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De verscheurende roep naar internationale eenheid 

De rode verleiding van het Internationaal Vakverbond. 

"It has been the aim of the international labor movement from its beginning to unify the labor 
forces of all countries on a common program " (Lewis L. Lorwin) 

Voor de West-Europese vakbondsleiders was de Russische vakbeweging een grote 
onbekende, zowel voor als tijdens de Eerste Wereldoorlog. De contacten tussen het I W en de 
vakbonden van Tsaristisch Rusland waren informeel geweest en toen na de oktoberrevolutie 
het nieuwe regime zich vestigde, aarzelde de internationale vakbeweging om haar positie te 
bepalen. Bij de eerste internationale samenkomst na de oorlog in februari 1919 in Bern, werd 
een "groet" gezonden aan de Russische Revolutie, maar tegelijk werd ook een 
hervormingsprogramma opgesteld dat meteen voor een duidelijk onderscheid zorgde tussen 
reformisten en revolutionairen. 

Van een mogelijke splitsing van de arbeidersbeweging in een communistisch en een sociaal
democratisch blok was echter voorlopig nog geen sprake. Het oprichtingscongres van het I W 
in Amsterdam kon enkel vaststellen dat geen Russische vakbonden aanwezig waren, maar dat 
was niet verwonderlijk gezien de internationale isolatie van de jonge Sovjet-Unie en de bijna 
onoverkomelijke paspoort- en communicatieproblemen. Toch baarde die afwezigheid zorgen 
en het congres besloot dat het één van de eerste opdrachten van het pas verkozen Bureau zou 
zijn om een onderzoek te verrichten naar de Russische vakbeweging, « afin que les centrales 
syndicales puissent être renseignées et se prononcer ensuite en toute connaissance de cause 
sur les moyens d'aider Ie mouvement syndical russe »293, een resolutie waaruit opnieuw 
vooral onzekerheid en voorzichtigheid valt af te lezen. Het I W heeft getracht om deze 
resolutie in de praktijk te brengen en poogde om via de Deense centrale de Russische 
vakbonden te contacteren. De Denen stuurden brieven naar de vakcentrales van Petrograd, 
Mosko en Odessa, maar deze kwamen als onbestelbaar terug 

De eerste reacties van Amsterdam op de nieuwe politieke realiteit in Rusland was dus 
afwachtend, maar niet afwijzend, maar dit zou niet lang duren. M. Tomskij van de 
Russische "All Union Central Council of Trade Unions" (AUCCTU), reageerde op de 
wederoprichting van het I W door het een Amsterdamse "Komödie" te noemen. Hij hekelde 
hiermee het feit dat de tot voor kort nog heftige oorlogstegenstanders nu vrede sloten en 
samenwerkten in de Volkenbond, die volgens hem de oorlog tegen de Sovj et-republiek 
ondersteunde296. Dit zou ook in de komende jaren het uitgangspunt van Moskou blijven. De 
"Amsterdamse" vakbondsleiders waren nationalisten, die tijdens de oorlog hun 

Lewis L. Lorwin, The International Labor Movement, (New York, Harper, 1953), p. xiii 
293 Compte Rendu du Congres Syndical International, 28juillet - 2 aoüt 1919, Le Mouvement Syndical 
International, Supplément n, Juillet 1921, p. 53 
294 Zie briefwisseling tussen Samvirkende Fagforbund i Denmark en I W , december 1919 (ABA, IFTU 554 9.3) 
295 Mikhail Pavlovich Tomskij (1880-1936): kwam in 1920 aan het hoofd van de Russische vakbeweging, voor 
wie hij een meer onafhankelijke rol voorzag dan zowel Lenin als Trokski wilden toestaan. Na een korte 
verbanning werd hij in 1922 lid van het Polibureau. Tomskij stond dicht bij Nikolai Bukharin en werd samen 
met hem slachtoffer van de zuiveringen van Stalin. Hij pleegde zelfmoord in 1936. 
296 Reiner Tosstorff, Moskau oder Amsterdam, Die Rote Gewerkschafts-Internationale, 1921-1937, o.c, p. 54 
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oorlogvoerende regeringen hadden gesteund en nu samenwerkten met de klassevijand in de 
Volkenbond en de IAO, die omschreven werden als instrumenten van het imperialisme. 

De Russische Bolsjewieken waren echter verrast door de snelle wederoprichting van het I W . 
Ze waren nog te zeer geconcentreerd op hun interne strijd en de moeizame stabilisering van 
het nieuwe regime. Bovendien waren ze internationaal nagenoeg volledig geïsoleerd en 
ontbrak het hen aan informatie en inzicht inzake de snelle politieke evolutie in Europa. De 
Bolsjewieken interpreteerden de golf van sociale onrust in de wereld als een kans op een 
internationalisering van de revolutie en verkeerden in de overtuiging dat de sociaal
democratie de politieke strijd had verloren. De vakbonden waren als massaorganisaties voor 
hen het aangewezen revolutionaire instrument, dat ze koste wat kost in handen wilden krijgen. 
Daarom was het herstel van de internationale vakbeweging voor Moskou dan ook geen goed 
nieuws en werd er heftig op gereageerd. In het najaar van 1920 begon dan een waar offensief 
en kwam de Internationale van Amsterdam in het spervuur van de communistische kritiek. 
Zinoyjev, de voorzitter van de Communistische Internationale, verklaarde in november 1920 
dat "Amsterdam is the last stronghold of the bourgeois régime" . Moskou verwierp het 
morele recht van de sociaal-democraten om de arbeidersbeweging te leiden en riep de 
arbeiders op zich van die leiding te ontdoen : "Die Amsterdamer internationale Vereinigung 
der 'freien' Verbande ebenso zu zertrümmen, wie wir die Brüsseler II. Internationale 
Zertrümmert haben, ist die wichtigste laufende Aufgabe der Proletarische Revolution"298. 
Daarmee was het grote woord eruit. Moskou wou Amsterdam vernietigen. Het zou één van de 
belangrijkste argumenten worden waarmee de anti-communisten elke latere poging tot 
toenadering of samenwerking te lijf gingen. 

Maar er was meer. De vijandige kreten uit Moskou konden dan vervelend zijn voor 
Amsterdam, het echte gevaar voor de sociaal-democratische vakbondsleiders school 
natuurlijk in de pogingen vanwege communisten om hun nationale bewegingen te 
destabiliseren. Ze kenden immers het voorschrift van Lenin dat communisten niet in eerste 
instantie dienden te streven naar eigen organisaties, maar moesten werken binnen de 
bestaande structuren met het doel de leiding ervan over te nemen. Het entrisme dus, door 
Lenin omschreven als "the use of all strategems and artifices, the adoption of illegal methods, 
occasional silence, occasional concealment of the truth, for the sole purpose of penetrating the 
trade unions, staying there and still carrying out the communist assignment."299 Op het tweede 
congres van de Kommunistische Internationale in 1920 verklaarde Zinoyjev : "Amsterdam 
represents a real power; millions of workers are represented there ... We must split them and 
win them over to our side ... and bring them under the control of the Communist 
International"300. Deze teksten waren in het najaar van 1920 al gekend in West-Europa. Voor 
de leiding van de sociaal-democratisch georiënteerde vakbonden was het een sterke 
waarschuwing die leidde tot uitsluitingen of neutralisering van communisten, zodat het 
resultaat precies het omgekeerde was van wat Lenin wilde. 

Intussen gingen de ontwikkelingen in Moskou zelf grotendeels aan het I W voorbij. De jonge 
Sovj et-Unie oefende aantrekkingskracht uit op links-radicale socialisten uit West-Europa. Op 
politiek vlak kreeg de Komintern vorm, waarin de nieuwe communistische partijen onderdak 

Geciteerd door Denis MacSHANE, International Labour and the origins of the Cold War, (Oxford, 
University Press, 1992), p. 32 
298 Open brief aan de leden van de Kommunistische Arbeiderspartei Deutschlands, nr. 11, 1920. Geciteerd door 
R. Tosstorf, Moskau oder Amsterdam ...,o.c, p. 77. 

99 Geciteerd in : G. Busch, The political role of International Trade Unions ..., o.c, p. 22 
300 Geciteerd door Julius Braunthal, History of the International, o.c, p. 175. 



68 

kregen. Op vakbondsgebied lag de kwestie moeilijker. Enerzijds was er de richtlijn om te 
blijven werken binnen de bestaande organisaties en hen niet te splitsen, maar anderzijds werd 
onder impuls van de Komintern wel gewerkt aan een met Amsterdam concurrerende 
vakbondsinternationale301. Op 15 juli 1920 werd in Moskou de Internationale Vakbondsraad 
opgericht, die de strijd met Amsterdam moest aangaan. De dictatuur van het proletariaat was 
de centrale doelstelling. Daartoe dienden de vakbonden zich te organiseren in een 
revolutionaire bond en samen te werken met de politieke organisaties. Dit betekende echter 
niet dat een oproep werd gelanceerd voor de stichting van communistische vakbonden. 
Communisten in de vakbond kregen de opdracht om binnen de bestaande organisaties te 
blijven en cellen te bouwen, terwijl de Internationale Vakbondsraad het proces tot 
revolutionarisering van de vakbeweging zou leiden. 

Aan de oprichting van de Internationale Vakbondsraad namen ook vertegenwoordigers deel 
van organisaties die banden hadden met Amsterdam. D'Arganona voor de Italiaanse 
Confederazione Generale del Lavoro (CGL) en Alfred Rosmer302 van de minderheidsgroep 
van de Franse CGT tekenden zelfs het manifest dat bij de oprichting werd gepubliceerd. 
Daarnaast was ook bekend dat een Britse delegatie, bestaande uit Robert Williams, van de 
Labour partij, maar ook van de ITF en A.A. Purcell van het TUC aan de besprekingen had 
deelgenomen. Op het moment van de oprichting waren ze echter niet meer aanwezig in 
Moskou. Daarnaast was er ook steun van de syndicalistische Confederation Nacional del 
Trabajo (CNT) uit Spanje en van organisaties uit Bulgarije, Georgië en Joegoslavië. 
Voorzitter werd A. Lozovskij303 die, meer dan Tomskij van de Russische vakbeweging, het 
vertrouwen genoot van de partijleiding. De Internationale Vakbondsraad ging onmiddellijk in 
de aanval en lanceerde in augustus 1920 een scheldmanifest richting Amsterdam : «the 
International Federation at Amsterdam is a cloak for yellow trade union leaders; for leaders 
siding with imperialism » . 

Globaal bekeken bestond de Internationale Vakbondsraad dus uit vakbonden die verbonden 
waren met partijen die lid waren van de Komintern, minderheidsgroepen van sociaal
democratische organisaties en syndicalisten. Dit was echter geen blok, want tussen al deze 
groepen waren grondige meningsverschillen, zowel van politieke aard (dictatuur van het 
proletariaat en leidende rol van de partij) als van strategische (al dan niet een afzonderlijke 
internationale). Die eenheid was dus broos en dat was ook in Amsterdam geweten aangezien, 
Léon Jouhaux, de vice-voorzitter van het IVV, zich in september 1920 al tot de Zwitserse 
syndicalisten zou gewend hebben met de vraag "s'il pouvait compter sur 1'appui des 
Syndicalistes Suisses pour hitter contre les tentatives de désorganisation de l'lnternationale 
Syndicale en contre Ie sabotage communiste »305. 

R. Tosstorf, Moskou oder Amsterdam ..., o.c, p 114 
302 Alfred Rosmer (Pseudoniem voor André Griot), (1877-1964) : Frans syndicalist en communist. Maakte 
tijdens de Eerste Wereldoorlog deel uit van de syndicalistische en pacifistische minderheid binnen de Franse 
CGT. Na de oorlog pleitte hij voor de aansluiting van de CGT bij de Communistische Internationale, hoewel hij 
tegenstander was van een opsplitsing van de vakbeweging. Bij de strijd die volgde na het overlijden van Lenin 
koos hij de zijde van Trotski en werd in 1924 uit de Communistische Partij gezet. 
303 Lozovskij, Solomon Abramovich (1878-1952): pseudoniem voor Dridzo. Russisch vakbondsleider en 
staatsman. Partijlid vanaf 1901, vervoegde in 1903 de Bolsjewieken. Na ballingschap in Parijs en Genève, 
keerde hij in juni 1917 terug naar Rusland, waar hij secretaris werd van de All-Russian Central Trade-Union 
Council. Leidde tussen 1921 en 1937 de Profintern. In 1937 werd hij lid van de Opperste Sovjet en in 1939 werd 
hij onderminister van Buitenlandse Zaken. Tussen 1940 en 1949 leidde hij het Sovjet-informatiebureau. Onder 
de personencultus van Stalin werd hij gearresteerd en geliquideerd. 
304 The International Trade Union Movement (ITUM), nr 1,1921, p. 21 
305 Nota van informant Lebrun (Service Historique de 1'Armee de Terre, fonds EMA2/SCR/Carton 923, dossier 
7.2.175) 
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In de officiële mededelingen van de Internationale Vakbondsraad was van deze verdeeldheid 
echter geen spoor en overheerste het optimisme. Toen in oktober de Internationale 
Vakbondsraad zich in een publicatie voorstelde, toonde Lozovskij zich bijzonder gesterkt in 
zijn voorspelling dat het I W ten dode opgeschreven was en hij beweerde dat Moskou de 
steun genoot van 9 miljoen vakbondsleden. Hij kwam tot deze berekening door een 
optimistische optelsom van de 5 miljoen Russische aangeslotenen, met de leden van de 
organisaties waarvan de leiding de oprichtingsverklaring van de Internationale Vakbondsraad 
mee had ondertekend. Zijn brochure, die ook in Duitsland werd verspreid, droeg de titel 
"Moskau gegen Amsterdam" en was ondubbelzinnig : beiden stonden aan verschillende 
zijden van de barricade. Samenwerking, laat staan eenheid, was onmogelijk. Lozovskij 
publiceerde zijn brochure tijdens een propaganda-ronde door Duitsland, die hem onder meer 
in contact bracht met de leiding van de ADGB. Hij slaagde er evenwel niet in om nieuwe 
organisaties voor zich te winnen, hoewel het verwijt dat Amsterdam meewerkte aan de IAO, 
en er samen met regeringen en patroons aan dezelfde tafel zat, in meer radicale kringen een 
zeker gehoor vond. 

Een maand later volgde dan in Londen een buitengewoon congres van het I W . Tussen 22 en 
27 november 1920 kwamen 107 afgevaardigden van 19 nationale centrales en 24 
beroepsinternationales (IBS) samen om de problemen die volgden uit de economische en 
politieke chaos van de oorlog te bespreken. Dit congres had een zeer hoog politiek gehalte. 
Onder impuls van het 'linkse' Nederlandse secretariaat verscherpte en radicaliseerde het I W 
in Londen zijn programma. In radicale resoluties werd onder meer aangedrongen op de 
socialisatie van de productiemiddelen en werd de oorlog aan de oorlog verklaard. Of de 
aanvallen vanuit Moskou en de toenemende problemen met communistische minderheden 
binnen diverse nationale centrales die radicalisering in de hand hebben gewerkt, is niet zeker. 
Dat er wel degelijk in het hoofd van sommigen een verband was, bewees de tussenkomst van 
G. Dumoulin306 van de Franse CGT, bij het debat over de "socialisatie van de 
productiemiddelen", dat wat hem betrof een antwoord vormde op de « insults that have been 
hurled »307 tegen de internationale van Amsterdam. 

Ook Amsterdam was geen blok, dat bewezen de tussenkomsten van de Italiaanse 
Confederazione Generale del Lavoro (CGL) en van de Noorse Arbeidernes Faglige 
Landsorganisasjon. Beide organisaties hadden een nauwe band met hun politieke partij, die 
bij de Derde Internationale was aangesloten. Voor de CGL had d'Aragona deelgenomen aan 
de gesprekken die leidden tot de oprichting van de Internationale Vakbondsraad, waarvan hij 
trouwens het oprichtingsmanifest had ondertekend. Moskou had dus eigenlijk een spreekbuis 
op dit IW-congres, maar d'Aragona sprak een voor de omstandigheden matige taal. De 
scheldpartijen bleven uit, hoewel hij zware kritiek uitte op de houding tijdens de oorlog van 
de nationale centrales van België, Frankrijk en Duitsland. Hij verweet hen de zijde te hebben 
gekozen van «the bourgeoisie instead of showing their solidarity with the international 
proletariat» . Verder verklaarde hij de ambitie te hebben «to bring about a complete 

Georges Dumoulin (1877-1963): Frans vakbondsverantwoordelijke en mijnwerker, werd in 1918 adjunct 
confederaal secretaris van de CGT, maar verliet, ontgoocheld door de splitsing, de vakbeweging. Hij werd door 
Albert Thomas gerecruteerd als medewerker van de IAO in 1924, waaraan hij tot aan de dood van Thomas in 
1932 verbonden bleef. Dumoulin was evenwel actief gebleven in de socialistische beweging en werd na de 
wedervereniging Algemeen Secretaris van het CGT-departement du Nord, een functie die hij hield tot 1938. 
Tijdens de oorlog werkte hij samen met het Vichy-regime. Na de oorlog werd hij omwille van deze collaboratie 
bij verstek ter dood veroordeeld. Hij leefde ondergedoken tot zijn straf in 1951 werd kwijtgescholden. 
3 Report of the special international trades union congress ... Londen, 1920, o.c, p. 59 
308 idem, p. 63 
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transformation of the Trade Union movement with a view to effecting a rapprochement with 
the Third International». Ook de Noorse vakbeweging sprak een soortgelijke taal, maar het 
was duidelijk dat dit geïsoleerde stemmen waren. Uiteindelijk stemde de rest van het congres, 
met tegenstem van Noorwegen en onthouding van de Italianen, een resolutie waarin de 
aanvallen van "The so-called Moscow Trade Union International" werden veroordeeld, maar 
waarin ook de oproep werd gelanceerd aan de « workers of Russia /.../ to join the 
International Federation of Trade Unions »309. Deze resolutie werd aanvaard, nadat Edo 
Firnmen tijdens het congres verslag had gegeven van de initiatieven die het I W sinds zijn 
stichting had genomen om contacten te leggen met de Russische vakbeweging : "We 
repeatedly wrote to them. We did not receive a direct answer/.. ./However, we then found out 
through the press and various proclamations about the slanderous statements and the abuse, 
and all the nonsense/.. ./which was being produced by the Russian trade union movement 

Tin about our international" . 

Het I W negeerde dus het bestaan van de Internationale Vakbondsraad en stelde de 
representativiteit van de Russische vakbeweging in vraag. Amsterdam poneerde dat de 
Russische organisaties in handen gevallen waren van een despotische leiding, die handelde 
tegen de wil van het proletariaat. Men zou zich daarom in de toekomst rechtstreeks richten tot 
de 'arbeiders van Rusland'. Voor het I W was de vakbondsinternationale van Moskou een 
« pseudo-international »311, waarmee geen gesprek mogelijk was. Deze houding zou het I W 
tot de uiteindelijke ontbinding van de communistische vakbondsinternationale in 1937 
volhouden. Er zou nooit een rechtstreeks contact komen tussen de beide rivaliserende 
internationales. 

Op de vergadering van het Management Committee van 18-20 mei 1921 ging Amsterdam nog 
een stap verder in zijn strijd tegen de communistische invloed in de vakbeweging en stemde 
een uitsluitingsclausule : «it shall not be permissable for the Trade Union Organizations to be 
affiliated to two Trade Union internationals at the same time. Consequently every 
organization which affiliates to the political Trade Union International of Moscow places 
itself automatically outside the International Federation of Trade Unions »312. Dat men op dat 
moment al inzag vanuit welke hoek de problemen te verwachten zouden zijn, bewees de 
uitdrukkelijke waarschuwing dat «in particular, the International Trade Secretariats, are 
hereby instructed to apply these principles »313. Het was dus in deze kritieke fase duidelijk dat 
de bal in het kamp lag van de nationale centrales én de IBS. 

Deze resolutie bewijst ook dat de bijna unanieme afwijzing van Moskou door het I W in 
Londen een meer complexe realiteit versluierde in de diverse nationale centrales, maar ook 
binnen de IBS, want wie sympathiseerde met de "enige arbeidersstaat in de Wereld" genoot 
een zeker aanzien en radicale allure314. Elke organisatie telde communistische 
sympathisanten, soms in een gestructureerde tendens, die nagenoeg overal in de minderheid 
bleven. In Duitsland was de metaalarbeiderscentrale openlijk pro-Moskou en vormde de 
communistische fractie een "revolutionare Minderheit im ADGB". In Groot-Brittannië was er 
de shopsteward beweging die de communistische minderheid binnen het TUC 

309 idem, p. 61 
310 idem, p 15 
3 U rTUM,nr2-3 , 1921, p. 3 
312ITUM, nr4, 1921 p. 113 
313 idem 
314 Denis MacSHANE, International Labour .... o.c, p. 34 
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vertegenwoordigde maar slechts een marginale invloed had. Moskou oefende echter een 
zekere verleiding uit op sommige invloedrijke TUC-leiders. Zelfs algemeen secretaris Fred 
Bramley315 had sympathie voor het Sovjet-experiment, hoewel hij zelfzeker geen communist 
was. De nationale centrale met de grootse interne problemen was de Franse CGT, waar de 
communistische minderheid zich einde 1921 afscheurde en de CGTU oprichtte . Deze 
scheuring, het tumult waarmee ze gepaard ging en het krachtsverlies voor de CGT dat er het 
gevolg van was, maakten grote indruk op de leiding van de andere nationale centrales en 
vestigden de reputatie van communisten als "scheurmakers". Dit was zowat het ergst 
mogelijke verwijt dat kon gemaakt worden door organisaties wiens grootste goed in hun 
moeizaam opbouwproces precies hun organisatie was. 

Ondanks deze ogenschijnlijk groeiende steun bleven de communisten echter minderheden, 
behalve in de Italiaanse en Noorse centrales, die binnen het I W organisaties van tweede en 
derde rang waren, zonder vertegenwoordiging in het Management Committee, dat een 
sociaal-democratische burcht bleef. 

Ook bij een aantal belangrijke Internationale Beroepssecretariaten klopte Moskou met 
verwachting aan de deur. De houding van Moskou tegenover deze IBS was fundamenteel 
anders dan tegenover het I W . Hier was geen sprake van vernietiging of afscheuring, wel 
integendeel zelfs. De Russische organisaties zouden trachten om bij hun respectieve IBS aan 
te sluiten. Vooral bij de Internationale Transportarbeiders Federatie (ITF) konden de Russen 
verwachten dat hun toenaderingspogingen gunstig zouden worden onthaald. Tenslotte was 
ITF-voorzitter Williams317in Moskou aanwezig geweest bij de eerste gesprekken die tot de 
stichting van de Internationale Vakbondsraad leidden. De ITF was echter ook het domein van 
de door Moskou verguisde IW-secretaris Edo Fimmen. Toen een Russische delegatie in 
december 1920 een gesprek had met de ITF - leiding, ging de discussie grotendeels over de 
kwestie Amsterdam of Moskou. Fimmen verdedigde het I W door te wijzen op het 
revolutionaire karakter, dat Amsterdam volgens hem had. Voor Fimmen was het doel van de 
vakbeweging inderdaad niet in eerste instantie de materiële lotsverbetering van haar leden, 
maar de preventie van oorlog en de omverwerping van het kapitalisme. Politiek zat Edo 
Fimmen daarmee dichter bij Moskou dan bij zijn medebestuurders van het TW, maar de 
communisten hielden vast aan hun confrontatiestrategie en zetten de polemiek verder. De 
ontmoeting eindigde zonder resultaten en met wederzijdse verwijten31 . Het gevolg was dat 
Fimmen, waarschijnlijk vanuit een verdedigingsreflex als leider van zijn organisatie, een 
heftige opponent werd van de communisten. En toen de Britse vertegenwoordiger van de 

315 Fred Bramley (1874 - 1925): Brits vakbondsleiders. Meubelmaker, secretaris van de Furnishing Trades 
Association vanaf 1912. In 1915 werd hij lid van het Parliamentary Committee van het TUC en volgde enkele 
jaren later Bowerman op als algemeen secretaris. Bramley had een grote bewondering voor het sovjet-
experiment en wou het internationale isolement van de Soyjet-Unie doorbreken. Hij was evenwel zelf geen 
communist. 
316 Jean Louis Robert, "1921 : la scission fondatrice ?", in Le Mouvement Social, 172, (septembre 1995), pp. 
101-108. 
317 Robert (Bob) Williams (1881-1936): Brits havenarbeider en vakbondsleider. Was reeds op jonge leeftijd 
actiefin de havenarbeidersbond, waarvan hij in 1912 secretaris werd. Williams was een van de initiatiefnemers 
voor de hervorming van het TUC na de Eerste Wereldoorlog. Na de oprichting van de Transport and General 
Workers Union (TGWU), de grote fusievakbond van Ernest Bevin, taande evenwel zijn invloed. Williams 
hoorde tot de linkervleugel van de Britse arbeidersbeweging en was een van de stichters van de Communist 
Party of Great Britain. Hij werd echter al in 1921 uit de partij gezet en verzoende zich met Labour. 
3,8 R. Tosstorff, "Unity between 'Amsterdam' and 'Moscow'? Edo Fimmens's relationship to the communist 
Trade Union Movement", in : Bob Reinalda, The International Transportworkers Federation ...o.c, p. 94. 
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Internationale Vakbondsraad, J.T. Murphy319, het ITF - congres van april 1921 in Genève 
wou bijwonen, werd hij zelfs niet als deelnemer toegelaten. Hij werd verwezen naar de 
galerij, van waaruit hij trachtte tussen te komen en daardoor het hele congres tegen zich 
kreeg320. 

Ook bij de andere grote IBS mislukten de Russische aansluitingspogingen. Enkel de 
Internationales van de Posterijen (Postal, Telegraph and Telephone International), de Metaal 
(International Metalworkers Federation) en die van de Voeding (International Union of Food 
and Allied Workers) hadden minder bezwaren tegen een Russische lidmaatschap. Ten 
opzichte van de IMF trachtte de Russische metaalarbeiderscentrale te argumenteren dat ze 
gewoon de opvolger was van de metaalbond van Petrograd, die voor 1914 lid was geweest 
van de IMF. Een aansluitingsvraag was dus overbodig. Paspoortproblemen verhinderden 
echter een direct contact tot midden 1922321. Uiteindelijk zou het enkel de Internationale Unie 
der Voedingsarbeiders zijn die de Russische vakgenoten als kandidaat-lid zou aanvaarden. 

Dit gebrek aan succes hinderde Moskou echter niet in de uitbouw van zijn internationale 
structuren. In juli 1921 werd de Internationale Vakbondsraad omgevormd tot de Rode 
Vakbondsinternationale (RVI), zodat er nu naast een "Komintern" ook een "Profintern" 
kwam, die zich zou manifesteren als internationale leiding van de communistische 
vakbeweging. Op dat moment zag de situatie er voor de Moskou-gezinde vakbeweging echter 
al heel wat minder beloftevol uit dan het jaar voordien. De sociaal-democratische stroming, 
belichaamd door Amsterdam, was zowel op het niveau van de nationale centrales als op dat 
van de beroepsintemationales, dominant. En in plaats van terrein te winnen, verloor de 
Profintern, kort na zijn stichting de steun van de enige twee westerse nationale centrales, de 
Italiaanse en de Noorse. In Italië was het op politiek vlak tot een splitsing gekomen tussen 
communisten en socialisten. De CGL, die in hoofdzaak bestond uit de reformistische vleugel 
van de Italiaanse arbeidersbeweging, verbrak zijn band met Moskou en besliste om lid te 
blijven van het I W . De Noren van hun kant trachtten in februari 1922 een brug te bouwen 
tussen Amsterdam en Moskou. Op 17 februari vond in Brussel een vergadering plaats op 
vraag van de Noorse AFL om de mogelijkheid te onderzoeken « of forming a unity front of 
the organised working class against the growing World Reaction »322. De vertegenwoordigers 
van het F/V lieten de Noren echter duidelijk verstaan dat van een samenwerking met de 
Profintern geen sprake kon zijn, een gesprek met de Russische vakbeweging was daarentegen 
wel mogelijk. Uiteindelijk zouden de Noren zich in oktober uit het I W terugtrekken, ze 
weigerden echter ook om tot de Profïntern toe te treden. De Franse CGTU werd Moskous 
enige steunpunt van belang in het westen. 

Den Haag 

Toen het I W in april 1922 zijn congres in Rome kon organiseren met de CGL als gastheer, 
was dit ogenschijnlijk de triomf van Amsterdam over Moskou. In Rome leidde de 
eenheidskwestie niet opnieuw tot zware meningsverschillen. Het I W beperkte zich tot een 
bevestiging van het standpunt dat twee jaar voordien in Londen was ingenomen. De centrale 
discussie in Rome was niet de relatie met Moskou, maar wel de houding tegenover het 
militarisme en een eventuele nieuwe oorlogsdreiging. 

John Thomas Murphy (1888-1966): een van de stichters van de Communist Party of Great Britain en lid van 
de communistische Minority Movement binnen het TUC. 
320 ITF, Rapport sur Ie Congres International, 18-22 avril 1921, (Amsterdam, ITF, 1922), p. 19. 
321 D. MacSHANE, International Labour...o.c, p. 33 
322 ITUM, 1922, nr. 2, p. 12 
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Enkele maanden na het congres van Rome, in december 1922, organiseerde het I W zijn 
groot internationaal anti-oorlogscongres in Den Haag. De geest van Fimmen waarde door 
alles wat met deze conferentie te maken had. Het I W trachtte zich, onder de impuls van zijn 
secretaris, aan het hoofd te zetten van de internationale anti-oorlogsbeweging. Het congres 
van Den Haag was een poging om alle krachten, die in de ogen van het I W dezelfde anti-
oorlogsintentie hadden, te verzamelen en achter dezelfde kar te spannen: "the idea of the 
bureau was to coalesce all the forces available to combat war and militarism" en voor Edo 
Fimmen hoorden daar ook de Sovjets bij. 

Voor het eerst kreeg een Sovj et-delegatie hiermee de gelegenheid om actief deel te nemen aan 
een internationaal congres van de socialistische arbeidersbeweging. Conform de lijn van het 
I W werden voor het congres van Den Haag geen uitnodigingen gestuurd naar de Profintern, 
maar wel naar de Russische vakbeweging, die op deze uitnodiging inging. Dit verhinderde de 
Russen evenwel niet om gedelegeerden te sturen, die slechts formeel de All Union Central 
Council of Trade Unions vertegenwoordigden. Enkel Lozovskij was hier lid van, maar hij was 
natuurlijk vooral de leider van de Profintern, Karl Radek324 vertegenwoordigde eigenlijk de 
Komintern en Theodor Rothstein325 het kommissariaat voor Buitenlandse aangelegenheden326. 
De rest van de Russische delegatie kon Den Haag slechts later bereiken ingevolge problemen 
met de visa. 

Het vredescongres van Den Haag beklemtoonde het belang van de eenheid van de 
internationale arbeidersbeweging in de strijd tegen de oorlog en riep op "to put an end to the 
division which exists in the Trade Union Movement and to invite the minorities to rejoin their 
national federation"327, een verklaring die in de lijn lag van wat Amsterdam tot dan had 
gezegd. Het congres, dat zowat het hoogtepunt was van Edo Fimmen als vredesapostel, legde 
echter ook de meningsverschillen bloot binnen het I W . Tegen de door Fimmen verdedigde 
stelling dat de internationale arbeidersbeweging door directe actie en een internationale 
staking een eventuele oorlog kon beletten, stond Léon Jouhaux, de vice-voorzitter van het 
I W , die eerder zijn hoop stelde op internationale arbitrage en de Volkenbond. Deze politieke 
accentverschillen bleven echter onopgemerkt zowel bij de communistische deelnemers aan 
het congres als in de perscommentaren. 

Met hun deelname aan het vredescongres boekten de Sovjets uiteindelijk geen directe 
resultaten. Het was duidelijk dat ze dit congres hadden gebruikt als propagandaforum en niet 
in de richting van een compromis wensten te werken. Zij stemden trouwens tegen alle 
resoluties. Belangrijker waren echter de persoonlijke contacten van de delegatie, die 
aangroeide naarmate het congres vorderde. Ze slaagden erin om in de rand van de conferentie 
informele contacten te leggen met een aantal IBS. Fimmen en Williams namens de ITF en 

323 TUC, General Council, minutes (TUC-archives, MRC 292/20/7) 
324 Karl Radek (1885-1939): nauw medewerker van Lenin en leider van de linkse Bolsjewieken. Trachtte in de 
vroege jaren twintig de revolutie naar Duitsland uit te breiden. Lid van het Centraal Comité van de KPSU en van 
het Uitvoerend Comité van de Komintern. Werd als medestander van Trotski uit de partij gezet en verbannen, 
maar kon na zelfkritiek in 1929 terugkeren. Werd in 1936 gearresteerd en kon door te getuigen tegen andere 
beschuldigden zijn straf tot 10 jaar beperken maar stierfin een strafkamp. 
325 Theodore Rothstein (1871-1953) : was voor de Eerste Wereldoorlog als politiek vluchteling actief in de Britse 
vakbeweging. Keerde na de oorlog terug naar Rusland, waar hij een loopbaan in de diplomatie startte. Was 
tussen 1923 en 1930 lid van het Volkscommissariaat voor Buitenlandse aangelegenheden. 
326 R. Tosstorff, Moskau oder Amsterdam..., o.c, p. 420. 
327 Report of the International Peace Congres, Den Haag, 10 - 15 december 1922, (Amsterdam, IFTU,1923) p. 
201. 
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Robert Dissman328 namens de International Metalworkers' Federation (IMF) hadden 
gesprekken met de Russische afgevaardigden329. Deze informele contacten op het niveau van 
de beroepsinternationales leidden evenmin tot concrete resultaten, maar een toekomstige 
samenwerking leek niet helemaal uitgesloten. Toch zou Lozovskij ontgoocheld uit Den 
Haag vertrekken naar Berlijn, waar hij gedurende de volgende maanden zou verblijven. 

De Ruhr-bezetting 

Een maand na het vredescongres werd het Duitse Ruhrgebied bezet door Franse en Belgische 
troepen in het kader van de door het vredesverdrag aan Duitsland opgelegde verplichting tot 
herstelbetalingen. Meteen rees de vraag hoe het I W , gezien zijn radicale standpunten, zou 
reageren. Het IW-Bureau beperkte zich echter tot een schriftelijk protest en de eis voor een 
"scheidsrechterlijke" oplossing, via de Volkenbond. De ADGB liet bij monde van Th. Leipart 
weten dat een algemene staking op dat moment in Duitsland niet te organiseren was. Op 15 en 
16 januari kwam het anti-oorlogscomité samen en verklaarde zich bereid om in principe de 
actie die het I W zou ondernemen te ondersteunen, zonder dat evenwel werd ingegaan op de 
vraag van Fimmen naar een 24-urenstaking in Duitsland, België, Frankrijk en Groot-
Brittannië. Op 17 januari volgde dan een nieuwe bureauzitting, waarop men besloot af te 
wachten en op 26 januari kwam er dan een gemeenschappelijke zitting van het I W met de 
uitvoerende besturen van de beide politieke internationales, die echter ook geen oproep tot 
actie lanceerde. Lozovskij dreef zelfs de spot met de besluiteloosheid van de internationale 
sociaal-democratie : "Hallo ! Fimmen, Vandervelde, wo bleibt Euer internationaler Streik 
9»331 

Maar toch veranderde de toon, want in Moskou was er een nieuw ordewoord gelanceerd : het 
Eenheidsfront. Tijdens het tweede congres van de RVI was de eenheidsfrontpolitiek officieel 
aanvaard als een tactiek om de internationale reactie te bekampen. Deze politiek werd tijdens 
de Ruhr-crisis voor het eerst in Duitsland in praktijk gebracht door de oprichting in maart 
1923 van een internationaal actiecomité dat de opdracht kreeg om samen met de 
internationale sociaal-democratie en het I W te onderhandelen over gemeenschappelijke 
strijdmogelijkheden332. Communisten en socialisten dienden samen te strijden tegen de 
gevaren van oorlog en tegen het nieuwe fenomeen dat in Italië de kop opstak : het fascisme. 
Het I W wees deze toenaderingspoging echter formeel af door Moskou erop te wijzen dat de 
splitsing van de internationale vakbeweging precies de verantwoordelijkheid van de RVI was 

333 

geweest . 

Toch was er ook binnen het I W beweging. Edo Fimmen was zwaar ontgoocheld door de 
besluiteloosheid van de internationale vakbeweging en begon dit ook publiek te zeggen. Eerst 
in de Nederlandse pers op 6 januari al, dan tijdens een toer door Duitsland waarin bij de 

328 R. Dissman (1878-1926): Duits metaalarbeider en links sociaal-democraat, volksvertegenwoordiger voor de 
SPD vanaf 1920. 
329 R. TosstorfF, Moskau oder Amsterdam..., o.c, p. 421 
330 Volgens de Franse inlichtingendienst was de Sovjet-delegatie sterk ontgoocheld terugkomen uit Den Haag en 
was Lozovskij er meer dan ooit van overtuigd "que Ie "profïntern" ne pouvait rien avoir de commun avec 
1'lnternationale d'Amsterdam dont il fallait a tout prix amener la dissolution" (Geheime nota van de Franse 
Ambassade in Berlijn, niet gedateerd - Archives du Ministère des Affaires Etrangères, France, Série Y 
Internationale 383) 
331 Inprekorr, Nr. 16, 24 januari 1923, p. 109, geciteerd door R. Tosstorff, MosfajK oder Amsterdam ...o.c.,p. 
423 
332 R. Tosstorff, Moskau oder Amsterdam..., o.c, p. 424. 

Report on the activities... 1922 and 1923, o.c, p. 91. 



passiviteit van de ADGB aankloeg en ten slotte in het artikel "Black January' dat hij het 
verschijnen in het mededelingsblad van de ITF334. Hieruit bleek dat Fimmen een probleem 
had met de leiding van een aantal nationale centrales, die hij verweet hun plicht niet te hebben 
gedaan, door toe te geven aan het nationalisme dat de rangen van de arbeidersklasse zou 
binnengeslopen zijn. Hij verweet hen ook op internationale congressen radicale resoluties te 
stemmen, zonder erbij stil te staan dat op die woorden ook wel eens daden konden volgen. 
Fimmen ging echter verder. Hij zag in de Ruhr-bezetting een teken van groeiende reactie, die 
de arbeidersklasse dreigde te verzwakken. En in de strijd tegen de reactie was volgens hem de 
eenheid van de arbeidersklasse van het grootste belang. Daarom wou hij trachten een vorm 
van overeenkomst te bereiken met de Russische vakbeweging335. Binnen het Management 
Committee en het Bureau van het I W stond hij met die analyse echter alleen, en kon hij niet 
rekenen op enig begrip. Hij werd zelfs publiek aangevallen door onder andere vice-voorzitter 
Corneel Mertens: "Et voila que, brusquement, Fimmen fait 1'entente avec ceux qui sont la 
cause de la division dans les rangs ouvrier"336. 

Edo Fimmen liet zich niet afremmen en daardoor werd het politieke probleem van de Eenheid 
en de relatie met de communistische vakbeweging ook een persoonsgebonden probleem. Een 
functionaris hoort nu eenmaal de richtlijnen van zijn bestuur uit te voeren. Dat hij publiek het 
I W beleid kritiseerde was op zich al erg genoeg, maar Fimmen deed meer dan dat. Zijn 
artikel "Black January" had hij immers oorspronkelijk in het tijdschrift van het I W willen 
publiceren, wat hem door het Bureau was geweigerd. Door in het ITF-blad dat bewuste artikel 
toch te publiceren, creëerde hij een vertrouwensbreuk die niet te herstellen zou zijn. Hij had 
verdeeldheid gebracht binnen het I W en hij had verdeeldheid gebracht tussen de twee 
machtigste organisaties van de internationale vakbeweging, het I W en de ITF. Op de 
bureaumeeting van 11-12 maart 1923 werd hij hierover zwaar aangepakt door voorzitter 
Thomas : "Mr. Thomas had condemned Mr. Fimmen's attitude in such terms that Mr. 
Fimmen showed he felt it"337. Edo Fimmen beriep zich in zijn verdediging op zijn recht zijn 
mening te uiten "as an individual and as secretary of the ITF", maar beloofde toch om niets 
meer te ondernemen dat zou ingaan tegen de beslissingen van het Bureau of het Management 
Committee338. 

De polemiek bleef echter duren en op de bureauzitting van april vroeg de ADGB het ontslag 
van secretaris Fimmen. Dit werd geweigerd, maar het Bureau vroeg Fimmen uitdrukkelijk om 
diens loyauteit339. Op datzelfde moment was hij echter al, vanuit zijn functie als ITF-
secretaris en in overleg met ITF voorzitter R. Williams en zijn medesecretaris N. Nathans , 
maar zonder medeweten van zijn collega Oudegeest en van het IW-Bureau, een 
gezamenlijke conferentie van de ITF met de Russische transportcentrale aan het 
voorbereiden341. Na de conferentie van Den Haag had de ITF de contacten met de Russische 
vakbondsverantwoordelijken in stand gehouden. Een eerste plan om de Russen te spreken 

334 ITF Newsletter, 3, 1 februari 1923, p 15-17. 
335 Edo Fimmen aan Fred Bramley, 16 november 1923 (MRC, TUC-archives 292/915.5/3) 
336 De Belgische Vakbeweging, 12, 1923. 
337 TUC, Rapport Van Fred Bramley over de zaak Fimmen, 25 maart 1925 (MRC, TUC-archives 292/151/1) 
338 j F r U ) Managemen t Commit tee , minutes, 11 maart 1923 (MRC, TUC-archives 292/151/4) 
339 Rapport Bramley, o.c. 
340 Nathan Nathans (1883 - 1937): Nederlands vakbondsactivist en functionaris van de ITF. Nathans kwam in 
de vakbeweging via de Nederlandse spoorwegvakbond. In 1915 werd hij nationaal secretaris en in 1922 
secretaris van de Railwaymen's Section van de ITF. In 1924 werd bij benoemd tot adjunct van Edo Fimmen met 
wie hij nauw zou samenwerken. Hij kwam om het leven bij een vliegtuigcrash. 
341 Zie correspondentie Edo Fimmen (AsdD, ITF-archief, Mappe 9) 
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tijdens een internationale zeeliedenconferentie van mei 1923 in Londen342, ging niet door. 
Enkele weken later, op 23 en 24 mei kon de ontmoeting uiteindelijk in Berlijn plaatsvinden. 
Voor de ITF waren naast secretarissen Fimmen en Nathans ook de Brit Williams, de Duitser 
J. Döring en de Fransman Marcel Bidegary343 aanwezig. De Russische vakbeweging was 
vertegenwoordigd door drie afgevaardigden van de transportarbeidersbond én door Lozovskij, 
de voorzitter van de RVI. Beide delegaties gingen ermee akkoord om aan hun respectieve 
besturen voor te stellen een gezamenlijk actiecomité op te richten in voorbereiding van een 
eenheidsfront. 

Onmiddellijk na de conferentie begonnen echter de moeilijkheden, ook binnen de ITF. Het 
protocol van de besprekingen werd door J. Döring en door M. Bidegary bekritiseerd. Een 
essentiële passage waarin de communisten verklaarden hun strijd tegen de sociaal
democratische organisaties te zullen staken was er niet in opgenomen en Döring vreesde dat 
de Duitse organisaties onder die omstandigheden de tekst zouden verwerpen344. Fimmen deed 
daarop een passionele oproep aan Döring om "die Flinte nicht ins Korn zu werfen"345, maar 
het was te laat, de schuur stond al in brand. De voorzitter en secretaris van het ITF kregen een 
storm van kritiek over zich heen vanuit alle hoeken, vooral nadat Lozovskij via de 
communistische pers over de conferentie berichtte en daarmee de afgesproken 
vertrouwelijkheid doorbrak. Binnen de profintern wist men immers ook niet goed wat van dit 
initiatief te denken en door te zorgen voor een maximale publiciteit hoopte men Amsterdam te 
isoleren346. Voor hen was het belangrijk dat er nu een bres geslagen was in de muur van het 
I W en men was van mening dat de ITF niet op zijn stappen kon terugkeren zonder een risico 
op splitsing347. 

De kwestie leidde bijna tot het ontslag van Fimmen in de ITF, maar aangezien het voltallig 
Uitvoerend Bestuur op de hoogte was geweest en akkoord was gegaan met de organisatie van 
de conferentie kon dit niet, zonder de positie van de andere bestuurders in gevaar te brengen. 
Op zijn Algemene Raad van 17-18 juni besloot de ITF dan om akte te nemen van de 
resultaten van de conferentie, zonder er verder gevolg aan te geven. De ITF bleef van mening 
dat de internationale eenheid wenselijk was en riep het I W op om die eenheid op het niveau 
van de IBS mogelijk te maken, maar nam zelf geen initiatief meer. De berg had een muis 
gebaard. De beslissing van Lozovskij om de afgesproken vertrouwelijkheid te doorbreken had 
de verdedigers van de eenheid in een onmogelijke positie gebracht en versterkte de positie 
van de anti-communisten. 

Stond de positie van Fimmen binnen de ITF door deze hele affaire op het spel, binnen het 
I W was ze onhoudbaar geworden. In een eerste reactie op de conferentie van Berlijn stelde 
het IW-Bureau een week later dat« only the decisions and resolutions of the Congresses of 
the international Federation of Trade Unions can determine the attitude and propaganda of the 
leaders entrusted with the secretariat »348, een directe aanval op Fimmen. Zijn proces werd 
gemaakt op het Management Committee van 3 augustus, waar hij zich moest verdedigen 

342 Edo Fimmen aan J. Döring van de Transportarbeidersbond in Berlijn, 19 april 1923 (AsdD, ITF-archief, 
Mappe 9) 
343 Marcel Bidegaray (1875-1944): secretaris van de Franse spoorwegvakbond en lid van het confederaal 
bestuur van de CGT. Kwam onmiddellijk na de oorlog onder scherpe kritiek van de communistische fractie in 
zijn organisatie, die in 1921 als eerste federatie de scheming met de communisten doorvoerde. 
344 J. Döring aan E. Fimmen, 28 mei 1923 (AsdD, ITF-archief, Mappe 9) 
345 E. Fimmen aan J. Döring, 29 mei 1923 (AsdD, ITF-archief, Mappe 9) 
346 R. Tosstorff, Moskau oder Amderstam..., o.c, .p. 431 
347 idem, p. 434 
348 ITUM, 1923, nr. 4/5, p. 8 
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tegen de beschuldiging deelgenomen te hebben aan een conferentie met Russische 
transportarbeiders, "Contrary to the resolutions of the International and without the 
knowlegde of his collegues". "There were angry words and exciting scenes"349 tijdens deze 
vergadering, waarop Fimmen de volle laag kreeg van alle nationale vakbondsleiders. Jouhaux 
stelde dat "Fimmen's action has lowered the prestige of the International Federation of Trade 
Unions and put the leaders of the various national centres in a difficult position". Hij noemde 
de communisten verder "unreliable and untrustworthy"350. T. Leipart van de ADGB eiste 
opnieuw het ontslag van Fimmen en wou dat het rVV in een resolutie duidelijk maakte dat ze 
"emphatically rejects the views repeatedly expressed by Secretary Fimmen". Van 
samenwerking met communisten kon ook voor hem geen sprake zijn, want "it is absolutely 
necessary for the Trade Unions and for the possible succes of their action that the working-
class movement in all countries adheres strictly to the principles of democracy and 
socialism"351. Comeel Mertens van de Belgische Syndicale Kommissie verwierp de kritiek 
van Fimmen op de leiding van de nationale centrales : "Fimmen is not right in alledging that 
the leaders are not doing their duty" en stelde dat de vakbondseenheid "must be effected 
inside the national federations affiliated with the IFTU and inside the IFTU itself'. 
Gesprekken met de Russische organisaties waren volgens hem enkel mogelijk "as soon as 
these can be regarded as the genuine mandatories of the Russian Trade Unions" . Ook 
vanuit het TUC kwam kritiek bij monde van J.B. Williams : "we cannot permit the secretaries 
to act against official decisions", hoewel hij eraan toevoegde dat de kwestie in Engeland niet 
zo gevoelig lag. Het protest was zo scherp en algemeen dat Edo Fimmen onmiddellijk 
vaststelde dat een verdere samenwerking niet mogelijk was. Hij beklemtoonde dat de houding 
van het I W tegenover de Ruhr-bezetting hem sterk had ontgoocheld, maar beweerde steeds 
"in good faith" te hebben gehandeld. Hij bleef van mening dat alle eerlijke voorstellen tot 
samenwerking moesten onderzocht worden, want "the Russian trade unions are trying to free 
themselves from the Communist Party"353. Door met hen te onderhandelen zullen ze 
aangemoedigd worden om in die richting verder te werken. 'T regard the united Front as the 
only means of saving the working class"354, was zijn besluit 

De rW-top aarzelde echter om het ontslag van Fimmen te aanvaarden. Het was immers 
duidelijk dat zijn vertrek verscheurende gevolgen zou kunnen hebben in diverse organisaties, 
want Fimmen had een hoge morele autoriteit. Er was ook aarzeling bij de formulering van het 
standpunt met betrekking tot de eenheidskwestie. Comeel Mertens zocht een compromis; het 
I W zou zich niet tegen de eenheid verzetten - hij noemde dit zelfs "of supreme importance" -
maar eenheid was enkel mogelijk in het kader van de nationale centrales en het I W en dus 
volgens de statuten van het I W . Jouhaux bood hierop aan Fimmen een uitweg. Indien hij 
zich bij deze zienswijze aansloot, dan kon hij blijven. Edo Fimmen stemde echter als enige 
tegen de motie Mertens en veroorzaakte hiermee bewust zijn eigen ontslag. Hij ging wel in op 
de vraag om niet onmiddellijk te vertrekken en een geschikt moment af te wachten. Maar toen 

349 Rapport van Fred Bramley over Management Committee van 3 augustus 1923 (MRC, TUC-archives 
292/915/4) 
350 IFTU, Management Committee, Minutes, 3 augustus 1923 (MRC, TUC-archives 292/915/4) 
351 idem 
352 idem 
353 De stelling dat Russische vakbonden en organisaties die lid waren van de Profïntern totaal onderworpen 
waren aan de de KPSU en dat elke onafhankelijkheid in denken en doen volledig werd geëlimineerd is ontstaan 
na het Bolsjeviseringsproces en de daaruit volgende katastrofes van de zgn. Derde Periode (1928-1933) Dat de 
realiteit tot 1925 veel complexer was wordt onder andere aangetoond in : Kevin Macdermott, The Czech Red 
Unions, 1928-1929. A study of their relations with the communist party and the Moscow Internationals, (New 
York, Columbia Press, 1988) 
354 IFTU, Management Committee, Minutes, 3 augustus 1923 (MRC, TUC-archives 292/915/4) 
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midden oktober de ADGB zich verwonderd afvroeg waarom Fimmen nog steeds op post was, 
vertrok hij, want hij wilde niet de indruk wekken zich vast te klampen aan een goed betaalde 
job355. 

Het nieuwe TUC 

Toen Edo Fimmen in september als gast het TUC-congres in Plymouth bijwoonde het hij de 
Britten verstaan dat dit zijn laatste optreden als IW-secretaris zou zijn. Hij weigerde de steun 
die ze hem aanboden. Fimmen wou er zich niet toe verbinden de zwijgplicht die het I W van 
hem als secretaris eiste te respecteren en kon het ook niet meer opbrengen om de politiek van 
het I W te verdedigen356. De Britten besloten daarop dat er in de gegeven omstandigheden 
niet veel voor Fimmen te doen was, maar het TUC "expressed regret at the circumstances 

O C T 

which had ended in Mr. Fimmen's severance from the Federation" 

Wie gedacht had dat nu Fimmen weg was, de belangrijkste opponent van de IW-politiek was 
uitgeschakeld, had zonder de Britten gerekend. Het Britse TUC en de Labour partij, die in de 
woorden van J.B. Williams in de praktijk een eenheidsfront hadden, want er waren 
communisten zowel binnen labour als binnen het TUC, keken met andere ogen naar de 
kwestie dan de continentale Europese vakbondsleiders. Binnen de Britse vakbeweging werd 
met een zekere bewondering gekeken naar de eerste resultaten van de Sovj et-economie en het 
TUC eiste van de Britse regering dat ze het internationale isolement van de Sovj et-Unie zou 
doorbreken. 

Na een krappe verkiezingsoverwinning bracht Ramsey Macdonald in december 1923 een 
minderheidsregering van Labour op de been, waarin IW-voorzitter Thomas minister werd, 
waardoor hij binnen het I W ontslag moest nemen. Eén van de belangrijkste realisaties van 
deze regering, die eenjaar later al zou vallen, was precies het doorbreken van het 
internationale isolement van de jonge Sovj et-Unie door het herstel van de 
handelsbetrekkingen. Het was een uiting van sympathie vanwege Labour voor de Russische 
regering en haar pogingen tot een sociale revolutie, zonder dat men daarmee het communisme 
goedkeurde358. Eén van de Russische delegatieleden die met Macdonald kwam onderhandelen 
was M. Tomskij, de voorzitter van de Russische vakbondsfederatie. Hij werd door het TUC 
met veel respect ontvangen en onderhouden, hetgeen de deur opende voor meer persoonlijke 
en goede relaties tussen de Britse en de Russische vakbeweging. 

Eén van de neveneffecten van de toetreding van Labour tot de regering was dat de meer 
gematigde leden van de General Council van het TUC minister werden, waardoor het veld 
open lag voor de meer links georiënteerde leden. Dit had belangrijke gevolgen voor het TUC, 
maar ook voor het I W , waar niet alleen Thomas verdween, maar A.A. Purcell als zijn 
vervanger lid werd van het Bureau. Purcell was in 1920 in Moskou aanwezig geweest bij de 
stichting van de Internationale Vakbondsraad. De komst van Purcell naar Amsterdam wekte 
bij de leiders van de continentale bonden afgrijzen. Bovendien kwam binnen het TUC ook het 

355 Edo Fimmen aan Fred Bramley, 16 november 1923 (MRC, TUC-archives 292/915.5/3) 
356 Edo Fimmen aan Fred Bramley, 16 november 1923 (MRC, TUC-archives 292/915.5/3) 
357 TUC, International Committee, Minutes, 10 december 1923 (MRC, TUC-archives 292/901/1) 
358 H. Clegg, A History ofBritisch Trade Unions since 1889. Vol II, 1911-1933, (Oxford, Clarendon, 1985), p. 
363. 



voorzitterschap van het invloedrijke International Committee in handen van de eveneens 
linkse G. Hicks359. 

Op zijn congres van september 1923 in Plymouth besliste het Britse TUC formeel om, de 
internationale vakbondseenheid op de agenda van het I W te plaatsen. Net zoals de kwestie 
Fimmen via de betrokkenheid van de machtige ITF en enkele andere beroepsinternationales 
bedreigend was voor de interne cohesie van Amsterdam, was dit Britse streven dat ook. De 
sterkste nationale centrale en financiële hoeksteen van het I W was in de ogen van velen een 
onbetrouwbare partner geworden. 

De nieuwe Britse IVV-delegatie trad voor het eerst aan op 8 november 1923, een week na het 
ontslag van Edo Fimmen en de dag voordat een vergadering met de IBS zou plaatsvinden 
waarop het IW-bestuur eens en voorgoed de deur voor Moskou wou afgrendelen. Meteen 
werd duidelijk dat niet alleen de eensgezindheid in de eenheidskwestie verdwenen was, maar 
ook dat het machtige TUC veel omzichtiger werd behandeld dan de solitair Fimmen. Purcell 
stelde dat "the English desire to know what is being done by the International Federation of 
Trade Unions with a view to establishing unity"360. Deze vraag bracht de rest van het bestuur 
in verwarring en was aanleiding tot een Babylonische discussie over de vraag onder welke 
voorwaarden en met welk objectief eventuele onderhandelingen met de Russen mochten 
doorgaan en of aan het aanknopen van gesprekken al dan niet voorafgaande voorwaarden 
mochten worden gekoppeld. Léon Jouhaux werd er wanhopig van en vreesde dat het zelfs niet 
mogelijk zou zijn eenheid te brengen in eigen kring, laat staan met anderen. Het enige punt 
waarover allen, ook de Britten, het eens waren, was dat het I W niets te maken wilde hebben 
met het RVI. Dit stelde Leipart in staat om een compromis te formuleren door aan het Bureau 
de toestemming te geven : "to participate in negotiations with the National Russian Trade 
Union Executive to the exclusion of the Red Union International, on the sole basis of the 
Rules and general policy of the International Federation of Trade Unions in order to attempt 
to establish international working-class unity". Dit was echter slechts een tactische zet om de 
eenheid binnen het I W te bewaren, want hij voegde eraan toe dat "even the most far-
reaching concessions on our part would not have the effect of securing the co-operation of the 
leaders of the Communist movement"361. Voor de Britten was het echter een stap in de goede 
richting en ze gingen akkoord in de veronderstelling dat er werkelijk onderhandelingen 
zouden starten 62. 

Het was van het grootste belang dat er binnen het rW-bestuur van 8 november een akkoord 
was, omdat de dag nadien het Management Committee met de IBS samenkwam om de 
kwestie te bespreken. Men was er immers van op de hoogte dat binnen diverse 
beroepsinternationales de discussies nog niet afgerond was. De Russen hadden de IBS als 
achterdeur om het rVV binnen te komen ontdekt en legden contacten met verschillende 
organisaties. In september had de IBS van de voeding als eerste en voorlopig enige 
beroepsinternationale de Russische voedingscentrale als lid toegelaten. Ook de Internationale 
Metaalarbeiders Federatie (IMF) had contacten gehad met de Russische 
vakgenoten. Vertegenwoordigers van IMF en de Russische Metaalarbeiders bond onmoetten 
elkaar in september 1922 in Stockholm, in december 1922 in de rand van het vredescongres 
van Den Haag en in mei 1923 in Friedrichshafen. Ook op deze ontmoetingen stelden de 

Idem, p. 379. 
IFTU, Management Committee, minutes, 8 november 1923 (MRC, TUC-archives 292/915/10) 
alle citaten idem 
TUC, General Council, minutes, 12 december 1923 (MRC, TUC-archives 292/20/7) 
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Russische onderhandelaars zich vrij tegemoetkomend op . De Fransman Léon Jouhaux 
toonde zich bezorgd om deze ontwikkeling en vond dat de IBS "adopted measures which are 
at variance with the decisions of the IFTU", maar voor de Brit Purcell konden de pogingen 
van de IBS om in contact te komen met Russische vakbonden beschouwd worden "as 
attempts to see how the land lies /.. ./it would be wrong on our part to oppose these attempts". 
Een overgrote meerderheid volgde echter het voorstel van het Bureau, zoals het eerder door 
Comeel Mertens was geformuleerd. Eenheid was enkel mogelijk op basis van de statuten van 
het I W . De IBS verklaarden zich in meerderheid akkoord om het I W te consulteren bij elk 
initiatief dat verder ging dan het strikte beroepsdomein. Op basis van de resolutie Mertens 
werd op 11 december 1923 een nieuw schrijven aan Moskou gericht, waarop pas op 7 
februari 1924 een afwijzend antwoord werd ontvangen. Deze radicale houding van de Russen 
was een zegen voor het anti-communistische afwijzingsfront binnen het I W . 

Voorzitter Purcell 

Het was de bedoeling dat op het tweede regulier IVV-congres van 1924 te Wenen de interne 
verdeeldheid omtrent de eenheidsvraag zo goed mogelijk werd toegedekt. Het I W -
secretariaat kon echter niet beletten dat het Britse TUC in het offensief ging. Fred Bramley 
noemde het een anomalie dat de Britse regering "should be prepared to negotiate with 
representatives of the Russian Government, while we refuse to do so in our field". Hij werd 
hierin gesteund door de ITF en de Denen, met als gevolg dat het congres de ontwerpresolutie 
van het Bureau, waarin werd gesteld dat "there is no object in the International Federation of 
Trade Unions taking any further steps"364, moest wijzigen en een meer gematigde koers ging 
varen, die het machtige TUC niet bruskeerde. In een nieuwe tekst 'betreurde' het I W de 
blijvende afwezigheid van de All Union Central Council of Trade Unions en kreeg het Bureau 
de opdracht om de contacten voort te zetten "with the object of securing the inclusion of 
Russia in the international trade union movement through the necessary acceptance of the 
Federation Rules and conditions"365. Dit was in feite opnieuw een bevestiging van de motie 
Mertens, maar nog iets diplomatischer geformuleerd. Toch was hiermee een stap gezet die op 
zijn minst de indruk wekte dat eventuele eenheidsonderhandelingen een kans maakten. Later, 
op de Algemene Raad van februari 1925, zou Jan Oudegeest echter beweren dat deze resolutie 
een geste geweest was naar de Britten gezien de bijzondere politieke omstandigheden - een 
labour regering die handel met Rusland wou366. 

Nog in Wenen werd AA. Purcell tot IW-voorzitter verkozen in opvolging van Thomas. Het 
was binnen het I W vanzelfsprekend dat de grootste nationale centrale, die ook de grootste 
financiële bijdrage leverde, recht had op het voorzitterschap. Omdat Purcell dat jaar voorzitter 
was van het TUC, schoven de Britten hem naar voren. En hoewel dit zowat iedereen deed 
huiveren - "Ein Mensch ohne Kultur, ohne Wissen und ohne Erfahrungen"367 - , zagen de 
overige organisaties zich verplicht om de kandidatuur te aanvaarden. Achteraf zou blijken dat 
dit met de grootste tegenzin was gebeurd en dat er van bij de aanvang afspraken gemaakt 
waren om Purcell te isoleren. 

Denis MacSHANE, International Labour..., o.c., p. 33 
The Activities ...1922 and 1923, o.c. p. 93 
idem, p. 367 
TUC, intern rapport over de Algemene Raad van februari 1925 (MRC, TUC-archives 292/151/3) 
J. Sassenbach, Erinnerungen, o.c, p. 162. 
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Van 8 tot 22 juli, aansluitend op het vijfde Komintern-congres, hield de Profintern zijn derde 
congres in Moskou, waar de eenheidsvraag en het IW-standpunt van Wenen uiteraard de 
belangrijkste gepreksonderwerpen waren. Vooral Tomskij van de Russische vakbeweging 
stond vrij positief tegenover het I W-aanbod. Ondanks zekere meningsverschillen werd 
uiteindelijk in een resolutie de bijeenroeping van een internationaal eenheidscongres 
gevraagd. De Russische vakbonden wilden de eenheid realiseren door middel van een fusie, 
na een algemeen congres, terwijl Amsterdam dus eigenlijk sprak over een toetreding van de 
Russische vakbeweging, die zich dan ook aan de bestaande statuten diende te onderwerpen. 
Met dit alles kwam echter wel de bestaansreden van de Profintern in vraag, wat tot nieuwe 
spanningen leidde tussen Tomskij en Lozovskij, spanningen die evenwel waarschijnlijk voor 
het I W verborgen bleven. 

Na het IVV-congres van Wenen bleef het TUC erop aandringen dat het I W-secretariaat 
contact zou opnemen met de Russische vakbeweging. Uiteindelijk werd in juli, zes weken na 
het congres, door Oudegeest de eenheidsresolutie naar de AUCCTU gestuurd, waarna er een 
nieuwe correspondentie tussen Amsterdam en Moskou op gang kwam. In een eerste reactie 
vroeg de Russische federatie in een schrijven van 26 juli 1924 aan het I W de organisatie van 
een onvoorwaardelijke internationale conferentie. Het I W reageerde op 11 september 1924, 
met het voorstel dat voordat men kan overgaan tot onderhandelingen het wenselijk zou zijn 
«to have something in writing as a basis for discussion » . 

Op 23 oktober 1924 viel een nieuwe brief uit Moskou in Amsterdam in de bus. Blijkbaar was 
de boodschap positief onthaald, en de Russen bevestigden hun streven naar een « alliance of 
trade unions with an orientation genuinely anti-capitalist... To create one single Trade Union 
International would be the convening of a general joint congress, of a World congress of 
labour »369. Het is deze brief die aanleiding was tot de fameuze geheime correspondentie 
tussen Jan Oudegeest en Léon Jouhaux370. Oudegeest toonde zich ten overstaan van Jouhaux 
overtuigd van « a sincere desire on the part of the Russians to coöperatie with us » en dan 
komt het: «therefore it seems to me it is time we passed to the attack » . Oudegeest 
suggereerde vervolgens hoe dit kon gebeuren : door bijvoorbeeld de Russen te vragen naar 
hun houding tegenover de IAO en naar de destabilisering van de nationale centrales via de 
communistische cellen. Oudegeest vroeg Jouhaux om hierover vooraf overleg te kunnen 
hebben met hem en Mertens, dus zonder de TUC-leden van het Bureau. 

De actie van Oudegeest bevestigt het vermoeden dat de publieke stellingname van 
Amsterdam in de eenheidskwestie slechts één doel diende : het behoud van de interne eenheid 
binnen het I W . Dit vermoeden wordt nog versterkt door het gegeven dat Jan Oudegeest er 
door de IAO-directeur Albert Thomas op het einde van 1925 van op de hoogte werd gebracht 
dat de Russen volgens Tomskij de RVI zouden willen liquideren om tot het I W te kunnen 

368 ITUM, 1924, nr.4, p. 20 
369 idem, p. 21 
370 Deze brief viel in de handen van de Britse IW-secretaris J.W. Brown, die hem op het IW-congres van 1927 
in Parijs publiek zou maken. Het opduiken van deze brief was de rechtstreekse aanleiding tot het ontslag van 
zowel Brown als Oudegeest. Een commissie die op het congres van Parijs de autenticiteit van de brief moest 
onderzoeken, kwam tot de vaststelling dat de brief inderdaad echt was. Oudegeest, die pas toegaf de briefte 
hebben geschreven nadat hem de originele kopie was voorgelegd, verdedigde zich met de stelling dat er 
waarschijnlijk een fout was opgetreden bij de vertaling. De brief heeft voor het verdere verloop van de 
eenheidsdiscussie echter verder weinig belang en bevestigt enkel de grondige tegenstelling tussen de Britse en de 
continentale vakbondsverantwoordelijken zowel op politiek als persoonlijk vlak. 
371 Report of proceedings at the Fourth Ordinary Congres of the IFTU...,o.c, p. 79 



82 

toetreden . Met uitzondering van de Britten en Denen bestond er binnen het I W geen 
bereidheid om communistische organisaties als lid te aanvaarden, onder welke voorwaarden 
ook. Een nationale centrale was echter moeilijker te controleren dan een functionaris en de 
stug volgehouden actie van het TUC in de richting van de eenheid stortte het I W in een crisis 
die bijna driejaar zou duren. 

De Anglo-Sovjet romance 

Op de TUC-conferentie van 1924 in Hull was voor het eerst een Sovj et-delegatie aanwezig, 
die werd aangevoerd door Tomskij. In zijn toespraak tot het congres hield hij een sterk 
pleidooi voor internationale eenheid op vakbondsvlak. Wat hij zei was vrij gelijklopend met 
wat Fred Bramley enkele weken voordien op het I W congres van Wenen had gezegd. 
Tomskij s woorden kregen dan ook in Huil een algemene waardering, waarna Purcell 
voorstelde dat de General Council van het TUC de opdracht zou krijgen om het I W aan te 
sporen tot internationale eenheid374. Dat de General Council een opdracht vanwege een 
congres ernstig nam, zou het I W in de komende maanden ondervinden. 

Na Huil werden de Britten uitgenodigd voor een tegenbezoek aan Moskou, dat plaatsvond in 
de winter 1924. Ze werden er bijzonder warm ontvangen. Een van de delegatieleden was A.A. 
Purcell, die zonet in Wenen tegen de zin van de anti-communistische meerderheid van het 
I W tot voorzitter was verkozen. Purcell zou achteraf beweren dat hij in Moskou niet optrad 
in zijn hoedanigheid van IW-voorzitter, maar binnen het IW-Bureau werd dit niet aanvaard 
en secretaris Oudegeest bracht in een persbericht van 18 december 1924 zelfs openlijk kritiek 
uit op zijn eigen voorzitter. De persverslagen van dit bezoek en de aanwezigheid van hun 
eigen voorzitter deden de meeste nationale centrales vrezen voor nieuwe moeilijkheden met 
hun communistische minderheden. Russen en Britten waren in Moskou overeen gekomen 
"that if necessary, united action should be taken by the All Russian Trade Council and the 
British Trades Union Congress, for the purpose of facilitating and promoting international 
unity"375. Dit was dan, na eenjaar van sluimerende onenigheid, het begin van een openlijke 
confrontatie tussen het Britse TUC en de nationale centrales van het Europese continent. Een 
conflict dat uitdijde naar het secretariaat, waar de Britse secretaris J.W. Brown voortdurend 
met Oudegeest overhoop lag. In Wenen had men de zaak nog kunnen toedekken, van nu af 
aan zou de strijd ook op het publieke forum gevoerd worden. 

De afspraken tussen het TUC en de Russische AUCCTU werden vastgelegd in een schrijven 
van Bramley aan M. Tomskij : aan het I W zal worden gevraagd om een onvoorwaardelijke 
conferentie te organiseren met afgevaardigden van de Russische vakbeweging en de Britse en 
de Russische vakbeweging komen overeen "to act jointly for the purpose of promoting 
International Unity", want, bevestigde Bramley "In Great Britain we take the view that the 

Brief van [Bauer], directeur van het IAO-bureau in Berlijn, van 12 december 1925, waarin hij verslag geeft 
van een vertrouwelijk gesprek met Tomskij over de toenaderingspoging tot Amsterdam en over de werking van 
het Anglo-Sovjet comité. In de marge van deze brief schreef Thomas dat hij hem in januari aan Oudegeest zou 
tonen. (ILO, Albert Thomas Papers Cat 5-0-9) 
373 Over de relatie tussen het TUC en de Sovjet vakbeweging, zie : Daniel F. Calhoun, The United Front. The 
TUC and the Russians, 1923-1928, (Cambridge, University Press, 1976) en V.L. Allen, The Russians are 
coming. The politics ofanti-sovjetism, (Shipley, The Moor press) 
374 Walter Citrine, Men and Work: an autobiography, (Londen, Hutchingson, 1964), p. 89 
375 TUC, Nota van Fred Bramley over de Algemene Raad van het I W van februari 1925 (MRC, TUC-archives, 
292/151/3) 
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development of an all-inclusive International is desirable"376. De rest van het I W , met 
uitzondering van de Denen, bleef echter vasthouden aan het standpunt dat men open stond 
voor een gesprek met de Russische vakbeweging, maar dat toetreding enkel kon op basis van 
de statuten van Amsterdam. De kwestie zat dus muurvast en het gevaar van een scheuring 
binnen de internationale vakbeweging werd acuut toen het TUC besliste om los van het I W 
zijn eigen politiek verder te zetten. 

Toen de Algemene Raad van het I W in februari 1925 samenkwam, groeide de crisis naar een 
climax. Het TUC was op dat moment niet tot een compromis bereid, noch nationaal, noch 
internationaal. Op nationaal vlak bevond de Britse vakbeweging zich in de aanloop van één 
van de moeilijkste industriële conflicten uit haar geschiedenis, een algemene staking, die zou 
uitmonden in een regelrecht fiasco. De initiatieven die op het internationale vlak werden 
genomen, moeten mee in dit kader worden gezien. Het TUC raakte stilaan grondig geïsoleerd 
en stond onder een enorme druk, waaronder het dreigde te bezwijken. 

Ook de rest van het I W was, na het omstreden bezoek van Purcell aan Moskou, niet langer 
bereid om de Britten tegemoet te komen. Purcell en Bramley konden pleiten wat ze wilden in 
februari 1925, ze botsten op een muur van kritiek, hetgeen Bramley tot wanhoop bracht: "It 
appears to be impossible to discuss Russian affairs without getting excited/.../ you can 
discuss any other subject under the sun without getting into that panicky state of trembling 
fear and excitement and almost savage ferocity which you get into when you are discussing 
Russian affairs"377. Zijn voorstel voor een onvoorwaardelijke conferentie met de Russen werd 
verworpen met een overgrote meerderheid van 13 stemmen tegen 6378. Men liet het echter niet 
tot een breuk komen, de deur bleef op een kier. Op voorstel van de Nederlander R. Stenhuis379 

verklaarde het I W zich bereid "to convene a conference in Amsterdam with the All-Russian 
Council of Trade Unions with a view to an exchange of opinions as soon as possible after the 
All-Russian Council of Trade Unions intimitates its desire to be admitted to the IFTU"380. 

De Britten en ook de Russen zagen hierin echter een manoeuver om nieuwe obstakels op te 
werpen. Daarop besloot de General Council van het TUC op 25 februari 1925 in te gaan op 
een suggestie van Tomskij voor de vorming van een Anglo-Russian Joint Advisory Council. 
Deze ARJAC werd formeel opgericht tijdens de conferentie van de Britse en Russische 
vakbeweging van 6 tot 8 april 1925 in London381, en het TUC nam zich voor om, indien het 
I W op zijn standpunt bleef, "to convene a Conference and act in a mediatory capacity 
between the Russians and the I.F.T.U."382. Het TUC-congres van september 1925 in 
Scarborough bevestigde dit en gaf aan de General Council de opdracht "to secure world-wide 
unity of the Trade Union Movement through an all-inclusive International Federation of 

376 T U C , interne nota betreffende de International Unity, International Committee, 1927 (MRC, TUC-archives 
292/915/9) 
377 TUC, Nota van Fred Bramley, februari 1925 (MRC, TUC-archives, 292/151/3) 
378 stemden voor : Edo Fimmen (ITF), Carl Madsen (Denemarken) en de Britten Purcell (TUC), Bramley (TUC), 
Brown (secretaris) en A.J. Cook (Miners International) 
379 Roel Stenhuis (1885 - 1963): Nederlands vakbondsverantwoordelijke en sociaal-democratisch politicus. Van 
1910 tot 1921 voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders en vanaf november 1919, 
voorzitter van het N W . Stenhuis was van 1920 tot 1927 algemeen secretaris van de Internationale Federatie van 
Fabrieksarbeidersbonden. Stenhuis was ook parlementslid en verliet in 1933 de vakbeweging. 
380 TUC, Nota van Fred Bramley, februari 1925 (MRC, TUC-archives, 292/151/3) 
381 Het comité zou vijfmaal samenkomen : Londen 17 september 1925, Berlijn 8-9 december 1925, Parijs 30 
juli 1926, Berlijn 23 augustus 1926 en 29 maart - 1 april 1927. 
382 TUC, Nota van Fred Bramley, februari 1925 (MRC, TUC-archives, 292/151/3) 
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Trade Unions". Voor de Russische vakbeweging was dit "the greatest victory yet achieved for 
working-class solidarity and unity."383 

Op 1 december 1925 trachtten delegaties van het I W en van het TUC zonder resultaat de 
meningsverschillen uit te praten. Op de Algemene Raad van december 1925 werden enkel de 
posities van februari bevestigd. Het TUC drukte hierover haar "deep regret" uit, maar 
beklemtoonde tezelfdertijd "that we continue to press for such a conference to be held" . 

Intussen werd in heel Europa de druk op sociaal-democratische organisaties opgevoerd via 
een min of meer gestructureerde eenheidsbeweging, die internationaal vorm kreeg rond een 
aantal tijdschriften, zoals Trade Union Unity in Groot-Brittannië, Unite in België, Eenheid in 
Nederland en Die Einheit in Duitsland. Eén van de drijvende krachten was opnieuw Edo 
Fimmen, die nu echter ook een dermate grote tegenstand in de ITF ontmoette, dat hij zich 

• j o e 

einde 1927 verplicht voelde om zich uit al deze initiatieven terug te trekken 

Eén van de gevolgen was wel dat het TUC nu voor het eerst in eigen land geconfronteerd 
werd met een georganiseerde communistische oppositie. De stichting van de communistische 
Minority Movement, in Londen op 24-25 augustus 1924, was door de Britse vakbeweging 
zeker niet met applaus ontvangen. Dit bewijst onder meer de kribbige reactie van Bramley op 
het bericht dat een Sovj et-delegatie aan het congres van de Minority Movement zou 
deelnemen, bericht dat werd gelanceerd door het I W . De Britten gaf hierop blijk van 
zenuwachtigheid en beschuldigden het lW-secretariaat ervan het TUC bewust in 
moeilijkheden te willen brengen386. Het TUC liet echter aan Tomksij weten dat hun 
aanwezigheid "would tend to militate against the succes of the efforts we are making to bring 
about international trade union unity"387, waarop de Russen beslisten geen delegatie te sturen. 
Dit overtuigde het TUC er dan weer van dat deze zich wel degelijk wilden schikken naar 
bepaalde voorwaarden. Het TUC zou in het vervolg een duidelijk onderscheid maken tussen 
de Russische vakbeweging en de communisten in West-Europa. Eenheid met de Russen was 
volgens de Britten van belang zowel voor de ontwikkeling van de economie als voor de 
wereldvrede. Men mocht volgens Fred Bramley de Russische communisten dan ook niet 
verwarren met de communisten in eigen land : "do not be misled by the types of irresponsible 
individuals that you will find in your respective countries" 

De interne problemen die het TUC tijdens en na de algemene staking in een diepe crisis 
zouden storten, leidden uiteindelijk naar een drastische verandering van het Britse standpunt. 
De relaties met de Russen kregen immers een serieuze dreun toen in juni 1926, na het 
afbreken van de algemene staking, de Russische vakbeweging het TUC openlijk van verraad 
beschuldigde. Dit werd gevolgd door een nieuwe aanval in september, toen Tomskij van de 
Britse regering geen inreisvisum kreeg om het TUC-congres bij te wonen en hij de schuld 
hiervan in de schoenen van het TUC schoof389. 

Toch kwam het niet onmiddellijk tot een breuk, maar binnen de Anglo-Russian Joint 
Advisory Council werden de Britten door de Sovjets wel met hun eigen standpunten 

383 Walter Citrine, visit to Russia (BLEPS, Walter Citrine Papers, 1.4) 
384 rjjjQ General Council, minutes, 16 december 1925 (MRC, TUC-archives 292/20/7) 
385 R. Tosstorff, Unity ..., o . c , p. 103 
386 TJJ^ G e n e r a l Council , minutes, 29 december 1924 (MRC, TUC-archives 292/20/7) 
387 r f T U , General Council , minutes, 6 februari 1925 (MRC, TUC-archives 292/151/3) 
388 idem 
389 TxJC-nota, "summarised History of Anglo-Russian Joint advisory council", 1927 (University of North 
London , Marjorie Nicholson Papers, box 4) 
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geconfronteerd. In februari 1926 kwam uit Moskou de vraag wanneer het TUC nu eindelijk 
zijn voornemen om zélf, los van het I W , een initiatief te nemen, in praktijk zou brengen. In 
mei volgde dan het incident waarbij het TUC vanuit Moskou van verraad werd beschuldigd, 
waardoor de vriendschap plots sterk verkilde. Tijdens de vergadering van de ARJAC van 23 
augustus 1926 in Berlijn was er dus al een diepe kloof tussen beide partners, maar toch 
kwamen ze nog overeen dat het TUC binnen het I W zou pleiten voor de organisatie van een 
onvoorwaardelijke conferentie. Het was G. Hicks die deze opdracht uitvoerde op de 
Algemene Raad van het I W van 12-14 januari 1927. Zijn voorstel werd echter opnieuw 
weggestemd. Nadien verslechterde de verstandhouding tussen Britten en Russen nog verder 
maar toch werd op de ARJAC van maart 1927 nog afgesproken om verdere fricties en 
misverstanden te voorkomen. Kort nadien verscheen er echter een interview met Tomskij in 
het communistische "The Workers Live" waarin hij verklaarde zich door de afspraken binnen 
de ARJAC niet gebonden te weten en op 28 juni beschuldigen de Sovjets in een mededeling 
het TUC van "sabotage, opposition, procrastination and evasion"390. Daarop schortte het TUC 
de werking van de ARJAC voorlopig op. Op het TUC-congres van september 1927 van 
Edinburgh werd dan beslist om niet verder met de Russen te praten "so long as their present 
attitude and policy are maintained" 

Dit was meteen ook het voorlopige einde van de eenheidsdiscussie binnen het I W . Het Britse 
TUC zou zich na het IW-congres van 1927 in Parijs conformeren aan het continentale 
standpunt. Meer zelfs, de bittere ervaring van het Anglo-Sovjet Committee maakte van het 
TUC in het volgende decennium één van de meest onverzettelijke anti-communistische 
organisaties. De Britten moesten echter eerst nog de prijs betalen voor hun koppigheid uit het 
verleden. Zowel voorzitter Purcell als secretaris Brown overleefden de kwestie niet. Het I W 
had de Britten en hun geld echter nodig, zodat er snel een basis ontstond voor een hernieuwde 
samenwerking, met ditmaal een niet gecontesteerd Brits voorzitterschap. 

Walter Citrine 

Met Walter Citrine kwam een overtuigde anti-communist aan het hoofd van het I W : «the 
communist is as alien to the working class movement as the conservative. That is the line 
upon which I have been proceeding since I have been Secretary of the TUC » 

Het duurde echter jaren voor de eenheidsvraag opnieuw op de agenda van de internationale 
vakbeweging kwam. Het anti-communisme van het I W werd gecounterd door een nieuw 
ultra-links sectarisme in Moskou, waarbij sociaal-democraten als fascistische huurlingen 
werden afgeschilderd, « Trying to reach any agreement with them would be just 
ludicrous »393. Opnieuw was er een externe dreiging nodig, met in zich een potentieel 
oorlogsgevaar, om dit status quo te doorbreken. De machtsovername door het nazisme in 
1933, met het verlies van de machtige Duitse vakbeweging en het toenemende succes van 
autoritaire bewegingen in de rest van Europa, maakten dat sociaal-democraten en 
communisten opnieuw gingen nadenken over samenwerking, zowel op het nationale als het 
internationale terrein. 

Knipsels uit The Workers 's Live (University of North London, Marjorie Nicholson Papers, Box 4) 
391 TUC-nota, "summarised History of Anglo-Russian Joint advisory council" (University of North London, 
Marjorie Nicholson Papers, Box 4) 
392 Walter Citrine, Diaries, a visit to Italy, 1928 (BLPES, Citrine papers, dossier 1.5) 
393 D. Calhoun, The United Front. The TUC and the Russians, o.c., p. 392. 
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Het I W ondervond bovendien dagelijks dat de vakbeweging alleen de strijd tegen het 
fascisme niet kon voeren. In zijn openingsrede op het IW-congres van Brussel van 1933 
stelde voorzitter Citrine dan ook dat eenheid noodzakelijk was, « we must present a United 
Front to the enemy », maar «it must be based upon the principles of democracy and freedom. 
We cannot ally ourselves with those who deny these principles »394 . Hij zocht dus de eenheid 
binnen de democratische wereld en liet zeer duidelijk blijken dat hij dit vooral zocht over de 
oceaan : « I appeal particularly to the Trade Unionists of the United States. They too inherit 
the great tradidtion of freedom and democracy which is ours ». Deze beklemtoning van 
democratie en vrijheid van vereniging liet weinig ruimte voor samenwerking met Russische 
organisaties. De Britse IW-leiding zag meer brood in de samenwerking met wat tien jaar 
voordien nog zou omschreven zijn als « burgerlijke » krachten dan met radicale elementen ter 
linkerzijde. 

Het tot stand komen van het volksfront in Frankrijk in de zomer van 1934 was echter 
eveneens een nieuw gegeven, dat in de volgende maanden aan belang zou winnen omdat de 
Komintern dit als model ging promoten. Er kwam daardoor ook in de andere landen nieuwe 
druk van communistische bewegingen die, in tegenstelling tot tien jaar voordien, niet langer 
marginale groepjes waren. De Franse vakbeweging volgde op zekere afstand de politieke 
ontwikkelingen en in maart 1936 fuseerden CGT en CGTU3 5. De communisten hadden 
behoorlijk wat water in de wijn gedaan om de fusie mogelijk te maken, onder andere door te 
aanvaarden dat de CGT lid bleef van het I W . Bovendien verwierven communisten nu 
opnieuw binnen het I W een niet onbelangrijke positie en zou de anti-communistische taal 
van Léon Jouhaux heel wat matiger worden. 

Intussen waren de Russen een nieuw charmeoffensief gestart. In 1935 waren de emoties om 
wat zich in 1926 had voorgedaan in zoverre bekoeld dat het voor de Britse vakbeweging 
mogelijk leek om een uitnodiging voor een bezoek van de algemene secretaris, Walter Citrine, 
aan de Sovjet-Unie te aanvaarden. Citrine trok dus, net als zijn voorganger Purcell, niet in zijn 
hoedanigheid van IW-voorzitter naar Moskou, maar dit keer leidde dat niet tot een interne 
crisis. Hij kon er dan ook moeilijk van verdacht worden een « agent van Moskou »te zijn. 

Het bezoek vond plaats tussen 14 september en 28 oktober 1935 en zou geen succes worden. 
Op 23 september ontmoette hij de opvolger van M. Tomskij, N. Shvernik396, die meteen het 
onderwerp van de internationale vakbondseenheid aankaartte. Citrine repliceerde dat hij geen 
mandaat in die zin had en dat de Britse arbeidersbeweging in staat was de strijd tegen oorlog 
en fascisme te voeren « without the assistance of the communist party »397. Op de vraag of het 
TUC bereid was om een gezamenlijk comité met de Russische vakbeweging op te richten, 
antwoordde hij met een verwijzing naar de « bitter experience » van 1926 en naar zijn positie 
als IW-voorzitter, « we must not be drawn into any action which would be misunderstood by 
the IFTU ». Daarop haalden de Russen de trukendoos boven. Ze informeerden Citrine 

394 The Activities ... 1930-1932, o.c, p. 326 
395 Danielle Tartakowski, "La reunification de 1936", in Piene Cours-Salies, René Mouriaux (eds), L 'unité 
syndicale en France. Impasses etchemins (1895-1995), (1995, Syllepse), pp. 79-87. 
396 Nikolai Mikhailovich Shvernik (1888-1970): Russisch vakbondsverantwoordelijke en communistisch 
politicus. Shvernik werd in 1925 lid van het Centraal Comité van de KPSU en was een trouw volgeling van 
Stalin. Leidde de Sovjet vakbeweging van 1930 tot 1944. Voorzitter van de Opperste Sovjet van 1946 tot 1953 
en lid van het Polibureau tot aan de dood van Stalin in maart 1953. Werd na de dood van Stalin gedegradeerd, 
maar wist zich te handhaven en werd van 1957 tot zijn pensioen in 1966 opnieuw volwaardig lid van het 
Politbureau. 
397 Walter Citrine, Diaries (BLEPS, Walter Citrine Papers, 1.19) 
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« vertrouwelijk » dat er gesprekken gaande waren tussen de Komintern en de SAI, dat er in 
verschillende landen, waaronder België, een eenheidsfront op stapel stond en dat enkel de 
Britse en Tsjechische socialisten nog in de weg stonden398. Het I W zou ook al beslist hebben 
om contacten te leggen met de Profintern. Dit bracht Citrine, die wekenlang afgesneden was 
van elke communicatie en de berichten dus niet kon controleren, in verwarring. De Sovjets 
overspeelden echter hun hand door hem op verschillende « volksvergaderingen » publiek 
onder druk te zetten door middel van een vragenregen over de internationale eenheid. Hij 
kwam tot de conclusie dat « the whole thing was a frame-up » en de bom barstte op 21 
oktober tijdens een ontvangst op het Paleis van de Arbeid in Moskou. Tijdens een gesprek dat 
opnieuw ging over dezelfde eenheidskwestie, bleek een persoon die niet persoonlijk aan 
Citrine was voorgesteld, Lozovskij, de voorzitter van de Profintern te zijn. Citrine vermoedde 
dat hij in een valkuil was getrapt, opgezet om hem te compromitteren en verliet woedend de 
bijeenkomst: « You have tried to trick me. It is the old story, you can't play straight. »399 

Zijn conclusie, eens terug in Londen, loog er dan ook niet om en hij maakte een vernietigend 
rapport over de Russische vakbeweging, die volgens hem over « no real independence » 
beschikte en « an organ of the Sovjet Government» was. De vakbond was afhankelijk van de 
regering en de regering was in handen van de partij400. Intern verklaarde hij bovendien dat 
« he has observed less hesitation to express one's opinion in Germany than in Russia » . 
Later zou hij over zijn bezoek nog een boek publiceren, « I searched for the Truth in 
Russia »402, waarin hij deze conclusies uitgebreid zou illustreren. Wat Citrine en het TUC 
betrof was hiermee het laatste woord over de eenheidskwestie gezegd, maar ditmaal kwamen 
de problemen van het continent. 

De nieuwe CGT 

De berichten die Citrine in Moskou kreeg betreffende het politieke eenheidsfront, mogen dan 
in belangrijke mate wensdromen van de Sovjets geweest zijn, er was politiek één en ander in 
beweging in Europa, waardoor het I W het geleidelijk aan moeilijk zou krijgen om zijn 
principieel afwijzende houding te handhaven. 

Op de Algemene Raad van het I W van 27-29 augustus 1934 had Léon Jouhaux nog 
verklaard dat«the ouvertures of the Communists and of the Red International of Labour 
Unions at Moskou for the united front and for unity of action are manoeuvres devoid of any 
sincere intention »403. Anderhalfjaar later was hij de baas van een met de communistische 
CGTU herenigde CGT en moest hij zijn standpunten aan de nieuwe situatie in Frankrijk 
aanpassen404. De eengemaakte CGT zou van nu afgaan pleiten voor internationale eenheid. 
Ze werd daarin gesteund door de Spaanse en de Noorse confederaties. 

398 Het bezoek van Citrine viel samen met het begin van de oorlog tussen Italië en Abessinië, hetgeen de 
aanleiding was voor een initiatief van de Komintern, die een uitnodiging richtte naar de uitvoerende besturen van 
SAI en I W voor een gezamenlijke actie tegen de oorlog. Op 7 oktober zou het Uitvoerend Bestuur van de SAI 
deze uitnodiging afwijzen. Niet alleen de Britten en de Tsjechen waren tegen, maar ook de Zweden, Denen en 
Nederlanders. Zie hierover, Julius Braunthal, History of the International, o.c, p. 482. 

99 Walter Citrine, verslag van bezoek aan Rusland, (BLPES, Walter Citrine Papers, dossier 1.21) 
400 Nota van Walter Citrine, 26 november 1935 (Kheeler Center, David Dubinsky Papers, 5780/2, box 47, ff la-
b) 
401 Hans Gottfurcht aan Walter Schevenels, 31 december 1942 (AdsD, Hans Gottfurcht Box 21) 
402 Walter Citrine, I Searched for the Truth in Russia, (London, Routledge, 1936) 
403 TUC, Rapport betreffende de Algemene Raad van Weymouth, 27-29 augustus 1934 (MRC, TUC-archives 
292/901/4) 
404 Zie hierover : Guy Bourdé, La défaite du front populaire, (Paris, Maspero, 1977) 
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De kwestie werd voor het eerst grondig besproken op het IW-congres van juli 1936 in 
Londen. De socialistische verkiezingsoverwinningen in Frankrijk en Spanje, en de geslaagde 
algemene stakingen in Frankrijk en België lagen nog vers in het geheugen, vandaar dat het 
« volksfront» - concept op dit congres een gunstig onthaal kreeg. Temidden van een 
oprukkend fascisme zag de internationale vakbeweging de zon door de wolken prikken. De 
oproep tot eenheid van de Noorse, Franse en Spaanse afgevaardigden werd dan ook positief 
ontvangen, temeer omdat Léon Jouhaux de politieke lont uit het debat haalde door zijn 
stelling dat« Any appeal to unity issued by the Congress should be a universal appeal, 
adressed to all »405. Vanuit die optiek was het mogelijk om een oproep te richten aan «the 
national centres of America, Australia, New Zealand, the Far East, USSR, and all other non
affiliated Trade Union Centres, with a view to establishing a united Trade Union Movement 
Throughout the world. »406 

De tegenstanders van de eenheid met de communisten hadden echter nog een slag achter de 
arm. In Londen betuigde het I W ook zijn fundamentele gehechtheid aan de « vrijheid van 
vereniging ». De resolutie die in dit verband werd gestemd, moet worden gelezen in 
samenhang met de eenheidsoproep en was, zoals later zou blijken, door de indieners bedoeld 
als mogelijk wapen tegen een Volksfront met de communisten. 

Het was met deze resoluties in de achterzak dat Citrine naar Washington trok en er in 1937 in 
slaagde om de AFL aan te sluiten. De weg naar Moskou was blijkbaar langer, want het I W -
secretariaat beperkte er zich toe een schriftelijke vraag tot aansluiting te sturen naar de 
Russische vakbeweging, een eerste maal op 29 oktober 1936 . De enige reactie was een nieuw 
extreem polemiserend artikel in de Pravda tegen de « verantwortungslosen, reaktionaren 
Amsterdamer Führer »407, desondanks herhaalde het I W op 23 januari zijn vraag. Op de 
Algemene Raad van juni 1937 kwam er echter vanuit Franse hoek scherpe kritiek op de 
verschillende manier waarop het I W de Russische en de Amerikaanse vakbeweging 
behandelde408. Algemeen secretaris Schevenels zag zich daarom verplicht om de Russische 
vakbeweging opnieuw te contacteren met de vraag tot een gesprek, waarop dit keer zeer 
prompt een positieve repliek kwam. Volgens het bericht van een Duitse spion had dit te 
maken met de vorderende onderhandelingen tussen Komintern en S AI, waarbij de Komintern, 
in het belang van de eenheid, de wens van de S AI zou hebben willen inwilligen om te 
verzaken aan zijn eigen communistische vakbonden. Het internationale vakbondswerk zou 
zich dan volgens die afspraken verenigen binnen het IV\T . 

Het I W week echter niet af van zijn oude standpunt dat praten met de Russische 
vakbeweging mogelijk was, maar niet met de Profintern. Binnen de Komintern was altijd 
kritiek blijven leven op het bestaan zelf van de Profrntern. Fractiewerk van communisten 
binnen bestaande vakbonden was belangrijker dan eigen organisaties, die zich desnoods 
moesten ontbinden. Deze kritiek werd ook herhaald op het zevende Kominterncongres van 
1935, dat de Volksfront-strategie bevestigde. Daartoe was men van communistische zijde nu 
tot veel meer toegevingen bereid dan voor 1928 (al nam men zich voor deze te omzeilen), en 

405 The Activities ...1933-1935, o.c, p.421 
406 idem, p. 459 
407 Pravda, 1 januari 1937. Geciteerd in Erwin Oberlander, Die Moskauer Verhandlungen zwischen IGB und 
Sowjetgewerkschaften, November 1937, International Review of Social History, 1980, pp. 350-394. 
408 IFTU General Council, Warsaw, 30 juni - 3 juli, Summarised Minutes (MRC, TUC-archives, 292/915.2/3) 
en TUC, Report of the General Council meeting of the International Federation of Trade Unions, and the 
conference of International Trade Secretariats, Warsaw, 30 juni - 3 juli (MRC, TUC-archives, 292/915.2/3) 
409 V-bericht van II al , 11 september 1937 (BAP, Reichssicherheitshauptamt abteilung IV, Pst. 3/391) 
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richtte de aandacht zich meer naar de controle van organisaties dan naar programma en 
ideologie410. 

Het volksfront was voor de communisten vooral bedoeld om de eenheid op nationaal vlak te 
herstellen, maar binnen de Komintern bleef Lozovskij het bestaansrecht van zijn organisatie 
verdedigen en pleiten voor een fusie van de beide internationales, het I W en de RVI. 
Komintern voorzitter Dimitrov was het hier echter niet mee eens en betoogde dat de 
Profintern zich moest aanpassen aan de veranderende omstandigheden en zich indien nodig 
moest ontbinden. In een brief aan Stalin van 27 januari 1936 noemde hij de Profintern zelfs 
een hinderpaal op de weg naar de eenheid41'. Het was deze strekking die het haalde en vanaf 
april 1936 begon de liquidatie van de Profintern, die in februari 1937 al zou voltooid zijn. Er 
is dus een merkwaardige gelijktijdigheid tussen de ontbinding van de Profintern en de 
toenadering naar het I W , maar de vraag of die ontbinding inderdaad een tactische zet 
geweest is om de toetreding tot het I W af te kopen, valt ook vandaag nog niet te 
beantwoorden. In ieder geval is het verdwijnen van de RVI geen element geweest in de 
besluitvorming binnen het I W . 

Toen de Russen positief reageerden op de brief van Schevenels van 8 juli 1937 en een I W -
delegatie naar Moskou uitnodigden, zorgde dit voor onrust binnen het Uitvoerend Bureau, 
dat schrik had dat de Russen niet zozeer wilden onderhandelen over aansluiting bij het I W , 
maar wel over een eenheidsfront. Daarom werd het mandaat van de delegatie strikt 
omschreven : «the delegation would only discuss the affiliation of the Russian Trade Unions 
to the IFTU »412. Dus wel aansluiting, maar geen fusie en zeker geen volksfront. 

De vraag rees dan wie naar Moskou zou gaan. Een voorstel om het hele Uitvoerend Bureau te 
sturen stootte meteen op tegenkanting van Corneel Mertens, die weigerde te gaan. Bovendien 
vreesde Citrine dat, indien ze allemaal zouden gaan, ze in Moskou onder druk zouden worden 
gezet om onmiddellijk een akkoord te tekenen. Een voorstel om enkel Jouhaux en adjunct
algemeen secretaris Stolz, die goed Russisch sprak, te sturen, werd door Citrine afgewezen, 
want Citrine wou niet dat de Russen de indruk kregen dat«the situation in France is the 
situation in this international"413. Citrine wou echter zelf ook niet mee gaan en stelde daarom 
voor dat Walter Schevenels zou vertrekken, omdat de algemene secretaris op dergelijk 
belangrijke gesprekken niet mocht ontbreken. Dat argument was echter evengoed van 
toepassing op de voorzitter en de afwezigheid van Citrine mag dan ook verwondering 
wekken, gezien het belang van deze missie. Het is niet onmogelijk dat Citrine niet bepaald 
happig was om naar Moskou terug te keren, nadat hij er twee jaar voordien met slaande 
deuren was vertrokken. Hij drong er trouwens op aan dat de onderhandeling niet in Moskou 
zou plaatsvinden omdat« he feared the Moscow atmosphere »414. Of wou hij zijn handen vrij 
hebben en had hij een vermoeden van wat er kon gebeuren ? 

Moskou, november 1937 

R. Tosstorff, Moskau oder Amsterdam..., o.c, p. 533 
411 idem, p. 535. 
412IFTU, Executive Committee, summarised minutes, 15-16 september 1937 (MRC, TUC-archives 292/915.2/3) 
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De historische onderhandelingen vonden plaats tussen maandag 22 november en zaterdag 27 
november in het Paleis der Arbeid in Moskou. Voor de Central Council of Trade Unions 
waren aanwezig : N.M. Shvemik, P.G. Moskatov en K.I. Nikolaieva en voor het I W dus 
Jouhaux, Schevenels en Stolz. 

Van bij de aanvang van de onderhandelingen bleek dat de Russen vooral aandacht hadden 
voor de internationale strijd tegen oorlog en fascisme, en dat ze hiervoor een concreet 
programma wensten dat« should consist in fighting against the agressor by means of strikes, 
in opposing the production of material of war for the agressors, in refusing to loss then-
ships »415. Daartoe wou men eenheid op internationaal vlak, maar ook in de verschillende 
landen waar die nog niet bestond. Moskatov voegde eraan toe dat wat hen betrof er geen 
onderscheid te maken viel tussen de internationale eenheid en de aansluiting bij het I W , 
waardoor de discussie dus eigenlijk over begrippen ging die door beide delegaties 
verschillend werden geïnterpreteerd. 

Daarop werden van Sovjetzijde zes voorstellen voorgelegd, met name een versterkte strijd 
tegen fascisme en oorlog en het gebruik hiertoe van alle methodes van propaganda en agitatie, 
de organisatie in alle landen van « working-class sanctions against agressor states », hiermee 
werd bedoeld stakingen, transportboycot.. .verder hulp aan Spanje en China en streven naar 
vakbondseenheid in die landen waar die nog niet bestond (hierbij werden uitdrukkelijk de VS 
genoemd) en steun aan het eenheidsfront en volksfront waar dat wel bestond. Daarnaast 
werden drie organisatorische voorwaarden gesteld: de organisatie van een buitengewoon 
congres «in order to strengthen the unity of the Trade Union Movement» en de hervorming 
van het systeem van voorzitters en algemene secretarissen. Ze stelden voor dat het I W in de 
toekomst drie voorzitters en drie algemene secretarissen zou hebben, van wie telkens één voor 
hen zou voorbehouden zijn en dat het lidgeld dat de Sovjets zouden betalen niet zou gebruikt 
worden voor propaganda tegen de Sovj et-Unie. 

De afwezigheid van Citrine zou achteraf van doorslaggevend belang blijken, want de 
delegatie ging nagenoeg met alles akkoord en kwam terug met een tekst die Citrine nooit zou 
hebben aanvaard. Schevenels was niet opgewassen geweest tegen Jouhaux, die door de 
Russen als delegatieleider werd aangezien en er zelf ook naar handelde , hetgeen volgens 
Schevenels het werk enorm bemoeilijkte omdat er binnen de delegatie op meerdere momenten 
meningsverschillen waren. Léon Jouhaux zat dan ook in een moeilijk parket, want hij wist dat 
zijn houding in Moskou een onmiddellijke invloed kon hebben op zijn positie binnen de 
Franse CGT, waar hij dagelijks met communisten aan tafel zat. 

Nadat Schevenels aan hem had gerapporteeerd, was Citrine van oordeel dat de delegatie « had 
gone beyond their mandate, and had agreed to recommend certain conditions which amounted 
to a United Front »417. Bovendien had de delegatie volgens Citrine een zware fout gemaakt, 
want het protocol «ignored the essential point, namely whether the Russian Trade Unions 
conform to the rules and regulations of the I.F.T.U. »418. Dit was een verwijzing naar het 
principe van de « vrijheid van vereniging », dat een jaar voordien nog uitdrukkelijk op het 
IW-congres van Londen was bevestigd. De General Council van het TUC was daarom van 

4,5 Minutes of the Meeting Between Delegations of the International Federation of Trade Unions and of the 
Central Council of Trade Unions of the USSR (Kheel Center, Dubinsky Papers, Box 47) 
416 Vertrouwelijk schrijven van Walter Schevenels aan Walter Citrine, 2 december 1937 (MRC, TUC-archives 
292/915.2/3) 
417 TUC, International Committee, minutes, 21 december 1937 (MRC, TUC-archives 292/901/5) 
418 Walter Citrine aan Corneel Mertens, 14 december 1937 (MRC, TUC-archives 292/915.2/3) 



91 

mening dat de resultaten van de delegatie « should be repudiated »419. Citrine trad hierover in 
correspondentie met voorzitter William Green420 van de AFL en wist zich van diens 
onvoorwaardelijke steun te verzekeren. Green schreef aan Citrine dat« we should not want to 
be identified in any way, shape or manner with the Soviet Trade Unions »421. 

Citrine trok dus goed gewapend naar het Uitvoerend Bureau van 12 en 13 januari 1938. Het 
werd een van de meest stormachtige vergaderingen uit het hele bestaan van het I W , tijdens 
dewelke zowat alle IW-prominenten om beurt met ontslag of de terugtrekking van hun 
organisatie dreigden. Léon Jouhaux stelde dat de delegatie zich volledig aan haar mandaat had 
gehouden en enkel had onderhandeld over een mogelijke aansluiting van de Russen bij het 
I W . Hij bleef het resultaat verdedigen en stelde dat men dit akkoord ook in het bredere kader 
van de internationale situatie van het moment moest zien «It was not possible for him to 
refuse the adhesion of the Sovjet Trade Unions when his country had concluded a pact with 
the USSR. »422. Hij stond echter alleen. Mertens, die met ontslag dreigde indien het protocol 
werd aanvaard, had geen goed woord voor het werk van de delegatie, «the delegation had 
very much exceeded its instructions » en de Russen hadden « impossible conditions » gesteld. 
Citrine sloot zich hier bij aan en benadrukte dat de Sovjets enkel spraken « about unity and 
not about affiliation ». Volgens hem was de delegatie volledig buiten het mandaat gegaan «if 
the delegation had really admitted all this, it seemed difficult that they should remain in 
office ». De houding van het TUC stond vast: «there was not the slightest chance of the TUC 
agreeing to a single word of this agreement, and that, if the IFTU ratified it, there would no 
longer be any place there for the TUC ». Hij voegde eraan toe dat de AFL dezelfde houding 
zou aannemen, er was dus « a danger of division in the IFTU ». In zijn repliek ontkende 
Jouhaux dat er sprake was van eenheid, er was enkel gesproken over aansluiting «the word 
unity had been inserted, although where there was mention of unity with the IFTU, this could 
not mean anything else than affiliation and nothing else ». Op de dreiging van Citrine dat het 
TUC uit het I W zou stappen, repliceerde Jouhaux dat indien de uitkomst van de discussie in 
zijn nadeel mocht uitvallen, de CGT zou blijven,« although he would himself resign » en 
« he was not in the habit of allowing himself to be taken for an idiot», waarop hij de 
vergadering verliet. Daarop werd in afwezigheid en tegen de wil van Léon Jouhaux een motie 
goedgekeurd waarin het Uitvoerend Bestuur de voorwaarden van Moskou als onaanvaardbaar 
verwierp. 

Het woord was dan aan de Algemene Raad van Oslo, waarop een definitieve beslissing moest 
genomen worden. Citrine organiseerde intussen het verzet en richtte zich opnieuw tot de AFL, 
die besliste om in Oslo dezelfde houding als het TUC aan te nemen423. Tegen dit Amerikaans-
Britse blok was geen kruid gewassen. Enkel Léon Jouhaux en de nationale centrales van 
Frankrijk, Spanje en Mexico wilden de Russische voorstellen aanvaarden. De Algemene Raad 
van Oslo deed echter meer dan de voorstellen verwerpen. Volgens het TUC was de situatie 
sinds het IW-congres van Londen in 1936 dermate gewijzigd dat de Londense resolutie 
moest worden teruggetrokken. Het was nu immers weer gebleken dat het eenheidsdebat 
dermate verscheurend was dat een uiteenvallen van de internationale vakbeweging niet 
ondenkbaar was. Daarom besliste het anti-sovjet blok om de kwestie te ontmijnen en « not to 

4,s TUC, General Council, minutes, 22 december 1937 (MRC, TUC-archives 292/915.8/2) 
420 William Geen (1872-1952): Amerikaans vakbondsverantwoordehjke. Begon zijn loopbaan in de 
Amerikaanse vakbeweging als secretaris-schatbewaarder van de United Mine Workers of America (1912-1924) 
en werd na het overlijden van Samuel Gompers in 1924 voorzitter van de AFL. 
421 William Green aan Walter Citrine, 4 januari 1938 (MRC, TUC-archives 292/915.8/2) 
422 IFTU, Executive Committee, 12-13 januari 1938, Affiliation of the Trade Unions of the USSR, detailed 
minutes (MRC, TUC-archives 292/915.2/3) 
423 AFL, Executive Council, minutes, 25 april - 5 mei 1938 (GMMA, AFL-CIO archives) 
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proceed further with negotiations with the Central Council of Trade Unions of the USSR ». 
Jouhaux waarschuwde nog dat, gezien de instabiele situatie in Europa, te verwachten viel dat 
« very shortly some of their Governments, in order to be able to face the European situation, 
let alone a world situation, would be appealing to the Russian Government and asking for its 
help, whereas they, the representatives of the workers, would have declared they wanted no 
contact with the Russian organizations »424. De anti-sovjet coalitie hield echter stand en het 
I W sloot, met veertien stemmen tegen zeven, de deur voor de neus van Moskou. 

Peace seaking nations 

Normaal was dit het einde van de discussie geweest. De opening die in Londen was 
gecreëerd, was opnieuw een tactische zet gebleken ten behoeve van een belangrijke nationale 
centrale, de CGT. Opnieuw was duidelijk geworden dat een overgrote meerderheid binnen het 
I W eigenlijk niets met de communisten noch in hun eigen land, noch uit Moskou te maken 
wilde hebben. 

De woorden die Jouhaux in Oslo sprak, zouden echter al gauw profetische betekenis krijgen. 
Wat hij voorspelde gebeurde precies. De verslechterende internationale toestand en het acute 
oorlogsgevaar leidden ertoe dat o.a. in Groot-Brittannië een nieuwe doctrine werd gelanceerd, 
die erop gericht was om met een verbond van « peace seaking nations » Duitsland te 
omsingelen. Gedurende maanden werden onder andere met de Sovj et-Unie contacten 
onderhouden, zonder dat de Britse regering erin slaagde een overeenkomst te bereiken. Door 
Labour werden ze hiervoor sterk bekritiseerd. Voor Labour-topman Hugh Dalton425 

impliceerde het Peace Front "one Power and one Power only of any account, and that is 
Russia"426 . Een gemengde Labour en TUC delegatie ging hierover praten met de Britse 
Eerste Minister. Ze hadden een uitvoerig gesprek over de internationale situatie, waarbij de 
Eerste Minister zijn buitenlandse politieke en militaire strategie uiteenzette : «if war broke 
out as a result of German agression, Germany should find herself involved on the eastern as 
well as on the western front »427. 

Bij de bespreking van de mislukte onderhandelingen van het I W met de Russische bonden 
op het TUC congres van 1938 in Blackpool, kwam er daarom een sterk pleidooi voor eenheid. 
Het congres keurde weliswaar de»houding van de General Council goed, maar vroeg meteen 
een nieuw eenheidsinitiatief. Daarop vroeg het TUC in maart 1939 aan het Uitvoerend 
Bestuur van het I W «to extend a further invitation to the Russian trade unions to affiliate on 
the basis of the statutes and rules of the IFTU »428. 

Deze verbazende wending van het TUC in het eenheidsdossier moet dus gezien worden als 
een poging om de buitenlandse politiek van de Britse regering te ondersteunen en derhalve 
sloot de Britse vakbeweging zich aan bij het eenheidspleidooi van de Franse. Zowel de Franse 

424 IFTU, General Council, Oslo, 17-22 mei 1938, summarised report (MRC, TUC-archives, 232/915.2/3) 
425 Hugh Dalton (1887 - 1962): jurist, hoogleraar en Labour-politicus. Als overtuigd anti-fascist maar evenzeer 
vanuit zijn anti-Duitse ingesteldheid slaagde hij er samen met Ernest Bevin in om Labour ervan te overtuigen de 
herbewapeningspolitiek van de conservatieve Britse regering te steunen. Hij werd minister in het oorlogskabinet 
van Churchill en onder andere verantwoordelijk voor de uitbouw van de inlichtingendienst SOE. 
426 Ben Pimlott, Hugh Dalton, (London, Cape, 1985), p. 350 
427 Cabinet Prime Minister, onderhoud met TUC - Labour delegatie, 23 maart 1939 (PRO, Prem 1/322) 
428 T u c ^ G e n e r a l council, minutes, 22 maart 1939 (MRC, TUC-archives, 292/20/7) 



als de Britse regering waren dit standpunt trouwens, volgens informatie van de Duitse 
veiligheidsdiensten, ook gunstig gezind429. 

Op het congres van Zurich van juli 1939 bleef Citrine volledig binnen deze redenering : "a 
union of peace seaking nations could save peace"430. Nu de Britten hun positie hadden 
gewijzigd, zag de stemverhouding er volledig anders uit, maar de rest van het afwijzingsfront 
bleef intact. Het was de AFL die zich als leider ervan aandiende. William Green had al aan 
het TUC laten weten dat hij de Britse houding absoluut niet begreep, hij zag "no sound reason 
which would justify any change in the position assumed by the International Federation of 
Trade Unions at the Oslo conference" , gezien het echte probleem, namelijk de status van de 
Sovjet-vakbeweging, niet was veranderd. Het I W diende te bestaan uit "free, democratie 
national centres existing in democratic countries". De incorporatie van de Sovjet-
vakbeweging "would develop disunity, internal strife, and perhaps the ultimate destruction of 
the International Federation of Trade Unions". Dus, schreef Green, indien het voorstel van het 
TUC in Zurich zou aanvaard worden, dan zal de AFL zich onmiddellijk buigen over de vraag 
"of withdrawing from further affiliation with the International Federation of Trade Unions". 
Het was uiteindelijk de Amerikaanse stem die de doorslag gaf en de Britse resolutie werd 
verworpen met 37 stemmen voor en 46 tegen. 

In dezelfde logica was de afsluiting van het Sovj et-Duitse niet-aanvalspact, zes weken later, 
de reden om de eenheidsbeweging niet verder te zetten. 

Besluit. 

De discussie over internationale eenheid op vakbondsvlak tussen communisten en sociaal
democraten zorgde dus vier maal binnen twintig jaar voor een verscheurend debat, hoewel de 
discussies inhoudelijk nauwelijks te vergelijken zijn. In 1923 was de eenheidskwestie een 
« Fimmen-kwestie », waarbij het I W wel degelijk sterk verveeld zat met de actie van zijn 
algemeen-secretaris en waarbij die actie voor onrust zorgde in enkele nationale centrales, 
maar niet tot zware problemen leidde tussen de nationale centrales onderling. 

Dit veranderde toen, onmiddellijk na het Fimmen-debat, het Britse TUC niet alleen intern 
ging pleiten voor internationale eenheid, maar bovendien zelf stappen in die richting ging 
zetten. Het feit dat het TUC de financiële steunpijler van het I W was en dat de I W -
voorzitter in persoon sterk in deze kwestie was geëngageerd, maakte het tot een potentiële 
splijtzwam. De Brits-Russische liefde was echter van korte duur en het experiment smaakte 
voor de Britten dermate bitter dat ze tot 1939 binnen het I W tot de grootste tegenstanders 
van samenwerking met organisaties uit de Sovj et-Unie konden gerekend worden. 

Met de oproep tot het Volksfront en de realisatie op het terrein van eenheid tussen 
communisten en socialisten in Spanje en Frankrijk begon een voor het r W bijzonder 
ingewikkeld tactisch spel. Door de deur open te zetten voor organisaties uit de hele wereld 
trachtte men de vis te verdrinken, maar Moskou had nu zijn eigen mensen binnen het I W . De 
intrede van de AFL versterkte de rechterflank van het I W echter in voldoende mate om de 
voorstanders van de eenheid met Moskou de pas af te snijden. 

V- bericht van OKW, 24 juli 1939 (BAP, Reichssicherheitshauptamt Abteilung IV, PSt. 3/451) 
TUC, intern rapport Britse delegatie, I W congres Zurich, 5-8 juli 1939 (MRC, TUC-archives 292/915.16/1) 
William Green aan Walter Citrine, 15 juni 1939 (Kheel Center, ILGWU-Papers, 5541 ff 3) 
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Toch blijft de episode van november 1937 bijzonder merkwaardig. Het was het eerste en het 
enige rechtstreekse gesprek tussen Amsterdam en Moskou. Men kan zich afvragen welke 
tactische en politieke overwegingen daarbij een rol hebben gespeeld en of die überhaupt iets 
met vakbondsinternationalisme te maken hadden. Erwin Oberlander heeft de indruk « Dass 
die Verhandlungen vom November 1937 sowohl für die skeptische Mehrheit innerbalb des 
IGB als auch für die Sowjetgewerkschaften in erster Linie den Charakter eines Tests harten, 
wie weit die jeweils andere Seite nach sechzehn Jahren der Konfrontation entgegenkommen 
würde » . Op basis van de interne documenten van het I W , de gedetailleerde verslagen van 
het Uitvoerend Bestuur en de correspondentie van voorzitter Citrine, lijkt het me vast te staan 
dat er geen sprake is geweest van een bewuste zet in die richting. Het lijkt er meer op dat de 
onderhandelingen een tactische zet geweest zijn voor de anti-communistische meerderheid 
binnen het I W om eens en voorgoed de deur te kunnen sluiten. Zelfs indien de Sovjets met 
alles wat het I W wilde hadden ingestemd, dan bewijst de correspondentie tussen Citrine en 
Green dat ze nooit als lid zouden zijn aanvaard. 

Toen de discussie in feite gesloten was, werd ze opnieuw geopend door het Britse TUC, 
ditmaal uitsluitend vanuit het quasi militair-strategisch perspectief van de verdediging van 
Groot-Brittannië en het Britse streven naar de politieke en militaire omsingeling van Nazi-
Duitsland. Het wantrouwen tegenover de communisten was binnen het I W daarvoor te sterk, 
hoewel de AFL nodig was om de meerderheid in stand te houden. 

Erwin Oberlander, o.c., p. 359 


