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Ondergeschikte of Partner 

De moeilijke relatie tussen het IW als koepel van nationale centrales en de 
beroepsinternationalen433. 

« Nur innerhalb der Berufe herrscht der wahre Kampfgeist», (Charlie Cramp) . 

De eerste Internationale Beroepssecretariaten (IBS) ontstonden lang voor er sprake was van 
een algemene vakbondsinternationale. In de rand van de twee internationale 
arbeiderscongressen van 1889 in Parijs, waaraan minstens 470 vakbondsafgevaardigden 
deelnamen435, kwamen verschillende beroepsgroepen informeel samen, hetgeen in de loop 
van het volgende jaar werd gevolgd door de oprichting van de eerste beroepsinternationales. 
De internationale federaties van de Typografen en Drukkers, de Hoedenmakers, de 
Sigarenmakers en Tabaksbewerkers en de Schoenmakers gaan terug tot 1889, terwijl de 
Metaal, Hout en Textielvakbonden tijdens het tweede congres van de Tweede Internationale, 
van 1891 te Brussel, de gelegenheid vonden om organisatorische banden aan te knopen. Toen 
in 1901 het Internationaal Secretariaat van Nationale Vakbondsfederaties (IS) werd gesticht 
waren er 17 IBS actief, een groep die tegen 1914 aangroeide tot 28436. Het was een 
heterogene verzameling met zowel organisaties van ambachtelijke beroepen zoals 
schoenmakers, hoedenmakers, kleermakers, e.d.m. als organisaties van de industriearbeiders 
in textiel, metaal, transport, bouw en mijnbouw. Slechts enkele van deze IBS, zoals die van de 
Transport en die van de Metaal, zouden zich ontwikkelen tot volwaardige organisaties. 

De Internationale Beroepssecretariaten waren ontstaan vanuit een aantal functionele 
behoeften, zoals de overdracht van het lidmaatschap en de eraan verbonden rechten bij 

433 Tijdens de voorbije jaren zagen een hele reeks monografiën het licht over diverse beroepsinternationales : 
over de International Metalworkers Federation : Denis MacShane, International Labour and the Origins of the 
Cold War, (Oxford, University Press, 1992), over de Miners' International Federation : Karl Georg Herrmann, 
Die Geschichte des Internationales Bergarbeiterverbandes, 1890-1939, (Frankfurt am Main, Campus Verlag, 
1994) en Peter Rütters, Der Internationale Bergarbeiterverband 1890-1993: Entwicklung und Politik, (Köln, 
Bund Verlag, 1995) Over de International Transportworkers Federation : Hartmut Simon, Die Internationale 
Transportarbeiter-föderation. Möglichkeiten und Grenzen internationaler Gewerkschaftsarbeit vor dent Ersten 
Weltkrieg, (Essen, Klartext Verlag, 1993), Bob Reinalda (ed.), The International Transportworkers Federation. 
1914-1945. The Edo Fimmen Era, (Amsterdam, Stichting beheer IISG, 1997) en Sigrid Koch-Baumgarten, 
Gewerkschaftsinternationalismus und die herausforderung der Globalisierung. Das Beispiel der Internationales 
Transportarbeiterfóderation (ITF), (Frankfurt am Main, Campus Verlag, 1999) Over de International Federation 
of Free Teachers : Hermann Schnorbach, Lehrer im internationales Gewerkschaftsbund: Entstehung und 
Entwicklung des Internationalen Berufssekretariats der Lehrer von 1918 bis 1945, (Weinheim/München, 
Juventa, 1989) Over de International Union of Food and Allied Workers Associations : Peter Rütters, Chancen 
internationaler Gewerkschaftspolitik. Struktur und Einfluss der Internationalen Union der Lebens- und 
Genussmittelarbeiter-Gewerkschaften (1945-1985), (Köln, Bund, 1989), Sigvard Nyström en Peter Rütters, 
History of the IUF, (Bonn, Friedrich-Ebert-Stiftung, 1989). Over de Internationale van Hout- en Bouwwerkers : 
K. Carl en Br. Köbele (eds.), Aufder Suche nach Solidariteit: Eine Geschichte der Internationalen Bau- und 
Holzarbeiterbewegung, (Köln, Bund Verlag, 1993). 
434 Concemore, "Charlie", Cramp (1876-1933): Brits spoorwegarbeider en vakbondsman. Cramp stond in 1913 
aan de wieg van de National Union of Railwaymen, waarvan hij in 1918 de voorzitter werd en eenjaar later de 
algemene secretaris. Hij was ook actiefin de Labour partij als lid van het nationaal uitvoerend bestuur (1918-
1928) en nationaal voorzitter (1924-1925). Van 1929 tot 1932 was hij lid van de General Council van het TUC. 
435 Karl Georg Herrmann, Die Geschichte des Internationalen Bergarbeiterverbandes, o.c, p. 18 
436 Michel Dreyfus, "The emergence of an International Trade Union Organization", in : Anthony Carew...:7%e 
International Confederation of Free Trade Unions, (Bern, 2000, Peter Lang), pp 25-68. 
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migratie en het beletten van internationale stakingsbreking. Daarnaast was er interesse voor 
informatie-uitwisseling over tarieven, lonen en allerlei gegevens betreffende het beroep. 
Ideologische en politieke discussies kwamen in principe niet aan bod. Vermits de 
internationale van de nationale vakbondsconfederaties, het IS, voor de oorlog eveneens 
weinig meer was dan een informatie- en contactorgaan, waren er tussen de beide vormen van 
vakbondsinternationales weinig raaklijnen en dus ook weinig mogelijkheden tot 
samenwerking of conflict. 

Het duurde tot 1913 vooraleer een voorstel voor een meer structurele band tussen beide 
organisatievormen werd gesuggereerd. Op het congres van het IS in Zurich vergaderden voor 
het eerst afgevaardigden van nationale confederaties en IBS samen en bespraken er een 
voorstel om de krachten te bundelen en kosten te besparen op het vlak van vertalingen, 
secretariaat en administratie437. De mogelijke kostenbesparing door samenwerking op 
organisatorisch vlak werd ook later een van de belangrijkste argumenten van diegenen die een 
meer organische samenhang tussen beide structuren bepleitten. De meeste IBS waren echter 
niet gevoelig voor dit argument, omdat ze zowel op het vlak van huisvesting, personeel als 
dienstverlening doorgaans de gast waren van een grote beroepscentrale die het leeuwendeel 
van de kosten op zich nam. Dit betekende in de praktijk dat de overige bonden slechts zeer 
lage lidgelden moesten betalen, een belangrijk argument om het status-quo te bepleiten. Het 
gevolg hiervan was dat de IBS in regel zwakke organisaties waren met weinig eigen 
middelen, die overleefden op kosten van de sterke Duitse beroepsbonden . 

Ook het International Secretariaat functioneerde op die manier en was in feite slechts 
levensvatbaar dankzij de gastvrijheid van de Duitse vakbeweging. Die Duitse vakbeweging en 
dus ook het IS legde in deze ontwikkelingsfase de prioriteit op de uitbouw van stevige 
nationale structuren. Vakbonden dienden eerst aan te sluiten bij lokale federaties, de volgende 
stap was de nationale vereniging en pas daarna kwam de internationale, « affiliation to 
national centres constituted the first and primary duty of unions » . 

In tegenstelling tot het I W zouden de IBS geen enkele rol van betekenis spelen tijdens de 
Eerste Wereldoorlog en ook bij de wederoprichting van het I W in 1919 was er van de IBS 
geen sprake. De vraag welke de meest aangewezen organisatiebasis zou zijn voor de 
internationale vakbeweging, het beroep of de nationaliteit, stelde zich dan ook niet bij het 
oprichtingscongres van juli 1919 in Amsterdam, waaraan geen enkele beroepsintemationale 
deelnam. Het I W bestond volgens Art. 3 van de statuten uit « des Centrales Nationales des 
Syndicats des travailleurs des différents pays »440, en hierover was geen discussie. Ook in de 
taakomschrijving werd met de beroepsinternationales geen rekening gehouden, hoewel men 
kon weten dat ze zouden heropgericht worden. De Internationale Transportarbeidersfederatie 
(ITF) was trouwens enkele maanden voordien, in april 1919, in hetzelfde Amsterdam 
heropgestart. 

Onafhankelijk, maar verbonden 

437 Eight International Conference of the Secretaries of National Trade Union Centres, 1913, Zurich, geciteerd 
in S. Milner, The Dilemnas of Internationalism..., o.c., p 42-43 
438 24 van de 28 IBS hadden hun zetel in Duitsland. 
439 Susan Milner, The Dilemnas of Internationalism, o.c, p. 105 
440 Compte rendu du congres international a Amsterdam, 28 juli - 2 augustus 1919, ITUM, 1921, Supplement II, 
p29 . 
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Toen het I W nauwelijks eenjaar later in Londen een bijzonder congres samenriep, zag het 
zich geconfronteerd met een hele ploeg nieuwe spelers op het internationale terrein. Ondanks 
het gebrek aan formele richtlijnen werden tot het congres 18 IBS toegelaten. Ze kregen het 
statuut van waarnemer en hadden spreekrecht, maar geen stemrecht . Het was ook in 
Londen dat Edo Fimmen voor het eerst expliciet zijn geloof uitdrukte in het internationalisme 
van de IBS : "it is especially the task of the International Secretariats to prevent the forces of 
the working classes being split up in national groups"442. 

Tegen het eerste statutaire IVV-congres van Rome in 1920 bestonden er 29 
beroepsinternationales443, waarvan sommige meer dan een miljoen leden 
vertegenwoordigden: Fabriekswerkers (2.400.000), Landarbeiders (2.100.000), 
Metaalbewerkers (3.500.000), Mijnwerkers (2.600.000), Textielarbeiders (1.600.000) en 
Transportarbeiders (2.700.000). Andere daarentegen waren dwergen: Bontbewerkers 
(14.000), Diamantarbeiders (24.000), Kappers (18.500), Pottenbakkers (12.000). 

De Duitse dominantie was verleden tijd. Van de 29 bonden hadden er nog slechts vijf hun 
zetel in Duitsland en dat waren dan nog, met uitzondering van de Bouwvakarbeiders, kleine 
bonden. De grote IBS hadden hun zetel in Amsterdam (Transportarbeiders, Fabrieksarbeiders, 
Bedienden), Bern (Metaal) of Londen (Textiel, Mijnwerkers). Alleen op het gebied van de 
middelen en structuur was er weinig nieuws. Alle IBS, met uitzondering van de 
Transportarbeidersfederatie, waren onderontwikkeld op gebied van organisatie en personeel. 
De nationale beroepscentrales hielden de knip op de beurs. 

De nieuwe opdracht van de internationale vakbeweging na de Eerste Wereldoorlog, met een 
grotere aandacht voor algemene politieke thema's, maar eveneens met het dagelijkse concrete 
werk binnen het kader van de Internationale Arbeids Organisatie, was dermate ruim 
geforumuleerd, dat er in principe weinig ruimte was voor andere spelers op hetzelfde terrein. 
De beroepsinternationales waren echter, alleen al door hun bestaan een feit. Dit rijke palet van 
organisaties was ook de uitdrukking van de levenskracht van de met-communistische vrije 
vakbeweging. De verhouding van voor 1914, waarbij beide organisatievormen een parallel 
bestaan leidden, werd nu meer complex met meer mogelijkheden voor samenwerking, maar 
ook voor conflict. 

In de eerste discussie betreffende de onderlinge verhoudingen klonk vooral bezorgdheid over 
de mogelijkheid dat twee verschillende organisatievormen, die uiteindelijk dezelfde leden 
vertegenwoordigden, namens die leden tegenstrijdige standpunten zouden innemen. Er werd 
daarom gezocht naar een hiërarchische verhouding, een strikte terreinafbakening en vooral 
een modus vivendi. Op hiërarchisch vlak lagen de zaken duidelijk. Tom Shaw444, de 
internationale secretaris van de Textielarbeidersinternationale werd op het IVV-congres van 

441 Report of the special congres...., London, 22 - 27 november 1920, o.c, p. 10 
442 idem, p. 16 
443 First Report on the Activities of the International Federation of Trade Unions, ITUM, 1922, Supplement, V, 
p.22 
444 Tom Shaw (1872 - 1938): Brits vakbondsleider en socialistisch politicus. Shaw was slechts tien jaar toen hij 
begon te werken in de textielindustrie in Lancashire. Na zelfstudie werd hij vrijgestelde van de weversbond en 
nadien secretaris van de textielfederatie van Noord Engeland. In 1911 werd hij secretaris van de Internationale 
Textielarbeidersfederatie. Shaw was ook voor de Labour Party actief op het internationale front en speelde een 
rol bij de oprichting, na de Eerste Wereldoorlog, van de Socialistische Arbeiders Internationale (SAI). Van 1918 
tot 1931 was hij lid van het Lagerhuis, In 1924 werd hij minister van Arbeid en tussen 1929 en 1931, minister 
van Oorlog. Na de nederlaag van Labour in 1931 keerde hij de politiek de rug toe en keerde terug naar zijn 
functie in de nationale en internationale vakbeweging. 
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1922 in Rome niet tegengesproken, toen hij wees op het gevaar "that the International 
Secretariats will be more and more drawn into discussing questions of general policy, and 
coming to decisions independent of, and which might even clash with the decisions of the 
Congress »445. Daarom kon er volgens hem geen sprake van zijn dat IBS standpunten zouden 
innemen over « broad general principles », dat was duidelijk de opdracht van het I W . Edo 
Fimmen was het daarmee eens. Algemene vraagstukken « should be discussed and decided 
only at the plenary congress of the International Federation of Trade Unions », en «the only 
question is, how far the International Secretariats can co-operate in the carrying out of these 
decisions »446. Een vraag waarop hij zelf het antwoord formuleerde in zijn voorstel«to foster 
closest relations with the Trade Secretariats », door middel van «joint annual conferences of 
secretaries of the Trade Secretariats and the IFTU »447. 

Na het congres van Rome werden in een apart overleg tussen het Bureau van het I W en de 
IBS de afspraken verder op punt gesteld. De opdracht van de beroepsinternationales werd 
beperkt tot «the practical application of decisions taken in connection with general 
international actions »448, daarnaast kon elke IBS zich uiteraard bezighouden met specifieke 
aan de eigen industrie verbonden kwesties. Hieruit volgde dat de IBS geen stemrecht hadden 
op de IYV-congressen maar dat I W én IBS op geregelde basis met elkaar overleg zouden 
plegen. Het ging dus om een relatie van onafhankelijkheid, maar verbondenheid. 

Deze formule nam onmiddellijk een eerste concrete vorm aan in het permanent anti-
oorlogscomité dat de opdracht kreeg om de besluiten van het congres van Rome uit te voeren. 
Naast het Management Committee van het I W bestond deze commissie uit telkens een 
vertegenwoordiger van de Internationales van Transport, Mijnwerkers, Metaalarbeiders en 
Fabrieksarbeiders, later aangevuld met een afgevaardige van de Openbare Diensten. 

De regeling zoals ze in Rome werd getroffen, leek voor alle partijen een goede zaak. Het I W 
gold als spreekbuis en overkoepelende autoriteit van de internationale vakbeweging en was 
het terrein van de nationale centrales, terwijl het strikte beroepsgebied tot de autonome 
bevoegdheid van de beroepssecretariaten hoorde. Beide werkten samen via geregeld overleg 
en met respect voor eikaars autonomie. De praktijk zou zeer snel aantonen dat het niet zo 
simpel was. 

De achterdeur van Moskou. 

Vrede was het eerste ordewoord van het I W , dat in 1922 in Den Haag het internationale 
vredescongres organiseerde waaraan, naast alle organisaties uit de internationale socialistische 
beweging ook niet-politieke vredesgroepen deelnamen. Voor het eerst zouden ook IBS 
volwaardig aan een algemeen internationaal congres kunnen deelnemen. 

Toen na het vredescongres de internationale toestand op korte tijd nog verslechte en 
Belgische en Franse troepen het Duitse Ruhr-gebied bezetten, kon men verwachten dat het 
I W , gezien de radicale standpunten die het had ingenomen, in actie zou komen. Het 
gemengde anti-oorlogscomité van I W en IBS beraadde zich inderdaad, maar kwam niet tot 

Report of the International trade union congress, held at Rome, 20-26 april 1922, ITUM, 1923, supplement 
X , , p . 2 1 
446 idem, p. 23 
447 First Report on the activities, o.c, .. .p. 23. 
448 The activities of the International Federation of Trade Unions, 1922-1924, (Amsterdam, IFTU, 1924), p. 35. 
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een eensluidend standpunt en dus niet tot daden. Voor Edo Fimmen was dit, ook op 
persoonlijk vlak, een zware ontgoocheling en hij stelde zijn antimilitarisme boven de loyauteit 
aan structuren en bondgenootschappen. De strijd tegen het militarisme noodzaakte de 
internationale eenheid met communisten. Vermits dit binnen het IVV ondenkbaar was, 
gebruikte Fimmen zijn functie in de ITF om toch zijn doel te bereiken. Daarmee werd de 
discussie betreffende de structuren verbonden met de verscheurende eenheidskwestie. 

Op 9 en 10 november 1923 trachtte een gezamenlijke conferentie van het TV V-Bureau met de 
IBS de kwestie uit te praten. Er kwam een protocol dat voortaan de onderlinge relaties zou 
regelen. Het bouwde verder op de overeenkomst van Rome en voegde er nieuwe elementen 
aan toe. Zo zouden de IBS voortaan drie afgevaardigden krijgen in het Management 
Committee, zou in de toekomst aan elk I W congres een conferentie met de IBS voorafgaan 
en konden de IBS met raadgevende stem aan de IW-congressen deelnemen. Ook nu werd 
echter beklemtoond dat de IBS geen « final decisions in regard to general questions which lie 
outside the domain of their respective trade » zouden nemen, zonder voorafgaande consultatie 
van het Management Committee. Wat betreft het lidmaatschap van de IBS werd de deur 
dichtgedaan voor Moskou. Het I W werkte een ingewikkelde formule uit, die de expansie van 
de IBS niet mocht afremmen, maar toch moest uitsluiten dat communistische organisaties 
zouden toetreden 449. Edo Fimmen, die nauwelijks een week voordien ontslag had genomen 
als IW-secretaris, lag ook op deze conferentie dwars en samen met de ITF stemden ook de 
intemationales van de Kleding, Voeding, Metaal, Lederwerkers en Steenhouwers tegen. De 
principiële discussie over de structurele verhouding verliep daarmee grotendeels in het 
verlengde van de discussie over de eenheid. Het zou nu ook een machtsstrijd worden tussen 
voornamelijk de kaders van het I W en de ITF450. 

Wenen 1924 

De afspraken die in november 1923 werden gemaakt, dienden te worden bekrachtigd op het 
congres van 1924 te Wenen. De interne financiële crisis, die een gevolg was van de monetaire 
chaos en het onvermogen van diverse nationale centrales om hun financiële verplichtingen te 
voldoen, stelde de structurele discussie voor het eerst in een ander daglicht. Tijdens de 
Algemene Raad van 29 en 30 mei, die het eigenlijke congres voorafging, stelde de Zwitser K. 
Dürr, als eerste op een officiële vergadering van het I W , de fundamentele vraag. Misschien, 
zegde Dürr, hebben we wel een vergissing begaan door de nationale centrales als 
organisatiebasis te nemen, in plaats van de IBS. In een milieu van uitsluitend afgevaardigden 
van nationale centrales viel zijn opmerking niet goed en Corneel Mertens repliceerde enkel 
dat hij dit dan maar in 1919 had moeten zeggen, bij de wederoprichting van het IW 4 5 1 . De 

IFTU, Rapport, gezamenlijke conferentie, p.14 
Lid worden van een Beroepsinternationale mochten alleen nog : 
"a. Organizations which are affiliated with their respective National Trade Union Centres, which in turn are 
affiliated with the International Federation of Trade Unions. 
b. Organizations which are in no way associated with any other International (e.g. organizations belonging to the 
Norwegian Federation of Trade Unions, which Federation is not affiliated with any of the existing Internationals) 
c. Organizations which belong to a non-affiliated National Trade Union Centre which does not make propaganda 
against the International Federation of Trade Unions (e.g. organizations belonging to the American Federation of 
Labor) 
d. Organizations not affiliated with their National Trade Union Centre, if this latter belongs to a Trade Union 
International which is opposed to the International Federation of Trade Unions." 
450 Over de moeilijke relatie tussen I W en ITF, zie : Geert Van Goethem, "The ITF and the struggle between the 
professional and interprofessional structures within the International Federation of Trade Unions", in, Bob 
Reilanda, The International Transportworkers Federation. 1914-1945, ox., pp. 106-116. 
451 I W , Algemene Raad, Wenen, 29 en 30 mei 1924, protocoll, (IISG, IFTU-archief, nr. 11) 
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idee was echter wel gelanceerd, niet door een afgevaardigde van een IBS, maar van een 
nationale centrale en zou in de komende jaren geregeld opduiken en voor polemiek zorgen. 

In de aan het congres voorafgaande conferentie met de IBS en op het congres zelf werd de 
discussie van november 1923 nog eens overgedaan. Edo Fimmen, die intussen gebroken had 
met het IVV, stelde voor het eerst de hiërarchische verhouding ter discussie. Tot dan was door 
niemand betwist dat het IVV en dus de nationale centrales de algemene leiding hadden over 
de beweging. Fimmen stelde dit nu in vraag. Volgens hem was het onhoudbaar dat de IBS 
zich zonder meer aan de besluiten van het IVV moesten onderwerpen. Sommige nationale 
centrales hadden immers slechts een fractie van de leden van sommige IBS, en hij stelde 
duidelijk dat« die I.T.F. dem I.G.B. nicht Gefolgschaft leisten könne, wenn die eigenen 
Interessen dadurch gefahrdet werden »452. 

Het voorstel om 3 afgevaardigden van beroepsintemationales in het Management Committee 
op te nemen, voldeed de ITF niet. Edo Fimmen noemde het zelfs een "farce". De ITF trachtte 
de vertegenwoordiging uit te breiden tot vijf mandaten. Namens het TUC ging Albert Purcell 
echter in de aanval door élke vertegenwoordiging van de IBS in het I W af te wijzen, waarop 
ITF-voorzitter Robert Williams hem verweet dat hij het "Deutschland über alles" wou 
vervangen door een Groot-Brittannië "über alles"453. Hierop werd het oorspronkelijke 
voorstel ter stemming gelegd en met 9 stemmen tegen 6 aanvaard. Edo Fimmen werd samen 
met A. Cook454 van de Mijnwerkersinternationale en J. Smit455 van de Bedienden 
voorgedragen tot vertegenwoordiger van de IBS in het I W . 

Op het eigenlijke congres kreeg dit voorstel echter opnieuw zware tegenwind van de Britten 
en nu ook van de Zweden, hetgeen Fimmen verplichtte de « farce » te verdedigen : « The 
trade secretariats are fully in accord with what has been proposed, but with nothing less than 
that. »456, waarna het voorstel werd goedgekeurd, met tegenstemmen van Britten, Zweden en 
Bulgaren. De nieuwe regeling werd ook opgenomen in de statuten, waarin de internationale 
beroepssecretariaten nu ook voor het eerst werden genoemd en dus erkend. 

Na Wenen volgde een kalmere periode voor de relatie tussen I W en IBS. De crisis tussen het 
TUC en de continentale bonden eiste alle aandacht. Toch bleef de discussie over de 
organisatorische opbouw van de internationale vakbeweging op de agenda. De regeling van 
Wenen voldeed immers niet, noch voor de IBS, noch voor de IW-leiding. Jan Oudegeest 
kaartte de kwestie opnieuw aan in het Uitvoerend Bureau met de wens om de IBS in te 
schakelen in de « dagelijkse werking van het I W ». Dat zou kunnen indien ze alle hun zetel 
in Amsterdam hadden. Op deze manier zou het mogelijk zijn «to ensure unity in action, to 
prevent waste in administrative and financial matters, and to ensure strict delimitation of 
functions »457. Oudegeest was hiermee de eerste die de idee van volledige integratie van de 

452 idem 
453 The activities of the International Federation of Trade Unions...1922 and 1923, o.c, p. 197 
454 In oktober 1925 vervangen door Frank Hodges van de mijnwerkersinternationale. 
455 G.J.A. Smit (1879 - 1934): Nederlands vakbondsverantwoordelijke. Boekhouder en grondlegger van het 
bediendensyndicalisme in Nederland. Tussen 1910 en 1919 was hij penningmeester van de Algemeene 
Nederlandsche Bond van Handel- en Kantoorbedienden. Hij kwam hier in conflict met zijn secretaris Edo 
Fimmen, die hij onzorgvuldigheid verweet. In 1919 werd hij voorzitter van de Algemeene, tot zijn dood in 1934. 
Vanaf 1920 was hij ook secretaris van het Internationaal Verbond van Handels- en Kantoorbedienden en 
Technici. 
456 Report of the Third Ordinary Congress of the International Federation of Trade Unions, Vienna, 2 - 6 juni 
1924, (Amsterdam, IFTU, s.d), p. 243 
457 IFTU, Nota van Jan Oudegeest, 1925 (MRC, TUC-archives 292/151/3) 
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IBS in het IVV lanceerde.Tegen oktober 1925, ruim eenjaar na Wenen werkte hij dit voorstel 
uit in een nieuw (6-punten) protocol, dat door de Beroepsinternationales echter als totaal 
onbespreekbaar werd verworpen. Daarop werd een nieuwe gemengde commissie aangesteld 
die de structuur van het I W moest onderzoeken. Voor de IBS waren C. Ilg (Metaal), L. 
Maier (PTT), F. Hodges458 (Mijnwerkers) en J. Smit (Bedienden) lid van deze werkgroep459. 
Op een vergadering van 15 februari 1927 bereikte deze werkgroep een akkoord over een reeks 
voorstellen die aan het congres van dat jaar in Parijs zouden worden voorgelegd460. 

Fimmen versus Oudegeest 

Tussen 1924 en 1927 stond de discussie betreffende de verhouding tussen 
beroepsinternationales en IVV niet langer in het brandpunt van de actualiteit, maar toch kwam 
er een ruim inhoudelijk debat. Het waren de twee voormalige collega's Jan Oudegeest en Edo 
Fimmen, die een polemiek voerden, waarin ongetwijfeld de persoonlijke kwestie mee een rol 
speelde. Toch is de argumentatie die ze ontwikkelden interessant, omdat ze duidelijk maakt 
dat we hier te maken hebben met twee tegengestelde visies op het internationalisme en de rol 
van de internationale vakbeweging. Enerzijds was er Edo Fimmen voor wie de internationale 
vakbeweging slechts nut had indien die gericht was op internationale directe actie, hetgeen 
volgens hem het best te organiseren was door middel van de internationale 
beroepssecretariaten en anderzijds Jan Oudegeest, die een visie had op de rol van de 
internationale vakbeweging, die nog het best als parlementair kan worden omschreven, en 
voor wie de nationale centrales de meest aangewezen vertolkers waren van de verschillende 
nationale standpunten. We behandelen de discussie hier op basis van de geschriften van Edo 
Fimmen en de discussie tijdens het TW-congres van Parijs van 1927. 

Edo Fimmens woelige jaren als IVV-secretaris en de strijd die hij voerde om zich in een snel 
veranderende en gevaarlijke wereld consequent recht te houden, leidden in 1924 tot de 
publicatie van een essay, « Labour's alternative. The united states of Europe or Europe 
Limited », waarin hij zijn economische en politieke analyse uiteen zette. Hij had het over 
economische concentratie en internationalisering van het kapitalisme, het gebrek aan eenheid 
binnen de internationale arbeidersbeweging en ook de vraag op welke manier de 
internationale strijd moest worden georganiseerd. 

Zijn voornaamste conclusie was dat tegenover een verenigd kapitalistisch blok een 
internationale vakbeweging stond die ideologisch verdeeld was tussen een « vrije », een 
« religieuze », een « communistische » en een « anarchistische »internationale. Daarnaast 
waren er dan nog de beroepsinternationales, waarvan de onderlinge verhouding eigenlijk niet 
georganiseerd was en die niet meer dan een « morele » band hadden met de internationale tot 
welke richting ze zich bekenden. Bovendien speelde dit alles zich dan nog bijna uitsluitend in 

Frank Hodges (1887-1947): Brits vakbondsleider en socialistisch politicus. Begon zijn loopbaan op 
twaalfjarige leeftijd in de mijnen van Wales maar wist zich door avondschool op te werken. In 1918 werd hij 
secretaris van de Miners' Federation of Great Britain en vanaf 1920 secretaris van de Internationale Mijnwerkers 
Federatie (IMF) Parallel.aan zijn vakbondsloopbaan ontwikkelde zich ook een politieke carrière als 
parlementslid voor Labour en minister in het kabinet Macdonald. Hodges vervreemde echter van zijn politieke 
achterban en ging nauw aanleunen bij de conservatieven, die hem benoemden in de directie van de Central 
Electricity Board. Hij werd eveneens bestuurder van bedrijven in verschillende sectoren (mijnen, textiel en 
metaal) 
459 IW-ITS conferentie, 10 oktober 1925 (MRC, ITF 159.1.3.15) 
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Europa af, de arbeiders van andere continenten vielen bijna volledig buiten enige vorm van 
internationale organisatie. 

Fimmen analyseerde ook de manier waarop de vakbeweging was opgebouwd. Locale 
organisaties binnen de bedrijfstakken volgden de concentratiebeweging van het kapitalisme 
en gingen samenwerken in beroepsfederaties op nationaal niveau, om daarna samen een 
nationale centrale te stichten. Vandaag, betoogde Fimmen, heeft het kapitalisme zijn nationale 
grenzen doorbroken en daarom is nu ook directe internationale actie noodzakelijk. De 
internationalisering van het kapitalisme maakt de organisatie binnen beroepsinternationales, 
die nauwer met elkaar moeten gaan samenwerken, nu tot eerste doel, want de interdepentie 
van lonen en arbeidsvoorwaarden is groter binnen eenzelfde industrie dan op het nationale 
vlak. De strijd verplaatst zich van het nationale naar het internationale industriële niveau en 
het zijn de Beroepsinternationales die deze strijd zullen moeten voeren. Een 
vakbondsintemationale, opgebouwd uit nationale centrales, kan dan ook de internationale 
strijd niet aan, het zijn integendeel de beroepsinternationales die samen een nieuwe 
internationale moeten vormen. Fimmen sprak daarop het doodvonnis uit over het I W zoals 
het georganiseerd was : «the existing international trade-union federations, formed out of the 
national unions of the seperate trades and industries, must be superseded by an international 
of the I.T.S. From the organizational standpoint the present I.F.T.U. is out of date »461. Als 
voorlopige tussenformule suggereerde hij een I W op dubbele basis, waarin IBS en nationale 
centrales op gelijke voet werden behandeld, dit was voor hem «the only way of avoiding the 
need for the creation of yet another trade-union international »462. 

In zijn rapport aan het congres van Parijs ging Jan Oudegeest uitgebreid in op deze 
argumentatie. Oudegeest zag in de ontwikkeling van plaatselijke vakbonden naar nationale 
beroepsbonden, die dan de nationale centrales vormden, die op hun beurt een internationale 
centrale oprichtten, een natuurlijke gang van zaken. Waarom vormden de nationale 
beroepsbonden eerst immers hun nationale centrales lang voor er sprake was van 
internationale beroepsbonden ? Omdat het nationale kader zowel op politiek als economisch 
vlak het meest aangewezen was. Volgens hem was het nationale kader wel degelijk 
belangrijker dan het internationale kader van een specifiek beroep. De interdependentie van 
de verschillende beroepen op nationaal vlak was groter dan binnen een bepaalde industrie. En 
dat was ook het geval voor de sociale wetgeving, betoogde Oudegeest, kijk maar naar de IAO, 
ook daar zijn de naties de organisatorische basis. 

Een internationale vakbeweging, volledig opgebouwd op basis van de beroepsinternationales 
zou volgens Oudegeest op korte termijn de nationale centrales overbodig maken en dat was 
gevaarlijk, want de opdracht van het ÏVV was veel breder dan de gezamenlijke opdracht van 
alle IBS samen. Die opdracht omvatte namelijk ook strijd tegen het militarisme, strijd tegen 
de kartelvorming, de migratieproblematiek en de tariefpolitiek .. .allemaal algemene kwesties 
die beter konden aangepakt worden vanuit de internationale samenwerking van nationale 
organisaties. 

Dit betekende voor Oudegeest niet dat de samenwerking tussen I W en IBS niet gewenst zou 
zijn, maar wat men absoluut moest vermijden was «the formulation of seperate programmes 
or the pursuit of divergent policies. »463. Het belangrijkste was de eenheid van actie, en die 

461 Edo Fimmen, Labour 's alternative. The United States of Europe or Europe Limited, (Londen, The Labour 
Publishing Company, 1924), p. 117 
462 idem p. 118 
463 idem p. 149 
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eenheid was voor Oudegeest enkel mogelijk indien de nationale centrales als organisatorisch 
uitgangspunt behouden bleven. 

Fimmen repliceerde : « Personne n'est satisfait de la F.S.I. actuelle » en een van de 
belangrijkste redenen was precies « la structure organique périmée qui répond de moins en 
moins aux nécessités de la lutte syndicale actuelle »464. De vraag die rees was of de beslissing 
van 25 jaar geleden om de vakbondsinternationale uit nationale centrales samen te stellen de 
juiste geweest was, en voor hem was het antwoord negatief. De evolutie van het kapitalisme 
naar internationale samenwerking en de vorming van internationale trusts en consortia zouden 
volgens Fimmen in de zeer nabije toekomst de syndicale strijd van een nationaal naar een 
meer internationaal kader verleggen. En deze internationale ontwikkeling van het kapitalisme 
moest logischerwijze gevolgd worden door internationale samenwerking: «une communauté 
de lutte internationale pour la sauvegarde des interets collectifs de toutes les categories 
professionelles » en dat kon enkel via « une internationale syndicale, composée des 
organismes professionels internationaux »465. Dat betekende natuurlijk niet dat de nationale 
centrales zouden verdwijnen, maar Fimmen vergeleek hun opdracht met die van de 
gewestelijke organisaties in de verschillende landen. 

Uiteindelijk bleek toch dat de hele discussie in belangrijke mate neerkwam op de zuivere 
machtsvraag. « Ce que est et reste intolerable », stelde Fimmen is dat het I W zijn wil oplegt 
aan de IBS zonder dat deze een gelijkaardig recht hebben. En dat men van de IBS een 
discipline vraagt, terwijl de nationale centrales handelen afhankelijk van hun nationale belang, 
« les Secretariats professionals doivent refuser d'etre considérés et traites comme des 
organisations en tutelle des troisième ou quatrième rang. ». Wat Oudegeest wil is «tenir 
davantage que par Ie passé les Secretariats professionnels sous la férule de la F.S.I. » 

Oudegeest verwoordde de mening van het overgrote deel van de nationale centrales, terwijl 
Fimmen ook binnen de groep IBS tegen een groeiende weerstand moest opboksen. Veel IBS 
schrokken namelijk terug voor de rol die hen in het scenario van Fimmen werd toebedeeld. 
Niet alleen waren ze hiervoor organisatorisch niet uitgerust, maar ze hadden er ook de 
middelen er niet voor. Zelfs indien ze de lidgelden drastisch zouden verhogen, dan nog was 
de organisatiebasis van een aantal IBS gewoon te klein en zouden fusies zich opdringen, 
hetgeen inging tegen een algemene tendens, zelfs van de kleinste organisaties, om absoluut 
vast te houden aan de eigen autonomie. 

Dit bleek in 1927 tijdens het IW-congres, waar een voorstel van de Oostenrijkse centrale 
voorlag, die een reorganisatie wou op basis van een dubbele structuur, hetgeen ook door 
Fimmen al als compromis was naar voor geschoven. In hun motivatie sloten de Oostenrijkers 
nauw aan bij de argumentatie van Fimmen en ze voegden eraan toe dat nagenoeg nergens 
nationale vakbewegingen worden opgebouwd uit regionale organisaties, bijna overal vormen 
de industriebonden de basis. Waarom van dit principe afwijken voor de internationale 
structuren466 ? In een voorbereidende conferentie was er echter, ook bij de IBS, onvoldoende 
steun voor dit voorstel, zodat zelfs een voorstel om het naar een commissie voor onderzoek te 
sturen werd verworpen met 8 stemmen tegen 8. Enkel de Internationale van de Voeding 
steunde volop de ITF467. In Parijs werd ook de rechtstreekse vertegenwoordiging van de IBS 

464 I W , Nota van Edo Fimmen, La structure organique de la F.S.I., 1927 (IISG, IFTU-archief, nr.15) 
465 idem 
466 Report of Proceedings at the Fourth Ordinary Congress of the International Federation of Trade Unions, 
Paris, 1-6 august 1927, (Amsterdam, IFTU, 1927), p. 73 
467 Report of Proceedings ..., Paris, 1927, o.c, p. 73 
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in het IVV afgeschaft. Het systeem werkte niet omdat deze afgevaardigden bij gebrek aan 
algemene conferenties van de IBS enkel zichzelf konden vertegenwoordigen. In de plaats 
kwam een jaarlijkse conferentie van afgevaardigden van I W en IBS aan de vooravond van 
de samenkomsten van de Algemene Raad. Jan Oudegeest kon tevreden meedelen dat«the 
I.T.S. do not wish to form part of the basis of the I.F.T.U. » 

Parijs was echter ook het dieptepunt van de interne crisis binnen het I W , het toppunt van de 
chaos en de verwarring, met als klap op de vuurpijl het ontslag van Jan Oudegeest. Het I W 
was dus toe aan een grondige interne evaluatie en het lag voor de hand dat de organisatorische 
kwestie als een van de kernvragen op de agenda werd geplaatst. 

Dit keer ging het niet alleen over theorie of over macht, maar ook over de praktijk. Binnen de 
IBS groeide namelijk de onvrede over de wijze waarop het werk binnen de werknemersgroep 
van de IAO was georganiseerd. Die werknemersafgevaardigden bestonden uitsluitend uit 
vertegenwoordigers van nationale centrales en er was nog geen methode ontwikkeld die 
inspraak van beroepsorganisaties in specifieke dossier die voor hen van belang waren, kon 
garanderen. De IAO ging zich trouwens steeds meer toeleggen op deelconventies voor 
specifieke beroepscategorieën, hetgeen de betrokken beroepsinternationales uiteraard 
bijzonder interesseerde. Zo waren er conventies betreffende arbeidsongevallen in de haven, 
verbod op nachtwerk in bakkerijen, gebruik van loodwit in verf, werktijd en loon van 
huisbedienden en bescherming van glaswerkers. Daarnaast hadden ook meer algemene 
kwesties zoals de verkorting van de arbeidsduur en de invoering van het minimumloon directe 
consequenties in de verscheiden industrieën, zodat de IBS ook in die aangelegenheden 
inspraak wilden. Het I W voorzag wel consultaties en overleg, maar dit was facultatief en 
leidde soms tot misverstanden. 

De kwestie stond op de agenda van het eerste overleg tussen I W en IBS in het kader van een 
Algemene Raad in januari 1928 in Berlijn en het was opnieuw Edo Fimmen die zich opstelde 
als advocaat van de IBS : "as time goes on, the work at Geneva is more and more specialised : 
now it would be the clothing workers, now the seamen, now the food-workers who were the 
most closely interested in the question under discussion". Maar, argumenteerde Fimmen, op 
de internationale zeemansconferentie van 1926 bijvoorbeeld, was er "not a trace of 
cooperation", tussen de werknemersafgevaardigen. Daarom, telkens wanneer in Genève 
kwesties op de agenda staan "which are of interest to some specific internationale trade 
secretariat, as well as to the national centres, I beg that action may be taken in the closest 
collaboration with such international trade secretariat."469 De conferentie kwam echter niet 
verder dan de afspraak dat het uitvoerend bestuur van het I W , in nauw contact met de 
diverse nationale centrales, de "guiding principles" zou opstellen. Die zouden dan op een aan 
de eigenlijke IAO-conferentie voorafgaande samenkomst van de werknemersgroep worden 
besproken. Van een rechtstreekse vertegenwoordiging van de IBS was geen sprake, ze kregen 
enkel een consultatieve bevoegdheid. 

Tussen 1927 en 1930 onderging het I W ingrijpende organisatorische veranderingen : een 
nieuwe zetel, een nieuwe voorzitter en een nieuwe algemeen secretaris waren hiervan de 
meest zichtbare elementen. Daarnaast was er ook meer dan vroeger aandacht voor een 
praktische aanpak, waarbij minder belang werd gehecht aan theorie en ideologie, en meer aan 

TUC, General Council, minutes, 30-31 juli 1927 (MRC, TUC-archives, 292/915.3/1) 
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efficiëntie en rendement. Dat was een mentaliteit, die ook zijn invloed zou hebben op het 
debat over de structuren. 

Dat deze discussie nog lang niet was afgerond bewees het congres van 1930 in Stockholm. 
In de aanloop van dit congres kwamen opnieuw voorstellen betreffende een mogelijke 
aanpassing van de structuur. Opnieuw was het de ITF die de vraag stelde, maar wel op een 
iets voorzichtiger manier door te vragen dat het congres de opdracht zou geven aan het 
Uitvoerend Bureau « to study the question of constructing the Trade Union International on 
the basis of the International Trade Secretariats and the National Centres »470 . 

Tijdens de discussie die hierover in de aan het congres voorafgaande conferentie van IVV en 
IBS werd gevoerd, bleek opnieuw dat er binnen de IBS absoluut geen eenstemmigheid 
bestond. Louis Van Berckelaer471 van de Diamantarbeidersinternationale verwoordde de vrees 
van de kleinere IBS dat de voorstellen van de Transportarbeiders als gevolg zouden hebben 
dat « the IFTU would come under too one-sided an influence » omdat « only 2 or 3 
International Trade Secretariats possessed really complete organization machinery » . J. 
Smit van de Bediendeninternationale beklemtoonde nogmaals het intrinsiek 
internationalistische karakter van de IBS: « As a rule, the individual national centres did their 
own work without regard to the conditions in other countries. The individual unions were 
however being forced, chiefly owing the creation of international trusts and cartels, to unite 
internationally in their trade secretariats, so that they were of necessity obliged to have 
stronger international interests than the national centres. »473 Bij de stemming bleek de 
verdeelheid totaal want 12 IBS steunden het ITF-voorstel, terwijl het door 11 werd 
verworpen. In grote lijnen waren de grotere en meer industriële bonden voor, terwijl het 
merendeel van de kleinere en ambachtelijke organisaties zich ertegen uitsprak. Er was nu 
echter voor het eerst een meerderheid voor een voorstel dat de deur kon openen naar een 
grondige hervorming. 

Op het eigenlijke congres kreeg dit voorstel de steun van het Britse TUC, dat een 
« reorganization of the International federation of Trade Unions on the basis of representation 
of the Internatioanal Trade Secretariats » voorstelde en van Oostenrijk dat een wijziging van 
de statuten vroeg « in view to incorporating the International Trade Secretariats into the 
structure of the IFTU »474. Met deze steun leek het erop dat eindelijk een doorbraak in deze 
kwestie zou kunnen worden geforceerd. Het secretariaat slaagde er echter in om met de steun 
van de overige nationale centrales alle voorstellen samen te voegen in een afgezwakte 
resolutie die het uitvoerend bestuur de opdracht gaf «to study the question of the closer 
linking up of the IBS with the structure of the IFTU »475. En hoewel Edo Fimmen zich 
verheugd toonde dat de IBS nu binnen enkele jaren « on equal terms »476 aan de congressen 
zou kunnen deelnemen, zou de kwestie tijdens de jaren die volgden een heel andere wending 
krijgen. 

Congress Stockholm. The activities of the International Federation of Trade Unions, 1927-1930, 
(Amsterdam, IFTU, 1931), p. 258 
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De Britten en de IBS 

Het IW-secretariaat was niet gelukkig met wat zich in Stockholm had voorgedaan. De steun 
van de Britten aan de IBS dreigde de machtsbalans in het voordeel van de 
beroepsinternationales te doen doorslaan. De kwestie had ook teveel het karakter van een 
persoonlijke vete tussen Edo Fimmen en zijn oude werkomgeving. Men was in het 
secretariaat dan ook niet bepaald gehaast om de opdracht die in de resolutie van Stockholm 
vervat zat, uit te voeren. De onvrede wegens de verspilling van energie en middelen en allicht 
ook wegens de chaotische en oncontroleerbare wirwar van internationale 
vakbondsorganisaties groeide, niet in het minst bij de leiding van het TUC. 

Op het congres van Stockholm had het TUC zich voor het eerst actiefin het debat gemengd, 
met een ogenschijnlijk vergaand voorstel tot reorganisatie van het I W op basis van de IBS. 
Het is niet duidelijk wat het TUC er in 1930 toe bewoog om dit voorstel te doen, maar het is 
wel duidelijk dat dit haaks stond op wat het TUC in dit verband tot dan toe had gezegd. 

Het Britse TUC was eigenlijk nooit gelukkig geweest met de grotere rol die sommige IBS 
zich geleidelijk gingen toeëigenen. Al tijdens de voorbereiding van de vredesconferentie van 
Den Haag in 1922 verzette het TUC zich tegen een mogelijke aanwezigheid van sommige 
beroepsinternationales en dreigde zelfs om weg te blijven van het congres. Het TUC noemde 
het "inadvisable for such secretariats to take part in these gatherings of the various national 
centres owing the risk of duplicate representation"477. Ook in de voorbereiding van de diverse 
discussies op de congressen van Wenen (1924) en Parijs (1927) was het TUC een van de 
meest uitgesproken tegenstanders van een bevoegdheidsuitbreiding van de IBS. Toen in 1924 
werd voorgesteld om een zekere structurele band te creëren door aan de IBS een aantal zetels 
in het Management Committee toe te kennen, stemden de Britten tegen. Ook in de aanloop 
van het congres van 1927 kreeg de Britse delegatie van haar General Council de duidelijke 
instructie dat « the council delegates should oppose the suggestion that the secretariats should 
be allowed to affiliate to the IFTU »478. De Britten hadden dus altijd eerder een « anti-IBS » 
houding aangenomen. 

In 1930 veranderden de Britten plots totaal van koers. In de voorbereiding van het congres 
van Stockholm besliste het TUC dat het IW-congres een mogelijke reorganisatie « on the 
basis of representation of the international trade secretariats » moest bespreken479. Dit was een 
gevolg van het ongenoegen van het TUC met het IVV, waarin volgens de Britten teveel 
nationalistische spelletjes werden gespeeld. Daarom zou het beter zijn om de internationale 
vakbeweging te organiseren zoals het TUC was georganiseerd, namelijk op basis van de 
verschillende professionele organisaties. Het TUC was van mening dat dit op zijn minst een 
onderzoek verdiende. 

Het was ook een uiting van de onvrede van de Britse beroepsbonden, die zich eigenlijk niet 
goed raad wisten met die IBS. De beroepsinternationales, en zeker de grote, hadden immers 
een bepaalde industrietak als basis voor hun organisatie, terwijl nagenoeg alle Britse bonden 
het beroep als basis hadden. Zo kon het dat sommige Britse vakbonden bij geen enkele IBS 
waren aangesloten, terwijl andere, zoals de machtige Transport and General Workers Union 
(TGWU) van Ernest Bevin, indien ze zich goed wilden laten vertegenwoordigen, zich bij 
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verschillende IBS moesten aansluiten. De traditionele Britse vakbondsorganisatie was niet 
compatibel met die van de internationale secretariaten. Het financiële speelde echter ook een 
rol, want Bevin argumenteerde dat zijn bond niet alleen aan de IBS diende af te dragen, maar 
via het TUC ook nog eens aan het IVV. Die dubbele factuur woog te zwaar. 

In het voorjaar van 1932 wijdde het International Committee van het TUC een debat aan deze 
kwestie. Algemeen stelde men vast dat er teveel overlapping en te weinig coördinatie was. 
Het TUC werkte haar voorstel van enkele jaren voordien verder uit en stelde dat het I W en 
IBS « one organic structure » moesten vormen, « either wholly on the basis of the secretariats 
or else built upon the basis of the national centres with the secretariats transformed into 
departments confined to their special industrial or craft activities »480. Het TUC zag echter in 
dat de vergelijking tussen de nationale beroepsbonden en de IBS niet opging, omdat de 
meeste IBS nauwelijks een permanente structuur bezaten en ook niet in staat waren om een 
zeker gezag uit te oefenen over de aangesloten organisaties. Daarom moesten de nationale 
centrales als organisatiebasis behouden blijven en moest de structuur worden omgevormd tot 
een IVV, « with more or less autonomous secretariats /.. ./grouped into one organic 
structure »481. In afwachting zouden de beroepsinternationales worden ingedeeld in zes 
groepen, die elk ook in het uitvoerend bestuur van het I W zouden vertegenwoordigd zijn. 
Doel van dit alles was een meer efficiënte internationale vakbeweging die, en dat was zeer 
belangrijk, goedkoper zou kunnen werken : «Indeed, it is to be assumed that the financial 
adjustments involved in establishing the one international organization such as been proposed 
would considerably diminish the heavy expenses which have now to be met» . En dit kon, 
volgens het TUC, door alle organisaties in één hoofdbureau samen te brengen, waar 
verschillende diensten gemeenschappelijk konden worden georganiseerd. Alle lidgelden 
zouden dan door het I W als koepel worden geïnd, en 1/3 daarvan zou als toelage naar de zes 

AQ'i 

departementen kunnen gaan . 

Tijdens de volgende jaren, tot aan de oprichting van het Wereldvakverbond in 1945, zou dit in 
grote lijnen het standpunt blijven van het TUC en het zou dus ook, naarmate de internationale 
vakbeweging op het continent verzwakte en het TUC een steeds meer dominante rol ging 
spelen, de hele discussie op een bepalende manier beïnvloeden. De IBS, die tot dan toe in de 
aanval waren geweest met hun eis om meer invloed te krijgen binnen het I W , werden in het 
defensief gedrongen en moesten zich gaan verdedigen tegen de plannen voor een 
geïntegreerde internationale vakbeweging, waarin ze hun autonomie in belangrijke mate 
dreigden te verliezen. 

Voorlopig diende het TUC rekening te houden met een hardnekkige tegenstand. Op de 
conferentie van maart 1932 in Bern werd het Britse voorstel besproken en meteen ook met 
een grote meerderheid van 16 tegen 7 verworpen. Het voorstel werd trouwens gelanceerd 
midden in een nieuwe bevoegdheidsdiscussie tussen de leiding van I W en ITF over 
verschillende dossiers484 waarin de ITF zich naar de mening van het I W te autonoom 
opstelde, terwijl de leiding van de ITF niet te spreken was over de manier waarop het I W -

480 TUC, International Committee, minutes, 17 februari 1932 (MRC, TUC-archives 292/901/3) 
481 TUC, Nota aan het International Committee, 8 februari 1932 (MRC, TUC-archives 292/915/9) 
482 TUC, International Committee, minutes, 17 februari 1932 (MRC, TUC-archives 292/901/3) 
483 TUC, Nota aan het International Committee, 8 februari 1932 (MRC, TUC-archives 292/915/9) 
484 In Canada had de ITF de Canadian Brotherhood of Railway Employees als lid toegelaten. Een organisatie die 
niet was aangesloten bij het door het I W erkende Trades and Labor Congress of Canada. In Griekenland 
steunden ITF en I W bonden die met alkaar in conflict leefden. 
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secretariaat zijn studieopdracht uit Stockholm had uitgevoerd485. Volgens de ITF was het 
ondenkbaar dat het IVV zich zou ontwikkelen tot« einer wahrhaften Internationale /.../ 
solange sich der IGB auf den Landeszentralen aufbaut »486. Indien de internationale 
vakbeweging gericht moest zijn op internationale directie actie, dan kon dat voor de ITF enkel 
door middel van de beroepsinternationales. De ITF bleef echter pleiten zonder gehoor te 
vinden en was niet sterk genoeg om zijn wil op te leggen, maar wel sterk genoeg om pogingen 
om zijn autonomie aan te tasten te weerstaan. Er was een externe factor nodig om deze 
patstelling te doorbeken. 

Het huis stuikt in elkaar 

Wat in 1932 nog ondenkbaar leek, was tegen 2 mei 1933 een feit. De Duitse vakbeweging 
werd buiten de wet gesteld en het I W verloor meer dan 1/3 van zijn leden. Naast de politieke 
en organisatorische problemen die dit met zich bracht, stelde dit het ook de organisatorische 
kwestie in een nieuw daglicht. Het werd nu een kwestie van overleven, want de Duitse 
vakbeweging was ook financieel een van de steunpilaren van de internationale vakbeweging 
geweest en het hele apparaat dreigde bij gebrek aan middelen stil te vallen. Tijdens het 
uitvoerend bestuur van april 1933 van Zurich, dat de problemen na de nazi-machtsovername 
besprak, stelde voorzitter Citrine onmiddellijk dat ingevolge het verlies van de Duitse bonden 
het Britse voorstel tot integratie van de volledige beweging opnieuw diende te worden 

487 

overwogen . 

Op het IVV-congres van Brussel van 1933 was er, enkele maanden na de catastrofe in 
Duitsland, nog geen duidelijkheid over wat er stond te gebeuren. De Duitse vakbonden 
hadden hun lidgelden tot aan het congres nog betaald en er stelde zich dus geen acuut 
financieel probleem. De algemeen secretaris Walter Schevenels trachtte intussen goede raad 
te geven aan de IBS. Volgens hem waren er twee manieren om hun leefbaarheid te 
garanderen : enerzijds kostenbesparing door fusie en anderzijds kostenbesparing door 
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hergroepering in één stad . Beide voorstellen lagen, niet toevallig, in de lijn van wat het 
Britse voorzitterschap over deze kwestie dacht. Het congres was echter niet bij machte om een 
besluit te nemen en gaf de Algemene Raad de volmacht om een eventuele reorganisatie door 
te voeren, zonder dat daarvoor de goedkeuring van een congres noodzakelijk was489. 

Schevenels had het handig gespeeld in Brussel door zijn bezorgdheid te uiten over de 
leefbaarheid van de IBS, terwijl het in feite ging over de leefbaarheid van het I W . Walter 
Citrine had er hem in de aanloop van het congres al op gewezen dat de nieuwe situatie in 
Duitsland het Britse voorstel betreffende een « relationship of a departmental character » 
nieuw leven inblies. «If we can do this it is possible that the affiliation fees, which have so 
far been paid to the trade secretariats, could be utilised by the IFTU »490. 

485 Einbau der ISB in den IGB, nota aan de conferentie van ITS en I W afgevaardigden, Bern, 17 maart 1932 
(IISG, IFTU archief, nr. 121) 
486 Einbau der ISB in den IGB, nota aan de conferentie van ITS en I W afgevaardigden, Bern, 17 maart 1932 
(IISG, IFTU archief, nr. 121) 
487 J U C , intern rapport betreffende het Uitvoerend Bestuur van 8-11 april 1933 te Zurich (MRC, TUC-archives 
292/915.3/6) 
488 Brussels Congress. Report on the activities of the International Federation of Trade Unions, 1930-1932, 
(Berlin, IFTU, 1933), p. 333. 
489 idemp. 53. 
490 Walter Citrine aan Walter Schevenels, 8 mei 1933 (MRC, TUC-archives 292/915.5/7) 
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Schevenels trok aan het werk en tekende op basis van de ideeën van Citrine een schema uit 
voor een nieuw IVV. Hij wist dat er grote tegenstand en zelfs wantrouwen bestond bij de IBS 
en dat een volledige samensmelting te hoog gegrepen zou zijn. Hij trachtte dan ook de meest 
gevaarlijke klippen te omzeilen met een voorstel dat voor beide groepen leefbaar zou moeten 
zijn. De vraag welke de organisatiebasis diende te zijn, was voor hem duidelijk : "in respect of 
the management of the international trade union movement and the determination of its 
policy, tactics, guiding principles and general demands, there seems no doubt that /../the IFTU 
should be based on the national centres"491. De IBS bleven voor Schevenels wel van groot 
nut "as regards the establishment of statistics on wages, conditions of work and all other 
specific details of the trade in question", daarom moesten beide organisatievormen behouden 
blijven. De financiële problemen die een gevolg waren van het verlies van de Duitse 
organisaties waren echter zeer reëel en er stelde zich een probleem voor de levensvatbaarheid 
van alle organisaties, doordat in totaal ongeveer 40 % van de inkomsten verloren gingen. Dit 
financiële probleem wilde Schevenels oplossen door een volledige reorganisatie van de hele 
internationale vakbeweging. Zijn plan bestond uit twee fasen : reconstructie en concentratie. 
Het reconstructieschema voorzag in een I W op dubbele basis, waarbij de IBS 's drie 
vertegenwoordigers op 11 zouden krijgen in het uitvoerend bestuur. Op congressen zouden de 
IBS dan elk één stem krijgen (tegen ongeveer 66 voor de nationale centrales), op voorwaarde 
dat ze zich eerst gehergroepeerd hadden. Deze hergroepering, de tweede fase van Schevenels' 
plan, voorzag in de concentratie van de 29 bestaande IBS in eerst 12 en daarna zes groepen. 
De bijdragen zouden voortaan rechtstreeks aan het I W worden betaald, dat 20 % van de 
totale inkomsten zou doorschuiven naar de nieuwe departementen . 

Dit voorstel van de IVV-leiding en het TUC hervormde de internationale vakbeweging op een 
wijze waarmee de meeste nationale centrales instemden. Schevenels maakte echter een 
belangrijke fout. In plaats van zijn ontwerp enkel naar de voorzitter te sturen, werd het naar 
ALLE leden van het uitvoerend bestuur gestuurd493, waardoor het snel de ronde deed en ook 
op de tafel kwam van de ITF, dat niet aarzelde om aan de alarmbel te trekken. De ITF stelde 
vast dat het IVV op zoek was naar « fresh sources of income » en dat dit de reden was voor 
het voorstel: «It is shortage of money, and not recognition of the justification of the 
proposals put forward so long ago by the ITF /.../ which lies at the root of the scheme you 
now put forward »494. De ITF noemde het hele schema dan ook "inacceptable". Men was wel 
bereid om te spreken over « embodiment» van de IBS in het I W , maar dan wel op voet van 
gelijkheid met de nationale centrales. En dit keer kon de ITF rekenen op de steun van 
nagenoeg alle internationale secretariaten. De blunder van Schevenels had zware gevolgen, 
want nu was de indruk gewekt dat het I W zonder overleg zijn voorstellen aan de 
beroepscentrales wou opdringen. Tom Shaw, de anders zo gematigde internationale secretaris 
van de Textielarbeidersinternationale werd kwaad : « you simple sat down, and sent round a 
document without consultation with the secretariats/.. ./Get off the pedestal, get off it/.../ if 
you meet in solemn conclave and decide what is advisable, and say you must swallow all this, 
you will get nowhere. Men are not build that way »495. Van de 29 IBS sprak enkel de 

491 Nota van Walter Schevenels, "Suggestions and proposals for readapting the international organizations of the 
Trade Union Movement to the situation created by the loss of the German organizations and their affiliation 
fees", 25 september 1933 (MRC, TUC-archives 292/915/9) 
492 TUC, interne nota betreffende de incorporatie van de IBS in het I W , 5 december 1933 (MRC, TUC-
archives 292/915.5/7) 
493 Walter Schevenels aan Walter Citrine, 20 november 1933 (MRC, TUC-archives 292/915.5/7) 
494 Edo Fimmen aan het Uitvoerend Bestuur van het I W , 3 maart 1934 (MRC, TUC-archives 292/915.5/7) 
495 TUC, interne nota betreffende Algemene Raad van Weymouth, augustus 1934 (MRC, TUC-archives 
292/915.5/7) 
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International Federation of Employees in Public services zich in gunstige zin over het voorstel 
uit. Alle anderen waren tegen. Schevenels kon dan ook niet anders dan concluderen dat "even 
the smallest International Secretariats are bent on maintaining their full autonomy at any 
cost"496. 

Het coördinatiecomité. 

Daarmee stond de IW-leiding op de Algemene Raad van augustus 1934 in Weymouth (U.K), 
waar de kwestie werd besproken, weer op nul. Het twee fasen-plan, waarvan was gehoopt dat 
het makkelijker verteerbaar zou zijn voor de IBS, kreeg dermate veel tegenwind dat de I W -
leiding concludeerde dat "it will perhaps be best to return to this first idea, e.a. the total 
reconstruction of the IFTU by the complete amalgamation into a single organization of all 
existing international organizations"497. 

Op deze Algemene Raad stond echter nog een andere belangrijke kwestie op de agenda : de 
organisatie van het ondergrondse werk in nazi-Duitsland. En, het lijkt haast onvoorstelbaar, 
maar de beide kwesties werden aan elkaar gekoppeld. Een coördinatiecomité van I W en IBS 
moest de verschillende op Duitsland, Saarland en Oostenrijk gerichte initiatieven van de 
internationale vakbeweging coördineren en een oplossing uitdokteren voor het probleem van 
de interne structurele verhoudingen. 

Tijdens de eerste vergadering van dit comité, op 3 oktober 1934, kwam het al tot een 
bevoegdheidsconflict tussen het TUC en de IBS met zetel in Nederland, die afzonderlijke 
conferenties hielden over het ondergrondse werk in Duitsland en zich daarmee volgens het 
TUC en ook het IW-bureau op een terrein begaven dat het beroepsbelang oversteeg. Het was 
de start van een hele reeks conflicten die echter nagenoeg allemaal betrekking hadden op de 
ondergrondse activiteiten en dan ook in het betreffende hoofdstuk worden behandeld. 

Het organisatorische deel van de opdracht kwam daardoor in de verdrukking, ook omdat er 
geen nieuwe elementen opdoken. Bovendien bleven de IBS het I W grondig wantrouwen, 
zoals blijkt uit wat Edo Fimmen hierover aan Tom Shaw schreef: « I rather agree with you 
that the whole coordination business seems to have no other purpuse than to get money from 
the secretariats and for the rest to have it on with them »498. Pas in 1937, toen het comité al op 
zijn laatste benen liep, werd een discussie aan het onderwerp gewijd. Aan het Uitvoerend 
Bestuur werd de vraag gesteld om in de toekomst afgevaardigden van de IBS te laten 
deelnemen aan de vergaderingen van het Uitvoerend Bestuur, in een adviserende functie499. 
De Algemene Raad van Warschau in 1937 wees dit echter af. Het I W was er trouwens in 
geslaagd om door middel van nieuwe aansluitingen zijn ledental opnieuw op het oude peil te 
krijgen en was dus grotendeels uit de financiële problemen geraakt, zodat er ook van die kant 
geen echte druk meer op de ketel stond. De onvrede was echter wel gebleven en het TUC 
kloeg over de « vested interests, bringing about a certain passive attitude »500 

Report on the reorganization of the IFTU and the plan for centralising the ITS, General Council, Weymouth, 
27-28 augustus 1934 (MRC, TUC-archives 292/915.3/7) 
497 TUC, interne nota betreffende Algemene Raad van Weymouth, augustus 1934 (MRC, TUC-archives 
292/915.5/7) 
498 Edo Fimmen aan Tom Shaw, 8 augustus 1935 (AdsD, ITF-archief, mappe 15) 
499 TUC, International Committee, minutes, 29-30 april 1937 (MRC, TUC-archives 292/901/4) 
500 jjj^ inteme n o t a betreffende de reconstructie van het I W , 7 maart 1934 (MRC, TUC-archives 
292/915.5/7) 
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Walter Schevenels lanceerde dan in oktober 1938 een nieuwe poging om de zaak te 
deblokkeren. Via een rondschrijven vroeg hij voorstellen vanwege de IBS, die dan zouden 
besproken worden op de voorconferentie met de IBS in het kader van het I W congres van 
1939 te Zurich. Dit initiatief werd echter opnieuw doorkruist door een incident met de ITF, 
dat illustratiefis voor de totaal verziekte sfeer. De ITF wou de IAO-conferentie van 1939 
vooraf voorbereiden, los van de nationale centrales. Dit ging in tegen de traditie waarbij het 
de nationale centrales waren die hun standpunten voor de IAO-conferenties vastlegden in 
overleg met hun nationale industriebonden. Toen de ITF hierover door Walter Schevenels 
werd aangesproken, reageerde Edo Fimmen dat de bij de ITF aangesloten bonden zich het 
recht voorbehielden een gezamenlijk standpunt te formuleren « before communicating their 
views to other bodies »501. De ITF had zich echter weer iets vergaloppeerd. Op de 
voorconferentie van 4 juli 1939 te Zurich werd bevestigd dat de nationale centrales de 
bevoegde instanties waren « to draw up the report and reply to the questionnaires of the ILO 
and that there should be no change in that practice »502. De conferentie besloot eveneens om 
een voorstel van de internationale van Hout- en Bouwwerkers te aanvaarden die uit alle 
discussies van de voorbije jaren blijkbaar had besloten dat beide organisatievormen beter op 
een facultatieve dan op een organische wijze zouden samenwerken en daarom voorstelden dat 
een nauwer contact tussen het I W en de IBS tot stand kon komen «through more frequent 
joint meetings of these organizations, at which current questions should be brought up for 
debate. »503 

Dit voorstel, dat niet fundamenteel verschilde van de eerste regeling die in 1922 in Rome was 
afgesproken, beëindigde dan een discussie, die de twee voornaamste organisaties uit de 
internationale vrije vakbeweging, het I W en de ITF, van 1924 tot 1940, over zowat alle 
belangrijke kwesties, met elkaar in conflict had gebracht. Het debat, dat als een Fimmen-
kwestie was gestart rond het politieke probleem van eenheid met de communistische 
vakbeweging, werd nadien een zuivere machtsconfrontatie tussen kaders van de twee 
structuren. Een confrontatie die op essentiële momenten verlammend werkte op de 
actiemogelijkheden van de internationale vakbeweging in zijn geheel. 

Het Britse voorzitterschap had die discussie met toenemende ergernis moeten aanzien. De 
Britse vakbeweging, die zichzelf zware financiële inspanningen moest opleggen om de 
internationale vakbeweging überhaupt in stand te houden, zou bij de eerste gelegenheid die 
zich stelde het debat afsluiten en definitief kiezen voor een integrale vakbondsinternationale, 
waarin de beroepsinternationales zouden geïncorporeerd zijn door middel van een 
departementale structuur. 

Besluit 

De internationale vakbeweging die onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog werd opgericht, 
was van nature het representatieve orgaan van de nationale vakcentrales. De ambitie om van 
die vakbeweging een politiek instrument te maken in de strijd tegen oorlog en voor socialisme 
leidde al na enkele jaren tot frustraties en ontgoochelingen. Internationale directe actie in 
functie van politieke doelstellingen was onlosmakelijk verbonden met dit model. Nationale 

Edo Fimmen aan Walter Schevenels, 27 juli 1938 (IISG, EFTU-archief, nr 123) 
Conferentie van IW-IBS, Zurich 4 juli 1939 (MRC, ITF-archief 915.2.2) 
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centrales waren echter onwillig of niet in staat om deze te organiseren. Dit tot ontgoocheling 
en verbittering van de machtigste functionaris van de internationale vakbeweging, Edo 
Fimmen, die tussen juli 1919 en november 1923 algemeen secretaris was van zowel het I W 
als de ITF, de belangrijkste beroepsinternationale. 

Na de breuk met Fimmen ontwikkelde zich tussen het I W en zijn voornaamste 
beroepsinternationale een concurrentiële en conflictuele relatie. Tussen 1924 en 1932 was de 
ITF in het offensief met pleidooien voor het beroep als organisatiebasis van een nieuwe 
internationale vakbeweging en de eis tot deelname in het I W bestuur. Binnen de groep van 
IBS vond de ITF voor deze eisen echter onvoldoende steun en ook weinig nationale centrales 
konden worden overtuigd. In tegenstelling tot de nationale centrales waren de nationale 
industriële organisaties niet in staat of bereid om de zware financiële kosten die de uitbouw 
van een slagkrachtige internationale vakbond met zich meebracht te dragen. Enkel in de 
transportsector en in mindere mate in de metaalindustrie en de mijnbouw kwamen er 
professioneel uitgebouwde IBS. 

Toen het verlies van de Duitse vakbeweging de financieringsbasis van het I W dreigde 
onderuit te halen, werden de IBS voor de IW-top een aantrekkelijk financieel alternatief De 
voorgestelde schema's betreffende een organische opbouw met de IBS als departementen van 
een inclusieve internationale vakbeweging boden echter een te eenzijdig voordeel aan het 
I W . De IBS hechtten aan hun autonomie en wezen de hervorming bijna unaniem af. Toch 
zou de departementale structuur vooral onder impuls van de Britse vakbeweging, die met 
toenemende ergernis tegen het gebrek aan efficiëntie en het verlies aan middelen aankeek, het 
model worden voor een nieuwe internationale vakbeweging. 


