vervlogen tijden. Voorlopig maakten beiden echter wel een overeenkomst "for proportional 
representation as a policy in connection with the new international" 

Toch zou in Amsterdam niet ten gronde over de politieke richting worden gediscuteerd. De 
opdracht die het I W voor zichzelf formuleerde, werd vrij vaag en algemeen omschreven als 
het promoten van de belangen en de inspanningen van de aangesloten organisaties, het 
bestrijden van 'De Reactie', het voorkomen van oorlog en de ontwikkeling van een 
internationale arbeidswetgeving. Het was een foto van de realiteit waaraan "toute idéé 
maïtresse" ontbrak106. De statuten voorzagen echter wel de mogelijkheid tot gezamenlijke 
actie en strijd. De vooroorlogse conferenties, die informele ontmoetingen geweest waren van 
functionarissen, werden omgevormd tot volwaardige congressen, met gemandateerde 

"The Workers Themselves ". Revolutionary Syndicalism and International Labour, 1913-1923, (Dordrecht, etc, 
Kluwer, 1989) 
103 Statuten (HSG, IW-archief, nr.3) 
104 Report of the Proceedings of the international trade union congress, held in Concertgebouw, Amsterdam, 
July 28th-August 2nd, 1919, The International Trade Union Movement (ITUM), Supplement II, juli 1921, p. 32. 
105 GFTU, report 1918, p. 8 (GFTU, GFTU-archives) 

Georges Lefranc, Les experiences syndicales internationales des origines a nos jours, (Paris, Montaigne, 
1952), p. 23. 
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afgevaardigden. De besluiten van deze congressen waren echter slechts richtinggevend voor 
de aangesloten nationale organisaties wier autonomie werd gewaarborgd. 

Als bestuursorganen kwamen er een Bureau, een Managament Committee en een congres. 
Het Bureau bestond uit de secretarissen, voorzitter en ondervoorzitters. Het Bureau, 
aangevuld met vertegenwoordigers van 10 landengroepen107, vormde het Management 
Committee108, dat tweemaal per jaar vergaderde en het hoogste orgaan was tussen de 
congressen, die om de twee jaar zouden doorgaan109. 

Tot daar waren er weinig problemen. Die kwamen er echter wel omdat het vertrouwen tussen 
de organisaties een zware slag kreeg nadat de Duitse delegatie bij het begin van de vijfde 
congresdag afstand had genomen van de al zwakke verklaring van Sassenbach. De Frans-
Duits-Nederlandse coalitie zou dit trouwens niet overleven110. Het voorstel om Amsterdam tot 
zetel te kiezen werd nog unaniem aanvaard. Bij de verkiezing van de uitvoerende functies liep 
het fout en staken de oorlogstegenstellingen opnieuw de kop op. Jan Oudegeest werd door de 
Zweed Arvid Thorberg voorgedragen als voorzitter. Samuel Gompers stelde W.A. Appleton 
voor, die door hem werd omschreven als "capable a tous les egards /(et)/ en même temps 
impartial"111, een duidelijke verwijzing naar zijn antipolitieke ingesteldheid, tegen de door 
Gompers nog steeds niet geheel onverdachte Jan Oudegeest. Appleton werd gekozen met 31 
stemmen, tegen 18 voor Oudegeest. Een tweede probleem ontstond bij de verkiezing van de 
eerste ondervoorzitter, waarvoor zowel Jouhaux als Legien kandidaat waren. De Fransman 
Léon Jouhaux werd gekozen, waarmee de ex-geallieerden het iets te duidelijk maakten dat de 
Duitsers buiten spel stonden. Daarop weigerden zowel Duitsland als Oostenrijk verder deel te 
nemen aan de stemmingen en kandidaten te noemen voor het tweede ondervoorzitterschap, 
dat dan naar de Belg Corneel Mertens ging. Alle uitvoerende mandaten kwamen dus in 
handen van de vroegere geallieerden. Bij wijze van genoegdoening benoemde het congres 
twee Nederlandse algemene secretarissen "comme réprésentants des nations Germaniques" . 
Aan Edo Fimmen - die enkele maanden voordien al benoemd was tot secretaris van de 
Internationale Transportarbeiders Federatie (ITF) - en Jan Oudegeest werd gevraagd die 
opdracht te aanvaarden, wat ze na overleg met het N W inderdaad deden. " En zoo is 
Fimmen, die 's morgens als een schuldeloos wicht, met heel andere bedoelingen, was 
opgestaan, 's avonds als sekretaris van de Internationale der vakbeweging naar bed gegaan.", 
concludeerde Het Volk113. 

107 1. Verenigde Staten 2. Zuid- en Centraal Amerika 3. Groot-Brittannië en zijn kolonies 4. België, Frankrijk en 
Luxemburg 5. Spanje, Italië en Portugal 6. Duitsland en Duits Oostenrijk 7. Rusland en de Baltische provincies 
8. Tjechoslowakije, Polen en Joegoslavië 9. Griekenland, Hongarije, Zwitserland en de Balkanlanden 10. 
Denemarken, Finland, Noorwegen, Nederland en Zweden. 
108 Vanaf 1924 veranderen deze namen; het Bureau wordt Uitvoerend Bureau en het Management Comité 
wordt de Algemene Raad, die van dan af nog één maal per jaar samenkomt. 
109 In 1920 organiseerde het I W een buitengewoon congres in Londen. Het eerste reguliere congres vond plaats 
in Rome in 1922 en daarna volgden de congressen, niet om de twee, maar om de drie jaar : Wenen (1924), Parijs 
(1927), Stockholm (1930), Brussel (1933), Londen (1936), Zurich (1939) 
110 Volgens het goed ingelichte dagblad Het Volk was er een afspraak dat zowel Jouhaux als Legien vice-
voorzitter zouden worden. Door het terugkrabbelen van de Duitsers kreeg de nieuwe coalitie echter te weinig 
steun om haar projecten door te drukken. Daardoor keerden de Fransen waarschijnlijk terug naar het Brits-
Amerikaanse kamp. 
111 Compte rendu du congres syndical international tenu a Amsterdam, 28juillet au 2 aoüt 1919, (Amsterdam, 
FSI, 1921), p. 40 
112 idem, p. 41 
113 Het Volk, 2 augustus 1919 
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De stemming over de mandaten was natuurlijk een stemming over het verleden en hier kwam 
de oude oorlogscoalitie nog naar boven, maar het inhoudelijke debat ging over de toekomst, 
en daar tekenden zich andere tendensen af. Dit bleek onder meer bij de discussie over het 
sociaal hervormingsprogramma. De Europese organisaties waren het erover eens dat niet het 
arbeidscharter van Versailles, maar het programma van Bern het uitgangspunt moest zijn voor 
de toekomstige actie. Ook voor de pers was het duidelijk "dat Gompers alleen zit. De leiders 
der vakbeweging in Europa zijn het in dit opzicht onverbrekelijk eens"114. Op de eerste 
internationale arbeidsconferentie later dat jaar in Wahington zou men het programma van 
Bern alsnog trachten te realiseren. Deelname aan de conferentie van Washington werd 
bovendien afhankelijk gemaakt van een aantal voorwaarden : het I W eiste voor zichzelf de 
exclusiviteit van de werknemersvertegenwoordiging op en alle regeringen, dus ook Oostenrijk 
en Duitsland, moesten uitgenodigd worden. Het isolement van de AFL werd nog groter bij de 
stemming op het einde van het congres van een aantal politiek geïnspireerde resoluties, 
waaronder een over de "socialisatie van de productiemiddelen". Een resolutie waartegen 
Samuel Gompers zich hardnekkig zou verzetten. 

De AFL was blijkbaar niet echt welkom in Amsterdam en er werden niet bepaald 
inspanningen gedaan om tegemoet te komen aan de duidelijke en bekende standpunten van de 
Amerikanen. In zoverre zelfs dat men zich de vraag kan stellen of bij een aantal organisaties 
niet de intentie bestond om het zonder de Amerikaanse vakbeweging te doen. In een Brits 
veiligheidsrapport werden Jan Oudegeest in elk geval sterke woorden in de mond gelegd : 
"we have invited America to the Amsterdam conference and hope she will respond, if only 
because we want to have a go at that man Gompers. It is about time that farce was ended"115. 
Gompers trok er zijn conclusies uit en de AFL zou niet aansluiten. Eenheid was voor 
Amsterdam blijkbaar belangrijker dan omvang. 

Een laatste discussiepunt ging over de hoogte van de bijdragen, en hiervan hing meteen ook 
de mogelijke slagkracht van de beweging af. De chaotische internationale monetaire toestand 
was er misschien de oorzaak van, maar het I W werd een hoge toelage toegekend, met name 
£ 1 per duizend leden116, in principe ruim voldoende om een volwaardige werking uit te 
bouwen. Dit zou de opdracht worden van de twee Nederlandse initiatiefnemers, Jan 
Oudegeest en Edo Fimmen, die op gelijke basis werden aangesteld als secretarissen van het 
nieuwe I W . 

Een nieuwe internationale op een oud continent 

De Internationale van Amsterdam werd geboren in een wereld in volle transformatie. De 
oktoberrevolutie en de naschokken van de oorlog maakten Europa bijzonder instabiel. 
Amsterdam stond voor de opdracht zich te organiseren voor zijn nieuwe taken : 
vertegenwoordiging in de nieuwe internationale instellingen, coördinatie van internationale 
acties, woordvoerder van de vakbondsinternationale op het internationale forum. Eerst moest 

114 Het Volk, 4 augustus 1919 
115 Telegram van de Britse Ambassade in Den Haag aan het Foreign Office in Londen, 5 juni 1919 (PRO, FO 
371/3848) 

In het verslag dat TUC delegatielid Stuart Bunning bij zijn terugkeer tegenover het Parliamentary Committee 
van het TUC uitbracht, was deze financiële kwestie zelfs het voornaamste punt. Het TUC kon dit, met de lage 
bijdrage die ze bij haar aangesloten bonden ontving, niet betalen en zou zich verplicht zien een bijzondere 
heffing op te leggen (TUC, Parliamentary Committee, minutes, 14 augustus 1919 (MRC, TUC-archives 
292/20/4) 
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de beweging zijn nut en levenskracht bewijzen, want er doken onmiddellijk 
levensbedreigende krachten op. De eenheid, die bij het oprichtingscongres nog zo broos was 
gebleken, diende te worden versterkt en dit resulteerde in een politieke en geografische 
beperking. Het I W werd een internationale van organisaties uit het geïndustrialiseerde 
westen van Europa. Op het Amerikaanse continent bleven enkel Argentinië, Peru en Canada 
als lid over. Het zou in elk van deze landen eerder om een formeel lidmaatschap gaan, want 
tot 1937 zou geen enkel Amerikaans land een actieve rol spelen en ook in het Uitvoerend 
Bestuur kwam geen Amerikaanse vertegenwoordiging. In Afrika en Azië zou het I W tot 
1927 geen leden tellen, met uitzondering van de General Federation of Jewish Labour, die 
zich in 1923 aansloot, maar dit was eveneens een "slapend" lidmaatschap. 

Nochtans waren in koloniale landen tekenen merkbaar van een beginnende nationale 
bewustwording en een onafhankelijkheidsstreven. De arbeidersbewegingen in die landen 
waren echter zwak en er was nauwelijks sprake van industriële massaproductie. De afstand 
met Amsterdam was dan ook groot, zowel geografisch als economisch. Het I W was immers 
in belangrijke mate een verzameling van organisaties uit landen met een gevorderde 
industriële ontwikkeling en voerde zeker in zijn beginjaren geen actieve 
ondersteuningspolitiek voor organisaties uit minder geïndustrialiseerde landen, laat staan uit 
kolonies. Het koloniale vraagstuk was een heikel punt waarover binnen het I W niet werd 
gesproken. Toen in het najaar van 1921 onder impuls van Fimmen een brede campagne werd 
aangekondigd onder andere in Brits India, riep het TUC een van haar afgevaardigden bij het 
I W , J.B. Williams117, op het matje. Williams kon zijn Parliamentary Committee echter 
sussen met de stelling dat er helemaal niets zou worden ondernomen omdat er geen geld 
was.118 De interesse van het I W voor de kolonies beperkte zich in de beginjaren tot het 
probleem van de grondstoffen. 

Het I W was niet alleen geografisch beperkt, maar ook ideologisch. Het voorbeeld van de 
AFL werd gevolgd door de GFTU. Er was een toenemende spanning tussen voorzitter 
Appleton en het secretariaat wegens de politieke manifesten die vanuit Amsterdam blijkbaar 
zonder goedkeuring van de voorzitter werden verstuurd. Appleton verweet het secretariaat 
grootheidswaanzin. Het I W permitteerde het zich om regeringen en volkeren de les te lezen, 
wat leidde tot "both hilarity and annoyance"119. De IW-voorzitter kwam echter in zijn land 
onder toenemende druk. De spanning tussen het TUC en de GFTU verhoogde nog doordat 
Amsterdam eiste dat de Britten zich aanpasten aan de regel dat slechts één organisatie per 
land lid kon zijn van het I W . Fimmen vroeg aan GFTU en TUC om een fusie te 
overwegen120 maar die fusie kwam er met. Het TUC besliste integendeel dat ze voortaan 
alleen de Britse vakbeweging internationaal zou vertegenwoordigen, zodat W. A. Appleton tot 
ontslag werd gedwongen121. Ook het vertrek van W.A. Appleton kan gezien worden als een 
politieke zuivering. Appleton, die werd opgevolgd door J.H. Thomas , was benoemd op 

1,7 Joseph Bevir Williams (1872 - x ) : functionaris van de Britse Musicians Union. Lid van het Management 
Committee van het I W en de General Council van het TUC. 
us J J J Q parliamentary Committee, minutes, 15 september 1921 (MRC, TUC-archives 292/20/4) 
119 GFTU, Management Committee, minutes, 4 juni 1920 (GFTU-archives) 
120 GFTU, Management Committee, minutes, 18 mei 1920 (GFTU-archives) 
121 Als officiële reden voor zijn ontslag gaf Appleton politieke motieven. Het jaarrapport voor 1920 van de 
GFTU noemde als oorzaak "the failure of the Parliamentary Committee of the Trades union congress to observe 
either the letter or the spirit of its obligations" (GFTU archives, Report 1920) 
122 J.H. Thomas (1874 - 1949) : Brits vakbondsverantwoordelijke en socialistisch politicus. Algemeen secretaris 
van de National Union of Railwaymen (1918-1924 en 1925-1931), voorzitter van het TUC in 1920. 
Combineeerde zijn vakbondsloopbaan met een politieke en was parlementslid voor Labour van 1910 tot 1936. In 
1924 werd hij minister, wat meteen de aanleiding was voor zijn ontslag als lW-voorzitter. 



31 

aandringen van Gompers en had nooit het vertrouwen genoten van de continentale bonden. 
Appleton pleitte net als Gompers voor een politiek neutrale vakbeweging en zag zijn ontslag 
zelfs als een bevrijding : "I shall be free to preach peace within the nations as well as peace 
between the nations" 

Rechts was dus al verdwenen toen het I W , nauwelijks één jaar na zijn oprichting in Londen 
in 1920 congresseerde. Het gevaar en de concurrentie kwamen op dat moment van links. In 
Moskou was in 1919 een Internationale Vakbondsraad opgericht en op het tweede congres 
van de Komintern in 1920 werd de omvorming van deze raad tot Rode 
Vakbondsinternationale (RVI)124 aangekondigd. Het was het begin van een strijd op leven en 
dood tussen Moskou en Amsterdam125, waarvan in 1920 de uitkomst nog lang niet te 
voorspellen was. De Noorse en de Italiaanse federaties zweefden immers tussen beide en 
zowat alle belangrijke nationale centrales hadden te kampen met min of meer gestructureerde 
communistische dissidenties. Daarnaast hadden ook belangrijke figuren uit de Britse 
vakbeweging sympathie voor het communisme en trachtten Russische beroepsbonden 
aansluiting te vinden bij de beroepsintemationales. Dit alles gebeurde in een sfeer van 
absolute vijandigheid en heftige polemiek, waarbij Amsterdam een van de favoriete 
schietschijven werd van het internationale communisme. In oktober 1920 had Komintern
voorzitter Zinovjev126 vanuit Berlijn het I W "un boulevard de la bourgeoisie" genoemd 
terwijl hij Legien en Jouhaux afschilderde als "les agents du capital". Voor hem waren "les 
syndicalistes jaunes plus dangereux que les gardes blancs"127. 

Vrede en revolutie. 

De Internationale van Amsterdam was geboren midden de hoop en verwachting die het einde 
van de oorlog hadden gewekt, zowel op het vlak van de sociale en politieke ontvoogding als 
inzake het behoud van de vrede. De fundamentele vraag rees welke de rol van een 
internationale vakbeweging was in deze nieuwe tijden. Bij het oprichtingscongres was er al 
overeenstemming over een bredere en meer politieke opdracht. De stelling van het I W dat 
geen enkel domein van de menselijke activiteit uitgesloten was voor de vakbeweging, hield in 
dat de vakbeweging ook op elk moment en over elk onderwerp zijn mening klaar had. Het 
ontbrak het I W echter aan een algemene beginselverklaring, zodat het formuleren van 
politieke standpunten het werk was van congressen, maar vooral van het dagelijks bestuur, dat 
in die beginjaren sterk werd gedomineerd door de Nederlandse secretarissen. Binnen dit 
secretariaat was er een potentieel probleem tussen Fimmen en Oudegeest die zowel 
karakterieel als politiek sterk van elkaar verschilden. 

123 W.A. Appleton aan Jan Oudegeest, 22 november 1920 (GFTU archives, Management Committee, minutes) 
124 Deze organisatie wordt ook vaak de Profïntern genoemd. 
125 Zie Reiner Tosstorff, Moskou oder Amsterdam, 1921-1937, (Habilitationsschrift, Universitat Mainz, 1999) 
126 Grigorij Jevsejevits Zinovjev (1883-1936) : medestander van Lenin, werd in 1919 lid van het pas opgericht 
Politbureau en voorzitter van de Komintern. Tijdens Lenins ziekte maakte hij met Stalin en Kamenev deel uit 
van een coalitie tegen Trotski. Zinovjev had de ambitie Lenin op te volgen, maar moest het leiderschap aan 
Stalin laten. In 1926 viel hij een eerste maal in ongenade, maar werd nadien opnieuw tot de partij toegelaten. In 
1935 werd hij samen met Kamenev eerst tot tien jaar gevangenis en in 1936 ter dood veroordeeld. Hij werd in 
1988 gerehabiliteerd. 
127 Telegram van informant Charles-Laurent uit Berlijn, 16 oktober 1920 (Archives du Ministère des Affaires 
Etrangères, France, Y internationale 379) 
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Het oprichtingscongres van Amsterdam mocht dan in 1919 nog een voorzichtige koers 
hebben aangehouden, van 1920 af volgde het I W de snelle radicalisering binnen de Europese 
arbeidersbeweging. Voor Edo Fimmen was de tijd voorbij "when the Trade Union Movement 
concentrated all its forces exclusively on the struggle for higher wages, shorter hours of 
labour and the introduction of social legislation". Het doel lag hoger : "the liberation of the 
working classes, the abolition of all wars and the attainment of World Peace" en Jan 
Oudegeest leek hem daar aanvankelijk in te volgen: "World revolution is to lead the people 
to Socialism"129, schreef hij in het eerste nummer van "The International Trade Union 
Movement", het nieuwe tijdschrift van het I W . Het I W gaf hiermee een eensgezind beeld 
van radicaliteit en revolutionaire ingesteldheid. De realiteit was echter veel complexer. Indien 
men Fimmen kan omschrijven als de man van de emotie, dan was Oudegeest de man van de 
rede. Zijn radicale taal werd hem opgedrongen door de omstandigheden en zelf sprak hij in dit 
verband van de noodzaak om "stoom uit te laten"130. 

Voor Fimmen was het ernst. Bij de eerste gelegenheid, op het buitengewoon JW-congres in 
Londen, ging hij uitdrukkelijk in op de nieuwe opdracht van de vakbeweging : "before the 
war it was a generally accepted idea that Trade Unions action should be limited to purely 
Trade Unions matters, viz., the question of hours, wages, safety, social legislation, etc., while 
everything else should be left to the purely political organizations. I believe that all of us have 
learnt a lesson during and since that, viz., that the Trade Unions must extend their sphere of 
activity, and that no question affecting the interests and welfare of the worker should escape 
their attention."131. Tot daar sprak Fimmen ongetwijfeld namens een overgrote meerderheid, 
maar hij ging verder en formuleerde meteen ook een nieuwe doelstelling voor die nieuwe 
vakbeweging en die was zuiver politiek132: "The workers must be convinced that the primary 
struggle is not for betterment of labour conditions ... We must impress upon the minds of the 
workers the great important fact that in the changed times in which we are living the struggle 
for the improvement of wages and working conditions is after all only of secondary 
importance"133. Volgens Fimmen had het weinig zin om her en der op nationaal gebied strijd 
te voeren voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden, zelfs indien die strijd succesvol zou 
zijn : "the workers must rather save up their energy in order to be able to devote themselves 
heart and soul to the great international struggle against reaction, the great international 
struggle for the freeing of humanity." Fimmen was van mening dat die eindstrijd niet lang op 
zich zou laten wachten en dat de arbeiders hun krachten dienden te sparen "for the great fight 
which they may be called upon any moment to undertake"134. Jan Oudegeest was het daar niet 
mee eens en pleitte voor de weg van de geleidelijkheid. De strijd die aan de gang was, was 
volgens hem de echte revolutie, maar "if socialism has to come through the violent 
destruction of capitalism", dan maakte de vakbeweging volgens hem haar eigen werk van de 
afgelopen decennia gewoon kapot. Jan Oudegeest zag het hervormingsproces als een 
langetermijnstrategie, zelfs wanneer hij sprak over het radicale thema van de socialisatie van 

The International Trade Union Movement (ITUM), 1921,2, p. 2. 
129 ITUM, 1920, 1, p. 2. 
130 Ger Haimsen, "Jan Oudegeest", Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in 
Nederland, Deel 7, (Amsterdam, IISG, 1998) p. 161 
131 Report of the special international trades union congress, Londen, 1920, ITUM, Supplement IV, p. 14 
132 Sigrid Koch-Baumgarten, Edo Fimmen, Eisenfaust im Seidenhandschuh. Eine Politische Biographie, (niet 
uitgegeven verhandeling), p. 6. 
133 Edo Fimmen, "Memorandum on the International Situation and the Position of the International Trade Union 
Movement Thereto Submitted to the Special International Trades union congress, held in London, November 
22nd tot 27th, 1920", ITUM, Supplement IV, p. 84. 
134 Report of the special international trades union congress, London, o.c, p. 17. 
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de productiemiddelen : 'Unless we desire to seriously impair production for a long time, the 
process of socialisation must be a steady constructive task of reorganization"135. Daarom was 
hij ook van mening dat "Socialism will come /.../ by a slow process which will gradually 
make the capitalist system superfluous" 

Er was dus binnen het IW-secretariaat een duidelijke tegenstelling tussen de meer radicale en 
revolutionair ingestelde Edo Fimmen en de meer hervormingsgezinde Jan Oudegeest. Het was 
een klassieke tegenstelling binnen de socialistische arbeidersbeweging tussen radicaal en 
gematigd of tussen wat Jan Dhondt de geduldigen en de ongeduldigen noemde137. Voor twee 
leiders van een grote organisatie, die op voet van gelijkheid stonden en dagelijks moesten 
samenwerken creëerde dit echter problemen, vooral ook omdat het conflict tussen 
revolutionairen en hervormers de hele arbeidersbeweging van dat moment verdeelde en 
verzwakte. 

Die meningsverschillen bleven aanvankelijk onder controle. Het radicalisme van Fimmen was 
functioneel voor de reformistische vakbeweging, die in vele landen aan een snel 
hervormingsprogramma werkte. De vakbonden waren zich kort na de Eerste Wereldoorlog 
goed bewust van hun nieuwe rol en de macht die de belangrijke aanwas van de ledentallen in 
nagenoeg alle landen met zich had meegebracht: "they felt that they controlled their own 
destiny and that it lay in industrial action"138. Dat die actie zich ook buiten het strikt 
economische terrein kon situeren, toonde niet alleen het I W . Een aantal machtige Britse 
vakbonden dreigde zelfs met een algemene staking tegen een mogelijke inmenging van de 
Britse regering in de Russisch-Poolse oorlog. Het klimaat keerde echter al in 1921. De 
arbeidersbeweging stond nationaal plots onder zware druk van een rechtse reactie en linkse 
dissidenties. De oester sloot zich. Radicale stellingen werden stilaan verdacht en de beweging 
was, najaren van explosieve groei, nu eerder op consolidatie dan op avontuur aangewezen. 

De Politieke Internationale 

Intussen werd het I W na de oorlog ook geconfronteerd met het feit dat de politieke 
internationale zich niet herstelde. Sommige partijen zweefden tussen de Tweede en de Derde 
Internationale en vormden de zgn. Twee-en-een-halfde Internationale. Het I W beweerde dat 
de afwezigheid van een politieke internationale de vakbeweging verplichtte om zich op het 
politieke terrein te begeven : «In this respect, the activities which were formerly covered by 
the Political International will be carried on by ourselves in anticipation of better times ». Er 
was echter een belangrijke uitzondering : « of course we should not think of going into 
details, for example, in regard to colonial policy or similar questions »139. 

Jan Oudegeest, Memorandum on the Socialisation of the Means of Production Submitted to the Special 
International Trades union congress, held in London, November 22nd to 27th, 1920, ITUM, Supplement IV, p. 
100. 
136 Report of 'Proceedings at the Fouth Ordinary Congress of'the IFTU, Paris, 1-6 august 1927, (Amsterdam, 
IW, 1927), p.150 
137 Jan Dhondt, "Besluiten (1876-1885)", in : Jan Dhondt (ed.), Geschiedenis van de socialistische 
arbeidersbeweging in België, (Antwerpen, Ontwikkeling, s.d.), p. 372. 
138 V.L. Allen, "The re-organization of the TUC, 1918-1927", British Journal of Sociology, XI, 1960, p. 27. 
139'First Report on the Activities of the International Federation of Trade Unions, July 1919-December 1921, 
ITUM, Supplement V, April 1922, p. 64 
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Hoe verhield het I W zich tot de twee socialistische internationales ? Amsterdam wou niet 
kiezen voor een van beiden en trachtte te werken in de richting van de eenheid : «In order to 
maintain unity we were compelled to break the ties which formally existed - although not 
officially - with the political movement and to go entirely our own way » 140. 
Om de internationale vakbeweging voor verdeeldheid te sparen vroeg het I W zijn leden om 
niet deel te nemen aan het congres van de Tweede Internationale te Genève in 1920 en aan het 
congres van Wenen in 1921. Het I W kon dit echter ook niet opleggen en ondanks aandringen 
van Fimmen zou het TUC wel een delegatie naar Genève sturen141. Daarna heeft het I W 
verschillende malen geprobeerd om de twee vleugels van de beweging samen te brengen, 
maar dit verliep moeilijk, hetgeen voor het I W bewees « how necessary it is that as long as 
this powerful political organization does not exist we should enter the political arena »14 . 

De moord op de Duitse progressieve industrieel en politicus Rathenau143 en de toenemende 
spanningen in Duitsland forceerden een doorbraak. Op 19 en 20 juli 1922 zagen, op verzoek 
van de Duitse vakbeweging, delegaties van de drie organisaties elkaar in Amsterdam. Op de 
agenda stond de situatie in Duitsland, waarover een gezamenlijk manifest werd gepubliceerd. 
Er werd ook beslist om een gezamenlijke commissie naar Duitsland te sturen. Toen de 
toestand nog verslechtte en het oorlogsgevaar toenam met de bezetting van het Ruhrgebied 
werd opnieuw samen vergaderd. In de loop van 1923 groeiden beide politieke internationales 
dan nog meer naar elkaar, wat resulteerde in een oprichtingscongres van de Socialistische 
Arbeidersinternationale (SAI) van 21 en 22 mei in Hamburg144. Tijdens de voorbereidende 
besprekingen en in de ontwerpstatuten kwam het idee van een structurele verhouding tussen 
de vakbonds- en de politieke internationale opnieuw naar boven. Dit leidde in de pers al tot 
speculaties dat de politieke en de vakbondsintemationales zouden fuseren, wat het I W 
verplichtte via een persbericht duidelijk te maken dat het«is and always will be absolutely 
independent of all political internationals »145. Uiteindelijk stelde de SAI in haar statuten : 
«the unity of the trade union movement as it is represented in the International Federation of 
Trade Unions (Amsterdam) to be absolutely essential for realising the emancipation of the 
working class »146, terwijl SAI-secretaris Friedrich Adler 147op het IW-congres van Wenen 
beklemtoonde dat« in future we shall continue to work each in our field, but jointly »148. 

140 idem, p. 65 
141 TUC, Parliamentary Committee, minutes, 10 mei 1920 (MRC, TUC-archives 292/20/4) 
142 First Report on the Activities ..., o.c, p. 66. 
143 Zie Peter Berglar, Walther Rathenau : ein leben zwischen Philosophic und Politik, (Graz, Styria, 1987) 
144 Zie Julius Braunthal, History of the International, 1914-1943, (Hannover, Nelson, 1963) en Robert Sigel, Die 
Geschichte derZweiten Internationale 1918-1923, O^rankfurt/Main, Campus, 1986) 
145IFTU, Press Reports, 25 augustus 1922 
146 Report on activities of the International Federation of Trade Unions during the years 1922 and 1923, 
(Amsterdam, IFTU, s.d.), p. 102 
1 7 Friedrich Adler (1879 - 1960): zoon van Victor Adler, één van de leiders van de Oostenrijkse sociaal
democratie. Startte zijn loopbaan als academicus (fysica en wiskunde) aan de universiteit van Zurich. Van 1911 
tot 1914 was hij secretaris van de Oostenrijkse sociaal-democratische partij. Hij nam ontslag uit deze functie als 
protest tegen de oorlogspolitiek van zijn partij. In 1916 vermoorde hij de minister-president Karl Graf Stürgkh. 
Hij werd ter dood veroordeeld, maar kreeg genade en het vonnis werd niet voltrokken. Kort voor het einde van 
de oorlog kreeg hij zelfs amnestie. Hij kwam uit de oorlog als een links-radicale socialist. Hij verzette zich 
echter tegen de toenemende invloed van de communisten en wou de eenheid bewaren. Internationaal hoorde hij 
bij de zgn. Weense Internationale, die een middenpositie tassen communisme en reformisme innam. Bij de 
oprichting van de Socialistische Arbeidersinternationale in 1923 werd hij de algemene secretaris. Deze functie 
zou hij houden tot zijn emigratie naar de Verenigde Staten in 1940. Na de oorlog keerde hij terug naar Europa en 
vestigde zich in Zwitserland, waar hij stierf. 
148 Report on activities ... 1922 and 1923, o.c., p. 222 
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Op die manier begon dus een nieuwe relatie tussen de vakbonds- en de politieke 
internationale. Hoewel zeker in kringen van de SAI een zeker superioriteitsgevoel bleef 
bestaan, wat vaak tot wrevel leidde binnen het IVV, was de SAI ook qua middelen en 
structuur niet opgewassen tegen de mastodont die Amsterdam binnen enkele jaren tijd 
geworden was. 

Activisme 

Amsterdam was inderdaad met grote ambities gestart, met het behoud van de vrede bovenaan 
de agenda en het geloof dat internationale massa-acties in geval van oorlogsdreiging de vrede 
zouden kunnen redden. De internationale vakbeweging leek vastbesloten: "Die Katastrophe 
der internationalen Solidaritat von 1914 darf sich nicht wiederholen"149. Ook de methode 
bleek vast te liggen: "the Trade Union movement of all countries should resort to general 
withdrawal of labour and to international boycott"150. De werking die Amsterdam in zijn 
eerste jaren ontplooide stonden dan ook nagenoeg uitsluitend in dit teken. De 
vakbondsinternationale gebruikte haar industriële slagkracht uitsluitend in functie van deze 
politieke doelstelling. 

Tijdens de eerste twee werkjaren van het I W slaagde de organisatie erin om een viertal 
omvangrijke internationale acties op touw te zetten : de boycot van het Horthy regime in 
Hongarije, de boycot van de munitietransporten naar Polen en humanitaire hulpacties aan het 
"Hongerende Wenen" en aan "Hongerend Rusland"151. 

Vooral de boycot van het Hongaarse fascistische regime van Horthy was bijzonder 
spectaculair. Het was een reactie op de vervolging van vakbondsfunctionarissen en activisten 
door het regime van de "Witte Terreur". De actie startte in februari 1920 met diplomatieke 
druk, via de IAO en de diverse "entente-regeringen" en met manifesten, waarin gedreigd werd 
met een internationale boycot. Aangezien dit op het terrein weinig effect had, riep het I W 
van 20 juni af de boycot uit. De actie zou duren tot 9 augustus en het is onmogelijk om 
precies in te schatten wat het effect is geweest. Uiteindelijk bleek de boycot voor het al zwaar 
getroffen Oostenrijk ernstige gevolgen te hebben, onder andere voor de energievoorziening en 
op 1 augustus besliste een gemeenschappelijke vergadering van de Oostenrijkse vakbeweging 
en het I W (Fimmen) om de boycot te stoppen. 

De actie, die naar buiten als een groot succes werd voorgesteld, zorgde voor wrevel en 
onenigheid binnen het IW-Bureau. De Britse voorzitter Appleton moest immers vaststellen 
dat, zonder dat volgens hem hierover concrete afspraken waren gemaakt, in juni telegrams 
vanuit Amsterdam vertrokken waren die opriepen tot een boycot152. Bij de overige leden van 
het Bureau was er vooral sprake van onverschilligheid. Secretaris Edo Fimmen was de 
drijvende kracht en niemand, behalve Appleton, had blijkbaar zin om met hem in conflict te 
gaan, hetgeen niet belette dat Fimmen hen hun passiviteit zou verwijten: "The great mistake 

149 Edo Fimmen in : ITUM, 1922, p. 70 
150 ITUM, 1920, 6, Supplement IV, p. 18 
151 Zie Maté Molnar, "The international trade unions' boycott against the 'white terror' of the Horthy regime in 
Hungary, 20 June - 8 August 1920, and the contra-boycott" in : Bob Reinalda (eds), The International 
Transportworkers Federation, J914-1945, (Amsterdam, IISG, 1997), pp. 155-163. Bob Reinalda, "The boycott 
of munitions transports to Poland, July-August 1920, and its aftermath", in: Bob Reinalda (eds), oc, pp. 164-
166. En Axel Wörner, "Die Rolle des IGB wahrend der Solidaritatsbewegung 'Hande weg von Sowjetrussland' 
inden Jahren 1919:1920",Beitragezur GeschichtederArbeiterbewegung, 21,(1979),pp. 573-582. 
152 GFTU, Twenty-second Annual Report, (GFTU, GFTU-archives) 
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was that none of the National Trade Union Federations, except perhaps the Austrian 
Federation, ever believed that the boycott would be actually proclaimed"153. Het zou ook later 
een van Fimmens grote ergernissen blijven dat ondanks alle resoluties die op internationale 
bijeenkomsten werden gestemd, nationale centrales zouden blijven handelen in functie van 
het moment en hun eigen belang. 

De boycot van de munitietransporten naar Polen was een reactie op het gewapende conflict 
tussen Polen en de jonge Sovjet-Unie : "The Federation regarded itself as the pioneer of 
universal peace, as the absolute enemy of all wars and acted accordingly" . Vanuit die 
optiek werden door het IW, samen met de ITF, die deze beslissing had genomen op haar 
congres van maart 1920 in Christiana, tijdens de zomer van 1920 de munitietransporten naar 
Polen zo sterk mogelijk verhinderd. Deze actie had wat de ITF betrof een vrij groot succes, de 
nationale centrales en dus het IVV waren hier minder bij betrokken, maar ook dit zorgde voor 
onenigheid. De afgevaardigde van de Poolse vakbeweging Komisja Centralna Zwiazkow 
Zawodowych, S. Zulawsky, protesteerde tegen het feit dat het I W , "without consulting us 
beforehand, without precisely knowing the circumstances, took the matter into its own hands 
by proclaiming the boycott of Poland"155. 

Daarnaast stuurde de organisatie een reeks onderzoekscommissies naar conflictgebieden zoals 
Opper-Silezië, het Saargebied en Oostenrijk, terwijl de grote humanitaire acties voor Wenen 
en Rusland zowel propagandistisch als financieel een succes waren. Het F/V ontwikkelde 
zich hiermee op korte tijd tot een actieve NGO en werd de organisatorische motor achter 
zowat alle hulpacties van de internationale arbeidersbeweging van dat moment . Deze acties 
zetten ook de naam I W op de internationale agenda, het waren identiteitsbevestigende 
campagnes. Het primaire doel was echter, zoals Fimmen het al had gesteld, het behoud van de 
vrede, de oorlog aan de oorlog.Voor Fimmen was oorlog altijd een gevolg van de 'Reactie', 
van een imperialistische politiek waarvan de arbeiders geen heil te verwachten hadden en 
waaraan ze dan ook niet konden deelnemen. Oorlog was daarom een uitwas van het 
kapitalisme en een eensgezinde arbeidersklasse had het wapen in handen om dit te beletten : 
"F arme puissante de la grêve en masse et du boycottage international" . 

Op de tweede rW-conferentie van 1922 in Rome, midden in de opbouw van de militaire 
voorbereidingen voor de bezetting van het Ruhr-gebied, bekrachtigde het I W deze 
standpunten en werd een comité samengesteld, waarin ook vertegenwoordigers van de 
internationale federaties van Metaal-, Mijn-, Fabrieks- en Transportarbeiders werden 
opgenomen. De radicale taal roept een beeld van eensgezindheid op, maar onder de 
oppervlakte rommelde het behoorlijk. De Britten geloofden niet in de algemene staking en 
waren sceptisch, maar Fimmen zette door. Met steun van de CGT werd zelfs beslist een 

153 Report of the International Trades union congress, held at Rome, 1922, ITUM, Supplement X, p. 25 
154 First Report on Activities ..., o.c., p. 48. 
155 Report of the International Trade Union Congres, held at Rome, 1922, o.c, p. 18 
156 De Internationale Rode Hulp (IRH) werd pas in 1921 opgericht en zou zich in haar beginjaren concentreren 
op hulp aan de jonge Sovjet-Unie. Over de IRH, zie : Sonja Buchman, "Clara Zetkins Kampf gegen den 
Faschismus in der internationalen proletarischen Solidaritatsbewegung 1921-1933", Zur Frauenpolitik des 
faschistischen deutschen Imperialismus 1933 bis 1945, (Leipzig, 1983), pp. 85-93. Carola Tischler "Vom Helfer 
zum Verrater ? : Reaktionen der Internationalen Rote Hilfe auf die Massenverhaftungen deutscher Emigranten in 
der Sowjetunion 1936 bis 1938", Hermann Weber (ed.), Kommunisten verfolgen Kommunisten, (Berlin, 1993), 
pp. 292-302. 
*" ITUM, 1922, supplement IV, p. 69 
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"grêve préalable" te voeren in geval van oorlogsdreiging158. "The whole international is not 
worth a rap if it cannot prevent a war in future", stelde Edo Fimmen in Rome159. 

Le Syndicalisme Nouveau 

Rome was ook het toneel van een voorzichtig eerherstel voor de Duitse vakbeweging. Zowel 
de verkiezing van Theodor Leipart tot vice-voorzitter als de keuze voor Wenen als volgende 
congresplaats konden in die zin worden geïnterpreteerd en werden door de waarnemers van 
die tijd althans op die manier gezien160. 

In Rome waren ook nieuwe leden aanwezig : Griekenland, Letland,Polen, Bulgarije, 
Tsjechoslowakije, Joegoslavië en Hongarije. Het totale ledental steeg hiermee tot bijna 24 
miljoen161 en dit was een voorlopig hoogtepunt, want in Rome zelf maakt de Noorse federatie 
bekend dat ze zich terugtrok uit onvrede met de politiek die tegenover Moskou werd gevoerd. 
Enkele maanden na het congres begon de vervolging van de Italiaanse vakbeweging door de 
Italiaanse fascisten. In de volgende twee jaren zou de aanhang van het I W terugvallen met 
meer dan 8 miljoen leden. 

Fimmen en Oudegeest konden het werk alleen niet meer aan en vroegen de benoeming van 
bijkomende secretarissen. Op het vredescongres van Den Haag werd daarop Johannes 
Sassenbach benoemd als derde algemene secretaris, terwijl de Brit J.W. Brown tot assistent
secretaris werd benoemd. Na protest van het TUC, dat het niet nam dat de Britten bijna de 
helft van de kosten droegen en geen recht zouden hebben op een volwaardig secretaris, werd 
Brown in augustus 1923 op dezelfde rang gebracht als zijn collega's. Vanaf dat moment had 
het I W dus vier algemene secretarissen, die op complete voet van gelijkheid stonden. Het 
I W was financieel gezond en kon zijn staf aanzienlijk uitbreiden tot 48 voltijdse 
personeelsleden, de secretarissen genoten een ruime verloning, er was een degelijk uitgegeven 
periodiek dat verscheen in drie talen en ook de huisvesting werd op een hoger niveau 
gebracht. Het huis in de Vondelstraat werd verlaten voor een ruim en prestigieus pand in de 
Tesselschadestraat, een prachtig gebouw met art nouveau decoratie in de betere wijken van de 
stad. Met dit alles konden het I W en zijn goed betaalde leidende functionarissen voor de 
buitenwereld een zeker prestige ophouden dat nationale confederaties niet altijd hadden. Dit 
was dan weer aanleiding was tot een zeker naijver, onder meer vanwege de Nederlandse 
organisaties, die dit alles van dichtbij zagen gebeuren. 

Het hoogtepunt van dit 'grote' I W was het internationaal vredescongres van Den Haag. Met 
de organisatie van deze vredesconferentie beklemtoonde het I W eens te meer zijn militant 
anti-militarisme. De drijvende kracht achter de conferentie was opnieuw Edo Fimmen, die er 
een wereldverzameling van anti-oorlogskrachten van wilde maken en daarom ook 
organisaties uit de Sovj et-Unie had uitgenodigd. Het congres werd georganiseerd tussen 10 en 
15 december 1922 en werd door niet minder dan 700 afgevaardigden bijgewoond. 

158 Interne nota van de Franse ambassade in Rome, 28 april 1922 (Archives du Ministère des Affaires Etrangères 
de France, fonds Y internationale, 381) 
159 Report of the International Trades Union Congress, held at Rome, 1922, o.c, p. 78 
160 Interne nota van de Franse ambassade in Rome, 28 april 1922 (Archives du Ministère des Affaires Etrangères 
de France, fonds Y internationale, 381) 
161 First Report on the Activities ..., o.c, p.14 
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In zijn rede herhaalde Edo Fimmen zijn credo "In War, the workers are always the losers, 
Capitalism always wins", daarom moest de arbeidersbeweging zich verzetten tegen alle 
oorlogen die in de toekomst dreigden uit te breken "with all the means at the disposal of the 
Labour Movement and prevent the actual outbreak of such wars by proclaiming and carrying 
out a General International Strike"162. Het congres trad hem bij in een aantal resoluties, met 
echter één belangrijke uitzondering. Betreffende de dreigende bezetting van het Ruhrgebied 
riep het I W de bemiddeling in van de Volkenbond. Volgens Oudegeest omdat "we do not 
want to go further in words than we are able to attain by deeds"163 

Het zou echter precies dit verschil tussen woord en daad zijn dat vanaf begin 1923 het I W in 
een zeer zware crisis zou storten. Een crisis waarbij de politieke, structurele en financiële 
problemen op elkaar zouden inwerken op een wijze die het I W bijna fataal zou worden. 

Black January 

Op het moment dat in Den Haag het vredescongres doorging was het Ruhrgebied nog niet 
bezet en toen dat een maand later wel gebeurde, stelde zich het probleem hoe het I W zou 
reageren. Het Bureau kwam op 8 en 9 januari 1923 samen om zich te beraden over mogelijke 
acties. Het kwam slechts tot een protest en de eis voor een "scheidsrechterlijke" oplossing, via 
de Volkenbond. De Duitse ADGB164 verzette zich tegen een algemene staking. En ook het 
anti-oorlogscomité dat op het IW-congres van 1922 te Rome was opgericht om de leiding 
van een anti-oorlogsactie op zich te nemen, kwam niet tot concrete maatregelen. 

Deze passiviteit was een zware ontgoocheling voor Edo Fimmen, die de leiding van de 
betrokken nationale centrales publiek aanviel op hun gebrek aan actiebereidheid. Binnen het 
Bureau betoogde hij dat volgens hem de Ruhr-bezetting een bewijs was van de groeiende 
reactie. En in de strijd tegen de reactie, stelde Fimmen, is de eenheid van de arbeidersklasse 
van het grootste belang. Daarom pleitte hij ervoor een vorm van overeenkomst te zoeken met 
de Russische vakbeweging165. Met deze analyse stond Fimmen binnen het IW-Bureau op dat 
moment alleen. Edo Fimmen was echter niet alleen IW-secretaris, hij was ook secretaris van 
de ITF. Hij nam contact op met de Russische vakbondsleiders, die hij had ontmoet op het 
congres van Den Haag en die nog steeds in Berlijn verbleven. In mei 1923 organiseerde hij 
dan, zonder medeweten van het IVV-bestuur, in Berlijn een gezamenlijke conferentie van de 
ITF met de Russische transportbond. 

Deze conferentie zou uiteindelijk geen resultaten geven, Fimmen kreeg het integendeel nu 
ook binnen de ITF moeilijk. Bij het I W was zijn positie echter onhoudbaar geworden en in 
november 1923 nam hij ontslag. Niet alleen was er een zwaar politiek meningsverschil en 
handelde een secretaris tegen de instructies van zijn Bureau, maar bovendien bracht deze actie 
onrust in de diverse nationale centrales, die nu onder toenemende druk kwamen van de 
communistische minderheden. Het kwam ook tot een zwaar bevoegdheidsconflict tussen het 
I W en de belangrijkste beroepsinternationale, de ITF. De discussie over de verhouding van 

Report of the International Peace Congres, held at The Hague under the auspices of the International 
Federation of Trade Unions, December 10 - 15 1922, (IFTU, Amsterdam, 1922), p. 201. 
163 ITUM, in, nr. 2, 1923, p. 5 
164 Over de ADGB, zie : Gerard Braunthal, Socialist Labor and Politics in Weimar Germany. The General 
Federation of German Trade Unions, (Hamden, Archon, 1978) 
165 Edo Fimmen aan Fred Bramley, 16 november 1923 (MRC, TUC-archives 292/915.5/3) 
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het I W met zijn beroepsinternationales zou vanaf dat moment niet meer van de agenda 
verdwijnen. 

De politieke en structurele problemen kwamen echter niet alleen. Tegen het midden van 1923 
onderging het I W ook de gevolgen van de zware monetaire crisis in Europa. Het I W had in 
principe recht op een bijdrage van 1 Pond Sterling per 1000 aangesloten leden, maar de 
nationale centrales mochten dit in eigen deviezen betalen. De hyperinflatie in Duitsland en de 
ontwaarding van de Mark had dan ook zware gevolgen voor de begroting. Daarboven kwam 
nog het inkomstenverlies ingevolge de sterke teruggang van het ledental. Dit was niet enkel te 
wijten aan het vertrek van de nationale centrales van Noorwegen, Argentinië, Peru en 
Griekenland, maar ook aan de scherpe ledendaling in een aantal belangrijke nationale 
centrales. Die dalende tendens was nagenoeg algemeen, maar toch bijzonder spectaculair bij 
sommigen van de steunpijlers van het I W . De ADGB was 1,5 miljoen leden kwijt, het TUC 
2,3 miljoen en de Franse CGT 750.000, na de splitsing met de communisten. De Italiaanse 
organisaties waren zo goed als bezweken onder de druk van het fascisme, waardoor nog eens 
2 miljoen leden werden verloren. Op driejaar tijd verloor het I W bijna 8 miljoen leden, 
ongeveer 1/3 van het totaal en vemits de bijdragen van de nationale centrales berekend werd 
op basis van de aangesloten leden, betekende ook dit een zware financiële klap. 

Uiteindelijk zou het I W enkel kunnen overleven door de bijdrage van het Britse TUC in 
sterke Britse ponden. Dat TUC stond echter bijzonder kritisch tegenover Amsterdam en toen 
het secretariaat zich in 1923 bovendien tot de Britten wendde met de vraag om bijkomende 
middelen besloot het in te grijpen en een onderzoek uit te voeren naar "the constitution, 
methods of working, and financial position of the Federation with a view to making such 
alterations as would lead to its functioning satisfactorily"166. Deze doorlichting was vrij 
ontluisterend voor Oudegeest en Fimmen en had het over onzorgvuldige boekhouding, slecht 
beheer, te grote staf en discutabele praktijken. Binnen het Management Committee moesten 
de secretarissen soortgelijke kritiek slikken. De Zwitser K. Dürr 67 sprak er schande over 
"how lavishly" met het geld werd omgegaan en de Duitser Leipart verweet Fimmen te veel 
geld te hebben uitgegeven voor de aankoop van het nieuwe huis en een drukkerij in Duitsland. 
Fimmen aanvaardde de verantwoordelijkheid, maar stelde dat de moeilijkheden in eerste 
instantie te wijten waren aan de chaos op de wisselmarkten168. 

Het gevolg was in ieder geval dat het I W verplicht werd tot een drastische ingreep en niet 
minder dan de helft van het personeel diende te ontslaan. Fimmen werd als secretaris niet 
vervangen en Jan Oudegeest werd in de praktijk de leider van het secretariaat. Hij werd 
bijgestaan door de oude Duitser Johannes Sassenbach en de jonge Brit J.W. Brown. Alle drie 
bleven ze evenwel de rang van algemeen-secretaris behouden, hetgeen snel opnieuw tot 
problemen zou leiden. 

An all-inclusive International. 

166 TUC, General Council, 12 december 1923 (MRC, TUC-archives 292/20/7) 
167 Karl Dürr (1875-1928): reizend ambachtsman en vakbondsleider in Zwitserland. Dürr was tussen 1916 en 
1928 de algemene secretaris van de Zwitserse vakbeweging. Hij was aanvankelijk anarchist maar tijdens de 
Eerste Wereldoorlog evolueerde hij naar rechts en werd de belangrijkste leider van de reformistische tendens in 
de Zwitserse vakbeweging. Hij was ook lid van de Sozialdemokratische Partei der Schweiz en afgevaardigde in 
het regionaal parlement van Bern. 
168 rPTU, Management Committee, minutes, 3 augustus 1923 (MRC, TUC-archives 292/915/4) 
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Op het IW-congres van Wenen in 1924 werden de zware interne problemen en de diepe 
meningsverschillen stilzwijgend toegedekt. De politieke situatie in Europa had zich 
gestabiliseerd en ook economisch begon het beter te gaan. Binnen de continentale bonden was 
de strijd met de communisten beslist, in die zin dat ze er nergens in geslaagd waren om een 
nationale centrale over te nemen, zodat ook de spanningen verminderden. In Groot-Brittannië 
was er echter een Labour-kabinet aan de macht gekomen dat van het aanknopen van 
handelsbetrekkingen met de Sovjet-Unie een van zijn belangrijkste programmapunten had 
gemaakt. In het verlengde hiervan ging ook het TUC zich inzetten voor het doorbreken van 
het internationaal isolement van de Russische vakbeweging. 

Binnen het I W leidde dit tot nieuwe onrust. Vooreerst moest men in Wenen weer op zoek 
naar een voorzitter, omdat J.H. Thomas tot het kabinet van Ramsay MacDonald169 was 
toegetreden. Tot ontzetting van de continentale bonden droeg het TUC de kandidatuur voor 
van A.A. Purcell170, wiens pro-Sovjet sympathieën maar al te goed gekend waren. Niettemin 
werd Purcell verkozen, want het TUC was de rijkste nationale centrale en het I W at bij wijze 
van spreken uit zijn hand. Hij zou echter nooit het vertrouwen genieten van de overige leden 
van het Bureau, noch van het secretariaat, met uitzondering van de Britse secretaris J.W. 
Brown. Er was echter geen keuze "Leider sind wir zur Zeit von den Englandern finanziell 
abhangig und mussen manches schlucken, was sonst zurückgewiesen worden ware"171 

Er ging nu geen vergadering van Bureau of Algemene Raad meer voorbij zonder dat de Britse 
delegaties de eenheidskwestie op tafel wierpen en hun continentale collega's trachtten 
duidelijk te maken dat "It was unkind of the continentals to be so intolerant of fellow 
proletarians"172. Omdat het TUC met de gewoonte had om zich de les te laten spellen, ging 
het door, om desnoods op eigen kracht te realiseren wat op het continent werd afgewezen. In 
februari 1925 richtte het TUC een «Anglo-Russian Joint Advisory Council» op met de "All 
Union Central Council of Trade Unions" (AUCCTU). Binnen het TUC ontwikkelde zich 
tegenover het I W dus een bijzonder kritische en zelfs afwijzende houding, waardoor de 
Britse vakbeweging een oppositionele relatie ontwikkelde met de internationale vakbeweging, 
die ze eigenlijk hoorde te leiden. 

James Ramsay MacDonald (1866-1937) : Brits gematigd socialistisch politicus. Werd in januari 1924 premier 
van een minderheidskabinet dat vooral op het vlak van de buitenlandse politiek succesvol zou zijn. In eigen land 
kreeg hij echter scherpe kritiek, ook binnen zijn eigen partij. Zijn regering viel al in oktober 1924. In 1929 nam 
hij de leiding van een nieuw minderheidskabinet van Labour dat nog minder populair zou zijn dan het vorige. 
Labour had geen antwoord op de economische crisis en de enorme werkloosheid die er het gevolg van was. Op 
24 augustus 1931 viel de regering maar MacDonald vormde tegen een meerderheid van zijn eigen partij een 
regering van nationale eenheid met de conservatieven en de liberalen. Het gevolg was een historische nederlaag 
van Labour bij de parlementsverkiezingen van oktober 1931. MacDonald bleef echter verder regeren met 
conservatieven, liberalen en een handvol socialistische getrouwen, tot hij in juni 1935 werd opgevolgd door 
Baldwin. 

A.A. Purcell (1872-1935) : Brits vakbondsleider en socialistisch politicus, werd actiefin de vakbeweging via 
de meubelmakersbond. In 1919 werd hij lid van het Parliamentary Committee van het TUC en in 1923 werd hij 
verkozen tot parlementslid voor Labour. Was in 1920 aanwezig in Moskou bij de voorbereidende gesprekken die 
leidden tot de oprichting van de aan Amsterdam concurrentiële Internationale Vakbondsraad. Sympatisant van 
de Britse Minority Movement en stichter in 1925 van het tijdschrift "Trade Union Unity". Purcell zou evenwel 
nooit tot de Communistische Partij toetreden. Zijn links radicalisme was meer gebaseerd op emotie dan op 
ideologie en meer impulsief dan systematisch. Na zijn turbulent IW-voorzitterschap tussen 1924 en 1927 
keerde hij terug naar de Britse politiek. Hij verloor echter in 1929 zijn zetel in het Lagerhuis en verdween ook uit 
het nationaal bestuur van het TUC, om vakbondssecretaris in Manchester te worden. 

J. Sassenbach, Erinnerungen, o.c, p. 162 
172 Daniel F. Calhoun, The United Front. The TUC and the Russians, 1923-1928, (Cambridge, University Press, 
1976), p. 412. 
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Het continentale afwijzingsfront bleef echter intact en het zouden integendeel de interne 
Britse problemen zijn die tot een katharsis leidden, die de voorwaarden creëerden voor een 
vergelijk. Het minderheidskabinet van MacDonald had nauwelijks eenjaar stand gehouden en 
in 1926 was Groot-Brittannië het toneel van een verbeten strijd tussen het TUC en de nieuwe 
conservatieve regering. Een algemene staking, die op 4 mei startte als een 
mijnwerkersstaking173, legde het land gedurende twee weken nagenoeg lam, terwijl de 
regering met een netwerk van vrijwilligers het openbare leven en de economie draaiende 
trachtte te houden. De staking eindigde met een nederlaag voor het TUC, dat meer dan een 
half miljoen leden verloor, maar ze betekende ook het einde voor de radicale tendens binnen 
de Britse vakbeweging. Het oude radicale anti-kapitalisme moest wijken voor "a policy of 
demanding a voice in the formation of industrial, economic and social policy" . Dragers 
van deze nieuwe politiek waren de ervaren secretaris van de TGWU, Ernest Bevin en de 
jonge algemene secretaris van het TUC, Walter Citrine176. Beiden zouden deze politiek ook 
trachten door te zetten op het internationale forum. 

173 Karl Georg Herrmann, "Der Britische Bergarbeiterkampf 1926 und die Internationale 
Gewerkschaftsbewegung : Schwierigkeiten eines 'kampferischen' Internationalismus", in : Frits van Holthoon 
en Marcel van der Linden (eds.), Internationalism in the Labour Movement, 1830-1940, (Leiden, Brill, 1988), 
vol. II, pp. 489-517. Zie ook B.M. Zabarko, "Die internationale Solidaritat mit dem Bergarbeiterstreik 1926 in 
Grossbritannien", Beitrage zur Geschichte der Arbeiterbewegung, 28, (1986), pp 630-634 en Keith Laybourn, 
The General Strike of 1926, (Manchester, University Press, 1993) 
174 H. Clegg, A History of British Trade Unions, (Oxford, Clarendon, 1964), p. 464. 
175 Ernest Bevin (1881-1951): Brits vakbondsleider en socialistisch politicus. Was van oorsprong religieus 
geïnspireerd en kwam kort na de eeuwwisseling in Bristol in contact met de vakbondswereld. Hij werd 
plaatselijk secretaris van de Havenarbeidersbond en kwam in 1913 in het nationaal bestuur van de 
Havenarbeiders. Na de Eerste Wereldoorlog kreeg hij nationale bekendheid door onder andere zijn acties tegen 
de munitietransporten. Hij slaagde erin om tussen 1920 en 1923 een aantal bonden te fuseren tot de machtige 
Transport and General Workers' Union (TGWU). Samen met Walter Citrine werd hij na 1926 de sterke man 
binnen het TUC. Ze deelden dezelfde ideeën over de rol van de vakbeweging maar onderhielden een moeilijke 
persoonlijke relatie. Bij het begin van de oorlog trad Bevin toe tot het oorlogskabinet van Churchill. Hij werd 
minister van Arbeid, een functie die hij behield tot 1945. In het kabinet Attlee werd hij minister van 
Buitenlandse Zaken en bleef dit tot een maand voor zijn dood. 
176 Walter Citrine (1887-1983): Brits vakbondsleider, kind uit een vissersgezin en autodidact. Sloot zich in 
1911 aan bij de Electrical Trades Union (ETU) en trad in 1914 in betaalde dienst van deze bond. Hij mislukte in 
zijn politieke ambitie en concentreerde zich op een vakbondsloopbaan. In 1920 werd hij adjunct algemeen 
secretaris van de ETU en in 1924 assistent algemeen secretaris van het TUC. Na de plotse dood van algemeen 
secretaris Fred Bramley, klom hij twee jaar later al op tot de hoogste functie in de Britse vakbeweging. Samen 
met Ernest Bevin zou hij in de volgende jaren de grondlegger worden van het nieuwe TUC. Zijn belangrijkste 
doel was de geleidelijke verbetering van de levensstandaard van de werknemers door middel van de participatie 
van de vakbeweging in het economisch leven. Hij het zich hierbij niet afleiden door ideologische 
tegenargumenten. In 1928 werd hij voorzitter van het I W en bracht zijn nieuwe inhoudelijke benadering én zijn 
organisatorisch talent mee naar de internationale vakbeweging, die hij in zeer korte tijd hervormde tot een 
diplomatiek instrument dat in belangrijke mate ten dienste stond van de buitenlandse politiek van het TUC. 
Citrine werd in 1935 geridderd en behoorde sindsdien tot het Britse establishment. Het was een bewijs van de 
integratiewil van de TUC-top waarmee hij zowel bewondering, kritiek als afgunst oogste. Tijdens de oorlog 
ontpopte Citrine zich als een invloedrijk diplomaat, die belangrijke missies vervulde voor de Britse regering, 
zowel in de Sovjet-Unie als de Verenigde Staten. Ook zijn engagement voor een wereldvakverbond met de 
communisten moet in die zin begrepen worden. Het wereldvakverbond moest het diplomatieke vehikel worden 
van de vakbeweging op het internationale fomm. De communistische regimes zouden volgens Citrine, indien ze 
voldoende werden geconfronteerd met het scherpe verschil in welvaart tussen hun landen en het Westen, 
geleidelijk hun autocratische politiek versoepelen. Walter Citrine werd in 1945 nog de eerste voorzitter van het 
nieuwe Wereldvakverbond, maar verdween in 1946 uit de vakbeweging nadat de Labour-regering hem 
benoemde tot een van de directeurs van de Coalboard, het orgaan dat de genationaliseerde mijnindustrie moest 
leiden. In 1946 werd hij Lord van Wembley, in 1947 voorzitter van de Central Electricity Authority en van 1958 
tot 1962 lid van de U.K. Atomic Energy Authority. 
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De staking leidde ook tot een breuk in de relaties tussen de Britse en de Sovjet bonden. De 
beslissing van het TUC om de algemene staking na een week af te blazen, zorgde voor 
woedende reacties in Moskou, waar de Britten openlijk werden beschuldigd van sabotage en 
verraad . Binnen de Britse vakbeweging werd nu, net als op het continent, de rekening 
vereffend met de communistische minderheid. De problemen die het TUC met de Sovj et-
bonden had gehad bleken eveneens de analyse van de continentale bonden en hun afkeer van 
samenwerking met de Sovjets te bevestigen. Het TUC moest zijn beleid wijzigen en zou niet 
langer pleiten voor internationale eenheid, maar het wantrouwen tegenover de IW-leiding 
bleef, en dat was wederzijds. 

De Nobelprijs 

Tegen 1927 was het ledencijfer van het I W verder gezakt tot 13,5 miljoen, een verlies dat 
grotendeels aan de Duitse vakbonden was toe te schrijven. In de rest van Europa was de 
daling afgeremd en her en der kondigde zich een licht herstel aan. Het I W breidde verder uit 
met enkele nieuwe Europese leden, Memelland en Litouwen, en zelfs enkele buiten-Europese 
: Argentinië (confederación Obrera Argentina)178, en de Industrial and Commercial Workers' 
Unions van Zuid-Afrika179. 

De financiële problemen groeiden echter naar een climax, toen einde 1926 bleek dat van de 
24 aangesloten nationale centrales, slechts 15 aan hun financiële verplichtingen hadden 
voldaan. Men was verplicht geweest het gebouw te hypothekeren en het drukkersbedrij f in 
Duitsland te verkopen. Tot overmaat van ramp besliste het TUC haar bijdragen op te schorten 
in afwachting van de resultaten van een nieuwe doorlichting. De Britten eisten nog meer 
besparingen180, maar het Bureau kaatste de bal terug door hieraan ontslagen binnen het 
secretariaat te koppelen, waardoor de positie van de Britse secretaris Brown werd bedreigd. 
Oudegeest zag een uitweg in de Nobelprijs en probeerde vooral in 1926 om die financieel 
belangrijke prijs voor het IVV te verkrijgen. Hij heeft zwaar gelobbyd, onder andere bij 
Albert Thomas, de IAO-directeur. Het I W had volgens Oudegeest het geld van de Nobelprijs 
hard nodig : "de facon a ce que nous puissions sortir enfin de cette terrible impasse oü notre 
action est engagée a fond par défaut de moyens financiers"181. Toen ook dit mislukte 
verdween voor hem elk pespectief op een dynamisch I W . Tegenover J. De Roode, de 
Nederlandse medewerker van Thomas, beschreef hij de uitzichtloosheid van zijn situatie. "La 
manque d'argent étouffait toute perspective". Hij wist zich bovendien in zijn werk gehinderd 

177 TUC, "summarised History of Anglo-Russian Joint advisory council" (University of North London, Marjorie 
Nicholson Papers, Box 4) 
178 Gesticht in februari 1926 was dit een afscheuring van de Union Sindical Argentina die tot 1922 bij het I W 
was aangesloten en ingevolge interne problemen met communisten en syndicalisten van het internationale toneel 
verdween. Het was een zwakke organisatie die nadien fuseerde met de "Union Sindical Argentina", tot de 
"Confederación General del Trabajo", die in 1934 het lidmaatschap opnieuw aanvroeg. Korte tijd daarna kwam 
het echter weer tot interne spanningen maar de organisatie bleef bij het I W aangesloten. In 1939 telde ze nog 
263.000 leden. 
179 Bleef tot 1935 formeel lid van het IW. Het ging echter om een papieren lidmaatschap. De bond stond 
ingeschreven met 1.000 leden en betaalde geen lidgeld. 
ïso T U C ) international Committee, minutes, 1 december 1926 (MRC, TUC-archives 292/901/1) 
181 Jan Oudegeest aan Albert Thomas, 11 november 1926 (ILO, Albert Thomas Papers Cat-5-0-6) Zie ook 
briefwisseling van Oudegeest met diverse persoonlijkheden in Nobelprijscomité en de Deense vakbeweging 
(ABA,IFTU564 11) 
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door "la presence de deux collègues dont Ie plus capable est malgré tout un homme 
absolument insignificant, et dont 1'autre est un intriguant' 182 

Toch trachtte men inhoudelijk te werken, hoewel het ook op dit gebied zeer moeilijk liep. Zo 
werden in 1926 twee congressen georganiseerd over migratie. Op een eerste regionale 
conferentie in Luxemburg, met deelname van vakbonden uit Duitsland, Luxemburg, 
Frankrijk, Italië en België besprak men de problemen die een plots opkomende en 
omvangrijke migratie uit Oost-Europa met zich brachten. De conclusie was dat men zou 
trachten de vakbeweging in de betreffende landen te versterken. Een tweede congres vond 
plaats in Londen en kon de interesse opwekken van organisaties uit Canada, Australië, Nieuw 
Zeeland, Palestina, India en Mexico. Deze conferentie werd echter een flop, de 
meningsverschillen bleken onoverbrugbaar en de conferentie sloot zonder één besluit te 
formuleren. 

1927 : Het congres van de afrekening 

De confrontatie kwam in 1927 op het congres van Parijs, waar de problemen die al driejaar 
gistten tot een explosie leidden en de top van de beweging werd weggeblazen. 

Het TUC trok met een offensieve agenda naar Parijs: de zetel moest weg uit Amsterdam, er 
moest één algemene secretaris komen en dat moest de Brit Brown zijn en het mandaat van 
Purcell als voorzitter moest verlengd worden183. Uit deze opdracht bleek echter ook dat de 
liefdesrelatie tussen de Britse en Sovjet bonden voorbij was. De delegatie mocht de 
eenheidskwestie namelijk enkel in het kader van het activiteitenverslag aankaarten en 
daarmee kon de discussie enkel nog over het verleden gaan. 

In zijn openingsrede184 maakte voorzitter Purcell een vlijmscherpe en niet bepaald vleiende 
analyse van de organisatie en verweet hij het I W zijn Eurocentrisme: "We have not yet fully 
developed the world sense. Nor have we fully grasped the fact that millions of couloured 
people /.../have become fully proletarianised"185. Voor Purcell was het I W een zwakke 
organisatie : "weak in direct power and influence, weak in finance, weak in disciplinary 
control over those forces that give it adherence". Bijgevolg hield hij een sterk pleidooi voor "a 
great, all-embracing, strong and firmly united international" en voor wie eraan twijfelde wat 
hij onder all-embracing verstond, voegde hij eraan toe : "we need the young and powerful 
Russian Trade Union movement in our International"186. 

Het was Léon Jouhaux, die namens het Uitvoerend Bureau reageerde op Purcells woorden en 
stelde dat de rede van de voorzitter door de overige leden van het Bureau, met uitzondering 
van Brown, niet werd aanvaard : "Speaking in the name of Mertens, Leipart, Oudegeest, and 
Sassenbach, and myself, we do not accept the ideas which Purcell has expressed". De korte 

182 J. De Roode aan A. Thomas, 23 augustus 1927 (ILO, Albert Thomas Papers CAT-7-660) 
183 TUC, International Committee, minutes, 17 maart 1927 (MRC, TUC-archives 292/901/1) 
184 Volgens de Belgische vice-voorzitter Corneel Mertens was deze rede niet door Purcell zelfgeschreven : "Het 
was ten spoedigste gekend door wie deze rede was opgesteld geworden en welke betrekkingen dezen persoon 
met Moskou heeft" (Ontwikkeling, IX, nr. 9 (1927), p. 270) 
185 AA. Purcell, Address to the International Trades union congress (MRC, TUC-archives,292/916/l) 
186 idem 
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verklaring van Jouhaux werd ontvangen "with prolonged cheers"187. Hiermee lag het conflict 
tussen continentalen en Britten open op de congresvloer. Jouhaux kreeg de steun van de 
Duitser Peter Grassmann188, die stelde dat "the present unsatisfactory position of the IFTU 
was by no means due to its financial difficulties alone/, ./there must be complete harmony of 
leadership: any person who is an obstacle to this absolutely indispensable requisite must 
resign his post" 189. Het was duidelijk dat de overgrote meerderheid binnen het I W de 
problemen wou oplossen via een ontslag van de voorzitter. Dat was echter zonder de Britten 
gerekend. 

De bom barstte op de tweede congresdag, toen secretaris Brown een vertrouwelijke 
correspondentie tussen secretaris Jan Oudegeest en vice-voorzitter Léon Jouhaux publiek 
maakte. Brown beweerde dat hij sinds zijn aanstelling de aanwezigheid had gevoeld van "a 
net of intrigue, which dooms all activities to sterility"190 en deze brief bewees dat volgens 
hem. Dit schrijven van 6 november 1924 was een episode in de discussie tussen Amsterdam 
en Moskou, waarbij de Russische vakbeweging voor het eerst een positief signaal gaf. 
Oudegeest schreef daarop naar Jouhaux dat dit het moment was om in de aanval te gaan en hij 
stelde voor dat hijzelf, Jouhaux en Mertens vooraf zouden samen komen om in voorbereiding 
van het Uitvoerend Bestuur van 1 december 1924, deze en andere kwesties te bespreken 
zonder "the Englishman Hicks"191. Brown bewees hiermee onweerlegbaar dat de continentale 
leden van het Bureau inderdaad samenspanden tegen de Britse bestuurders, waardoor het 
TUC zijn wantrouwen bevestigd zag. Walter Citrine stelde dan ook in een striemende rede de 
vraag: "is the IFTU anti-British? Is the British movement to stand on one side and have the 
policy of the IFTU decided by Oudegeest en Jouhaux?"192. Hij concludeerde dat "there is a 
cancer in the heart of this International body"193 en stelde dat vele bij het I W aangesloten 
bonden wel eens zouden kunnen besluiten om af te haken : "If there are intrigues both on the 
part of Moscow and on the part of the IFTU, they will feel inclined to say in Shakespeare's 
words "A plague on both your houses", and decide to keep free of both" . 

"The intrigues come from the British side", repliceerde Oudegeest, "we have till now 
managed to have a certain influence. We have obtained seats on various bodies, and we are 
making our views heard in regard to economics", maar deze invloed dreigt verloren te gaan. 
Tot het TUC gericht zei hij : "The workers will hold you responsible /.. ./not the British 
workers only, but the whole of the continent will condemn you" . 

Het werd secretaris Brown door de overige bonden niet in dank afgenomen. Door zijn 
"intrige" verloor hij de steun van de continentale bonden en de TUC-kandidaat algemeen 

187 Report of Proceedings of the fourth ordinary congress of the International Federation of Trade Union. Held 
at [...] Paris, from August 1st to 6th 1927, (Amsterdam, IFTU, 1927), p. 35 
188 Peter Grassmann (1873-1939): Duits vakbondsverantwoordelijke en sociaaldemocratisch politicus, 
boekdrukker, werd voorzitter van de ADGB in 1924, functie die hij behield tot de Duitse vakbeweging in 1933 
buiten de wet werd gesteld. Hij was ook volksvertegenwoordiger voor de SPD. Hij werd op 2 mei 1933 door de 
nazi's gearresteerd en in de gevangenis mishandeld. 
189 Report of Proceedings....Paris, (Amsterdam, IFTU,1927), p. 44 
190 idem, p. 50. 
191 idem, p. 85. Hicks verving Purcell die op dat moment in de Sovjet-Unie was. 
George Hicks (1879 - 1954) : algemeen secretaris van de Amalgamated Union of Building Trade Workers van 
1921 tit 1941. Hicks was ook een Labour politicus. Hij was lid van het Lagerhuis van 1931 tot 1950 en voorzitter 
van Labour in 1927. 
192 Stenografisch verslag van het IW-congres van Parijs 1927, interne TUC nota (TUC-archives-292/916/1) 
193 Report of Proceedings...Paris, (Amsterdam, IFTU,1927), p. 82 
194 idem P- 83 
195 idem, p. 84 
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secretaris werd tot ontslag gedwongen. Ook de vader van het I W , Jan Oudegeest, nam 
ontslag196. Hij kon niet langer functioneren zonder het vertrouwen van het machtigste I W -
lid, het TUC, en het werd helemaal onmogelijk toen hij de TUC-bestuurders in het I W 
beschuldigde van "cell building within our secretariat", want dat was blijkbaar de conclusie 
die hij trok uit de "attacks from the agents of Russia, Purcell and Brown"197. Van de 
weeromstuit werd de oude Johannes Sassenbach de nieuwe algemene secretaris. 

Ook voorzitter Purcell deelde in de brokken. Met uitzondering van het TUC had geen enkele 
van de bij het I W aangesloten bonden nog vertrouwen in de voorzitter. Zijn kandidatuur 
haalde slechts één stem op zeventig stemgerechtigden. De continentale leden kozen G. Hicks 
als nieuwe Britse vertegenwoordiger in het Uitvoerend Bestuur, maar deze weigerde. Het 
Britse TUC, de financiële pijler van het I W , stond met één voet buiten de internationale 
vakbeweging. 

Bittere Britten 

De TUC-delegatie kwam verbitterd en bijzonder verontwaardigd terug uit Parijs. De delegatie 
rapporteerde aan haar General Coucil en ook hier gingen stemmen op om de relatie met het 
I W te "herzien". Voorlopig kwam het echter niet zo ver, maar het TUC was zich wel bewust 
van de noodzaak om de internationale relaties aan een grondige evaluatie te onderwerpen. De 
evaluatie-nota198 die hierop werd gemaakt is een merkwaardig document, waarin het TUC zelf 
tot de vaststelling kwam dat er tussen haar en het I W geen inhoudelijke conflicten waren. 
Wel werden er problemen vastgesteld betreffende de manier van werken op diverse terreinen, 
zoals de autoriteit van het I W over de aangesloten organisaties en de rol van het I W binnen 
delAO. 

Het eerste punt verwees naar de recente stakingen in Groot-Brittannië, waar het Uitvoerend 
Bestuur van het I W zichzelf een rol had toegeëigend buiten de wil om van het TUC. Het 
tweede was eveneens een typisch Brits probleem. Diverse beroepsbonden waren niet 
aangesloten bij hun IBS, omdat deze structuur niet compatibel was met het Britse systeem , 
wat tot gevolg had dat deze beroepsorganisaties geen toegang hadden tot onderhandelingen 
over internationale conventies op niveau van de IAO. Volgens het TUC lag hier een rol voor 
het I W , volgens het I W was dit echter specifiek terrein voor de IBS. 

Het TUC besefte echter wel degelijk dat het I W eigenlijk de enige weg was om zijn 
internationale contacten uit te bouwen. De IBS waren voor vele Britse bonden belangrijk, 
vooral omdat ze meer dan het I W op wereldschaal werkten. Maar de relaties met deze IBS, 
verliepen in belangrijke mate via het I W . Het TUC was ook bijzonder geïnteresseerd in het 
optreden binnen de IAO, dat wel voor verbetering vatbaar was, maar waar het I W hoe dan 
ook een leidende rol speelde in de werknemersgroep.Ten slotte moest het TUC vaststellen dat 

Volgens Johannes Sassenbach was dit slechts een tactisch maneuver en had Oudegeest nooit de bedoeling 
gehad om werkelijk ontslag te nemen. Maar omdat niemand hem vroeg om te blijven was hij wel verplicht om te 
gaan. Na het congres werd wel beslist dat Jan Oudegeest zijn functie als secretaris van de werknemersgroep 
binnen de IAO zou behouden. Het TUC protesteerde hiertegen, maar kon het ook niet beletten, omdat ze de 
zittingen van het Bureau boycotten. Enkele maanden later werd Oudegeest voorzitter van de Nederlandse SDAP. 
Voor de IAO-conferentie van 1928 werd hij vervangen door Ad Staal als secretaris van de werknemersgroep. 
197 Report of Proceedings...Paris, (Amsterdam, IFTU,1927), p. 83 
198 TUC, International Committee Report, 27 november 1927 (TUC-archives, MRC 292/915.2/2) 
199 De IBS waren ingedeeld naar bedrijfstak (metaal, mijnen, transport, textiel...), terwijl de organisatiebasis 
voor de Britse bonden het beroep was. 
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de relaties met de Sovj et-bonden verbroken waren en dat de relaties met bonden uit de 
Commonwealth weliswaar in uitbouw waren, maar nog in een zeer pril stadium verkeerden. 

Het TUC kwam dan ook tot het besluit dat de problemen met de continentale bonden van de 
afgelopen jaren vooral te maken hadden met misverstanden rond de houding tegenover de 
Sovjets en de overtuiging die blijkbaar op het continent leefde dat het TUC door communisten 
gedomineerd werd. Er was dus een duidelijk signaal nodig en dat kwam er op het TUC-
congres van september 1927 in Edinburgh waar de Britse vakbeweging formeel de Sovj et-
bonden de rug toekeerde. Eén maand na de dreiging het I W te verlaten, conformeerde het 
TUC zich aan de positie van de continentale bonden. Het kwam er nu op aan een eerbaar 
compromis en een werkbare basis te vinden voor een hernieuwde samenwerking. 

Op 8 november 1927 vond dan het grote overleg plaats tussen het nieuwe IW-secretariaat en 
het TUC. Het werd een moeilijk gesprek, waarin duidelijk werd dat de problemen niet zozeer 
inhoudelijk of ideologisch waren; het ging om wederzijds wantrouwen en de vrees voor 
gezichtsverlies. Uiteindelijk bleek alles te draaien om het voorzitterschap. Het I W was het 
met het TUC eens dat de voorzitter Brits moest zijn, maar men vroeg wel om iemand aan te 
duiden die het vertrouwen van de anderen genoot. Het TUC wou Purcell echter niet zomaar 
laten vallen, want deze had tenslotte slechts uitgevoerd wat het TUC-bestuur hem had 
opgedragen. Een oplossing bleef uit en het TUC besefte dat een handhaving van de 
kandidatuur van Purcell tot een feitelijke breuk met het I W zou leiden200. Pas na de 
Algemene Raad van het I W , van januari 1928, opende zich de weg voor een compromis: het 
TUC kreeg het principiële gelijk dat ze het recht had om zélf een kandidaat-voorzitter aan te 
duiden, maar Purcell trok zich uit eigen beweging terug, wat door het TUC werd aanvaard 
"with profound regret"201. Daardoor kwam de plaats vrij voor een nieuwe Britse kandidaat en 
het TUC schoof de jonge algemene secretaris, Walter Citrine, naar voor. 

Stabiliteit en integratie. 

Het I W , dat in 1927 nog op het punt stond uiteen te springen, herstelde zich in minder dan 
eenjaar tijd. Citrine was voorzitter en Sassenbach secretaris, waardoor de macht mooi 
verdeeld was tussen de twee sterkste federaties. Het was ook duidelijk geworden dat het 
beperkte Uitvoerend Bureau onvoldoende representativiteit had, zelfs voor Europa. Op het 
congres van Parijs werd het comité uitgebreid met twee vice-voorzitters, één voor Noord- en 
één voor Oost-Europa. De Deen Carl Madsen202 werd verkozen, maar vroeg eenjaar later al 
ontslag en werd opgevolgd door zijn landgenoot Hans Jacobsen203. Ook de Tsjech Rudolf 
Tayerlé204 werd lid van het Uitvoerend Bureau. De oude twistpunten leken weggesmolten. 

2oo y j j ^ n Q t a a a Q h e t ïntejnationa! Committee, november 1927 (MRC, TUC-archives, 292/915.2/2) 
2oi jyc International Committee, minutes, 11 mei 1928 (MRC, TUC-archives, 292/901/1) 
202 Carl Frederik Madsen (1862 - 1944): Deens vakbondsverantwoordelijke en socialistisch politicus. 
Schoenmaker van opleiding, secretaris (1908-1928) en voorzitter (1913-1925) van de Deense vakbondscentrale. 
Lid van de Deense Landestinget (senaat) tussen 1920 en 1936. 
203 Hans Jacobsen (1872 - 1943): Deens vakbondsveranrwoordelijke, kleermaker en voorzitter van een locale 
kleermakersbond in Aarhus (1905-1914), secretaris van de nationale Kleermakersfederatie (1914-1919), 
secretaris (1919-1928) en schatbewaarder (1929-1940) van de Deense vakbondscentrale, De Samvirkende 
Fagforbund. 
204 Rudolf Tayerlé (1877-1942): Sociaal-democratisch politicus en leider van de Tsjechische vakbeweging. 
Werd na de Duitse inval in Tsjechoslowakijë gearresteerd en stierfin het concentratiekamp van Mauthausen. 
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De Britten hadden aan hun samenwerkingsexperiment met de Russen een pijnlijk trauma 
overgehouden, de relaties met de IBS waren min of meer gestabiliseerd, de economie groeide 
en de vakbewegingen in de diverse landen konden zich concentreren op wat de meesten als 
hun voornaamste opdracht zagen: de verbetering van de materiële leefsituatie van hun leden. 

De nieuwe IW-leiding zat volledig op dezelfde golflengte. Geen woord meer over 
wereldrevolutie, socialisatie of algemene staking. Citrine, die openlijk de verdiensten van de 
vrije markt prees, sprak niet over een omverwerping van het kapitalisme, maar eerder over 
een omvorming door middel van een geleidelijk proces, waarin de vakbeweging één van de 
pijlers van de economie werd : "the future of Trade Unionism is interwoven with the future 
organization of economic life. We are tending towards a form of economic organization in 
which the Unions will be a part, and a integral part of the machinery of industrial control. The 
'overthrow of Capitalism' will be accomplished not so much by large-scale industrial conflict 
as by steady and sustained pressure of the organized workers under unified leadership in the 
direction of extending the authority and responsibility of the Unions in the sphere of industrial 
administration."205. Doel van dit alles was "to obtain improvement here and now for our 
members"206. 

Net als zijn voorganger Purcell was Citrine zich bewust van de geografische beperktheid van 
het I W : "he did not wish to leave any stone unturned which might tend to strengthen the 
IFTU in the East and West"207. Het I W werd daarmee ook een verlengstuk van de 
buitenlandse politiek van de Britse vakbeweging. De nieuwe voorzitter nam onmiddellijk 
initiatieven voor grote rondreizen, die het I W in contact brachten met vakbonden uit Turkije, 
Syrië, Libanon, Palestina, Irak en Egypte. In 1928 werd in principe de aansluiting 
goedgekeurd van het "Arbeiterverband für. Südwestafrika", maar met de voorwaarde dat "the 
organization shall not lay down the principle of excluding native workers from 
membership"208. Het I W maakte hier echter niet echt een punt van, want toen de bond 
beweerde dat "the natives of South-West Africa, most of whom are unskilled workers, do not 
as yet organise at all"209, liet men de voorwaarde vallen210. In de loop van 1929 werden 
contacten gelegd met de vakbewegingen van Australië, China, Nederlands-Indië, Ceylon, 
Japan, Portugal en de Verenigde Staten211. Vooral met de Verenigde Staten bleken nog 
fundamentele meningsverschillen te bestaan. Het I W besloot om persoonlijke contacten te 
leggen en geregeld een delegatie naar de VS te sturen. Men had dezelfde intentie voor Zuid-
Azië en het Verre Oosten. Het I W had sporadische contacten met de Indiase en Japanse 
groepen en nam zich in 1931 voor om naar Azië te gaan. De financiële implicaties van deze 
missie waren echter bijzonder zwaar en het Uitvoerend Bestuur stelde vast dat het onmogelijk 
zou zijn om de kosten van meer dan één persoon te dragen en dat zowel de nationale centrales 
als de IBS in de buidel zouden moeten tasten. Daar bleef het echter bij, "lm Prinzip sind sich 
alle rührend einig, aber keiner scheint zur praktischen Durchführung bereit", concludeerde 
Citrine212. Intussen sloten de Indian National Trade Union Federation213, met 134.000 leden 

205 Walter Citrine in The Shop Assistent, 19 januari 1929. 
206 Walter Citrine, Diaries, (BLPES, Walter Citrine Papers, 1/6) 
207 IFTU, Executive Committee, 19-20 november 1928, minutes (MRC, TUC-archives 292/915.2/3) 
208 IFTU, Executive Committee, 16 januari 1928, minutes (MRC, TUC-archives 292/915.2/3) 
209 Congress Stockholm 1930. The Activities of the International Federation of Trade Unions, 1927-1930 
(Amsterdam, IFTU, 1930), p. 15. 
210 Willy Buschak, 'Der Internationale Gewerkschaftsbund (Ü3G) und die Koloniale Frage in der Zeit zwischen 
den beiden Weltkriegen', Internationale Tagung der Historiker der Arbeiterbewegung, 20. Linzer Konferenz, 
1984. ITH-Tagungsberichte, 21, p. 24 
211 IFTU, General Council, minutes, 23-25 mei 1929 (MRC, TUC-archives 292/915.3/1) 
212 IGB, Protokoll Vorstandssitzung vom 26. April 1931 in Madrid, (IISG, IW-archief nr 74) 
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en de Persatoean Vakbonden Pegawai Negeri uit Nederlands Indië, met 32.000 leden, zich 
aan bij het I W . In 1928 sloot ook de Confederación Obrera van Argentinië opnieuw aan, 
maar men verloor bijna onmiddellijk opnieuw contact. Pogingen om de Mexicaanse CROM 
tot aansluiting te bewegen bleven voorlopig zonder resultaat. Uit al deze contacten bleek dat 
er niet echt een visie was op de ontwikkeling van een georganiseerde arbeidersbeweging in de 
met-geïndustrialiseerde en koloniale landen. Binnen het I W leefde de overtuiging dat een 
organisatie van onderuit moest groeien en dat hulp van buitenaf niet kon renderen. Het I W 
was dus wel in principe geïnteresseerd in samenwerking met bestaande en levenskrachtige 
organisaties uit alle continenten, maar een combinatie van factoren leidde ertoe dat dit eerder 
theorie bleef: gebrekkige communicatie, te grote afstanden, de kostprijs en de politieke of 
economische crises in Europa214. 

Op het organisatorische vlak lieten de gevolgen van het congres van Parijs zich nog lange tijd 
voelen. De beslissing om uit Amsterdam weg te gaan zinde achteraf eigenlijk niemand binnen 
het Uitvoerend Bureau. Verschillende kandidaturen werden besproken, maar uiteindelijk ging 
de keuze tussen in Amsterdam blijven of verhuizen naar Berlijn. De knoop werd pas 
doorgehakt op het congres van 1930 in Stockholm, maar vooraf waren TUC en ADGB tot een 
overeenkomst gekomen. Zetel en voorzitterschap gingen naar een groot land, terwijl de 
leiding over het secretariaat naar een ander land zou gaan. Omdat het voorzitterschap nu Brits 
was, lag het in de lijn van de verwachting dat de zetel naar Duitsland zou gaan. De 
Nederlandse, Belgische en Franse vakbonden verzetten zich tegen een verhuizing naar 
Berlijn. Hun argument was enerzijds dat Amsterdam een symbool was geworden van de hele 
beweging : "It was under the banner of Amsterdam that we had fought for the restoration of 
the International, that we had combatted the Communist disruption of the trade unions and 

I K 

that we had set on foot our propaganda against war and on behalf of peace" . Maar er was 
nog een reden, de Nederlander Kupers drukte de vrees uit dat de groei van het nazisme in 
Duitsland "might interfere with the efficiency of the IFTU"216. Peter Grassmann weerlegde dit 
echter, hij wees erop dat een verhuizing in het belang was van het I W en dat de Duitse 
vakbeweging in staat was "to repel any future reactionary attempt" . Hij ontwikkelde 
bovendien een merkwaardige redenering die inzicht biedt in de manier van denken binnen de 
top van het I W : "the feelings of the 10.000.000 members who were in favour of removal 
also deserved considerat ion ' . Niemand had ooit de moeite gedaan om de mening van die 
leden te vragen, maar de top bediende zich van het ledental als argument in de discussie. Op 1 
juli 1931 verhuisde de Internationale van Amsterdam naar Berlijn en nam zijn intrek in het 
Hansahaus in de Köpernickerstrasse. 

Deze discussie rond zetel en secretariaat is illustratief voor de manier waarop binnen de 
internationale vakbeweging werd gezocht naar een evenwicht tussen nationale belangen. De 
twee grootste en dus meest gewichtige nationale centrales verdeelden mooi de invloed. Een 

213 Het I W onderhield sinds 1930 goede contacten met de "Federation of Trade Unions of India", die een 
verzameling was van niet-communistische bonden. In 1933 fuseerde deze organisatie met de vakbond van het 
spoorwegpersoneel tot de National Trades Union Federation, met zetel in Bombay die vanaf 1934 lid werd van 
h e t l W . 
214 Willy Buschak, 'Der Internationale Gewerkschaftsbund (IBG) und die Koloniale Frage in der Zeit zwischen 
den beiden Weltkriegen', in : Internationale Tagung der Historiker der Arbeiterbewegung. 20. Linzer Konferenz, 
1984. ITH-Tagungsberichte 21, pp. 19-30. 
215 Léon Jouhaux op het congres van Stockholm, Congres Stockholm 1930 ..., o.c. (Amsterdam, IFTU, 1931), p. 
309 
216 Evert Kupers, idem, p. 308 
217 Congres Stockholm 1930..., o.c, p. 309 
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soortgelijke evenwichtsoefening ontstond rond de benoeming van het nieuwe secretariaat. 
Door het ontslag van Oudegeest en Brown, was de bijna gepensioneerde algemene secretaris 
Johannes Sassenbach aan het roer gekomen. Hij kreeg de Belg Walter Schevenels als 
adjunct en toen die bij het afscheid van Sassenbach op 1 februari 1931 het algemeen 
secretariaat overnam220, werd de Tsjech Georg Stolz tot nieuwe adjunct benoemd. Na 
Sassenbach kon immers noch een Duitser noch een Brit worden aangesteld, omdat dit het 
evenwicht zou doorbroken hebben. 

De nieuwe economie. 

Walter Citrine was geen man van emoties en strijd, maar van overleg en onderhandelen. Dit 
verklaart zijn bijzondere aandacht voor dossierkennis. Het had de internationale vakbeweging 
tot dan toe echter ontbroken aan een degelijk onderzoeksinstrument en de oprichting van een 
economisch departement was dus functioneel voor het I W nieuwe stijl. 

Om dit departement te ondersteunen werd in 1929 een comité van deskundigen aangesteld 
met de opdracht voor het I W een algemeen economisch programma te schrijven. Het werd 
een moeilijke klus, vooral omdat er grote meningsverschillen bleken over de theoretische 
benadering. De deskundigen221 konden uiteindelijk een compromis bereiken over een vrij 
pragmatisch economisch hervormingsprogramma dat de onmiddellijke materiële 
lotsverbetering van de arbeiders beoogde, terwijl de "socialistische maatschappij" het 
einddoel bleef. Het economische programma had een internationaal en een nationaal luik. 
Internationaal werd opnieuw een sterk geloof geuit in samenwerking en bemiddeling. De 
internationale instellingen dienden voor de vakbeweging grotere bevoegdheden te krijgen. 
Het I W wou dat binnen het kader van de Volkenbond een economisch agentschap zou 
ontstaan dat regulerend kon optreden tegenover trusts en kartels. De internationale handel 
diende te worden bevorderd door het bestrijden van protectionisme en het standaardiseren van 
handelstarieven als een eerste stap naar hun afschaffing. Daarnaast was er een roep om 
muntstabiliteit en om een egalisatie van de arbeidsvoorwaarden via internationale conventies. 
Het I W bleef het belang van de IAO beklemtonen als hefboom voor een algemene en 

Walter Schevenels ( 1894 - 1966): Internationaal vakbondsfuctionaris. Als zoon van een vakbondssecretaris 
werd hij op jonge leeftijd provinciaal secretaris van de Antwerpse Provinciale Metaalbewerkersbond. In 1929 
werd bij, na een selectieproef, benoemd tot adjunct algemeen secretaris van het IW. In tegenstelling tot zijn 
voorgangers had hij geen verleden als activist. Zijn benadering van de functie was dan ook veel bureaucratischer. 
Hij ontpopte zich tot een trouw uitvoerder van de Citrine-lijn : anti-communistisch en anti-fascistisch, meer 
diplomatiek dan activistisch en bovenal bureaucratisch. Dit resulteerde in herhaalde conflicten met de 
activistische ITF van Edo Fimmen. Schevenels leidde het I W in een zowel politiek als financieel dramatische 
periode, waarbij het bestaan zelf van de organisatie meerdere malen in gevaar kwam. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog verbleef hij in Londen, waar hij de TUC-lijn zou blijven volgen. De poging van het TUC om hem 
aan het hoofd te plaatsen van het nieuwe Wereldvakverbond mislukte en hij moest zich tevreden stellen met de 
functie van adjunct algemeen secretaris. Bij de oprichting van het TVW had hij de ambitie om de nieuwe 
algemene secretaris te worden, maar zijn samenwerking met communisten tijdens de periode van het 
Wereldvakverbond werd hem door de AFL kwalijk genomen. Na 1949 werd hij secretaris van de European 
Regional Organization van het IWV en verdween daarmee definitief van het eerste plan. 
220 De Nederlandse administratief directeur van het IW, Ad Staal, had zich ook kandidaat willen stellen voor 
deze functie. Hij ging echter in op een aanbod van Albert Thomas om naar de IAO te komen, nadat hem door 
Johannes Sassenbach was duidelijk gemaakt dat hij niet op diens steun kon rekenen, "denn ich hielt es nicht für 
angangig, dass sowohl an der Spitze der politischen Internationale wie der gewerkschaftlichen Internationale ein 
Jüde stehe. Das hat nichts mit Antisemitismus zu tun". (J. Sassenbach, Erinnerungen, o.c, p. 177) 
221 Hans Arons, Wilhelm Eggert (ADGB), Maurice Harmei (CGT), Arthur Pugh, William Milne-Bailey (TUC) 
en Andries Sternheim (IW) 



50 

wereldwijde verbetering van de levensomstandigheden van de arbeiders. Op nationaal gebied 
pleitte het I W voor planning en rationalisatie. Het programma voorzag een belangrijke rol 
voor de overheid als economisch actor en initiatiefnemer in sectoren zoals transport, energie 
en grondstoffen. De uitbreiding van de eigen markt kon gerealiseerd worden door een 
verhoging van de koopkracht 

Het I W stelde een reeks maatregelen voor om dit programma in de praktijk te brengen 
binnen het monetair chaotische en protectionistische Europa. Het wegnemen van de 
handelsbelemmeringen en de creatie van stabiele munten diende de basis te leggen voor een 
meer rationele economische orde. Dit systeem diende te worden bekroond met een 
internationale arbitrage via " the creation of economie parliaments or councils"223, waarin de 
internationale vakbeweging vertegenwoordigd diende te zijn. 

Het was een optimistisch model dat geloofde in stabiele economische groei, te realiseren 
door een politiek van hoge lonen en stijgende koopkracht. Vele Europese vakbondsleiders 
waren namelijk onder de indruk van de welvaart in de Verenigde Staten, waar moderne 
productiemethoden hand in hand gingen met hoge lonen, een sterke economische groei en een 
blijvende stijging van de welvaart. Van de socialisatie van de productiemiddelen, nauwelijks 
10 jaar voordien hét kernbegrip van het economisch denken van het I W , bleef in dit 
programma niets meer over. 

Eén van de belangrijkste hervormingen die het I W bepleitte en propageerde, was een verdere 
vermindering van de arbeidsduur met behoud van loon in de strijd tegen de structurele 
werkloosheid, hoewel binnen het I W zelf nu ook tegenstand ontstond tegen algemeen 
geldende conventies224. De Duitse vakbeweging opteerde voor het nationale kader en stond 
afwijzend tegenover pogingen om van bovenaf hervormingen op te leggen. Toch zou het 
IW-congres van Stockholm van 1930 pleiten voor de snelle invoering van de 44-urige 
werkweek, als etappe in de strijd voor een verdere verkorting van de arbeidsduur . 

Op het moment dat het nieuwe economische programma in 1930 werd goedgekeurd, was het 
in feite achterhaald door de plotse en scherpe wereldcrisis. Het groeimodel waarin de 
internationale vakbeweging zo graag had willen geloven had tot een catastrofe geleid, en men 
had niet onmiddellijk recepten klaar voor een remedie 

Nieuwe samenwerking met de SAI 

Bijna onmiddellijk na het congres van Stockholm begon een periode van meer intense 
samenwerking tussen SAI en I W . Crisismomenten dreven de beide takken van de 
internationale sociaal-democratie naar elkaar, want na de economische catastrofe volgden de 
politieke rampen in Duitsland en Spanje. Op 28 oktober 1930 werd in Keulen een 
gemeenschappelijk comité opgericht dat de strijd tegen de werkloosheid en de strijd tegen het 

222 Economie programm of the International Federation of Trade Unions, nota aan de General Council van 23-25 
mei 1929 (HSG, IW-archief, nr. 71) 
223 EFTU, Executive Committee, 21-23 maart 1929, minutes (MRC, TUC-archives 292/915.2/3) 
224 In 1931 werd door de ADGB nog een brochure uitgegeven : "Die 40-Stunden-Woche", waarin de Duitse 
vakbeweging zich tegen een veralgemeende 40-uren week uitsprak. 
225 Congres van Stockholm, Rapport van Commissie II betreffende het sociale programma (IISG, IW-archief, 
nr35) 
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fascisme zou coördineren. Op hun eerste vergadering werd een reeks maatregelen uitgewerkt 
tegen de crisis, die aansloten bij het economische programma van het I W . De nadruk lag op 
symptoombestrijding - « lessen the suffering of its victims »226 : geen loonsverlagingen, 
behoud van koopkracht, werkloosheidsverzekering, herverdeling van de arbeid door 
vermindering van de werkduur en vrede. De samenwerking met de SAI had op het denken 
van de vakbeweging wel een radicaliserend effect. De taal werd scherper en het kapitalisme 
werd gebrandmerkt als verantwoordelijke voor de crisis. 

Centraal in het anti-crisis recept van SAI en I W stond de strijd tegen de werkloosheid door 
de vermindering van de werkduur en ook op dit vlak bracht de crisis een radicalisering, want 
nadat het I W in 1930 op zijn congres in Stockholm nog had gepleit voor de 44-urenweek, 
werd op de Algemene Raad van april 1931 in Madrid de invoering van de 40-urige werkweek 
geëist. In combinatie met massale overheidsinvesteringen was dit voor de internationale 
vakbeweging de oplossing voor de massale werkloosheid in Europa. Het was een kritiek op 
de deflatiepolitiek van de meeste Europese regeringen, waarmee de internationale 
vakbeweging zich aansloot bij het nieuwe economische denken. Het I W pleitte voor een 
grotere rol van de overheid in de economie en een anti-cyclisch ingrijpen. De enorme 
werkloosheid in Europa moest bestreden worden via massale overheidsinvesteringen, 
voornamelijk in infrastructuurwerken, in combinatie met een vermindering van de werkduur. 

Op hun eerste bijneenkomst in Keulen hadden SAI en I W ook ruime aandacht voor het 
uitdijende fascisme. Niet alleen in Italië, maar ook in Finland, Polen, Oostenrijk en Duitsland 
stond de democratie onder druk. Er kwam vanuit de internationale arbeidersbeweging echter 
geen duidelijke strategie. Naast waarschuwingen en veroordelingen kwam men niet verder 
dan de oproep «to support the fight against Fascism by every suitable means » . Beide 
intemationales richtten wel een gemengde ontwapeningscommissie op, die een eisenbundel 
voorbereidde voor de ontwapeningsconferentie van de Volkenbond van 1932. SAI en I W 
organiseerden in voorbereiding op deze conferentie in mei 1932 een gemeenschappelijke 
demonstratie in Zurich, waaraan afgevaardigden van 32 vakbondsconfederaties en 22 
socialistische partijen deelnamen. Op de meeting, die gezamenlijk werd voorgezeten door 
Walter Citrine als IW-voorzitter en Emile Vandervelde, de voorzitter van de SAI werd een 
petitie gepresenteerd tegen oorlog en fascisme die door 14 miljoen mensen was getekend. In 
mei 1933 werd de toestand in Duitsland dan besproken op een crisisvergadering van SAI en 
I W in Parijs, wat resulteerde in een oproep aan de arbeiders «to continue incessantly their 
implacable fight against the enemies of peace, democracy and social progress » 28. Van 
gezamenlijke acties, zoals een boycot, was echter geen sprake. 

Het einde van de internationale droom. 

Tot 1930 overheerste binnen het I W het geloof in de nieuwe internationale instellingen. De 
onmacht van de IAO bij het bestrijden van de crisis en het falen van de Volkenbond bij het 

Brussels Congress 1933. Report on activities of the International Federation of Trade Unions, 1930-1932, 
(Berlin, IFTU, 1933), p. 106 
227 idem, p. 97 
228 idem, p. 97 
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veilig stellen van de vrede zouden dit geloof doen omslaan in een toenemende twijfel en 
wanhoop. 

Het actieprogramma tegen de werkloosheid, met de invoering van de 40-urige werkweek als 
recept voor: "the creation of work, the reduction of working hours, the strengthening of 
purchasing power"229, kon niet worden gerealiseerd zonder nieuwe algemene conventies 
binnen het kader van de IAO. Even zag het er gunstig uit toen de IAO in januari 1933 op een 
voorbereidende conferentie de invoering van de 40-urige werkweek goedkeurde, maar veel 
verder is het niet meer gekomen. Het voorontwerp werd noch op de IAO-conferentie van 
1933, noch op die van 1934 of 1935 omgezet in een conventie. Wel werden enkele sectoriële 
conventies afgesloten voor de glasindustrie en de textielindustrie. 

Nadat Hitler in Duitsland aan de macht was gekomen, was ook de tijd van de grote algemene 
conferenties eigenlijk voorbij. De complete mislukking van de "World Economie 
Conference", die in juni 1933 onder auspiciën van de Volkenbond werd georganiseerd, was 
hiervan de pijnlijke illustratie. Het I W trok naar deze conferentie met haar drie kerneisen : de 
handhaving van de koopkracht, de verkorting van de arbeidstijd en het opstarten van een 
programma van grote internationale werken230. Na vijf weken eindigde de conferentie echter 
zonder enig resultaat. De grootmachten zaten op verschillende sporen en konden geen 
algemene afspraken maken voor het bestrijden van de economische crisis. Voor organisaties 
zoals de Volkenbond en de IAO betekende dit het einde van een tijdperk231. Het geloof in 
regulerende internationale instanties dat kort na de Eerste Wereldoorlog was ontstaan verviel 
en daarmee ook een belangrijk deel van de bestaansreden van een internationale 
vakbeweging. De naties plooiden terug op zichzelf en concentreerden zich op de opbouw van 
de eigen financiële en economische mogelijkheden. 

Fascisme en nazisme 

De opkomst van het Italiaanse fascisme had binnen het I W aanvankelijk weinig beroering 
gewekt232. Na de moord op Matteotti233 werd samen met de SAI een Internationaal 
Solidariteitsfonds opgericht dat hulp moest bieden aan de slachtoffers van het fascisme. Ook 
het Parijse bureau van Italiaanse politieke en vakbondsvluchtelingen ontving financiële steun. 
De vakbondssectie van dit bureau stond onder de leiding van Bruno Buozzi , maar het I W 

229 IFTU, General Council, 16-18 maart 1932, minutes (MRC, TUC-archives 292/915.3/1) 
230 De Belgische Vakbeweging, 1933, p. 214 
231 Antony Alcock, History of the International Labour Organization, (London, Macmillan, 1971), p. 109. 
232 De Franse CGT had nochtans in het najaar van 1922 geprobeerd om contacten te leggen met de Italiaanse 
collega's om een gezamenlijke strategie te bepalen. Het telegram van de CGT aan de CGL werd echter door 
Mussolini onderschept en kwam nooit ter bestemming. (Bericht van de Franse ambassade in Rome van 9 
november 1922, Archives du Ministère des Affaires Etrangères, France, Fonds Y International 382) 
233 Giacomo Matteotti (1885 - 1924): leider van de socialistische oppositie tegen Mussolini. Na een striemende 
kamerrede tegen het fascisme op 30 mei 1924 werd hij ontvoerd door vijf speciaal daartoe uit de gevangenis 
losgelaten misdadigers. Op 10 juni werd hij door hen even buiten Rome vermoord. Een aantal van de meest 
vooraanstaande fascisten had tot de moord aangespoord en ze mogelijk gemaakt. Mussolini was eveneens 
medeplichtig. Pas in 1947 werden de nog in leven zijnde hoofdverdachten veroordeeld. 
234 Bruno Buozzi (1881-1944): Italiaans vakbondsverantwoordelijke. Algemeen secretaris van de 
metaalarbeidersbond FIOM vanaf 1909 en lid van het hoofdbestuur van de CGL vanaf 1912. Hij behoorde tot de 
reformistische vleugel van de Italiaanse socialistische beweging en weigerde in 1926 de 'technische' 
samenwerking die Mussolini de Italiaanse vakbeweging aanbood. Hij vluchtte naar Parijs, waar hij de leiding 
nam van de door het I W erkende CGL- in ballingschap. Na de Duitse inval in Frankrijk werd hij echter 
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geloofde niet dat deze manier van werken enig effect zou hebben. Het I W was en bleef er 
van overtuigd dat « No country can develop its trade unions with the aid of foreign 
money »235. Om die reden werd ook na 1928 niet actief deelgenomen aan de strijd tegen het 
Italiaanse fascisme. 

Toen de donkere wolken zich boven Duitsland samenpakten, reageerde de internationale 
vakbeweging helemaal anders. Het I W zat nu zelf in het oog van de storm omdat haar zetel 
sinds 1931 in Berlijn gevestigd was en de Duitse vakbeweging, in tegenstelling tot de 
Italiaanse, een van de pijlers vormde van het I W . 

De opkomst van het nazisme werd daarom met bezorgdheid gevolgd, maar toch liet het I W 
zich nog verrassen door de snelheid waarmee Hitler aan de macht kwam. Dit kan ten dele 
verklaard worden door de sussende en geruststellende woorden van de leiding van de Duitse 
vakbeweging, die van mening was dat alles niet zo'n vaart zou lopen. Leipart verzekerde dat 
«they were well prepared for action when time arrived » . Eén van de weinigen die zich 
binnen de internationale vakbeweging bewust was van het gevaar was de algemeen secretaris 
van de ITF, Edo Fimmen, die in 1930 al te verstaan had gegeven dat de ITF bereid was elke 
actie van het I W te ondersteunen "legal or illegal". Fimmen zag in de ontwikkelingen in 
Duitsland de bevestiging van zijn gelijk en stelde bitter vast dat« our movement has 
completely failed to realise the significance and the seriousness of developments in Europe 
since the end of 1922, and has not taken, either nationally or internationally, the steps that it 
should have done to defend the working class from the dangers of reaction and fascism » . 
De ADGB wees echter elke internationale hulp af238 en deed er alles aan om een goede 
verstandhouding te krijgen met het nieuwe regime. In het laatste nummer van de 
"Gewerkschaftszeitung" verscheen een artikel over de komende nationaalsocialistische 1 
Mei, die ook voor de socialistische beweging een "Tag des Sieges", zou zijn in hun "Kampf 
für die Gestaltung der deutschen Nation" 39. 

Achteraf werd dit de Duitsters door velen binnen de internationale vakbeweging, ook door 
Citrine, kwalijk genomen. Volgens een getuigenis van Abraham Piotkin, die als jong 
vakbondsfunctionaris van nabij de gebeurtenissen meemaakte en later in de VS zijn 
herinnneringen neerschreef hadden de Duitse vakbonden echter wel degelijk een strategie, 
met name die van "supporting the lesser evil"240, maar werd dit doorkruist door de interne 
onenigheid. Uiteindelijk werd men geconfronteerd met een semi-militaire macht waar met 
mee te praten viel. Het enige alternatief dat nog restte was een burgeroorlog, maar dit 
betekende de uitlevering van de arbeiders aan de machinegeweren van de Nazi's. Daarom 
temporiseerden de Duitse vakbonden volgens Piotkin, hoewel ze wisten dat ze zelf het eerste 
slachtoffer dreigden te worden ... "they had the courage to remain to the end". Volgens 
Piotkin werd trouwens einde maart 1933 nog ernstig overwogen om een algemene staking af 
te kondigen, maar "One single factor alone made the trade union leaders realize that to call a 

gearresteerd en uitgeleverd aan Italië, waar hij gevangen bleef. In 1943 kwam hij vrij en dook onmiddellijk 
onder om mee te werken aan de voorbereiding van een eenheidsvakbeweging met katholieken en communisten. 
Hij werd echter opnieuw gearresteerd en in de nacht van 3 op 4 juni vermoord door de Duitsers. 
235IFTU, Executive Committee, minutes, 21-22 mei 1928 (MRC, TUC-archives 292/915.2/3) 
236 Walter Citrine, Men and Work: an autobiography, (Londen, G. Routledge & Sons, 1936), p. 338 
237 Edo Fimmen aan Walter Schevenels, 11 februari 1933 (MRC, TUC-archives 292/915.2/7) 
238 Over de houding van de ADGB, zie : Willy Buschak, Arbeit im Kleinsten Zirkel. Gewerkschaften im 
Widerstand gegen den Nationalsozialismus, (Hamburg, Ergebnisse Verlag, 1993), pp. 19-46. 
239 Gewerkschaftszeitung, 29 april 1934. Geciteerd door W. Buschak, Arbeit im Kleinsten Zirkel, o.c, p.42. 
240 Abraham Plotkin, The last days of the German Labour Movement, manuscript, p. 20 (AsdD, GTB-archief, 
Boxl) 
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general strike would be suicidal and that was the bitter fact of eight millions of unemployed 
,„241 

Algemeen secretaris Schevenels stelde in maart 1933 openlijk de vraag of ze het lot van vijf 
miljoen vakbondsleden konden toevertrouwen aan leiders als Leipart, Tarnow^ en 
Grassman. Toen het I W besloot om de leiding van de Duitse vakbeweging links te laten 
liggen en te reageren was het te laat. De ADGB nam niet deel aan de Algemene Raad van 
april 1933 in Zurich, hoewel Schevenels bij Leipart, Grassmann, en nog anderen op hun 
aanwezigheid had aangedrongen243. Volgens Abraham Piotkin waren er op dat moment 
onderhandelingen tussen de ADGB en de leiding van de Nazi-partij244. Hierdoor stopten de 
raids op vakbondshuizen. De Nazi's eisten van de vakbeweging "their dissasociation from the 
"Marxist" internationals" en de vakbonden "were willing to make concessions to safeguard 
the gains they had won under the Weimar constitution"245. Daardoor scheen de lucht in de 
loop van april wat op te klaren. 

De afwezigheid van de ADGB veroorzaakte vertwijfeling binnen het I W . Op een vraag van 
onder andere de Nederlandse centrale om de leiding te nemen van een internationale 
consumentenboycot werd niet ingegaan, maar er werd wel beslist om uit Duitsland te 
vertrekken. In april 1933 zou het IW-secretariaat na 24 moeilijke maanden in Berlijn, 
verhuizen naar Parijs. Een verhuizing die werd mogelijk gemaakt door de medewerking van 
de Franse regering246 en de CGT, die het I W lokalen ter beschikking stelde in haar 
hoofdzetel op de Avenue d'Orsay. Minder dan een maand later werd de Duitse vakbeweging 
buiten de wet gesteld. Leipart en Grassmann werden samen met andere bestuurders en 
functionarissen van de ADGB gearresteerd en het I W verloor in één klap ongeveer 1/3 van 
zijn leden. 

Het pacifistische dilemma: oorlog aan het fascisme. 

Met de doorbraak van het nazisme in Duitsland en de militaire dreiging die daaraan 
verbonden was, startte binnen de internationale arbeidersbeweging opnieuw de discussie over 
de algemene staking als mogelijk wapen tegen oorlog. 

241 idem, p. 9 
242 Friz Tarnow (1880-1951) : Duits vakbondsleider. Secretaris van het Deutscher Holzarbeiterverband en lid 
van het Uitvoerend Bestuur van de internationale houtbewerkersfederatie. Werd vanaf september 1928 lid van 
het hoofdbestuur van de ADGB. Vluchtte in 1933 via Nederland naar Denemarken van waar hij meewerkte aan 
de uitbouw van de Geade, waarvan hij in 1938 voorzitter werd. Hij werd echter door de jongere generatie 
gewantrouwd. Tarnow bracht de oorlog door in Zweden en keerde in 1946 naar Duitsland terug waar hij 
deelnam aan de wederopbouw van de Duitse vrije vakbeweging. 
243 Walter Citrine aan Martin Plettl, 22 juli 1935 (AdsD, Martin Plettl papers 1/MPAA000035) 
244 zie hierover : Henryk Skrzypczak, "Stabilisierung, Krise, Diktatur : harten die Gewerkschaften die Weimarer 
Republik retten können ?", in : Heinz Oskar Vetter (ed.), Aus der Geschichte lemen die Zukunft gestalten, (Köln, 
Bund, 1980), pp. 139-190. Michael Schneider, "Die Stellung des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes 
zu den Regierungen Brüning bis Hitler", in : Wolfgang Luthardt, SozialdemokratischeArbeiterbewegung und 
Weimarer Republik. Materialen zur gesellschaftlichen Entwicklung, 1927-1933, (Frankfurt, Suhrkamp, 1978) 
Michael Schneider, Unterm Hakenkreuz: Arbeiter und Arbeiterbewegung 1933 bis 1939, (Bonn, Dietz, 1999) 
245 Abraham Piotkin, The last days of the German Movement, (niet uitgegeven manuscript), p 10. 
246 Op vraag van Léon Jouhaux gaf de Franse minister van Buitenlandse Zaken de instructie aan zijn 
departement "pour que Ie retour du personnel et des archives soit facilité", (Archives du Ministère des Affaires 
Etrangères, France, Y internationale 388) 
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Het I W voerde dit debat op haar congres van 1933 in Brussel. Het besluit was dat er bij 
oorlog een algemene staking van de arbeidersklasse "in the agressor country" moest komen, 
en dat land werd gedefinieerd als hetgene "which refuses arbitration" 47. De oude theorie dat 
oorlog een uitwas was van het kapitalisme, waartegen de arbeidersklasse door middel van een 
algemene staking diende te reageren, werd hiermee verlaten. Nu werd er niet alleen gesproken 
van een agressor, maar werd ook het onderscheid gemaakt tussen dictaturen en democratieën. 
De last en de verantwoordelijkheid voor de organisatie van het verzet werd in deze formule 
echter in grote mate doorgeschoven naar de arbeidersbeweging binnen het "agressor"-land. 
Bij meerdere nationale centrales groeide daarom de twijfel. Zowel de Britse als de 
Nederlandse vakbeweging wezen er op dat het contradictorisch was een algemene staking te 
willen organiseren in een dictatuur, terwijl precies in die landen geen georganiseerde 
arbeidersbeweging meer bestond. Toen het IVV bovendien op 24 augustus 1933 samen met 
de S AI een resolutie aanvaardde die stelde dat "der Generalstreik das letzte Mittel der 
Arbeiterklasse gegen den Krieg bleibt"248, kreeg men een zeer uitdrukkelijke afwijzing van 
Ernest Bevin : "to lead the working people to believe that a General strike of that character 
would be an effective weapon against war would be misleading them."249. Waarom ? de 
Amerikanen doen niet mee, Duitsland en Italië zijn fascistische dictaturen, in Frankrijk is de 
vakbeweging te zwak, Rusland heeft geen vrije vakbeweging en in Azië is het eveneens 
onmogelijk. Een algemene staking zou dus slechts in enkele landen mogelijk zijn en zou 
bovendien nog eens de werkende bevolking van die landen als eerste treffen . 

Een nieuw wapen was de consumentenboycot. Onmiddellijk na de machtsovername van 
Hitler waren de nationale centrales van Zwitserland, België, Frankrijk en Nederland al 
overgegaan tot een boycot van Duitse producten. Het I W , dat op de Algemene Raad van 
Zurich nog niet tot een eenvormig besluit kon komen, besliste op haar Brussels congres om de 
bestaande initiatieven te veralgemenen tot "a general boycott against German goods and 
products"251. Toen voorzitter Citrine het besluit na het congres echter in een concrete actie 
wou omzetten kwam er van de nationale centrales nauwelijks respons, zodat het plan een 
stille dood stierf252. 

Het gebrek aan eensgezindheid binnen de internationale vrije vakbeweging was ook bijzonder 
pijnlijk voor de vele gevluchte Duitse vakbondsfunctionarissen, zoals Valentin Hartig253, van 
de Internationale der Openbare Diensten, die zich in de steek gelaten voelde. Aan Abraham 
Piotkin beschreef hij wat zich tijdens het congres te Brussel had voorgedaan: " at a certain 
moment, Plettl254 and myself sitting one beside the other cried, we could not help us, we shed 
tears : it was a dead moment in the congress, the votes had to be counted and this moment was 
used by the president to ask to collect for the children of our persecuted German comrades. A 
girl was sent round for the collect and the delegates were expected to give 10 Belgian francs 

241 Brussels Congress 1933. The Activities of the International Federation of Trade Unions, 1930-1932, (Berlin, 
IFTU, 1933), p. 404 
248 Resolutie IW-SAI, 24 augustus 1933 (ING, CID-archief 5957a) 
249 TUC, International Committee, minutes, 19 december 1933 (MRC, TUC-archives 292/901/3) 
250 idem 

1 Brussels Congress...., o.c, p. 393 
252 TUC, International Committee, minutes, 17 januari 1934 (MRC, TUC-archives, MRC 292/901/3) 
253 Valentin Hartig (1889 - x ) : secretaris van het Duitse Verbands der Gemeinde- und Staatsarbeiter en vanaf 
1930 secretaris van de Internationale der Openbare Diensten. Emigreerde in 1933 naar Frankrijk waar bij de 
verbindingsman van de Sopade met de CGT werd en medewerker van de Geade. 
254 Martin Plettl (1881- 1963): functionaris van de Deutscher Bekleidungsarbeiter-Verband en voorzitter van de 
International Clothingworkers Federation. Werd in 1933 gedurende korte tijd gearresteerd, maar vluchtte in 
oktober van dat jaar naar New York, van waaruit hij contacten onderhield met de leiding van de ondergrondse 
Duitse vakbeweging. 
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each. At this moment we cried both. We thought of our people at home, hoping the 
International would do something for them, our people who are always the most severely 
attacked because they were internationalists. And the only practical help for them was a 
collect for which each delegate gave 30 - today may be 40 - American cents. And the 
delegates receiving allocations for their attending the congress of 100 - 400 Belgian francs. 
We wept."255 

De Duitsers en Oostenrijkers moesten inderdaad ondervinden dat internationale solidariteit 
binnen de arbeidersbeweging moeilijk toepasbaar was wanneer de eigen belangen in gevaar 
kwamen. Op zijn Uitvoerend Bestuur van 13-16 november 1934 besprak het I W de 
explosieve situatie die in Frankrijk was ontstaan als gevolg van de aanwezigheid van naar 
schatting 1 miljoen vluchtelingen. Vele Franse vakbonden toonden zich bezorgd over de 
ontregeling van de arbeidsmarkt die hiervan het gevolg was en sommige van hen pleitten zelfs 
voor uitwijzingen. Ook het Nederlandse NVV liet weten de vluchtelingenstroom financieel 
niet meer aan te kunnen256. Het I W wilde hierop reageren door het Matteottifonds uit te 
breiden en rechtstreekse steun te geven aan nationale centrales die zelf niet in staat waren om 
de kosten verbonden aan de opvang van dergelijke massa's vluchtelingen te betalen . Men 
kon echter niet voorbij aan de vaststelling dat het vluchtelingenprobleem in Europe een 
dergelijke omvang had aangenomen dat het de mogelijkheden van het I W of elke private 
organisatie overschreed. 

De leiding van het I W was er zich goed van bewust dat een internationale vakbeweging 
onmogelijk vanuit zichzelf de internationale ontwikkelingen kon sturen. Vandaar dat men 
lange tijd zijn hoop op de Volkenbond had gesteld. Het mislukken van de grote 
ontwapeningsconferentie en de afzijdigheid van de Volkenbond bij de herbewapening van 
Duitsland brachten het vertrouwen dat de Volkenbond zou ingrijpen indien naties de 
internationale verdragen schonden een zware klap toe. IW-voorzitter Citrine maakte deze 
vaststelling op het rW-congres van 1936 in Londen. Nu Duitsland zich uit de internationale 
instellingen had teruggetrokken en het Rijnland opnieuw bezet en nu Italië Abbessinnië had 
aangevallen was het duidelijk dat men niet op de Volkenbond moest rekenen. Citrine schetste 
daarop de contouren van een nieuwe doctrine. "Labour stands for the rule of law", stelde hij, 
dus blijven we gehecht aan het collectieve systeem van de Volkenbond, "we will not serve or 
support any government which becomes involved in war by its own aggressive act" . Dit 
betekende dus dat indien de regeringen loyaal bleven tegenover de Volkenbond ze de steun 
van de vakbeweging kregen "to fulfil their obligations and develop their armed resources 
accordingly". Citrine zegde hier dus met zoveel woorden dat de internationale vakbeweging 
zou meewerken aan de oorlogsinpanningen van de diverse democratische regeringen. 

Ook Edo Fimmen steunde deze nieuwe politiek en was in feite de enige die daaruit publiek de 
consequentie trok. In onze strijd tegen de oorlog hadden we vroeger een duidelijke formule 
stelde hij : "general strike, sabotage of mobilisation, etc", maar is deze oude formule nog wel 
geldig ? We kunnen niet voorbij aan het feit dat ook in "bourgeois democracy, the workers 
had something to lose and therefore something to defend", dus moeten we onze politiek 
aanpassen. Het zou niet verantwoord zijn om onze leden op te roepen om te handelen volgens 

Valentin Hartig aan Abraham Piotkin, 4 september 1933 (Kheeler Center, Abraham Piotkin collection Box 1 
ff 17) 
256 rjFTU, Executive Committee, minutes, 9-10 november 1938 (MRC, TUC-archives 292/901/5) 
257 TUC, International Committee, minutes, 20 november 1934 (MRC, TUC-archives 292/901/4) 
258 The activities of the International Federation of Trade Unions, 1933-1935. Congress London 1936, (Paris, 
rJFTU, 1937). 
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'the letter of the old formulas and rise against their own government, with the idea that they 
were thus fighting against war". Integendeel, we moeten ons verdedigen tegen het fascisme 
en "it might be said that this would mean war"259. 

De cirkel is hier rond. Fimmen als organisator van het anti-oorlogscongres "oorlog aan den 
oorlog", pleitte hier voor "oorlog aan het fascisme" en dus voor oorlog. 

Bondgenoten 

Het verlies van vijf miljoen Duitse en Oostenrijkse leden bracht het I W ook financieel in 
moeilijkheden. De werking zou belangrijk moeten ingeperkt worden, tenzij de internationale 
vakbeweging zich anders zou gaan organiseren. Vanuit dit perspectief kwam het structurele 
probleem, de verhouding met de beroepsintemationales, opnieuw bovenaan de agenda. Onder 
impuls van voorzitter Citrine werkte de algemene secretaris een plan uit voor een complete 
reorganisatie. Het was dus een schema dat, zoals Citrine het uitdrukte tussen het I W en de 
IBS een "relationship of a departmental character"260 instelde, met een duidelijke 
hiërarchische structuur. 

Voor het I W was er natuurlijk een tweede weg om uit de problemen te geraken: het 
ledenverlies goedmaken door het aansluiten van nieuwe landen. Voorzitter Citrine was daarbij 
in eerste instantie geïnteresseerd in Engelstalige landen en met name in de VS. Tussen het 
TUC en de American Federation of Labor was gedurende de hele periode van Amerikaans 
internationaal isolement namelijk een band blijven bestaan, hoewel die niet veel verder ging 
dan het bijwonen van eikaars congressen. Voor voorzitter Citrine drongen de internationale 
ontwikkelingen echter een steviger band op. De schokgolf na de machtsovername van Hitler 
leek hiertoe de voorwaarden te creeëren. Ook aan de overkant van de oceaan was er een grote 
beroering ontstaan, vooral bij de joodse gemeenschap. In New York waren dit veelal sociaal
democraten, meestal inwijkelingen uit Oost-Europa. Het waren vaak ambachtslui en velen 
van hen werkten in de kledingsector. Hun vakbond, de International Ladies Garment Workers 
Union (ILGWU), van voorzitter David Dubinsky261, zou één van de sterkste voorstanders 
worden van het doorbreken van het internationaal isolement van de AFL. De AFL werd 
namelijk gedomineerd door beroepsbonden met een vrij traditionele en corporatistische 
instelling, die internationale activiteiten eigenlijk een verspilling vonden van tijd en geld. Ze 
waren echter ook zowel anticommunisten als antifascisten en dus steunde de AFL het voorstel 
van Dubinksky voor de oprichting van een solidariteitsfonds, dat de strijd van het I W tegen 
het nazisme mee zou financieren. Maar van lidmaatschap was voorlopig geen sprake. 

Sommigen binnen het I W mochten dan hun hoop vestigen op de VS, anderen zagen het licht 
in het Oosten. De dreiging die van het nazisme uitging, opende opnieuw perspectieven voor 

259 The Activities of the International Federation of Trade Unions, 1933-1935, (Paris, IFTU, 1937), p. 433. 
260 Walter Citrine aan Walter Schevenels, 8 mei 1933 (MRC, TUC-archives 292/915.5/7) 
261 David Dubinsky (1892 - 1982): als David Dobnievski geboren in het Russisch-Poolse Brest Litovsk. Zoon 
van een joodse bakker. Leidde in Polen een succesvolle staking van bakkers en bracht er 18 maanden in de 
gevangenis door, waarna hij op transport naar Siberië werd gezet. Hij wist te ontsnappen en emigreerde naar de 
VS, waar hij kleermaker werd. In Amerika werd hij opnieuw vakbondsmilitant in de New Yorkse 
kledingvakbond. In 1929 werd hij secretaris-schatbewaarder van de International Ladies Garment Workers' 
Union (ILGWU), waarvan hij in 1932 de voorzitter werd. In 1935 werd hij ook een van de vice-presidenten van 
de AFL, een functie die hij tussen 1937 en 1940, de jaren dat zijn bond zich uit de AFL had teruggetrokken, 
opgaf. Na de oorlog was hij in 1949 een van de medestichters van het IWV. Zie ook zijn autobiografie : David 
Dubinsky, A Life With Labor, (New York, Simon & Schuster, 1977) 
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een samenwerking met Moskou. De lancering, door de Komintern, van de Volksfront-idee 
bracht vooral een aantal continentale vakbonden onder nieuwe interne druk om op zijn minst 
gesprekken aan te gaan met hun communistische rivalen. Na de hereniging van de Franse 
vakbeweging in 1936 breidde die druk zich ook naar het I W uit.Voor Walter Citrine en het 
TUC was daar echter geen denken aan. Citrine was er zich ook goed van bewust dat indien 
het I W zou ingaan op de voorstellen van Moskou, de kans voor een aansluiting van de 
Amerikanen onbestaande zou zijn. Hij haastte zich dan ook om de AFL gerust te stellen: 
"there is no united front movement in any of the countries than France and Spain, and the 
International Federation of Trade Unions is opposed to it" . 

Het I W dacht ook aan de bundeling van antifascistische krachten, maar trachtte de politieke 
splijtzwam die het "Volksfront" was te vermijden : "This agreement should be reached not 
only between all sections of the working class movement as such - Trade Unions, political 
and youth organizations - but ought also to be extented to groups which are to-day still 
regarded as bourgeois."263. Het I W zocht dus eerder een bondgenootschap langs rechts dan 
langs links. De gematigde en pragmatisch ingestelde top van de vakbeweging richtte zijn 
aandacht op de door de crisis getroffen middenklassen, die hun heil bij extreemrechts 
dreigden te gaan zoeken264. Op de Algemene Raad van Kopenhagen van mei 1935 drukte men 
het zo uit: "importante que soit cette unité ouvrière, il ne faudrait cependant pas que Ie prix 
en soit notre isolement par rapport aux autres couches de la population, des paysans, des 
artisans, des classes moyennes, des employés et des petits fonctionnaires" . Het I W wilde 
samenwerking met nagenoeg iedereen, maar niet met de communisten en men wist zeer goed 
dat de AFL er net zo over dacht: "our action against Fascism, like our efforts for the 
transformation of society and safeguarding of world peace, is only conceivable as a fight of 
the democratic and pacifist world"266. In dit perspectief paste het voorzitterschap van Walter 
Citrine van de "British Non-Sectarian Anti-Nazi Council"267, een pluralistische organisatie 
die wereldwijd actief was en naast massademonstraties ook een handelsboycot van Duitsland 
beoogde. 

Voor het concrete ondergrondse werk in Duitsland was men echter aangewezen op de eigen 
brede beweging, een samenwerking dus met de beroepsinternationales. Daartoe was al op de 
Algemene Raad van Weymouth van 1934 een coördinatiecomité opgericht, maar de relatie 
tussen beide structuren was toen al verziekt en de financiële problemen van het I W maakten 
de zaak er niet makkelijker op. Het kwam nagenoeg onmiddellijk tot spanningen over de 
aanwending van de aanzienlijke fondsen die de Oostenrijkers uit het land hadden weten te 
smokkelen , maar er waren ook politieke meningsverschillen. Zo werd samenwerking met 
communisten door een aantal IBS zoals de ITF, absoluut niet zo negatief bekeken als door de 
leiding van het I W . Zowel het I W als de IBS werkten met verschillende partners en in 
verschillende netwerken. Het wantrouwen dat deze groepen tegenover elkaar koesterden, 
gevoed door een reeks arrestaties die alleen door verraad verklaarbaar waren, entte zich ook 
op de toch al niet optimale verhouding tussen Walter Schevenels en Edo Fimmen. Die laatste 
velde over Schevenels een zwaar oordeel: "Er is zu allem imstande, nur nicht zu etwas, wo 

262 AFL, Executive Council, minutes, 8-21 oktober 1936 (GMMA, AFL-CIO archives) 
263 idem 
264 Georges Lefranc, Les experiences syndicates internationales des origines a nos jours, (Paris, Montaigne, 
1952), p. 31. 
265 La hitte contre Ie Fascisme, General Council kopenhagen, 1935 (IISG; IW-archief, nr 56) 
266 AFL, Executive Council, minutes, 8-21 oktober 1936 (GMMA, AFL-CIO archives) 
267 Zie hierover: Charmian Brinson, The Strange Case ofDona Fabian andMathilde Wurm. A study of German 
political Exiles in London during the 1930's, (Bern, Peter Lang, 1997), pp. 342-349. 
268 Zie briefwisseling tussen Robert Bratschi en Edo Fimmen (AsdD, ITF-archief, mappe 13) 
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Wahrheit, Ehrlichkeit und Treue eine Rolle spielen"269. Het gevolg was dat het 
coördinatiecomité nooit echt heeft gefunctioneerd, het werd op de Algemene Raad van 
september 1937 in Warschau zelfs ontbonden. Zowel het I W als de ITF gingen hun eigen 
weg, de internationale vakbeweging zou er niet in slagen om een echte tegenbeweging in 
Duitsland tot stand te brengen. 

Na de mislukking van het Duitse avontuur verlegde het I W zijn accent naar een coördinatie 
van de diverse Duitse vakbondsgroepen die buiten Duitsland ontstaan waren en die zich 
vooral bezighielden met hulp aan gevluchte kameraden en met antinazi-propaganda. Ook hier 
waren de middelen echter zeer beperkt, mede omdat zich intussen een nieuwe catastrofe had 
aangediend. 

Spanje 

Spanje was al jaren een zorgenkind van de internationale arbeidersbeweging. Toen in het 
najaar van 1934 belangrijke socialistische leiders voor de rechtbank werden gebracht en onder 
anderen Largo Caballero270 en Ramón Gonzales-Pena271 de doodstraf dreigden te krijgen, 
organiseerde het I W een wereldwijde protestcampagne. I W en SAI stuurden een 
gemeenschappelijke delegatie naar Spanje, die de rechtse regering ervan moest trachten te 
overtuigen de gevangen politieke en vakbondsleiders, die de doodstraf riskeerden, vrij te 
laten. Na de de linkse verkiezmgsoverwinning in februari 1936 werd de democratie echter 
hersteld. Op het IW-congres van juli 1936 was de kort voordien nog gevangen Francisco 
Largo Caballero aanwezig en kreeg hij een emotionele verwelkoming. Dit belette hem met 
om het I W sterk op de korrel te nemen. Hij had kritische bedenkingen betreffende de actie 
van het I W tegen het fascisme, die hij beschreef als « only an oratorical exercise »272. 
Volgens Caballero liet de steun van het I W aan de Spaanse zaak veel te wensen over en hij 
uitte een zware beschuldiging : «the Spanish comrades had the mortifying impression that 
there was a kind of imperialism within the IFTU, that countries were divided into first-rate 
and second-rate nations »273. Dat Spanje niet in de bovenste schuif van het I W lag, werd ook 
bewezen door de stemming over het Uitvoerend Bestuur. Dat diende op elk congres opnieuw 
te worden gekozen en meestal ging dit zonder problemen. Ook nu werden de voorzitter en 
vier uittredende vice-voorzitters274 herkozen, maar voor de overblijvende zetel waren zowel 
Caballero als de Nederlander Kupers kandidaat. Tegen de binnen het I W geldende 
'geografische logica' in haalde Kupers het met 44 stemmen tegen slechts 14 voor Caballero. 

269 Edo Fimmen aan König, 3 januari 1936 (AsdD, ITF-archief, mappe 16) 
270 Francisco Largo Caballero (1869-1946) : Spaans sociaal-democratisch vakbondsleider en politicus. Leider 
van de Unión General de Trabajadores (UGT) en minister van Arbeid in de coalitieregering met de 
republikeinen. Naarmate de situatie in Spanje meer uitzichtloos werd radicaliseerden de standpunten van 
Caballero. Hij kwam hiermee dicht bij de communisten te staan, maar zorgde voor tweespalt bij de 
socialistenTussen september 1936 en mei 1937 was hij eerste minister en minister van Oorlog. De interne 
conflicten in het republikeinse kamp maakten een einde aan zijn politieke loopbaan. Hij vond asiel in Frankrijk 
maar werd tijdens de oorlog door de Duitsers in Dachau gevangen gezet. Largo Caballero overleefde het 
concentratiekamp, maar stierf kort na de oorlog in zijn Parijse ballingsoord. 
271 Ramón Ganzalez Pefia (x - 1952): Baskisch socialist, leider van de mijnwerkersopstand van Asturië. Werd 
in 1934 ter dood veroordeeld, maar kreeg eenjaar later genade. Werd parlementslid en engageerde zich bij het 
uitbreken van de burgeroorlog in het leger. Hij werd ook voorzitter van de Unión General de Trabajadores 
(UGT) en was er een tegenstander van Largo Caballero. Van 1938 tot 1939 was hij minister van Justitie. 
272 The Activities of the International Federation of Trade Unions, 1933-1935, o.c, p. 426 
273 Idem 
274 Jouhaux, Mertens, Jacobsen, Tayerlé 
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Na het congres van Londen werd het I W al snel geconfronteerd met een verslechterende 
situatie in Spanje. De fascistische rebellie veroorzaakte een golf van solidariteit binnen de 
sociaal-democratische bewegingen van democratisch West-Europa. In alle landen werden 
massaal kleding, voedsel en medicijnen ingezameld, die door de beide internationales, in een 
gecoördineerde actie, werden verdeeld onder de Spaanse bevolking. SAI en I W hebben 
tijdens deze campagne op een structurele manier samengewerkt.Tussen juli 1936 en 
november 1937 werden niet minder dan 11 gemeenschappelijke vergaderingen gehouden die 
uitsluitend aan het Spaanse probleem waren gewijd. De samenwerking inzake Spanje is dan 
ook voor de hele tussenoorlogse periode het enige voorbeeld van een gecoördineerde 
internationale hulpactie in al zijn aspecten. 

Vier windstreken. 

Toen het I W in de zomer van 1936 in Londen congresseerde, kon men moeilijk voorbij aan 
de vaststelling dat wat een wereldvakbeweging zou moeten zijn, stilaan wel een érg regionale 
organisatie was geworden275. Op de vraag in welke richting het I W uitbreiding moest 
zoeken, kwam in Londen zelfs als antwoord : in alle richtingen. Het I W lanceerde een 
oproep naar de vakbewegingen van de Verenigde Staten, de Soyjet-Unie, maar ook naar 
Australië, Nieuw-Zeeland, Latijns-Amerika en Japan. Het I W zocht op deze manier 
moeizaam naar evenwicht tussen voorstanders en tegenstanders van de Volksfrontgedachte. 
Voor de voorstanders was de oproep tot internationale eenheid zoals ze vervat zat in de 
resolutie van enorme betekenis en stond de deur voor Moskou nu open. De tegenstanders 
trachtten zich echter in te dekken via een resolutie betreffende de "vrijheid van vereniging", 
die een definitie trachtte te geven van wat een "vrije" vakbeweging moest zijn. Tegenover de 
regeringen moest een vakbeweging vrij en onafhankelijk zijn, en dit was "indissolubly bound 
up with democratie rights and liberties", waaronder het recht op vrije meningsuiting2 6. 

De oproep van Londen kende een vrij grote respons, in die zin dat het I W tussen 1936 en 
1939 zijn ledental zag stijgen van ruim 13 tot meer dan twintig miljoen leden. Dit was in 
belangrijke mate te danken aan de ledenwinst van sommige nationale bonden, die soms 
spectaculair was. De Franse CGT bijvoorbeeld telde voor de eenheid maar 600.000 leden, en 
was tegen einde 1939 goed voor meer dan vier miljoen leden. Ook het TUC zat opnieuw in de 
lift. Daarnaast sloten een aantal belangrijke nieuwe buiten-Europese landen aan : Mexico, 
Nieuw-Zeeland en ... de Verenigde Staten. 

De aansluiting van de AFL kwam er slechts na lang aarzelen.Het Britse voorzitterschap 
hechtte bijzonder aan dit lidmaatschap - niet zozeer of misschien zelfs helemaal niet om 
redenen van vakbondspolitieke aard - maar des te meer in functie van een Brits-Amerikaans 
bondgenootschap met het oog op de oorlog die zich aankondigde. Citrine zocht uitdrukkelijk 
zijn heil in het oude "common-english" sentiment en liet aan de AFL weten dat "the 

In Duitsland en Oostenrijk was de vrije vakbeweging buiten de wet gesteld. De vakbeweging van Bulgarije, 
Litouwen, Letland en Estland stonden volledig onder regeringsvoogdij en ook de bonden van Griekenland en 
Hongarije moesten onder regeringstoezicht werken. De nationale centrale van Argentinië liet al tijden niets meer 
van zich horen en betaalde zijn lidgelden niet. Ook Roemenië en Polen betaalden niet langer en in Zuid-Azië 
bestond de aangesloten bond uit Nederlands Indië niet meer en kon de Indiase federatie haar lidgelden niet 
betalen. 
276 The Activities ... 1933-1935, o.c, p. 461 
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preservation of our institutions will depend more upon the consolidation of the forces of our 
English speaking people, than any other force in the world"277. 

In 1936 trok Walter Citrine naar de VS, waar de ontwikkelingen van de laatste jaren de 
kansen op een doorbreken van het internationaal isolement van de AFL hadden doen stijgen. 
Vooreerst was het algemene klimaat er veranderd ten gunste van een meer internationale 
oriëntatie en verantwoordelijkheid, hetgeen ook bleek uit de toetreding van de VS tot de IAO. 
Daarnaast werd de AFL nu geconfronteerd met een bedreigende dissidentie van de Congress 
of Industrial Organizations (CIO); een 'linkse' afscheuring, aanvankelijk geleid door 
woelwater J.L. Lewis van de mijnwerkersfederatie UMWA278. Het CIO bestond voornamelijk 
uit grote industriële bonden, en had vanaf zijn ontstaan interesse betoond voor het 
internationale niveau. Omdat de AFL absoluut de toegang van haar rivaal tot de internationale 
scène wou beletten, besliste ze in april 1937 om zich bij het I W aan te sluiten : "the time has 
come when the American Federation of Labor as the representative body of organized labor in 
America should accept this invitation"279. 

Het AFL-lidmaatschap werd dan op de Algemene Raad van 1937 in Warschau officieel door 
het I W aanvaard, hetgeen niet zonder slag of stoot gebeurde. Het CIO had namelijk zijn 
aanhang binnen de leiding van het I W . Zowel Corneel Mertens als Léon Jouhaux spraken 
hun voorkeur uit voor het meer linkse CIO, dat bovendien ook kon rekenen op de steun van 
een aantal IBS die bij het CIO aangesloten bonden onder hun leden telden . Citrine moest al 
zijn gewicht in de schaal werpen en er zelfs mee dreigen uit het I W te stappen indien de 
overige bonden de AFL zouden afwijzen. De aanwezigheid van ondervoorzitter Matthew 
Woll8 1 van de AFL en de tussenkomst van David Dubinksy bij de Clothingworkers 
International ten gunste van de AFL, versterkten echter de AFL-kandidatuur, zodat Woll aan 
zijn bestuur kon medelen dat "Walter Citrine is delighted that the AFL is again in the 
IFTU"282. 

Voor het TUC was de buit daarmee binnen en toen een halfjaar later, in november 1937, een 
IW-delegatie naar Moskou trok om er met de Sovj et-bonden te onderhandelen over een 
mogelijke aansluiting bij het I W , bleef voorzitter Citrine zelfs thuis. Deze onderhandelingen 
resulteerden echter in een overeenkomst, maar Citrine stelde vast dat "apparently the IFTU 
representatives had gone beyond their mandate, and had agreed to recommend certain 
conditions which amounted to a United Front"283. Met 25 stemmen tegen 3 kreeg Citrine de 
steun van de General Council van het TUC "in rejecting the terms of the Central Council of 
trade unions of the U.S.S.R.". De Algemene Raad van Oslo in mei 1938 verwierp na een 
debat van twee dagen de voorwaarden van de Sovjets. Het anti-Sovjet kamp won het pleit 

277 AFL, Executive Council, minutes, 8-21 oktober 1936 (GMMA, AFL-CIO archives) 
278 zie hierover : Robert H. Ziegler, The CIO, 1935-1955 (1995, University of North Carolina Press) 
279 AFL, Executive Council, minutes, 9-22 april 1937 (GMMA, AFL-CIO archives) 
280 AFL, Executive Council, minutes, 21 augustus - 2 september 1937 (GMMA, AFL-CIO archives) 
281 Matthew Woll (1880-1956): migreerde vanuit Luxemburg op 11 jarige leeftijd naar de VS. Fotograveerder 
van beroep, werd hij in 1906 voorzitter van de International Photo-Engravers Union of North America en in 
1919 vice-president en lid van het Uitvoerend Bestuur van de AFL. Hij werd na de dood van Gompers 
verantwoordelijk voor het binnen de AFL weinig belangrijke International Relations Committee, maar zou 
vanuit die functie toch gedurende drie decennia een van de kernspelers blijven in het buitenlands beleid van de 
AFL. Woll was een van de meest conservatieve en meest anti-communistische leiders van de AFL. 
282 AFL, Executive Council, minutes, 21 augustus - 2 september 1937 (GMMA, AFL-CIO archives) 
283 T U C ; international Committee, minutes (MRC, TUC-archivs 292/901/5) 
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volledig, want de Council besliste ook om geen verdere onderhandelingen meer te voeren met 
de Sovjet bonden284 

1940 

Het existentiële gevaar waarmee het I W sinds 1933 was geconfronteerd, resulteerde tegen 
1940 in een minder Europees gerichte internationale, met belangrijke leden op andere 
continenten. De oorlogsdreiging waarmee alle landen geconfronteerd waren, betekende ook 
dat er nog weinig ruimte was voor sociale strijd. Het was nu aan de vakbonden om zich in te 
schakelen in een oorlogseconomie, als een partner van de regeringen, en er op toe te zien dat 
de arbeidsvoorwaarden niet onder bepaalde standaards zakten. 

Van een algemene anti-oorlogsstaking was lang geen sprake meer. Het Uitvoerend Bestuur 
kwam in november 1938 naar aanleiding van een nieuwe crisis met Tsjechoslowakije enkel 
met een oproep tot "an international conference of Governments to which all States should be 
invited"2 en in oktober 1939 pleitte Léon Jouhaux zelfs tegen degenen die voorstander 
waren van wat hij een "premature peace" noemde286. Een resolutie zei dat "the executive of 
the International Federation of Trade Unions declares that, it is completely on the side of the 
democratic nations which are fighting to save human liberties in the development of social 
progress. 

Vakbonden en regeringen waren ook partners op het gebied van de buitenlandse politiek en 
het is opvallend hoe naadloos de internationale politiek van de diverse nationale centrales die 
van hun regeringen volgde. De vakbonden van de neutrale landen riepen voor 8 en 9 
november 1939 een conferentie bijeen in Brussel waaraan organisaties deelnamen uit 
Luxemburg, Nederland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland en België, terwijl de 
Zwitsers zich hadden verontschuldigd. Op deze conferentie bevestigden de organisaties uit 
deze landen hun steun aan de neutraliteitspolitiek die hun regeringen aanhielden en ze 
beklemtoonden dat ze bereid waren een constructieve rol te spelen en met hun regeringen 
samen te werken. Daarnaast stelde het congres dat de problemen die door de oorlog worden 
veroorzaakt "peuvent trouver une solution favorable et adequate par des relations, inspirées de 
confïance réciproque, entre les délégués des organisations patronales et ouvrières" . 

Ook de Frans-Britse as lag voor de hand en kreeg onmiddellijk een vakbondsluik via de 
« Anglo-French Trades Unions Council», die voor de eerste maal in december 1939 
samenkwam. 

En daarnaast conformeerde het TUC zich aan de nieuwe buitenlandse doctrine van Labour, 
zoals ze door Ernest Bevin werd gedefinieerd. Groot-Brittannië dreigde dan wel stilaan 
geïsoleerd te worden binnen Europa, maar was dat niet op wereldniveau. Voor Bevin moest 
de Britse Commonwealth de nucleus worden van een nieuwe wereldorde van politieke 
stabiliteit en economische samenwerking. Hij zag het echter nog breder en wou de 

284 TUC, interne nota betreffende de General Council van Oslo, 17-12 mei 1938 (MRC, TUC-archives 
292/915.3/2) 
285 TUC, International Committee, minutes, 9-10 november 1938 (MRC, TUC-archives 292/901/5) 
286 idem, 13 - 14 oktober 1939 
287 idem 
288 J U C , interne nota betreffende conferentie van neutrale landen, 8-9 november 1939 (MRC, TUC-archives 
292/910/2) 
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Commonwealth laten samenwerken met de Skandinavische landen, Nederland, België, 
Frankrijk, de USA, en ...de Soyj et-Unie, met als resultaat: "a real pooling of the whole of the 
colonial empires and their resources"289. Bevin zocht hiermee naar de mogelijkheden om een 
voldoende sterke economische basis te ontwikkelen om de militaire dreiging van Duitsland te 
bedwingen. 

Naar vakbondstermen vertaald betekende deze nieuwe doctrine dat - in het hoger belang van 
de vrede - samenwerking met de Sovj et-bonden zich opdrong. Het TUC maakte daarop een 
bocht van 180° en lanceerde een pleidooi voor een internationale eenheidsvakbond met de 
Russen. De CGT zat op dezelfde lijn en stelde dat een eventuele Britse-Franse-Sovjet as, 
noodzakelijkerwijze een verlengstuk op vakbondsgebied moest krijgen. Eigenlijk wilden 
Jouhaux en Citrine verder gaan en door internationale samwerking binnen de vakbeweging de 
diplomatieke betrekkingen tussen de drie regeringen verbetereen en de kansen op een Oost-
West front verhogen290. Met uitzondering van de Britten bleef binnen het I W echter het 
afwij zingsfront van Oslo intact. 

Het eindspel. 

Ondanks alle voortekens liet het I W zich nog verrassen door de Duitse aanval op België en 
Frankrijk in juni 1940. Beide secretarissen konden echter op eigen kracht Londen bereiken, 
dat tijdens de oorlog het centrum zou worden van de internationale vakbeweging. Niet alleen 
het I W , maar ook de belangrijkste IBS, waaronder de ITF, waren tijdens de oorlog actiefin 
Groot-Brittannië. Nog meer dan tijdens de voorgaande jaren zou het r w nu onder de 
vleugels komen van het TUC. Afhankelijk van het nut dat het I W voor de Britse 
vakbeweging kon hebben werd de internationale ingeschakeld, of integendeel buiten de 
ontwikkelingen gehouden. Het I W kwam van pas bij de controle over de verschillende 
organisaties van buitenlandse arbeiders in Groot-Brittannië en bij het voorbereidend 
studiewerk voor de na-oorlogse vakbeweging. Het I W was daarentegen blijkbaar niet nuttig, 
of misschien zelfs een handicap voor de buitenlandse politiek van het TUC en zijn pogingen 
om door middel van een samenwerkingsverband met de Amerikaanse en Sovjet-bonden een 
nieuw wereldomvattend internationaal vakverbond tot stand te brengen. Walter Citrine leefde 
namelijk volgens het adagium dat "he who payes the piper should call the tune"291. Voor het 
I W bestond er geen andere mogelijkheid dan te spelen volgens de instructies van de Britten. 

Besluit 

De chaos die de Eerste Wereldoorlog in Europa had veroorzaakt, deed ook bij de leidende 
elite van de internationale arbeidersbeweging de wens ontstaan naar een nieuwe 
maatschappelijke orde die dergelijke ontsporingen voor de toekomst zou kunnen beletten. De 
schijnbaar wetmatige creatie van ongelijkheid door het kapitalisme en het gevaar voor steeds 
nieuwe conflicten ingevolge het nationalisme dienden geneutraliseerd door internationale 
arbitrage en wetgeving. Instellingen als de Volkenbond en vooral de Internationale 

Alan Bullock, The Life and Times of Ernest Bevin, (London, W. Heinemann, 1960), p. 633. 
Een Nazi-spion (OKW) meldt dit in een V-bericht van 24 juli 1939 (BAP, RSHD-archief, Pst.3/363) 
Walter Citrine op het Uitvoerend Bestuur van september 1937. 
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Arbeidsorginsatie waren hiertoe de aangewezen, zij het van bij de aanvang ontoereikende, 
instrumenten. 

Binnen dit kader situeerde zich de wederoprichting van het Internationaal Vakverbond, dat de 
spreekbuis moest worden van de vakbeweging op dit nieuwe internationale forum. In een 
periode van ideologische radicalisering en versnelde implementatie van sociale hervormingen 
was, op zijn minst in de ogen van de leiding van het I W , voor deze organisatie een militante 
activistische rol weggelegd, zowel inzake de handhaving van de vrede als bij het doordrukken 
van radicale hervormingen in socialistische zin. Socialisering van de produktiemiddelen en 
algemene staking in geval van oorlog waren de centrale ordewoorden in de eerste jaren van 
h e t l W . 

Dit radicalisme schrikte de Amerikaanse vakbeweging, de AFL, af, waardoor het I W het 
bijna volledige Amerikaanse continent verloor. Anderzijds voltrok zich ook binnen de 
internationale vakbeweging de scheiding met de communisten, die een Rode 
Vakbondsinternationale oprichtten, die echter hoofdzakelijk een Sovjet-aangelegenheid zou 
zijn. De wereld van het I W bestond in feite dus slechts uit het geïndustrialiseerde gedeelte 
van West-Europa, waar een vrij hoge mate van ideologische overeenstemming bestond tussen 
de verschillende arbeidersbewegingen van sociaal-democratische strekking. 

De bezetting van het Ruhr-gebied in 1923 was een eerste test voor het radicalisme van het 
I W . Maar de leiders van de diverse betrokken nationale centrales schrokken terug voor de 
gevolgen van een algemene staking in hun eigen land, terwijl het I W - secretariaat verdeeld 
was. 

Met de ontgoocheling omwille van deze nieuwe illustratie van onmacht van de internationale 
arbeidersbeweging begon een periode van verwarring en interne strubbelingen. 
Meningsverschillen betreffende de verhouding tussen het I W en de beroepsinternationales en 
inzake de houding tegenover de communisten bleken niet oplosbaar. De crisis werd versterkt 
door de interne tegenstellingen binnen het Uitvoerend Bureau, met op een bepaald moment 
vier algemene secretarissen, een ondoorzichting financieel beleid en een zwak en 
gecontesteerd Brits voorzitterschap. 

De machtigste federatie, het Britse TUC, was een reus op lemen voeten, met een geringe 
financiële slagkracht, weinig autoriteit over de aangesloten bonden en een beperkte 
internationale ervaring. 

Een mislukte algemene staking in 1926 en een faliekant afgelopen samenwerkingsexperiment 
met de Sovj et-bonden, braken binnen het TUC de machtspositie van de linkse tendens 
waardoor de weg vrijkwam voor de gematige hervormers Bevin en Citrine. Dit opende 
eveneens perspectieven voor een vergelijk tussen de continentale en de Britse bonden, 
hetgeen werd gerealiseerd door de nieuwe voorzitter, Walter Citrine. 

Samen met Walter Citrine kwamen ook de nieuwe ideeën, waarbij meer nadruk kwam op de 
inschakeling van de vakbeweging in het economisch systeem teneinde die invloed aan te 
wenden voor de materiële lotsverbetering van de leden. Citrine wou ook uit de Europese 
bolster breken en was vooral geïnteresseerd in nauwe contacten met de Amerikaanse 
vakbeweging en een aantal organisaties uit Engelstalige gebieden zoals Australië en Nieuw-
Zeeland. 
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De doorbraak van het nazisme in Duitsland brak het nieuwe elan en voor de vrije 
vakbeweging werd de wereld jaar najaar kleiner. Het optimistische geloof in de 
mogelijkheden van internationale instellingen werd de kop ingedrukt door het faillissement 
van de Volkenbond en het gebrek aan slagkracht van de IAO. Het I W moest ook zijn eigen 
zwakte erkennen en stapte definitief af van de "algemene staking" als formule om 
oorlogagressie te bekampen. 

Intussen slaagde het I W er wel in haar steeds smallere Europese basis te verbreden door de 
aansluiting van o.a. de Amerikaanse vakbeweging. Een eenheidsfront met de Sovjet-
vakbeweging was even dichtbij, maar het waren dezelfde Amerikanen die dit hielpen beletten. 

Naarmate duidelijk werd dat een nieuwe oorlog niet te vermijden zou zijn, stemden de 
nationale vakbondscentrales hun buitenlandse politiek af op die van hun respectieve 
regeringen. Het I W verloor hierdoor in feite zijn bestaansreden en werd, zeker na het 
uitbreken van de oorlog, enkel nog in stand gehouden in functie van de noden van zijn 
broodheer, het TUC. 


