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Genève 

De IAO en het sociale hervormingsprogramma van het IW 

« Le social devra vaincre l 'économique. Il devra Ie regier et Ie conduire, pour mieux 
satisfaire a la justice » (Albert Thomas) 

De verwachting dat na de oorlog ook voor de arbeidersklasse een nieuwe wereld, met meer 
rechtvaardigheid en kansen, zou aanbreken, leefde tijdens de oorlog in de verschillende 
kampen. Tijdens de conferenties van Leeds (1916) en Bern (1917) werd onafhankelijk van 
elkaar, maar met medeweten van eikaars standpunt, door een versplinterde internationale 
vakbeweging de basis gelegd van een programma van sociale hervormingen. De « wereld van 
de arbeid » eiste een plaats aan de onderhandelingstafel van de komende vredesconferentie en 
gezien de belangrijke positie van verschillende leiders van de arbeidersbeweging in hun 
respectieve regeringen, werd die eis ook ernstig genomen. In Frankrijk, België en Groot-
Brittannië waren socialisten in de regering getreden en in de VS was de vakbeweging een van 
de pijlers van de Wilson-administratie. In Duitsland was het kanselier Prins Max von Baden 
zelf die had verklaard dat in de komende vredesonderhandelingen de bescherming van de 
arbeid aan bod zou moeten komen505. 

Binnen de diverse regeringen was er een sterke wil om politieke problemen in de toekomst 
via overleg op te lossen, hetgeen de reden was voor de oprichting van een Volkenbond . 
Deze Volkenbond zou dan een afzonderlijke arbeidssectie krijgen, eveneens met een 
permanent karakter en dit zou de Internationale Arbeids Organisatie, de IAO, worden. De 
IAO werd gebouwd op de funderingen die gelegd waren door de International Association for 
Labour Legislation, een zuiver studiecentrum, met zetel in Basel. Het zou een van de 
belangrijkste instrumenten worden voor de wereld van de arbeid en de vakbeweging in het 
bijzonder om op internationaal vlak een grotere invloed te verwerven. 

Ook binnen de meer gematigde vleugel van de arbeidersbeweging leefde de overtuiging dat 
wat de bevolking wilde, na de ellende van de oorlog, eigenlijk tweeledig was : een zekere 
stabiliteit in het leven en vrede. De internationale instellingen die nu werden opgericht zouden 
hiervoor zorgen. Er moest gestreefd worden naar het verminderen van de spanningen tussen 
de staten en naar het verminderen van de interne spanningen binnen de staten 

504 Albert Thomas (1878 - 1932) : Frans socialist en volgeling van Jaurès. Werd in 1910 volksvertegenwoordiger 
en in 1912 burgemeester van Champigny sur Marne. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd hij minister en was 
samen met Henderson en Vandervelde nauw betrokken bij zowel de vredesonderhandelingen van Versailles als 
de pogingen om de Tweede Internationale nieuw leven in te blazen. Na de oorlog werd hij de eerste directeur 
van de IAO als Frans tegengewicht voor het Britse voorzitterschap van de Volkenbond (Eric Drummond). Over 
Drummond, zie : James Barros, Office without power. Secretary-General Sir Eric Drummond, 1919-1933, 
(Oxford, Clarendon Press, 1979) 
505 Antony Alcock, History of the International Labour Organization, (London, Macmillan, 1971), p. 18. 
506 Over de geschiedenis van de Volkenbond, zie : Ruth Henig, Versailles and after, 1919-1933, (London, New 
York, Routledge, 1995) en F.S. Northedge, The League of Nations. Its life and times, 1920-1946, (Leicester, 
University Press, 1986) 
507 Zowel Albert Thomas als W.A. Appleton gebruikten deze uitspraak. 
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Het bevorderen van sociale wetgeving werd meteen een van de belangrijkste en meest 
beloftevolle opdrachten van het IW5 0 8 . De diverse nationale confederaties geloofden sterk in 
het internationale niveau voor het veralgemenen van sociale hervormingen. De IAO was het 
forum waarop dit moest worden afgedwongen en het I W was het instrument om die strijd te 
voeren. De snelle wederoprichting van de internationale vakbeweging na de oorlog, in 
tegenstelling tot de politieke internationale, moet dus ook in dit kader worden bekeken. Het 
feit dat er een internationaal orgaan voor sociale wetgeving zou komen maakte afspraken en 
overleg tussen de verschillende nationale vakbondsconfederaties noodzakelijk en was dus een 
belangrijk element in de snelle heling van de wonden die de oorlog had geslagen. Het is 
daarom geen toeval dat IAO en I W , op enkele maanden na, even oud zijn. 

De verschillende pogingen om nog tijdens de oorlog een internationale conferentie met 
afgevaardigden uit de verschillende kampen te organiseren mochten dan zijn mislukt, toch 
was men aan beide zijden overtuigd van de noodzaak om een minimumprogramma op te 
stellen dat zou gelden voor alle landen en als richtsnoer kon dienen voor de 
vertegenwoordigers van de arbeid op de vredesconferentie. De hardnekkige weerstand van 
vooral de Amerikaanse AFL heeft belet dat zo'n algemene conferentie zou plaatsvinden, maar 
de overige centrales, met uitzondering van de Belgen, zouden de internationale socialistische 
conferentie van februari 1919 in Bern aangrijpen om nog voor het formele einde van de 
oorlog een gemeenschappelijk programma te formuleren. Bij de oprichtingsconferentie van 
het I W , in juli 1919 in Amsterdam, werd dit eisenplatform van Bern ongewijzigd 
goedgekeurd. 

In dit programma van Bem ontwikkelde de internationale vakbeweging een globale visie, 
samengevat in 15 punten, die de uitvalsbasis moest zijn voor zowel nationale als 
internationale initiatieven inzake sociale wetgeving509. Centraal stonden de eisen voor de 8-
urige werkdag, de 48-urige werkweek en het verenigingsrecht. Daarnaast had het programma 
aandacht voor specifieke bescherming van vrouwen- en jongerenarbeid, verplicht onderwijs, 
het minimumloon, veiligheid en hygiëne op de werkvloer, verzekering tegen 
arbeidsongevallen, beperkende maatregelen voor thuisarbeid en het wees een verbod op de 
migratie af. Er was opvallend minder aandacht voor de uitbouw van een stelsel van sociale 
verzekeringen. Het programma somde weliswaar de domeinen op waar sociale verzekeringen 
dienden tot stand te komen (ziekte en invaliditeit, ongevallen, pensioenen, weduwen en 
wezen, moederschap), maar het is duidelijk dat deze vooralsnog geen prominente plaats 
innamen. 

Voor de uitvoering van dit programma eiste men in Bem de oprichting van een « permanent 
committee composed of representatives of the States belonging to the League of Nations and 
of representatives of the international trade-union federation to an equal number » . Dit 
comité moest dan op zijn beurt« conferences for the promotion of international labour-
protection » samenroepen, die de opdracht kregen « [to] adopt binding resolutions within the 
scope of their competency ». Met andere woorden een «International Labour Parliament», 
dat niet enkel resoluties stemde, maar « also international laws having the same efficacy (legal 
power) as national laws » . Daarnaast eiste men de opname in het Vredesverdrag van een 
« Labour Charter » als apart hoofdstuk. 

First Report on the activities...,o.c, p. 25 
09 Report of the International Conference of Trade-Unions, Bern, 5-9 februari 1919, o.c, pp. 22-25 
10 Idem, p. 25 
11 Idem,p.21 
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Met dit hervormingsprogramma nam de internationale vakbeweging ook stelling in de 
discussie over « democratie » of « dictatuur », die op dat moment nog de politieke 
internationale verdeelde. Het programma van Bern betekende voor de internationale 
vakbeweging dat« the principles of democracy were accepted » . Dit programma zou 
gedurende ruim een decennium de inspiratiebron zijn voor elke actie van het I W op het 
gebied van de internationale sociale wetgeving. Pas met de crisis van de jaren dertig kwam er 
een verdieping van het sociale programma. 

Op het moment dat de verschillende organisaties elkaar in Bern ontmoetten, was de « Labour 
Commission » van de internationale vredesconferentie in vergadering. De commissie telde 
vijftien leden, uit negen verschillende landen. Twee van de afgevaardigden hadden directe 
banden met het IVV, Samuel Gompers, de voorzitter van de commissie en Léon Jouhaux, die 
als plaatsvervanger zetelde in de Franse delegatie513. De commissie begon op 1 februari en 
eindigde haar werk op 24 maart. De stem van de internationale arbeidersbeweging zou er 
sterk doorklinken, ook al omdat Europa op dat moment het toneel was van verschillende 
opstanden. De schrik van regeringen om een deel van hun souvereiniteit te verliezen, haalde 
echter de bovenhand. De discussie over de pariteit was een eerste indicatie. In Bern had de 
internationale vakbeweging een gelijke vertegenwoordiging gevraagd van werknemers en 
regeringen. Daarover werd in Versailles opgemerkt dat de werkgevers op een even grote 
vertegenwoordiging recht hadden als de werknemers en dat het niet kon dat regeringen 
zwakker zouden staan dan werknemers en werkgevers samen. Dus zou de verhouding 2-1-1 
worden bij de stemmingen, maar 1-1-1 in de mandaten. Waar het I W zijn slag grotendeels 
thuishaalde, was in de samenstelling van de werknemersgroep. Art. 389 bepaalde dat de 
werknemersafgevaardigden dienden te worden aangeduid « in agreement with the most 
representative organizations », en dat waren in alle deelnemende landen bij het I W 
aangesloten organisaties. Een laatste fundamenteel punt was de vraag naar het statuut van de 
conventies. De eis van Bern, verdedigd door Jouhaux en gesteund door Italië, maar niet door 
voorzitter Gompers, dat conventies automatisch bindend zouden zijn, werd door een 
overgrote meerderheid verworpen514. In de plaats kwam een systeem waarbij de conventies 
achteraf door de nationale parlementen dienden te worden geratificeerd. Van enig 
automatisme was geen sprake meer en er waren bovendien slechts zeer beperkte 
sanctiemogelijkheden. Hierdoor was de grote droom van een internationaal superparlement 
als hefboom voor de sociale ontwikkeling meteen de kop in gedrukt. Het feit dat Samuel 
Gompers zich in deze discussie had gedragen als een Amerikaans patriot zou hem nadien in 
Amsterdam betaald worden gezet. 

Paragraaf II van hoofdstuk XHI van het vredesverdrag werd het zgn. « Labour Charter », dat 
in negen punten een aantal algemene principes noemde, die de leidraad moesten zijn voor de 
toekomstige sociale wetgeving : vrijheid van vereniging, arbeid is meer dan enkel koopwaar, 
een salaris moet voldoende koopkracht geven voor het levensonderhoud, gelijk loon voor 
gelijk werk, bescherming van vrouwen- en kinderarbeid ... Het was een universele verklaring, 
met de vrije markteconomie als uitgangspunt, die echter geen rekening hield met de grote 
verschillen inzake economische ontwikkeling tussen de verschillende landen515. Het Charter 
was ook vager en minder verreikend dan het 15-puntenprogramma van Bern en werd daarom 
negatief onthaald tijdens de oprichtingsconferentie van het I W van juli 1919. De 
vakbondsinteraationale was dan ook van oordeel dat dit charter niet kon gelden « comme 

512 First Report on the activities..., o.c., p. 27 
513 Antony Alcock, The International Labour Organization, o.c, p. 26 
514 idem, p. 28 
515 Georges Lefranc, Les experiences syndicates des origines a nos jours, o.c., p. 26. 
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1'expression integrale des revendications des classes ouvrières de tous les pays » . Voor 
Samuel Gompers waren de Amsterdammers daarmee hyperkritisch, « Le monde ne s'est pas 
fait en un jour », stelde hij. Voor Léon Jouhaux kon er echter geen sprake zijn van 
compromissen, Bern was voor hem een minimum-programma. 

De kritische stemming in Amsterdam met betrekking tot het Charter moet natuurlijk ook 
gezien worden in het kader van de voorbereiding van de eerste internationale 
arbeidsconferentie die later dat jaar in Washington zou plaatsvinden. Om in oktober in 
Washington een duidelijke politieke lijn te hebben en klare doelstellingen werd het Charter 
getoetst aan het programma van Bern. De verschilpunten waren dan de uitvalsbasis voor een 
nieuw offensief met als hoofddoel een algemene conventie over de 8-urendag. 

Voor de deelname aan Washington stelden zich echter ook politieke problemen. Het I W 
verklaarde zich slechts onder twee voorwaarden akkoord om eraan te participeren : alle 
werknemersafgevaardigden moesten een door het I W erkende organisatie 
vertegenwoordigen én alle landen moesten kunnen participeren (dus ook Oostenrijk en 
Duitsland)517. 

Beide voorwaarden, die formeel in tegenspraak waren met de bepalingen van het 
Vredesverdrag, zorgden voor de nodige beroering in diplomatieke kringen en creëerden, zoals 
Gompers aan Appleton schreef "a situation of great embarrassment"518. De zomer van 1919 
was dan ook het toneel van actief overleg tussen hoofdzakelijk de Britse en Amerikaanse 
regeringen en het TUC en de AFL, waarin de mogelijkheden werden afgetast om aan de 
wensen van Amsterdam tegemoet te komen zonder het Vredesverdrag te ondergraven, dat 
door de meeste landen trouwens nog niet eens geratificeerd was. Het was duidelijk dat deze 
regeringen een eventuele boycot van Washington door het I W ten allen prijze wilden 
vermijden. Voor Samuel Gompers was het slagen van Washington een erezaak : "I am 
actuated solely by a desire to leave no stone unturned to make the coming convention a 
complete and absolute succes"51 . 

Ook het I W zelf wou maar wat graag een oplossing vinden. Het Uitvoerend Bureau 
overlegde met de Engelse minister Georges Barnes520, voorzitter Appleton trok naar 
Washington om de voorbereiding op de voet te volgen, Jouhaux bemiddelde bij de Franse 
premier Clemenceau en secretaris Oudegeest stond in contact met de Amerikaanse 
Ambassade in Londen, hetgeen ambassadeur Davis tot het besluit bracht dat: "they are 
evidently anxious to find reasons for attending Washington" 

516 Compte rendu du Congres Syndical International, Amsterdam, 28 juillet - 2 auüt 1919, o.c, p. 44 
517 Volgens Harold Butler waren er ook economische redenen waarom het I W de deelname van Duitsland en 
Oostenrijk eiste. Léon Jouhaux zou namelijk gevreesd hebben dat de 8-urendag in Europa niet kon gerealiseerd 
worden indien de Duitsers niet meededen. (Sir Harold Butler, Confident Morning, (London, Faber and Faber, 
s.d.),p. 183. 
518 Samuel Gompers aan W.A. Appleton, 25 augustus 1919 (Samuel Gompers Papers, general correspondence) 
519 Samuel Gompers aan W.B. Wilson, secretary of Labor, 8 september 1919 (Samuel Gompers Papers, general 
correspondence) 
520 George Barnes (1859-1940): Brits socialistisch politicus. Was in 1906 bij de eerste volksvertegenwoordigers 
van Labour. In 1916 werd hij minister van Pensioenen in de regering van Lloyd George en in 1917 volgde hij 
Arthur Henderson op als minister van Onderwijs. Toen Labour zich in 1918 uit de regeringscoalitie terugtrok 
besloot Barnes zijn ministerpost te houden. Hij wou op die manier zijn invloed doen gelden tijdens de 
vredesconferentie en de oprichting van de ILO. Hij zou na de oorlog echter geen rol van betekenis meer spelen. 
521 Telegram van Ambassadeur Daves aan Department of State in Washington, Londen 19 augustus 1919 
(NARA, RG 59 555 E 1/52) 
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Het gezamenlijke lobbywerk van TUC, GFTU, AFL en I W leverde uiteindelijk resultaten op 
en op 9 oktober 1919 kon voorzitter W.A. Appleton vanuit Washington bevestigen dat "the 
German and Austrian governments have been informed that they will be admitted in 
Washington with equal rights as all other nations, in accordance with the decision taken at 
Amsterdam"522. Noch de Oostenrijkse, noch de Duitse delegaties zouden uiteindelijk aan 
Washington deelnemen, maar hun regeringen hadden de uitnodigingen wel aanvaard en 
legden op die manier de basis voor een toekomstige medewerking aan de IAO. Het I W 
beschouwde dit als een overwinning523. De tweede eis kon niet formeel worden hardgemaakt, 
maar omdat toch al was overeengekomen dat de werknemersafgevaardigden werden 
aangeduid in overleg met de "meest representatieve" organisatie, waren de afgevaardigden in 
de praktijk nagenoeg allemaal lid van een bij het I W aangesloten confederatie. Het I W ging 
hierdoor niet officieel, maar wel informeel de leiding nemen van de werknemersgroep binnen 
de IAO. Corneel Mertens nam het voorzitterschap waar, terwijl Jan Oudegeest secretaris werd 
en de feitelijke leider. Via de werknemersgroep was het I W ook vertegenwoordigd in het 
bestuurlijk orgaan van de IAO, het zgn. "Governing body". 

Intussen was in de VS de aandacht verschoven naar de eigen binnenlandse problemen. Op het 
moment dat de conferentie in Washington moest plaatsvinden, waren er stakingen in de 
staalindustrie, de koolmijnen en de havens. Bovendien was het Amerikaanse Congres zich 
opnieuw isolationistisch gaan opstellen, het weigerde het vredesverdrag te ratificeren en 
weigerde ook de nodige kredieten voor de organisatie van de conferentie524. Tot overmaat van 
ramp werd President Wilson ook nog ernstig ziek. 

De conferentie van Washington zou uiteindelijk toch een belangrijke stap zetten in de door 
het I W gewenste richting. Het was meteen ook een eerste manifestatie van deze ambitieuze 
nieuwkomer op het internationale terrein. De IW-leiding zelfwas trouwens behoorlijk 
tevreden over haar prestatie : "The Washington Conference was a battle-field where the 
strategic and tactical value of our newly formed International and its value as an organization 
was put to the test for the first time and succesfully"525. Ontwerp-conventies en aanbevelingen 
werden gestemd op het vlak van de arbeidsduur (8-urendag, 48-urenweek), werkloosheid 
(oprichting van werkgelegenheidsagentschappen), vrouwenwerk (moederschapsverlof, verbod 
op nachtarbeid), bescherming inzake veiligheid en hygiëne en kinderarbeid (verbod voor 
kinderen onder de 14 jaar en verbod op nachtwerk voor jongeren beneden de 18). Het I W 
was dan ook euforisch over de resultaten van de conferentie : "These results were entirely on 
the lines of the Leeds and Berne programme"526. Al deze akkoorden bevatten echter vele 
bijzondere en uitzonderingsclausules en ze werden pas van toepassing na ratificatie door elke 
afzonderlijke staat. Bovendien had de discussie betreffende de 8-urige werkdag duidelijk 
gemaakt dat er zowel bij regeringen als aan werkgeverskant nog grote tegenkantingen 
bestonden. De vraag naar arbeid was hoog in deze herstelfase na de oorlog en de conventie 
bepaalde dat uitzonderingen mogelijk waren. Een hele reeks landen wist ook vrijstelling te 
verkrijgen. 

De informele maar intieme relatie van Amsterdam met Genève. 

522 TUC, Parliamentary Committee, minutes, 9 oktober 1919 (MRC, TUC-archive 292/20/4) 
523 First report ont the activities, o.c, p. 30 
524 Anthony Alcock, The International Labour Organization, o.c, p. 37 
52 First report on the activities, o.c, p. 33 
526 idem, p. 32 
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Tijdens de eerste sessie van het Governing Body in Parijs van 26 tot 28 januari 1920, had 
Léon Jouhaux nog zware kritiek op de manier waarop de IAO verplicht was te functioneren -
« International Conventions should be enforced without the necessity of ratifications by each 
government separately, so that an international legislature would be really brought into 
existence »527- maar dit was een achterhoedegevecht. De organisatie was gestart, volgens de 
regels die tussen de diverse regeringen waren afgesproken, en werd een van de nieuwe 
internationale instellingen, die in het moeilijke kader van de onmiddellijke naoorlog zowel 
haar nut als bestaanrecht moest bewijzen. 

De Fransman Albert Thomas, een van de topmensen van het internationale socialisme, werd 
gekozen als eerste directeur van de IAO en de organisatie moest zich vestigen in het 
« neutrale » Genève, zeer tot ongenoegen overigens van Thomas. Ondanks de kritiek op het 
niet-bindend karakter van de conventies bleef het IVV sterk geïnteresseerd in de werking van 
de IAO. Dit had ook te maken met het vertrouwen dat de IVV-top stelde in Albert Thomas, 
een vertrouwensband die leidde tot een informele relatie tussen de leiding van het I W en de 
directeur van de IAO, die verder ging dan de status van Thomas als tweede in rang van de 
internationale diplomatie eigenlijk toeliet. 

Onmiddellijk na zijn benoeming richtte Thomas zich tot het I W voor steun bij de opbouw 
van zijn organisatie. Hij was er zich van bewust dat dit experiment van internationale 
samenwerking, op een moment van grote nationalistische emoties in vele landen, zijn eigen 
levenskansen zou moeten scheppen. Op 5 maart 1920 bracht Albert Thomas een bezoek aan 
Amsterdam om te onderzoeken op welke manier IAO en I W konden gaan samenwerken. 
Voor beiden was duidelijk « que les relations entre Ie Bureau International du Travail et 
rinternationale Syndical ne peuvent être que des relations officieuses, mais comme Ie dit 

528 

Fimmen, elles doivent être intimes » 

Hieronder werd verstaan dat er zich, naast de formele samenwerking op het niveau van de 
werknemersgroep, een informele relatie zou ontwikkelen tussen de IAO en het I W . Het ging 
er vooral over misverstanden en conflicten te voorkomen door een geregelde uitwisseling van 
informatie en indien nodig persoonlijke contacten. Het I W zegde toe om aan de IAO-
directeur de data en de agenda van de bureauvergaderingen mee te delen en alle nodige 
informatie en documentatie door te sturen. Thomas van zijn kant zou het I W op de hoogte 
brengen van de ontwikkelingen van de arbeidswetgeving in de verschillende landen en het 
I W bijvoorbeeld waarschuwen indien in een bepaald land een ratificatie in gevaar zou 
komen. In de toekomst zouden ook de vergaderingen van het Governing Body gezamenlijk 
worden voorbereid : « on tachera de se rencontrer et de parier un jour avant» . 

Dit was het begin van een goede verstandhouding en nauwe samenwerking, misschien niet 
zozeer tussen het I W en de IAO als organisaties, als wel tussen hun leiders, Thomas en 
Oudegeest, waarbij Thomas al het mogelijke deed om vanuit zijn positie de IW-leiding in te 
lichten en te ondersteunen en waarbij Jan Oudegeest de IAO binnen de internationale 
vakbeweging aanprees en verdedigde. 

Die propaganda voor zijn nieuwe organisatie was een van de zorgenkinderen van Thomas. De 
IAO lag zwaar onder vuur in de meer radicale kringen binnen de arbeidersbeweging en was 

First Report on the Activities, o.c, p. 95 
Nota van Albert Thomas, 12 maart 1920 (ILO, Albert Thomas Papers CAT 5-0-6) 
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gestart met een aantal handicaps. Enerzijds was er het systeem van conventies, waardoor er 
slechts indirecte ingrepen mogelijk waren en anderzijds stond de instelling onder de paraplu 
van de Volkenbond, was er financieel afhankelijk van en diende zich ook te plooien naar de 
« savoir vivre » van de internationale diplomatie. Een van die gevolgen was dat de IAO zich 
noodgedwongen moest vestigen in de hoofdzetel van de Volkenbond, het moeilijk bereikbare 
en geïsoleerde Genève. Albert Thomas verliet met tegenzin Parijs en vreesde zijn persoonlijk 
politiek isolement, maar ook de onbekendheid van Genève voor organisaties uit de 
arbeiderswereld. Een van zijn eerste initiatieven was daarom een voorstel aan het I W om 
voortaan alle internationale congressen van de vakbeweging in Genève te laten plaatsvinden 
« en vue de faire connaïtre aux masses ouvrières non seulement ce que nous sommes et ce que 
nous voulons, mais même que nous existons »530. Op die manier zou men, volgens Thomas, 
« faire a la fois d'Amsterdam et de Genève, en quelque sorte, les poles attractifs du 
syndicalisme international ». Jan Oudegeest had hier echter geen oren naar, want de 
organisatie van een congres in een bepaald land was voor het JVV telkens een belangrijk 
propagandamoment en bovendien wees hij er Thomas op dat een te sterke identificatie van de 
IAO met de vakbeweging gevaarlijk zou kunnen zijn « pour une institution encore toute jeune 
et qui doit encore gagner la confiance de certains gouvernements et surtout des patrons » . 

De onbekendheid van de vakbeweging met het werk in Genève trachtte Thomas dan maar 
grotendeels op te vangen door een veelvoud van contacten, zowel persoonlijk als schriftelijk, 
en een actieve representatiepolitiek. Hij liet zich ook grondig informeren over de 
ontwikkelingen binnen het I W en werkte met een kring van vertrouwelingen en informanten, 
die hem op de hoogte brachten van de interne keuken. Voor het I W was zijn belangrijkste 
vertrouweling de Nederlander J. J. De Roode , die zeer goed geïntroduceerd was in kringen 
van de Nederlandse socialisten en als dusdanig in Amsterdam dan ook goed geïnformeerd 
was over wat zich binnen het I W afspeelde. De Roode die tussen 1920 en 1926 als 
medewerker van Thomas de relaties tussen de IAO en de werknemersgroep verzorgde, 
stuurde ook na zijn vertrek bij de IAO geregeld vertrouwelijke nota's naar Thomas en werd 
voor die informatieopdracht ook betaald533. 

Sind die Amsterdammer Gelbe ? 

De IAO was voor het I W een van de centrale instrumenten voor de wederopbouw na de 
oorlog. Het I W stelde grote verwachtingen in de nieuwe internationale instellingen, zoals 
onder meer bleek op het congres van Londen van 1920. Het I W eiste er dat de Volkenbond 
en de IAO een rol zouden krijgen in de distributie van de grondstoffen en het bestrijden van 
de chaos op de wisselmarkten. Een consequentie van deze benadering was dat het I W , na een 
korte activistische periode tot 1923, minder geneigd werd om zelf directe internationale acties 
te ondernemen en meer en meer een beroep ging doen op Volkenbond en IAO. Toch zat er 
ook veel tegenstrijdigheid in deze benadering, want het I W had tijdens zijn eerste jaren ook 
fundamentele kritiek op de Volkenbond en noemde de instelling « a league of capitalist 

Albert Thomas aan Jan Oudegeest, 4 augustus 1920 (ILO, Albert Thomas Papers CAT 5-0-6) 
531 Jan Oudegeest aan Albert Thomas, 11 augustus 1920 (ILO, Albert Thomas Papers CAT 5-0-6) 
532 Justus Johannes De Roode (1866-1945) : Journalist bij het Nederlandse sociaal-democratische dagblad Het 
Volk, waarvan hij opeenvolgend parlementair verslaggever en hoofdredacteur was. Na de Eerste Wereldoorlog 
werd hij vanaf 1920 medewerker van de IAO in Genève, waar hij terecht kwam op het secretariaat van Albert 
Thomas. Hij ontwikkelde een zeer vertrouwelijke band met Thomas, maar keerde in 1926 naar Nederland en de 
journalistiek terug. Hij werd hoofd buitenland bij het Volk tot zijn pensionering in 1934. 
533 In 1927 voorzag Thomas hiervoor een bedrag van 1500 Zw. Fr. (ILO, Albert Thomas Papers CAT-7-660) 
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governments which aims above all at furthering the interests of the capitalists » . Deze 
kritiek op de « nationalistische » Volkenbond was echter in grote mate tactisch, want het liet 
het IVV toe ten dele mee te gaan met de links-radicale kritiek op de internationale 
instellingen. In één adem werd hierbij het onderscheid met de IAO gemaakt, waarin de 
georganiseerde arbeidersbeweging wel volop zijn invloed kon laten gelden en op voet van 
gelijkheid werd behandeld. 

De samenwerking van de vakbeweging met regeringen en patroons was echter niet 
vanzelfsprekend. Het was zelfs een van de voornaamste en steeds herhaalde kritieken vanuit 
communistische hoek en de basis voor hun beschuldigende vraag « sind die Amsterdammer 
Gelbe ? ». Naarmate de druk vanuit de communistische kringen steeg en ook binnen het I W 
de spanning toenam, groeide ook de kritiek op de IAO als organisatie en de werking erin van 
het IVV. De IW-leiding kwam tussen twee vuren. Enerzijds wou ze de IAO verdedigen 
tegen de kritiek van links, maar ze moest daarbij een eind mee in de vaststelling dat de IAO 
lang niet de resultaten gaf die men ervan verwachtte. Anderzijds moest ze ook de IAO 
verdedigen tegen de aanvallen van werkgeverszijde en van sommige regeringen, die de 
afgesloten conventies in vraag stelden en haar bevoegdheden wilden inperken. Het I W 
steunde de IAO leiding in haar strijd voor het behoud van die bevoegdheden, « what the 
workers wanted the International Labour Office to be was not an institution for scientific 
research but an institution which did practical work » 5 5. Indien de IAO-bevoegdheden 
werden ingekrompen dan zou het I W alle interesse in de instelling verliezen en er zich uit 
terugtrekken. 

Ook de resultaten van Washington kwamen onder vuur. Reeds op één van de eerste 
vergaderingen van het Governing Body, van 22 tot 25 maart 1920, trachtten de werkgevers, 
gezien de economische crisis, restricties op de 8-urendag door te drukken. In oktober werd 
nog duidelijker wat er aan de hand was. Directeur Thomas concludeerde in zijn rapport dat 
« it appeared that a wave of reaction was at present passing over several European 
countries »536. In verschillende landen waren regeringen aan de macht die zich verzetten tegen 
ratificatie en in Spanje werd de vakbeweging door de regering zelfs vervolgd. Hoewel de 
samenwerking binnen de IAO tussen de drie groepen prima verliep, bleek het er op het terrein 
dus anders aan toe te gaan. In juli 1921 werd de IAO er officieel van op de hoogte gebracht 
dat Groot-Brittannië de conventie over de 8-urendag niet zou ratificeren5 , omdat daarmee 
het bestaande systeem van overeenkomsten tussen werkgever en werknemer werd aangetast. 
In Frankrijk was er een grote tegenstand en men wilde niet ratificeren voor Duitsland dat had 
gedaan. Duitsland zelf riep de grote behoefte aan arbeid in, gezien het extra werk dat nodig 
was om de herstelbetalingen te kunnen uitvoeren, Zwitserland weigerde te tekenen, Polen had 
bedenkingen, in Italië werd de kwestie op de lange baan geschoven en de Belgen wachtten tot 
de Engelsen getekend hadden. 

Edo Fimmen was dus op het IW-congres in Londen niet voorbarig geweest in zijn kritiek: 
« It appears that the conventions arrived at in Washington were merely the result of the 
bourgeois and capitalist classes being somewhat afraid of the Labour movement in 1919, but 
to-day, in the belief that we are not as strong as they thought, they are opposing the 
application of the very conventions which they themselves helped to vote »538. 

Jan Oudegeest in ITUM, I, nr. 1, 1921, p.2 
First report on the activities..., o.c., p. 107 
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Report Special Congres... Londen, 1920, o.c, p. 14 
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Albert Thomas, die als « fraternal delegate » aanwezig was op alle IW-conferentiës tot aan 
zijn dood in 1932, trachtte tijdens zijn 'groet' aan het congres deze kritiek te weerleggen, 
maar moest toch toegeven dat de IAO zijn beloften niet helemaal waarmaakte. « I feel even 
more than others the wide divergence between the generous impulses of 1919 and the stern 
realities of to-day ». Hij wees erop dat het niet de IAO was die verantwoordelijk was voor de 
niet-ratificatie van de conventies en hij wees ook op het manke instrumentarium dat de IAO 
bij haar oprichting ter beschikking had gekregen : «the clumsy system of international 
conventions which has been imposed upon us out of respect for national sovereignty » . 
Thomas trachtte tijdens deze traditionele gastredes op de IVV-congressen niet alleen zijn 
instelling te verdedigen, maar ook de positie van de IVV-leiding te versterken tegen de kritiek 
van links. In 1924 ging hij tijdens het IW-congres van Wenen in op de relatie tussen de IAO 
en het IVV : «the working-class uses the ILO as it uses parliaments, to do its work, but it 
does not thereby cease to resist capitalism »540 en hij vergeleek ook de situatie van voor de 
oorlog met de voortgang die de arbeidersbeweging in zijn geheel had geboekt: « When I 
remember how discussion between the working classes took place before the war, in cafés or 
in the small building of some trade union, and then think of the regular meetings of the 
workers' leaders at the Geneva conferences, I see great signs of progress » . 

Toch bleef de kritiek aanhouden. Tijdens de moeilijke periode tussen 1923 en 1927 bleven de 
IAO zelf en de werking van het I W binnen het kader van de IAO onderhevig aan sterke 
tegenkanting binnen het I W . Deze kritiek was in belangrijke mate gelijklopend met de linkse 
oppositie binnen de internationale vakbeweging, waarvan Edo Fimmen het boegbeeld was. 
Fimmen, die beweerde geen ideologische bezwaren te hebben tegen het werk in Genève, liet 
zich echter bij diverse gelegenheden superkritisch uit over de resultaten die op het niveau van 
de IAO werden bereikt. Gedeeltelijk had dit ook te maken met de dominante positie van het 
I W in de werknemersgroep en de ondergeschikte rol die aan de internationale 
beroepssecretariaten werd toebedeeld. Fimmen had binnen het I W weinig succes met zijn 
pogingen om de IBS bredere bevoegdheden te geven. Hij richtte zich ook herhaaldelijk naar 
Thomas met de vraag dat de IAO meer aandacht aan de IBS zou besteden, die zich volgens 
Fimmen snel aan het ontwikkelen waren « a la suite de la concentration internationale du 
capitalisme »5 . 

Hij was echter aan het verkeerde adres, want Thomas stond wantrouwig tegenover Fimmen en 
diens opening naar de communisten en werkte nauw samen met de rest van het IW-bestuur 
tegen Fimmen: « Fimmen n'a pas désarmé, mais Ie bloc Oudegeest, Jouhaux, Mertens et J.H. 
Thomas promet de continuer la collaboration et de 1'assurer tous les jours »543. Nauwelijks 
eenjaar later was J.H. Thomas echter verdwenen en vervangen door de 'communist' Purcell, 
die minder openlijk de IAO zou aanvallen, maar zich intern toch zeer kritisch opstelde. Het 
anti-communistische blok bleef ook zonder de Engelsen in stand en Albert Thomas voerde 
mee de strijd tegen de communistische invloed in de vakbeweging. Toen in 1927 in 
Griekenland de communisten dreigden de meerderheid in de vakbeweging te grijpen, 
waarschuwde hij Oudegeest en drong erop aan dat een afgevaardigde van het I W naar het 
congres werd gestuurd om het tij alsnog te keren : «je crois qu'il faudrait envoyer quelqu'un 
de premier ordre, Mertens par exemple, si Jouhaux, ni toi ne peuvent y aller ». Zijn besluit 
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was alleszins dat met de communisten niet samen te werken viel, « pour moi, la scission 
s'impose »544, concludeerde hij. De directeur van de IAO die aandrong op een splitsing van 
een vakbondsconfederatie van een bij de IAO aangesloten land, zou indien dit indertijd was 
uitgelekt allicht het voortijdige einde hebben kunnen betekenen van Thomas' mandaat. 

Purcell van zijn kant trachtte zijn kritiek te richten op de te grote belasting die het werk in 
Genève, zowel in tijd als middelen, voor Amsterdam betekende. Volgens hem besteedden de 
secretarissen een te groot deel van hun aandacht aan de IAO die volgens hem trouwens voor 
het I W niet echt zo belangrijk was omdat het IAO-werk vooral van belang was voor de niet-
georganiseerden. Purcell kantte zich ook tegen de uitnodiging die aan IAO-directeur Thomas 
gericht werd om het congres van Wenen toe te spreken.545 

In rHumanité van 14 juli 1925 kondigde Edo Fimmen zelfs het« faillliet van 
Washington »546 aan. Tijdens een rondreis in Noorwegen ging hij nog verder en viel ook de 
IAO aan : « das Arbeitsamt in Genf ist völlig wertlos für die Arbeiter »547. Zijn kritiek in dit 
verband op het I W , dat de « Burgfrieden » sloot en « die Interessen der Arbeiter im Stich » 
liet, zonder dat dit enig resultaat zou hebben opgeleverd, bewijst dat hij althans in zijn 
publieke verklaringen wel degelijk het ideologische aspect van het werk in Genève in vraag 
stelde. Het maakte Fimmen bij het I W nog minder populair en Corneel Mertens haastte zich 
om persuittreksels met deze uitspraken naar Albert Thomas te sturen « pour votre edification 
de la mentalité de eet homme »548. 

Toch bleef het I W zijn activiteiten binnen de IAO verdedigen. Hoewel onvolmaakt werd de 
IAO door het I W ingeschat als een nuttig instrument, waardoor nu meer kon gedaan worden 
dan het formuleren van eisenprogramma's : « social legislation developed from the 
propagandist stage and became practical international policy »549. En de ontwikkeling van die 
sociale wetgeving was, volgens het rapport dat de Duitser Th. Leipart op het IW-congres van 
1924 in Wenen presenteerde, één van de voornaamste opdrachten van de internationale 
vakbeweging. Het I W was, volgens Leipart, wel verplicht om de IAO te gebruiken gezien 
het gebrek aan sociale wetgeving in vele landen. Het I W bleef dus de IAO beschouwen als 
een hefboom en bleef vasthouden aan de strategie om door middel van het internationale 
niveau resultaten te verkrijgen op nationaal gebied. 

Ten slotte was er ook binnen IW-kringen die in principe positief stonden tegenover de 
werking in het IAO, kritiek op de manier waarop de IW-leiding het werk in Genève 
coördineerde. Op het IW-congres van 1927 in Parijs kwam er zowel van de Duitser 
Grassmann als van de Nederlander Stenhuis kritiek over het gebrek aan leiding in de 
werknemersgroep. Peter Grassman stelde vast dat er gebrek was « both of unanimity and of 
adequate preparation : there must be more cohesiveness in the Workers' Group ». Dit was een 
kritiek op Jan Oudegeest, die echter op dit congres zijn zwanenzang beleefde en kort nadien 
ook als leider van de werknemersgroep werd vervangen. 

De christenen 

544 Albert Thomas aan Jan Oudegeest, 18 maart 1927 (ILO, Albert Thomas Papers 5-0-7) 
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Bij de start van de IAO eiste het I W de exclusiviteit van de werknemersafvaardiging. Deze 
onmogelijke eis werd, met instemming van het I W , in de praktijk ingewilligd door middel 
van de formule dat de regeringen de werknemersafgevaardigden zouden aanduiden in 
samenspraak met de « meest representatieve » organisaties. Onmiddellijk na de oorlog was dit 
in nagenoeg alle landen een centrale die ook lid was van het I W , omdat de Sovj et-Unie en 
de VS geen lid waren van de IAO. 

In enkele Europese landen kregen de sociaal-democratische vakbonden echter vrij vroeg in de 
jaren '20 concurrentie van een christelijke vakbeweging. In 1920 werd het Internationaal 
Christelijk Vakverbond opgericht, dat 3 miljoen leden zou tellen en organisaties had in elf 
Europese landen550. Voor wie de archieven en rapporten van het I W doorneemt, lijkt het wel 
of deze christelijke vakbeweging nauwelijks heeft bestaan. Het I W wees consequent elk 
contact af en beschouwde de « christenen » als scheurmakers, net als de communisten. In 
plaats van een confrontatiestrategie werd tegenover het Internationaal Christelijk Vakverbond 
eerder een negatie-strategie gehuldigd. Toch zou het I W op enkele momenten in de 
tussenoorlogse periode gedwongen worden om met het Internationaal Christelijk Vakverbond 
te spreken over vormen van samenwerking of erkenning. 

Toen in 1921 de Nederlandse regering de algemene secretaris van het Internationaal 
Christelijk Vakverbond, P.J.S. Serrarens551, wou benoemen tot werknemersafgevaardigde 
voor de IAO-conferentie van dat jaar, dreigde het I W ermee om de conferentie te verlaten 
indien die de aanstelling van Serrarens zou bekrachtigen. Jan Oudegeest stelde in één adem 
ook de verdere medewerking van het I W aan het Governing Body in vraag.552 De afwijzing 
door het I W was dermate radicaal dat ze ook in kringen van gelijkgestemden op onbegrip 
werd onthaald. « Votre lettre me fait trembler »553, schreef Albert Thomas, want indien het 
I W dit dreigement zou uitvoeren, vreesde Thomas dat dit zou resulteren in « la mort du 
Bureau ». Hij stelde daarop voor om te bemiddelen bij een verzoeningspoging tussen beide 
internationales, hetgeen had moeten leiden tot een « entente ». Later herinnerde Thomas zich 
dit gesprek, dat plaatsvond op 1 oktober 1920 in Genève als « la première rencontre 
tumultueuse»554 tussen de leiding van beide internationales. Het resultaat van deze 
vergadering was dat er wel een zekere werkafspraak werd gemaakt, waarbij het Internationaal 
Christelijk Vakverbond eveneens enkele faciliteiten in de IAO, zoals een 
verbindingsfunctionaris, werden toegekend555, maar van erkenning en mandaten was geen 
sprake. 

550 Patrick Pasture, Histoire du syndicalisme Chretien International. La difficile recherche d'une troisième voie, 
(Paris, L'Harmattan, 1999), p. 81 

Petrus Josephus (Jos) Serrarens (1888 - 1963): Nederlands vakbondsverantwoordelijke en katholiek 
politicus. Van opleiding was hij onderwijzer. Trad in 1916 in dienst van het Nederlandse Rooms Katholiek 
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van een vrije, onafhankelijke vakbeweging en kantte zich zowel tegen Fascisme en Nazisme als tegen het 
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hij de draad van zijn nationale en internationale loopbaan weer op. Hij bleef algemeen secretaris van het ICV tot 
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Tweede Kamer (1937-1952) 
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Toen de Nederlandse regering Serrarens toch aanstelde, diende het N W hiertegenzelfs 
klacht in bij het Internationale Hof voor Justitie in Den Haag, maar kreeg geen gelijk. Het Hof 
besliste op 26 juni 1922 dat regeringen bij de aanduiding van hun afgevaardigden van 
werkgevers en werknemers rekening dienden te houden met de diverse ideologische 
stromingen556. Hiermee werd het principe van het feitelijke monopolie van het IVY binnen de 
IAO, als « meest representatieve organisatie », juridisch volledig ondergraven. Het I W zou 
dit het Internationaal Christelijk Vakverbond niet zo snel zou vergeven en de relaties, die al 
bijzonder moeilijk waren, werden na dit arrest zo goed als verbroken. 

De Internationale Economische Conferentie, die in 1927 onder de auspiciën van de 
Volkenbond werd georganiseerd, was voor het ICV een nieuwe gelegenheid om haar 
erkenning door de internationale instellingen af te dwingen. Zowel in Nederland, België als 
Spanje ontving de christelijke vakbeweging de nodige steun van de respectieve regeringen, 
waardoor hun deelname aan deze conferentie, in ieder geval via regeringsdelegaties, niet te 
vermijden was. In de aanloop van de internationale economische conferentie zocht het I W 
steun voor zijn voorstel inzake een permanente opvolgingscommissie. Het Internationaal 
Christelijk Vakverbond wilde dit voorstel steunen indien ze vooraf zekerheid kreeg over haar 
vertegenwoordiging. Op 19 november 1926 kwamen Oudegeest en Jouhaux met Henri 
Pauwels, de algemene secretaris van het Belgische Algemeen Christelijk Vakverbond, in de 
burelen van de IAO samen om dit probleem te bespreken557. Het was het tweede 
rechtstreekse, zij het niet-officiële gesprek, tussen beide concurrerende internationales. 
Jouhaux en Oudegeest verklaarden er dat ze zich in principe niet tegen onderhandelingen 
tussen beiden verzetten, « mais que peut-être des resistances pouvaient se produire 
nationalement »558. Ze kwamen overeen dat de christelijke internationale een officiële brief 
zou schrijven en dat de aanvraag « sera prise en consideration avec la volonté de chercher une 
possibilité d'entente ». Hierop ontwikkelde zich dan inderdaad in de loop van 1927 een 
briefwisseling, waarbij het I W verklaarde bereid te zijn tot samenwerking, op voorwaarde 
dat deze samenwerking zich beperkte « a des questions nettement définies sur terrain 
internationale », zodat de nationale centrales zich hierdoor niet verbonden hoefden te 
voelen559, waarmee het ICV volmondig instemde560. Uiteindelijk duurde het tot 15 maart 1928 
voordat beide partijen officieel aan tafel gingen zitten voor een gesprek, dat leidde tot de 
overeenkomst dat het ICV kon deelnemen aan het bestuur van de werknemersgroep. 

Deze overeenkomst beëindigde de rechtstreekse conflicten tussen beide internationales, maar 
was zeker niet de start van een echte samenwerking, hoewel de mentaliteit nu toch wel aan het 
veranderen was. Toen het Internationaal Christelijk Vakverbond in 1930 opnieuw een zetel in 
de 'Governing Body' vroeg, erkende Corneel Mertens dat«It could not be denied that the 
Christian representatives had hitherto cooperated with us and that Serrarens had been a good 
member of the Bureau of the Workers' Group »561, terwijl Grassmann van de ADGB eraan 
toevoegde dat in Duitsland al 12 jaar met de christelijke vakbonden werd samengewerkt en 
dat die samenwerking goede resultaten gaf. Hij vond het dan ook normaal dat« The 
Christians now demanded the extension of national conditions to the international sphere ». 
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Deze discussie ging echter niet alleen over principes en ideologie, maar ook over macht, 
mandaten en invloed. Uiteindelijk gaf dit de doorslag en het I W hleef zich verzetten tegen 
een grotere representatie van het Internationaal Christelijk Vakverbond, want« It was in part 
a question of their giving up places to the Christians ». «there could be no question of 
weakening our position on the Governing Body for the sake of the Christians », concludeerde 
de leider van de werknemersgroep, Comeel Mertens. 

Pas bij de start van de Tweede Wereldoorlog kwam het binnen het I W opnieuw tot een 
discussie over mogelijke samenwerking met christelijke vakcentrales. Na de stichting van het 
Anglo-French Trade Union Committee, in 1939, werd Walter Schevenels, in de marge van 
een bijeenkomst van de IAO in Genève, gecontacteerd door P.J.S. Serrarens, die vroeg 
« whether some collaboration between the two Trade Union Internationals could be 
arranged »562. Gaston Tessier563 van de Franse Christelijke vakbond, CFTC, vroeg concreet de 
opname van zijn organisatie in het Anglo-French Committee. Binnen het I W werd die 
toenaderingspoging, ondanks de omstandigheden, opnieuw lauwtjes ontvangen. Het TUC was 
ronduit afwijzend : « in general we regarded the Christian Unions as rather hostile in policy to 
the Trade unions on the continent »564 en de CGT maakte een onderscheid met de situatie in 
Frankrijk waar inderdaad een soort godsvrede bestond en organisaties van verschillende 
strekkingen samenwerkten. Léon Jouhaux sprak er zich tegen uit om dit op het internationale 
vlak door te trekken. Uiteindelijk werd beslist«that no future action should be taken with 
regard to the Christian Unions »565. 

Van crisis naar crisis 

Na het woelige verloop van het congres van Parijs en het ontslag van secretaris Oudegeest 
besliste het Uitvoerend Bureau van het I W op 17 september 1927 dat Oudegeest het 
secretariaat van de werknemersgroep voorlopig verder zou uitoefenen. In Groot-Brittannië 
was hiertegen protest zowel van het TUC56 als de Transport and General Workers' Union 
(TGWU), « as being a continiuity of the double dealing, which has so demoralised the 
International movement »567. Oudegeest bleef echter niet lang, hij werd voorzitter van de 
Nederlandse Sociaal Democratische Arbeiders Partij, en werd na de IAO-conferentie van 
1928 vervangen. Met het einde van het tijdperk Oudegeest begon een nieuwe fase in de relatie 
tussen I W en IAO. Het«intieme » karakter dat de samenwerking tussen Thomas en 
Oudegeest karakteriseerde, was niet langer aanwezig in de relatie tussen Thomas en de 
nieuwe algemene secretaris van het I W , de Duitser Johannes Sassenbach. Zijn opvolger, de 

562 jy^ i n t e m r a p p 0 r t v a n Walter Citrine betreffende het IFTU-Executive Committee van 13-14 maart 1940 
(MRC, TUC-archives 292/915.2/3) 
563 Gaston Tessier (1887-1960): bediende en leider van de christelijke vakbeweging in Frankrijk. Toen in 1919 
in Frankrijk de Confederation Francaise des Travailleurs Chretiens (CFTC) werd opgericht werd hij benoemd tot 
algemeen secretaris. In 1920 was hij aanwezig bij de oprichting van de Christelijke Vakbondsinternationale en in 
1921 werd hij algemeen secretaris van de Christelijke Bedienden Internationale. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog was hij actief in het Franse verzet. Na de oorlog nam hij zijn functies bij de CFTC weer op. In 
1948 werd hij voorzitter en in 1952 volgde hij Léon Jouhaux op als Frans werknemersafgevaardigde bij de IAO. 
564 yj jQ i n t e r n rapport van Walter Citrine betreffende het IFTU-Executive Committee van 13-14 maart 1940 
(MRC, TUC-archives 292/915.2/3) 
565 idem 
566 TUC, International Committee, minutes, 20 oktober 1927 (MRC, TUC-archives 292/901/1) 
567 Ben Tillet, TGWU aan TUC, 26 september 1927 (MRC, TUC-archives 292/915/6) 



126 

jonge Belg Walter Schevenels, had evenmin dezelfde autoriteit en allure als Oudegeest en de 
nieuwe voorzitter, Walter Citrine, had weinig aandacht voor de IAO. 

De generatiewissel in het PW markeerde ook een nieuwe aanpak van het werk in Genève. Er 
kwam een nieuwe werkmethode binnen de werknemersgroep. Om de misverstanden uit het 
verleden te vermijden en een grotere coördinatie te verkrijgen, werden de antwoorden van de 
diverse nationale centrales op de vragenlijsten van de IAO uitgewisseld en nadien gebundeld 
in een rapport. Verder besliste het I W op zijn Algemene Raad van 1928 in Berlijn dat in de 
toekomst de jaarlijkse IAO-conferenties zouden worden voorbereid met een tweedaagse 
conferentie van de werknemersgroep in een poging «to link up the International Federation of 
Trade Unions and the Workers' Group at Geneva as closely as possible »568. Dit betekende 
echter niet dat de nationale centrales een grotere rol aan de IBS wilden toebedelen. Op de 
Algemene Raad van mei 1929 in Praag kregen de IBS de kritiek dat ze teveel voor de eigen 
beroepsbelangen opkwamen en de neiging hadden « to lose sight of the interests of the 
Movement as a whole »569, hetgeen tot een scherp protest van Edo Fimmen leidde die intussen 
het belang van de IAO voor een bij uitstek internationale industrie als de transportsector 
erkende570. 

Nadat de golven van het PVV-congres van 1927 waren uitgedijd en de organisatie een nieuwe 
start had genomen, groeide ook de interesse voor een uitbreiding van de activiteiten op het 
gebied van de sociale wetgeving. Tot dan was het basisprogramma in grote lijnen nog altijd 
dat van Bern, waarvan de krachtlijnen in feite al in 1917 waren geformuleerd. Nu kwam 
stilaan het moment, na de moeilijke hersteljaren en nadat het offensief van de 'reactie' 
blijkbaar aan kracht had ingeboet, voor een verdieping van het sociaal eisenplatform. De man 
die dit op zich zou nemen was de Belgische vice-voorzitter van het PW, Corneel Mertens, die 
meteen ook in Genève de leidersrol van Oudegeest zou overnemen. Opvallend was dat het 
P W nu meer het belang van het nationale kader voor de sociale wetgeving ging beklemtonen. 
Dit was een belangrijke kentering in de IAO-politiek van het PW. Tot dan had men de 
strategie gehuldigd om via het internationale niveau hervormingen op het nationale terrein af 
te dwingen. Nu kwam de klemtoon meer op het nationale niveau te liggen, waar sterke 
vakbewegingen via de banden met hun verwante politieke partijen sneller betere resultaten 
konden boeken. Het was wellicht een teken van ontgoocheling in de resultaten van de IAO, 
hoewel dit niet publiek werd gezegd. 

Vanaf 1928 lanceerde de internationale vakbeweging ook nieuwe algemene strijdthema's : het 
minimumloon, de bescherming tegen arbeidsongevallen en het betaald verlof. De 
voornaamste eis, die vanaf 1930 naar voren werd geschoven, was echter opnieuw de 
werktijdverkorting, aanvankelijk tot 44 uur, maar Corneel Mertens voegde er onmiddellijk 
aan toe dat« even the 40-hour week would not be out of place in view of the present position 
of rationalisation, mechanisation and the intensification of work »571. Het grote verschil tussen 

568 Congress Stockholm 1930. The activities ...1927-1930, o.c., p. 82 
569 Y U C , intern rapport betreffende de Algemene Raad van 23 - 25 mei 1929 in Praag (MRC, TUC-archives 
292/915.3/1) 
570 Pas in 1931 zou het I W erkennen dat met name de Seamen's Section van de ITF nauwer bij het werk in 
Genève moest betrokken worden. Deze sectie hechtte nog meer dan andere ITF-sectoren belang aan de IAO. 
Sinds 1920 was er immers een Joint Maritime Commission, die bestond uit vertegenwoordigers van werknemers 
en werkgevers en die advies gaf aan de IAO in maritieme kwesties. Als gevolg hiervan aanvaardde de IAO meer 
aanbevelingen en conventies voor zeelui dan voor om het even welke andere beroepscategorie. Zie hierover : 
Bob Reinalda : "Succes and failure : ITF's sectional activities in the context of the International Labour 
Organisation", in : Bob Reinalda (eds.), The International Transportworkers Federation, o.c, pp. 130-151. 
571 Congres Stockholm 1930. The activities...1927-1930, o.c. p. 300 
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dit nieuwe programma en dat van Bern is de nadruk die het legde op een omvattend stelsel 
van sociale verzekeringen. In de nota die Mertens op het IW-congres van 1930 in Stockholm 
presenteerde, was sprake van negen onderscheiden vormen van sociale verzekering, met voor 
het eerst ook « family allowances »572, een vorm van sociale uitkering waartegen in het 'oude' 
I W nog grote weerstand had bestaan omdat men van mening was dat loonsverhoging beter 
was dan dit soort toelagen. Het I W stond in 1930 slechts aan het begin van de discussie en 
wou vooral aan de nationale centrales een aantal uitgangspunten voorleggen, die dan als basis 
zouden dienen voor een actie die in de eerste plaats op het nationale niveau te voeren was. 

In 1930 in Stockholm werd ook duidelijk dat de IAO nu algemeen door het I W werd 
geaccepteerd en niet alleen door degenen binnen de IW-top die aan het IAO-werk 
participeerden. De radicale kritiek was verstomd en dit wordt nog het best geïllustreerd door 
IAO-directeur Thomas in zijn groet aan het congres : « The first time was at the London 
Congress, when the two secretaries of that time were not quite sure whether it would be 
advisible to admit a representative of the International Labour Office ; at Rome, too, there 
was not complete agreement as to my presence; at Vienna and Paris I was likewise rather 
uncertain whether I was looked on kindly by the President; but here, at Stockholm, I have the 
feeling of being certain that I am welcome and among friends. » 

De IAO had een moeilijk startdecennium achter de rug, dat vooral in het teken stond van de 
strijd voor de ratificatie van de 8-uren conventie. In de tweede helft van de jaren twintig 
slaagde Thomas erin de conventie niet alleen te behoeden voor herziening maar ook een 
aantal landen ervan te overtuigen de tekst te tekenen. Tegen 1929 was de conventie 
onvoorwaardelijk geratificeerd in België, Bulgarije, Chili, Tsjechoslowakije, Griekenland, 
India, Luxemburg, Portugal en Roemenië, terwijl Oostenrijk, Italië, Letland en Spanje 
voorwaardelijk hadden getekend. Frankijk had in 1927 getekend op voorwaarde dat ook 
Groot-Brittannië en Duitsland dat zouden doen574. Niettegenstaande de ontgoocheling wegens 
de weigering van de grootste industriële staten om de 8-urenconventie te ratificeren, bleef de 
IAO het kader voor belangrijk werk inzake sociale wetgeving, zowel offensief als defensief. 
In 1930 stond de forced labour, het 'slavenwerk', op de agenda en werd een conventie 
aanvaard. In voorbereiding van deze conferentie had het I W er bij de aangesloten nationale 
centrales op aangedrongen dat ze zouden proberen «to get native representatives, nominated 
as thechnical experts »575. Met uitzondering van de Franse CGT ging geen enkele organisatie 
erop in met als argument « how difficult it is to find natives possessing the requisite 
knowledge » en het Uitvoerend Bestuur besloot dan maar dat« not further steps are to be 
taken in this matter »576. Hoewel het TW de conventie heeft gesteund en er zeker een 
bereidheid was voor een betere bescherming van wat « native labour » werd genoemd, was dit 
voor hen zeker geen prioriteit. Een principieel standpunt kwam er enkel van de Spaanse 
centrale, die als enige een totaal verbod op « forced labour » eiste, want«it is impossible that 
civilisation can permit the continuance of such atrocities and allow human beings to be treated 
like beasts of burden or worse » 

572 idem, p. 348 
573 idem, p. 283 
574 Lex Heerma van Voss, "The International Federation of Trade Unions and die Attempt to Maintain the Eight-
Hour Working Day (1919-1929)", in F. Van Holthoon & Marcel van der Linden (eds.), Internationalism in the 
Labour Movement 1830-1940, Contributions to me History of Labour and Society 1, E.J. Brill, Leiden, 1988, 
vol. 2, p. 531. 
575IFTU, Executive Committee, minutes, 19-20 november 1928 (TUC, MRC 292. 915.5/3) 
576 idem 
577ILO Conference 1929, Report of the secretariat of the IFTU, p. 10. 
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De economische crisis en de enorme werkloosheid verschoof echter vlug opnieuw de 
aandacht naar de eigen problemen. Samen met de SAI werden crisisrecepten uitgewerkt met 
als centraal actiepunt de 40-urige en vijfdaagse werkweek. De Algemene Raad van het I W in 
Madrid in april 1931 bevestigde deze eis. : « In this way the trade union struggle for the 
reduction of working hours was lifted out of the purely social sphere and made the central 

C-7Q 

point of the great fight of the working class against unemployment » . 

Deze eisen vielen in Genève zeer slecht zowel bij werkgevers als regeringen. In 1932 trachtte 
de werknemersgroep de kwestie voor het eerst en zonder succes op de agenda te krijgen. Ook 
de vraag naar een bijzondere conferentie werd afgewezen. Daarop zocht het IVV opnieuw 
contact met de SAI, met de vraag om de partijen ervan te overtuigen via parlementaire weg 
druk op hun regeringen te zetten. Want zo vond Mertens: «let us not forget that what we do at 
Geneva is merely the outcome of what is done in the different countries » . 

Ook binnen het IVV werd internationale samenwerking minder vanzelfsprekend. In Duitsland 
was het woord 'internationaal' bijna een scheldwoord geworden en de Duitse vakbeweging 
stond onder een sterke druk van extreem rechtse hoek wegens haar internationale connecties. 
De ADGB was hier gevoelig voor en dit was niet onopgemerkt gebleven bij Albert Thomas 
die de ADGB erom kritiseerde, waarop Th. Leipart repliceerde dat de toestand in Duitsland 
dermate catastrofaal was en de werkloosheid zo hoog dat« alle nationalen Krafte » moesten 
samenwerken om op het nationale niveau oplossingen te vinden . 

De terugval op nationale posities was dus niet zonder gevaar en extreemrechts was een te 
duchten machtsfactor in verschillende Europese landen. Het I W was binnen het kader van de 
IAO reeds in 1923 met het fascisme geconfronteerd, toen de fascistische Confederazione 
Nazionale delle Corporazioni Sindacali581 een eigen werknemersafgevaardigde, Edmondo 
Rossoni, naar Genève stuurde. Ondanks protest van de werknemersgroep bij monde van Léon 
Jouhaux, die hiervoor buiten het congresgebouw werd aangevallen door fascistische 
militanten582, werden de geloofsbrieven van Rossoni door alle werkgevers- en 
regeringsafgevaardigden goedgekeurd. Tussen 1923 en 1935 zou deze discussie zich elk jaar 
herhalen, maar het resultaat bleef hetzelfde. Het I W kon niet beletten dat de Italiaanse 
fascisten aanwezig bleven in Genève . 
Die Italiaanse aanwezigheid werd zelfs bijzonder vervelend toen het Governing Body tijdens 
een bijzondere zitting van september 1932 de vraag van de Italiaanse afgevaardigde 
inwilligde om zo snel mogelijk het probleem van de arbeidsduur te behandelen. Deze vraag 
van de Italiaanse fascisten sloot dus aan bij een eis van het I W , wat hen in een moeilijke 
positie bracht. Het I W zag zich verplicht de Italiaanse vraag te steunen en «took the 
practical and reasonable standpoint and voted in favour of the Italian proposal »584. Daarop 
werd met 16 stemmen tegen 6 beslist om het probleem van de arbeidsuur op de agenda te 
plaatsen van de conferentie van 1933, waardoor de fascisten een niet onbelangrijk politiek 
succes haalden, hoewel het I W bleef herhalen dat«it was the International Trade Union 
Movement which really took the first step » . 

578 Brussels Congress 1933. Report on activities ...1930-1932, o.c, p. 75 
579 idem, p. 372 
580 Th. Leipart aan Albert Thomas (ILO, Thomas Papers CAT 7-476) 
581 Zie hierover : Ferdinando Cordova, Le Origini dei Sindacati Fascisti, (Roma, G. Laterza & Figli, 1974) 
582 Service Historique de 1'Armée de Terre, fonds EMA2/SCR/Carton 923, dossier 7.2.175 
583 Anthony Alcock, The International Labour Organization, o.c, p. 69-73. 
584 Brussels Congress 1933. Report on activities... 1930-1932, o.c, p. 78 

Brussels Congress 1933..., o.c, p. 373. 
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In 1933 maakten ook de Nazi's hun opwachting in Genève, maar hun verblijf zou van korte 
duur zijn.Toen Robert Ley, van de nazi-vakbond Deutsche Arbeitsfront (DAF) in juni 1933, 
als vertegenwoordiger van de christelijke vakbeweging de IAO-conferentie wou bijwonen, 
werd hij niet toegelaten. Ley verliet voortijdig Genève en in oktober 1933 liet Duitsland 
weten dat het zich uit de IAO terugtrok.Bovendien werd de Duitse afgevaardigde in de 
werknemersgroep, W. Leuschner, bij zijn terugkomst in Duitsland gearresteerd, wat leidde tot 
een scherp protest van het IVV. De Duitse regering liet echter weten dat deze arrestatie niets 
te maken had met het werk van Leuschner bij de IAO en niemand bezat blijkbaar de middelen 
noch de wil om in te grijpen. 

Butler en Winant: de afstand groeit 

In 1932 stierf onverwacht de Franse IAO-directeur Albert Thomas. Thomas die voordien een 
co/r 

politieke carrière achter de rug had, werd opgevolgd door de Brit Harold Butler . Butler was 
een Brits ambtenaar, die tijdens de Eerste Wereldoorlog de onderhandelingen rond het Labour 
Charter en de oprichting van de IAO mee had gevoerd. Hij was als diplomaat zeer goed 
geïntroduceerd in regeringskringen maar had, in tegenstelling tot zijn voorganger, minder 
interesse voor de politieke aspecten van het werk binnen de IAO. Butler was ook een totaal 
ander type directeur dan Thomas, die een « absolutistisch » bewind had gevoerd en het 
Governing Body zag als zijn adviesorgaan587. Butler stelde zich als ambtenaar ten dienste van 
het Governing Body en verwachtte instructies. 

Butler had zijn aanstelling te danken aan een afspraak tussen de Franse en de Britse 
regeringen. Óp hetzelfde moment was namelijk ook de functie van algemeen secretaris van de 
Volkenbond vacant. De Fransen kregen de Volkenbond toegewezen en de Britten de IAO. De 
Belgische, Franse en Duitse vakbeweging waren het met deze gang van zaken niet eens en 
onthielden zich bij de benoeming van Butler, waardoor deze geen unanimiteit haalde . 

Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken typeerde Butler achteraf als « Ie type parfait du 
bon fonctionnair du 'civil service' », wiens « initiatives dans Ie domaine de la legislation du 
travail resteront aussi peu nombreuses que timides »589. Butler had echter wel een Britse kijk 
op de IAO, die hij een te continentaal-Europese organisatie vond, een gevoel waarmee hij ook 
tegenover het IVV stond. Bij de verkiezing indertijd van Walter Citrine tot IW-voorzitter 
stelde hij in zijn felicitatiebrief dat«the proposals which came to us from Amsterdam were 

586 Harold Butler (1884 -1951): Brits diplomaat. Na zijn opleiding in Oxford (Balliol College) en Eton (All 
Souls College), werd Harold Butler op 22-jarige leeftijd ambtenaar. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd hij in 
1917 een van de eerste medewerkers van het nieuwe Ministry of Labour en in december 1918 werd hij benoemd 
tot lid van de labour section van de Britse delegatie bij het congres van Versailles. Na de conferentie werd Butler 
secretaris van het Organizing Committee van de eerste Internationale Arbeidsconferentie in Washington. In 
Januari 1920 moest hij het algemeen-secretariaat van de IAO echter aan de Fransman Albert Thomas laten. 
Butler werd zijn adjunct en volgde hem na zijn dood in 1932 op. In 1938 verliet Butler de IAO om terug te keren 
naar Oxford, waar hij benoemd werd tot Warden van het Nuffield College. Tijdens de oorlog werd hij benoemd 
tot "British Minister in charge of information services in Washington". Zie ook zijn autobiografie : Sir Harold 
Butler, Confident Morning, (London, Faber and Faber, s.d.) 
587 Frances Perkins, Secretary of Labor aan Isador Lubin, 27 februari 1941 (F.D. Roosevelt Library, Isador Lubin 
Papers) 
588 Corneel Mertens aan Hendrik de Man, 6 juli 1932 (Amsab-Centrum Antwerpen, Papieren Hendrik de Man, 
HDM 590) 
589 Nota van de Franse consul in Genève, 23 april 1938 (Archives du Ministère des Affaires Etrangères, France, 
SDN, BIT 2302) 
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sometimes too clearly continental in flavour »590 en sprak dat hoop uit dat dit met Citrine zou 
veranderen. 

Vanuit zijn ruim internationaal blikveld had Butler ook aandacht voor de buiten-Europese 
aanwezigheid op de conferenties en in het Governing Body. « Butler realised that the centre 
of gravity of the world was shifting and that is was necessary, if the effectiveness of the 
Organization was to be maintained, that the centre of gravity of the Organization should also 
shift; the expanding industrial and economic power of the non-European continents, 
inevitably accompanied by their growing preoccupation with social problems, rendered 
indispensable a reorientation of the work of the Organization »591. 

Net als Citrine in het I W , probeerde Butler in de IAO versterking te zoeken aan de overkant 
van de oceaan. Een van zijn eerste acties als algemeen directeur ging richting VS en hij 
slaagde er in 1934 in om de Amerikaanse regering ervan te overtuigen lid te worden van de 
IAO. Daarnaast was het ook Butler die, naast de algemene jaarlijkse conferentie in Genève, 
startte met de organisatie van regionale conferenties, een idee dat hij in 1934 vooraf met 
president Roosevelt had besproken592. De eerste regionale conferentie vond in 1936 in Chili 
plaats en de tweede in 1939 in Cuba. Een gelijkaardig initiatief voor Azië moest ingevolge de 
politiek instabiele situatie worden uitgesteld. Daarnaast organiseerde hij eveneens bijzondere 
conferenties voor specifieke industrieën. Zo vond in 1937 in Washington de internationale 
textielconferentie plaats. Deze technische tripartite conferenties kunnen gezien worden als de 
voorlopers van de industrial committees die na de oorlog werden gesticht5 . 

Met het I W als instelling onderhield Butler echter geen vertrouwelijke contacten zoals zijn 
voorganger dat wel had gedaan. De briefwisseling tussen beide instanties bleef formeel en 
afstandelijk. Zowel Jouhaux als Mertens, de twee voornaamste IW-afgevaardigden binnen 
de IAO, probeerden naast Butler een adjunct te zetten met wie ze wel nauw konden 
samenwerken594, maar dit mislukte. Butler onderhield wel een meer vertrouwelijke relatie met 
Citrine, maar dit waren slechts zeer sporadische contacten, omdat Citrine zich niet veel met 
het werk in Genève kon inlaten. Toch zou de IAO-directeur een bemiddelende rol spelen in de 
onderhandelingen die leidden tot de toetreding van de AFL tot het I W . Door het feit dat de 
AFL geen lid was van het I W , stelde zich namelijk in Genève een probleem met een 
Amerikaanse vertegenwoordiging in de werknemersgroep, die door het I W werd 
gedomineerd. « I think it is very desirable that there should be direct contact between the A.F. 
of L. and the Workers' Group v59?, schreef Butler in december 1934 aan Leifur Magnusson, 
het hoofd van de IAO-bureau in Washington. Butler zou in de volgende jaren via de 
Amerikaanse Minister van Arbeid Frances Perkins596 trachten het AFL-lidmaatschap van het 

590 Harold Butler aan Walter Citrine, 28 september 1928 (ILO, Harold Butler Papers, XR/25/3.4) 
591 "Memoriam Harold Butler", International Labour Review, LXIII, nr. 4, april 1951, p. 358 
592 ILO, Harold Butler Papers (ILO, XT/61/4/1) 
593 Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft vooral de Britse minister van Arbeid, Ernest Bevin, erop 
aangedrongen dat de ILO ook een industriële pijler zou oprichten. Naast de algemene conferenties moest de 
mogelijkheid geschapen worden om tijdens afzonderlijke conferenties de specifieke noden van industrieën te 
bespreken. In 1945 gaf het Governing Body van de ILO groen licht voor de eerste industrial committees. John 
Price, een vertrouweling van Bevin, werd hoofd van dit nieuwe departement. Zie hierover : John Price, ILO:50 
years on, (London, Fabian Society, 1969) 
594 Briefwisseling Hendrik de Man met Corneel Mertens en Walter Schevenels, juni-november 1932 (Amsab-
Centrum Antwerpen, Papieren Hendrik de Man, HDM 590 en HDM 595) 
595 Harold Butler aan Leifur Magnusson, 28 december 1938 (ILO, Harold Butler Papers, XH/6/61/5) 
596 Zie Naomi E. Pasachoff, Frances Perkins : Champion of the New Deal (Oxford, Oxford University Press, 
1999) 
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I W te bevorderen, maar het is zeer de vraag of deze inspanningen enige indruk hebben 
gemaakt op de eigengereide leiding van de AFL. 

Nadat Butler in 1938 ontslag had genomen in de IAO om de leiding op zich te nemen van het 
Nuffield College in Oxford, werd hij vervangen door de Amerikaan John G. Winant597. Van 
dat moment was het helemaal afgelopen met de informele en vertrouwelijke contacten tussen 
het I W en de IAO. Winant en Citrine onderhielden immers een moeilijke persoonlijke 
relatie. Tegenover N. Butler, een ambenaar van het Britse Foreign Office, omschreef Winant 
Citrine als « an over-zealous obstetrician »598. De voornaamste contactpersoon uit de 
werknemerskringen werd de Amerikaanse werknemersafgevaardigde Robert J. Watt, die 
echter zelf geen officiële functie binnen het I W had. De informele en intieme band ten tijde 
van Thomas evolueerde tot een formele en afstandelijke relatie doordat zowel de goede 
persoonlijke verhoudingen als de ideologische band wegvielen. 

Het einde van een droom 

Intussen slaagde de IAO er niet in om algemene maatregelen te nemen om de crisis te 
bekampen. Het ontbrak nochtans niet aan voorstellen : vermindering van de arbeidsduur, 
veralgemening van de werkloosheidsverzekering, een programma van grote publieke werken 
en het vergemakkelijken van migratie waren maatregelen die op het niveau van de IAO 
werden besproken, maar het kwam nauwelijks tot resultaten. 

Enkel op het vlak van de vermindering van de arbeidsduur werd, najaren moeizaam 
onderhandelen, een beperkt resultaat bereikt. De werknemersgroep en het I W , die 
voorstander waren van een algemene conventie, naar het voorbeeld van die betreffende de 48-
urige werkweek in 1919, moesten genoegen nemen met enkele deelconventies voor specifieke 
industrieën. De discussie die tussen 1931 en 1936 de agenda van de IAO domineerde en 
uiteindelijk tot een zeer beperkt resultaat leidde, betekende ook het einde van het geloof van 
het I W in de ooit zo beloftevol geschenen internationale instellingen. Léon Jouhaux 
concludeerde in 1936 dat«the future held no more hope »599 en hij stelde in één adem de 
verdere medewerking van de internationale vakbeweging in de IAO in vraag. 

Het IVV-congres van 1936 in Londen kon trouwens moeilijk voorbij de vaststelling dat op het 
nationale niveau wel belangrijke resultaten geboekt werden. Zowel in Frankrijk als België 
waren na stakingen belangrijke stappen gezet in de richting die het I W aangaf, zowel inzake 
werktijdverkorting als betaald verlof. Daarom werd nogmaals de nadruk gelegd op « strong 
national action which alone is capable of exerting the requisite influence both on governments 

John G. Winant (1889 - 1947): Amerikaans republikeins politicus die tegen de meerderheid van zijn eigen 
partij de sociale hervormingen van President Roosevelt steunde. Winant had al een belangrijke politieke 
loopbaan achter de mg als gouverneur ( 1924 - 1934) van de staat New Hampshire toen hij in 1935 door 
Roosevelt werd gevraagd om de eerste voorzitter te worden van de Social Security Board. Toen de Verenigde 
Staten lid werden van de IAO startte Winant een internationale loopbaan als opeenvolgend adjunct-directeur en 
directeur van de IAO. Tussen 1941 en 1946 was hij Amerikaans Ambassadeur in Londen. Na de dood van 
Roosevelt trok hij zich uit het publieke leven terug en pleegde kort nadien zelfmoord. Zie ook zijn autobiografie 
: John G. Winant, Letter From Grosvenor Square, (Houghton Mifflin, 1947) 
598 Intern rapport van N. Butler, 14 augustus 1942 (PRO, FO/371/30700) 
599 Anthony Alcock, The International Labour Organization, o.c, p. 111. 
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and on employers »600. Voor zover ze nog aanwezig was, werd de idee van het internationale 
terrein als hefboom voor de implementatie van sociale wetgeving verlaten. Ad. Staal, 
voormalig kaderlid van I W en nu functionaris van de IAO, stelde dat«the International 
Labour Organization was no Super-State which could at its own will promulgate social 
legislation /.. ./ this mistaken idea still seemed to stick in the minds of a great many of the 
rank and file»601. 

Intussen was er echter ook een nieuwe oorlogsdreiging en een nieuwe wapenwedloop, 
hetgeen eveneens zijn invloed had op de discussie over de werktijdverkorting. Aangezien 
Duitsland volop bezig was zich te bewapenen en zich toch niets aantrok van wat in Genève 
werd beslist, konden de andere landen moeilijk tot werktijdverkorting over gaan. In zijn 
laatste rapport was afscheidnemend IAO-directeur Butler dan ook bijzonder somber. Zowel 
de economische expansie als de individuele vrijheid werden gedomineerd door de « obsession 
of national defence. The social situation was a reflection of this state of affairs »602. 

Ook het IVV koesterde in 1939 nog weinig illusies : « Twenty years ago a great hope was 
born with the adoption of the « charter of Labour » and the creation of the International 
Labour Organization, but to-day this hope has grown very dim » . 

Besluit 

De mislukking van de IAO was een van de gevolgen van de mislukking van de vrede. De 
ontwikkeling die de IAO doormaakte verliep in belangrijke mate parallel met die van andere 
initiatieven op het vlak van internationale samenwerking, inclusief het I W . Het 
enthousiasme en het optimisme bij de start kregen een snelle en harde opdoffer in de crisis 
van de vroege jaren twintig. Tijdens die periode werden ook de oorspronkelijke doelstellingen 
bijgesteld en de verwachtingen gemilderd. Het herstel was echter nauwelijks ingezet, toen 
eerst een nieuwe economische crisis en onmiddellijk daarna een opeenvolging van politieke 
en militaire incidenten het bestaan zelf van die internationale instellingen ging bedreigen. 

Toch heeft het I W al die jaren een bijzonder groot belang gehecht aan de werking in Genève. 
Dat was niet alleen wegens de concrete hervormingen en de vooruitgang inzake sociale 
wetgeving. De IAO was ook belangrijk voor de internationale erkenning en de status van het 
I W . Hier praatte men op niveau van gelijkheid met werkgevers en regeringen, iets wat voor 
de meeste confederaties op nationaal gebied nog ondenkbaar was. Bovendien was de IAO 
voor het I W de toegang tot de grote internationale conferenties die onder de auspiciën van de 
Volkenbond werden georganiseerd. De mandaten in deze conferenties en hun commissies 
werden door de leiding van het I W zeer gegeerd. Dat was niet minder het geval voor de 
mandaten binnen de IAO en zelfs een van de voornaamste redenen voor de uitsluiting van de 
concurrerende Internationaal Christelijk Vakverbond. 

600 The activities of the International Federation of Trade Unions, 1933-1935. Congres London 1936 (Paris, 
IFTU, 1937), p. 461 
601 idem, p. 435 
602 Anthony Alcock, The International Labour Organization, o.c, p. 83 
603 The activities of the International Federation of Trade Unions, 1936-1938. Zurich Congress 1939 (Paris, 
IFTU, [1939]), p. 68 
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Niettemin was de relatie tussen het I W en de IAO moeilijk en gecompliceerd. Het I W was 
immers niet rechtstreeks in de IAO vertegenwoordigd, maar wel via de werknemersgroep. Dit 
betekende dat de directe relaties tussen beide verliepen via informele en doorgaans 
persoonlijke kanalen. Dit lukte zolang er een goede persoonlijke vertrouwensband bestond 
tussen de leiding van beide instanties, maar toen die band wegviel, viel ook een groot deel van 
het informele circuit weg. Toch wist het I W de controle over de werknemersgroep te 
behouden en daarmee ook zijn status als meest representatieve vakbondsinternationale. 

Voor het I W werd de IAO daarmee ook een machtsargument, dat kon worden ingeroepen 
tegenover niet aangesloten nationale centrales, maar ook tegenover de IBS, die ook geen 
toegang tot de inner circle van het machtscentrum in Genève kregen. De IW-top waakte er 
zorgvuldig over dat de leiding en de controle over de werknemersgroep in zijn eigen handen 
bleef. 

Genève biedt ook het bewijs dat het I W geen antwoord had voor de massa's in de koloniale 
landen. Het enige wat men te bieden had was een spiegel van zichzelf: vrije verenigingen met 
vrije collectieve onderhandelingen. Het universele karakter van het« Labour Charter » leidde 
er in de praktijk toe dat de toepassing beperkt bleef tot de economisch meest ontwikkelde 
landen. Uiteindelijk vervielen door een nieuwe oorlogsdreiging en een nieuwe wapenwedloop 
echter ook de kansen voor verdere sociale ontwikkeling in de industriële landen. 


