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Seeking for problems 

De vrouwenwerking van het IW. 

«In the past, women have been excluded from membership, denied acces to decision-making 
positions, and some trade unions have acted to reinforce rather than challenge women's 
inequality in the paid workforce » (Jennifer Curtin)604. 

De discussie die zich binnen de internationale vrouwenbeweging voltrok over de vraag of 
vrouwen in het kader van hun arbeidsactiviteit in de eerste plaats naar gelijkheid dan wel naar 
bijzondere bescherming moesten streven, vond ook een, beperkte, weerklank binnen het 
Internationaal Vakverbond. 

Toen tijdens de Eerste Wereldoorlog op de conferenties van Leeds, Bern en na de oorlog 
opnieuw in Bern de basis werd gelegd voor het eisenprogramma van de internationale 
vakbeweging, waren vrouwen nauwelijks in de discussie betrokken. In Groot-Brittannië was 
dit debat er wel en in een memorandum van Britse vakbonds- en labourvrouwen605 werd de 
klemtoon gelegd op de gelijke behandeling. In het programma van Bern vroeg de nieuwe 
internationale vakbeweging echter vooral de bescherming van de vrouwenarbeid. Opvallend 
is bovendien dat kinder- en vrouwenarbeid bijna steeds in één adem werden genoemd. De 
Duitse rapporteur Wilhelm Jansson pleitte in Bern, na een verbod op arbeid voor kinderen 
jonger dan 15 jaar, voor bescherming van het vrouwenwerk : «It will further be necessary to 
demand protection of female labourers. There are certain feminist tendencies claiming that 
female labourers should be treated in the same way as men. This is nothing but a claim of 
unlimited protection fore the exploiting of woman. She must be employed differently, being 
weaker than man and moreover being exposed to certain disturbances in labour in 
consequence of her nature. For the sake of the future development of mankind it is of vital 
importance that woman shall be protected after confinement, the flower of the nation resting 
in the graves. »606 Dit laatste was een verwijzing naar de slachting die de oorlog onder de 
mannelijke bevolking had aangericht. Ook de tussenkomst van Margaret Bondfield607 van het 

Jennifer Curtin, Women and Trade Unions. A Comparative perspective, (Brookfield, etc, Ashgate, 1999), p. 
1. 

Bob Reinalda en Natascha Verhaaren, Vrouwenbeweging en Internationale Organisaties, 1868-1986. Een 
vergeten hoofdstuk uit de geschiedenis van de internationale betrekkingen, (Nijmegen, De Knipe:Ariadne, 
1989), p. 60 

Report of the International Conference of Trade Unions, Bern, 5-9february 1919, o.c, p. 10 
Margaret Bondfield (1873-1953): Brits vakbondsverantwoordelijke en socialistische politica. Bondfield 

kwam op jonge leeftijd in Londen in contact met politieke activisten zoals het echtpaar Webb en Bernard Shaw. 
Vanuit een sterke religieuze overtuiging werd ze een radicale socialiste. Ze werd bestuurslid en secretaris van de 
vakbond van de 'Shop Assistents' en werkte mee aan een onderzoek van de Women's Industrial Council over de 
werkomstandigheden van winkelbedienden. In 1899 was ze de enige vrouwelijke afgevaardigde op het TUC-
congres. Ze engageerde zich ook in de politiek en werd secretaris van de Women's Labour League. Daarnaast 
was ze eveneens actief in de Women's Co-operative Guild waarmee ze campagnes voerde voor het 
minimumloon. Tijdens de oorlog was ze samen met Arthur Henderson een van de voorstanders van een vrede 
door overleg en de Conferentie van Stockholm. Na de oorlog nam ze onder andere deel aan de eerste IAO-
conferentie in Washington. In 1924 werd ze door de Britse regering afgevaardigd in het Governing Body van de 
IAO. Ze was eveneens een van de delegatieleden die A.A.Purcell in 1924 begeleidde bij zijn bezoek aan de 
Sovjet-Unie. In 1923 was ze lid geworden van het Britse Lagerhuis, trad tot het kabinet MacDonald toe als 
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TUC (de enige officiële vrouwelijke afgevaardigde op dit congres), ademde nog de sfeer van 
de oorlog. Bondfield vroeg dat alleenstaande vrouwen niet zouden verplicht worden tot 
fabrieksarbeid, maar indien nodig, een staatspensioen zouden genieten «in order to be in a 
position to remain at home and look after their children »608. Hoewel ze het niet met zoveel 
woorden zei, had ze het hier waarschijnlijk vooral over de honderdduizenden 
soldatenweduwen. 

De Franse vakbeweging beklemtoonde meer de gelijkheid van loon, een eis die gedurende de 
volgende decennia telkens opnieuw zou opduiken. Léon Jouhaux vond de discussie over de 
bescherming van de arbeidster «the most delicate question to be discussed by men » . 
Bescherming mocht vrouwen niet benadelen : «It should not impede economic labour of 
women, but only then be applied when mere female labour is practically insufficient and their 
health may be injured. Under all circumstances, however, equal wages for equal work should 
be warranted. »610 

Uiteindelijk bevat het programma van Bern de volgende paragraaf: 

« Working-hours for female labourers shall not exceed 4 hours on Saturdays, when their 
worktime shall terminate at noon. Whenever the nature of the work requires exceptions to this 
rule a corresponding resttime shall be allowed on weekdays. Nightwork of female labourers 
shall be prohibited. Employers shall be prohibited to give out work to female labourers to be 
done at home after working-hours. Employment of women in particularly unhealthy trades, 
where injuries to health cannot be fought, as well as in mines for underground work, shall be 
generally prohibited. Before and after confinement in total during of 10 weeks, of which at 
least 6 after confinement, woman shall not be employed for wage-paid labour. All states shall 
undertake to introduce maternity-insurance with a minimum indemnification equivalent to the 
legal sickpay. For equal work equal wages shall be paid to women as to men. » n . In essentie 
zou dit de stelling van de internationale vakbeweging blijven : bescherming binnen het kader 
van de sociale wetgeving, maar gelijkheid inzake loon. 

Tijdens het stichtingscongres van Amsterdam, waar geen vrouwen aan deelnamen, werd 
vastgesteld dat deze principes slechts ten dele terug te vinden waren in het eindrapport van de 
Labour Commission en het Labour Charter van de Vredesconferentie. Wel werd gelijk loon 
voor gelijk werk opgenomen, maar de overige punten waren verwezen naar de conferentie 
van Washington612. Daar werd inderdaad een stap in de richting van het IVV gezet met 
conventies inzake het verbod op nachtwerk voor vrouwen en betreffende het 
moederschapsverlof. 

onderminister van Arbeid, maar verloor haar zetel in 1924. Met uitzondering van haar korte periode in de 
regering bleef ze actief binnen de vakbeweging. Tot 1938 was ze chief women's officer van de National Union 
of General and Municipal Workers en in 1925 werd ze lid van de General Council van het TUC. In 1926 
heroverde ze haar zetel in het parlement en ze werd in 1929 minister van Arbeid in het minderheidskabinet van 
MacDonald. Ze was daarmee de eerste vrouwelijke minister in Groot-Brittannië. Tijdens deze jaren van 
stijgende werkloosheid werd ze echter enorm onpopulair en ze verloor opnieuw haar zetel. Ze slaagde er ook niet 
meer in om een zetel in de General Council van het TUC te veroveren, waardoor zowel haar politieke als haar 
vakbondsloopbaan eindigden in mineur. Zie ook haar autobiografie : Margaret Grace Bondfield, A life 's work, 
(Londen, [1948]) 
608 Report of the International Conference of Trade Unions, Bern, ox., p.19 
609 idem, p. 11 
610 idem, p. 11 
611 idem, p. 22 
612 Compte rendu du Congres Syndical International, Amsterdam. 
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Een Internationaal Vrouwen Vakverbond ? 

Tijdens de volgende jaren stond het 'vrouwenvraagstuk' geregeld op de agenda van de 
internationale vakbondsbijeenkomsten. Het punt van debat was of de vrouwen binnen de 
internationale vakbeweging zich al dan niet apart moesten organiseren. 

Eigenlijk stond het I W voor een voldongen feit, want in Washington was in 1919 het 
Congress of Working Women opgericht, dat zich in 1921 herdoopte tot International 
Federation of Working Women (IFWW)613. De leiding van het I W bekeek deze evolutie met 
wantrouwen, omdat dit initiatieflos stond van Amsterdam en dus ook aan zijn controle 
dreigde te ontsnappen. Toen de International Federation of Working Women een congres 
organiseerde in Genève in oktober 1921, was het I W dan ook zeer prominent aanwezig. Het 
was duidelijk de bedoeling om de zaak onder controle te krijgen en het I W slaagde daar 
grotendeels in. De conferentie besliste om de «International Federation of Working 
Women » een permanent karakter te geven. Voorzitster werd de Amerikaanse Mrs. Raymond 
Robins en secretaris Marion Phillips614 van het Standing Joint Committee of Women's 
Industrial Organizations in Groot-Brittannië. De zetel werd verplaatst van de VS naar 
Londen615. De Britten zagen het sexe-probleem niet als een apart gegeven : « labour holds that 
divergent interests in the economic struggle have as little to do with the sexes as with nation 
and race ». De federatie besloot zich daarom op organisatorisch vlak af te stemmen op het 
IVV en ook politiek sloot het congres - met zijn roep tot« war against war » - aan bij het 
programma van Amsterdam. Daarmee was de International Federation of Working Women 
haar autonomie kwijt. De IFWW « had practically become a constituent section of the 
IFTU »616. De federatie zou bestaan uit nationale centrales die vrouwen als lid hadden en zelf 
bij het I W waren aangesloten. In ruil ontvingen ze ondersteuning en het I W beloofde een 
vrouwenwerking te ontwikkelen. 

Op het eerste reguliere IW-congres in Rome waren wel vrouwen aanwezig. De Franse CGT 
had twee vrouwelijke afgevaardigden (Jeanne Bouvier en Jeanne Chevenard ), de Duitse 

613 Christine Collette and Bob Reinalda, "ITF and women during die Inter-War Period", in Bob Reinalda (ed.): 
The International Transportworkers Federation 1914-1945. The Edo Fimmen Era (Amsterdam, 1997), p. 128. 
614 Marion Philips (1881-1932): geboren in Australië waar ze een universtaire opleiding in filosofie en 
geschiedenis genoot. Ze emigreerde in 1904 naar Londen, waar ze ging studeren aan de London School of 
Economics onder de leiding van Beatrice Webb. Ze werd lid van de Fabian Society en de Independent Labour 
Party in 1907. Ze was als actief feministe lid van de Women's Labour League, waar ze in 1912 Margared 
Bondfield als secretaris opvolgde. Was mee verantwoordelijk voor de omvorming van de League naar de 
Women's Section van Labour. Philips ontwikkelde ook een sterke internationale activiteit en was een van de 
initiatiefneemsters van de International Federation of Working Women, waarvan ze de internationale secretaris 
werd. In 1929 werd ze lid van het Britse Lagerhuis, maar werd twee jaar later ernstig ziek en overleed in januari 
1932. 
615 The International Congress of Working Women, Genève, 17-25 oktober 1921, (Amsterdam, IFTU, 1922), p.4 

Report of the International Trade Union Congress, Rome,..., o.c, p. 45 
617 Jeanne Bouvier (1865-1964): Frans vakbondsactiviste. Hemdenmaakster en vanaf 1919 actiefin de 
Kledingbond. Was van 1921 tot 1922 secretaris van de Bourse du Travail van Parijs. 
618 Jeanne Chevenard (1876-1944): Frans vakbondsverantwoordelijke. Borduurster van beroep en actief binnen 
de CGT vanaf 1913. Van oorsprong syndicaliste maakte ze in 1921 de stap naar de reformistische strekking van 
Léon Jouhaux. Ze werd een van de belangrijkste verantwoordelijken van de Kledingbond en genoot binnen de 
CGT erkenning als specialiste inzake de 'vrouwenproblematiek'. Chevenard was een overtuigde anti
communiste en steunde trouw de strekking Jouhaux. Onder het Vichy-regime werd ze evenwel benoemd in het 
gemeentebestuur van Lyon en ze geraakte betrokken in de collaboratie. Ze werd op 29 juni 1944 geëxecuteerd 
door het verzet. 
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ADGB één (Gertrud Hanna), net als de TUC (Julia Varley619), de Italiaanse CGL (Laura 
Casartelli Cabrini) en de IBS van de Landarbeiders (Argentina Altobelli620). Daarnaast 
woonde ook Marion Philips het congres bij als de secretaris van de International Federation of 
Working Women. De discussie of vrouwen zich afzonderlijk moesten organiseren, zorgde 
echter ook voor onderlinge verdeeldheid tussen de vrouwelijke afgevaardigden. Gertrud 
Hanna verzette zich tegen een « special Women's International ». Ze stelde Duitsland als 
voorbeeld waar vrouwen lid van hun vakbond waren « with the same rights, and, of course, 
the same obligations as men ». De ADGB kon daarom niet akkoord gaan met een situatie 
waarbij « each sex would adopt resolutions seperately ». Hanna was er tegen dat de 
International Federation of Working Women het voornemen had « of taking action solely 
from the woman's standpoint. This view is extremely naive and will speedily show itself to be 
impractible ». Zij kreeg op het congres steun van o.a. de Italiaanse vakbeweging en van de 
International Federation of Textile Workers. Tom Shaw, de secretaris van de 
Textielinternationale, noemde het in stand houden van een afzonderlijke internationale voor 
de vrouwen zelfs reactionair « because it would tend to make for a sex devision by which 
workers in the same industry would be parting from each other and forming seperate 
sections ». 

In zijn reactie noemde Oudegeest dat een mooie theorie, maar «i f we want to educate women 
as trade unionists the work must be done by women. ». Hij werd hierin gesteund door de 
Franse Jeanne Chevenard, die het Duitse bezwaar trachtte op te vangen door te wijzen op de 
structurele relatie tussen I W en de IFWW. Ze wou die band nog verstevigen door de 
coöptatie van een vrouwelijk lid in het Uitvoerend Bureau « who shall be specially appointed 
to deal with questions concerning women and children ». Het bestaansrecht van de IFWW 
werd eveneens verdedigd door haar secretaris Marion Philips : « we want the International 
Federation of Working Women to serve the need of the organized workers and not a special 
sex interest. ». De IFWW moest volgens haar blijven bestaan « because we believe we can 
help to bring women into mixed organizations of men and women ». De 
'vrouweninternationale' moest dus de brug zijn die arbeidsters naar hun vakbonden zou 
leiden. De slotresolutie stelde dat « non-organized working women constitute a menace to the 
working conditions of the entire working class ». Het I W wou dan ook in eerste instantie de 
loonconcurrentie vanwege de niet-georganiseerde vrouwen wegwerken door hen de weg te 
tonen naar de vakbeweging. Betreffende het bestaansrecht van de International Federation of 
Working Women en de vraag of dit een nuttig instrument kon zijn, was er op het congres 
duidelijk verdeeldheid. De eindresolutie omzeilde de kwestie door ze te verwijzen naar het 
volgende congres. 

619 Julia Varley (1871-1952): Brits feministe en vakbondsverantwoordelijke. Varley kwam in de vakbeweging 
als activiste van de sufragette-beweging. In 1909 werd haar gevraagd om in Birmingham de organisatie van de 
vrouwen binnen de vakbeweging op zich te nemen. In 1912 werd ze functionaris van de Workers' Union, die de 
grote massa ongeschoolden wou organiseren. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was er een nijpend tekort aan 
arbeidskrachten, waardoor de munitiefabrieken massaal beroep gingen doen op ongeschoolde vrouwen. De groei 
van de Workers' Union was spektaculair en de organisatie werd een belangrijke machtsfactor binnen het TUC. 
Varley werd in 1921 lid van de General Council van het TUC en werd voorzitster van de TUC Women's Group. 
Als dusdanig nam ze deem aan verschillende internationale bijeenkomsten van zowel het I W als de IAO. Bij de 
fusie van de Workers' Union met de TGWU werd Varley chief women's officer van deze machtige bond. Ze 
ging op pensioen in maart 1936. 
620 Argentina Altobelli (1866 - 1942): Italiaans vakbondsactiviste, was rond de eeuwwisseling in de streek van 
Bologna actief als organisatrice van landarbeidsters en vrouwen. Vanaf 1906 werd ze secretaris van de 
landarbeidersbond, een functie die ze bijna 20 jaar zou behouden. Binnen de Italiaanse socialistische beweging 
was ze verder actiefin het Nationaal Vrouwencomité. Ze hoorde tot de reformistische tendens binnen het 
Italiaanse socialisme. Tijdens de fascistische dictatuur verdween ze van het publieke toneel en kwam ze aan de 
kost als bibliotheekbediende. 
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De IFWW trachtte nadien bestaansrecht te verwerven door beter zijn doelstellingen te 
definiëren. Drie opdrachten werden onderscheiden: de promotie van de vakbeweging bij 
vrouwen, de ontwikkeling van een internationaal beleid ten gunste van de noden van vrouwen 
en kinderen, en de vertegenwoordiging van de arbeidsters in organisaties die zich 
bezighouden met« the welfare of the working class »621. Alhoewel het IFWW voor zichzelf 
een complementaire rol zag, waren de nationale centrales niet te overtuigen van de noodzaak 
van een afzonderlijke vrouweninternationale en ze boycotten zelfs het derde congres van de 
IFWW van augustus 1923 in Wenen. Het kwam op dit congres tot een botsing met de 
Amerikaanse afgevaardigden, die - mede door de afwijzende houding van het I W - opnieuw 
de volledige onafhankelijkheid eisten. De Amerikaanse voorzitster Robins nam ontslag en 
werd vervangen door de Belgische Hélène Burniaux622. Het congres gaf ook aan het bestuur 
de opdracht om onderhandelingen met het I W aan te knopen over de mogelijke benoeming 
van een vrouwelijke IW-secretaris, de oprichting van een Working's Women Committee dat 
eens per jaar moest samenkomen en de organisatie om de twee jaar van een Working 
Women's Congress. 

In tegenstelling tot de meerderheid van de continentale bonden stond het TUC wel positief 
tegenover een afzonderlijke vrouwenwerking, hoewel dit voor hen niet betekende dat er een 
afzonderlijke internationale moest zijn. De Women Worker's Group van het TUC sprak zich -
in de voorbereiding van het rW-congres van 1924 in Wenen - uit voor een nieuwe 
benadering : « as it is always the women who form the greater part of the cheapest labour in 
the industrial world it is from them that the greatest danger comes and we are convinced that 
the Trade Union movement must give more attention to these lower ranks and build from the 
bottom rather than from the top ». De TUC-vrouwen stelden vast dat de arbeidsters er minder 
in slaagden om hun leven in eigen handen te nemen « and we are convinced that they never 
will do so until their problems are given a special place in the workers' organization »623. 

De kwestie kwam aan bod op het Management Committee van november 1923, midden in de 
politieke, structurele en financiële crisis van het I W , waarbij de helft van het personeel was 
ontslagen. De druk vanuit de nationale centrales om de IFWW te onbinden, werd hierdoor 
ongetwijfeld nog versterkt. Ook het voorstel voor een speciaal fonds bleef bij de nationale 
centrales op verzet stuiten, hetgeen tot uiting kwam in de nagenoeg algemene weigering (met 
uitzondering van Denemarken en Zweden) om voor de instandhouding van het IFWW een 
bijzondere financiële inspanning te doen624. Johannes Sassenbach ondervond dan ook geen 
tegenkanting toen hij voorstelde «to induce the present existing Working Women's 
International to dissolve itself and to transfer its function to the International Federation of 
Trade Unions »625. De IFWW had wel oren naar de vraag van het I W . Het was duidelijk dat 
het onmogelijk werken zou zijn zonder de steun van de nationale centrales en daarom was een 

621 Report ont the Activities of the International Federation of Trade Unions, 1922 and 1924, o.c, p. 115 
622 Hélène Burniaux (1889-1950): Belgisch vakbondsactiviste. Onderwijzeres en lid van de Brusselse 
Onderwijsvakbond vanaf 1911. In 1919 behoorde ze tot de delegatie van de Belgische Syndicale Kommissie 
voor de Conferentie van Washington. Ze nam, in de marge van deze conferentie, deel aan de stichting van de 
IFWW. In België was ze actief binnen het Comité National d'Action Feminine, een gezamenlijk initiatief van de 
vier takken van de Belgische socialistische beweging. Namens het I W nam ze deel aan het werk van de 
Commission de la Protection de la Jeunesse van de Volkenbond. Haar werk voor de vakbeweging heeft ze steeds 
gecombineerd met een voltijdse betrekking als inspectrice in het onderwijs. 
623 TUC, women workers group, Note on the position with regard to the International Federation of Working 
Women (MRC, TUC-archives 292c/915/3) 
624 Report ont the Activities of the International Federation of Trade Unions, 1922 and 1924, o.c., p. 262 
625IFTU, Management Committee, minutes, 8 november 1923 (MRC, TUC-archives 292/915/10) 
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incorporatie van de Arbeidstersinternationale in het I W een mogelijke oplossing, op 
voorwaarde dat het I W dan een afzonderlijke werking voor vrouwen ging ontplooien. Deze 
werking moest volgens het IFWW bestaan uit een apart vrouwendepartement met een eigen 
vrouwelijke secretaris, een vrouwencomité en een tweejaarlijks congres voor 
arbeidersvrouwen. Het IW-Bureau ging hier gedeeltelijk op in. In de aanloop van het IVV-
congres van Wenen van 1924 werd een «International Committee of Trade Union Women » 
opgericht626, dat voortaan het IVV-Bureau zou adviseren. Van een vrouwelijke 
vertegenwoordiging in het Uitvoerend Bureau of een apart departement kon voorlopig echter 
geen sprake zijn. 

Op het IVV-congres van Wenen waren negen vrouwen aanwezig op een totaal van 122 
participanten. De IFWW was voor de laatste maal officieel vertegenwoordigd door zijn 
voorzitster Hélène Burniaux en penningmeester Edith Macdonald. In zijn nieuw sociaal 
programma bevestigde het I W inzake de arbeid van vrouwen bijna woordelijk de tekst van 
1919 uit Bern. Enkel de duur van het moederschapsverlof werd van 10 naar 12 weken 
gebracht. Het gebrek aan nieuwe ideeën is een bewijs te meer voor de geringe aandacht voor 
specifieke vrouweneisen binnen de mannenwereld die de internationale vakbeweging was. 

Ook de marginale manier waarop de vakbondsvrouwen, na de ontmanteling van het IFWW, 
binnen het I W werden behandeld, wijst hier op. Een eerste conferentie onder de nieuwe 
regeling vond plaats in Parijs in 1927 en werd bijgewoond door 52 vrouwelijke 
afgevaardigden uit 13 landen627. Het zou de belangrijkste en in ieder geval de meest 
omvangrijke conferentie van vakbondsvrouwen worden die het I W ooit zou organiseren. De 
klemtoon lag opnieuw meer op de eis tot bescherming dan op gelijkheid. De nieuwe 
formulering « the protection of the woman as a worker » en «the protection of the worker as 
a women » bood echter geen nieuwe ideeën. Het was een herbevestiging van het bijzonder 
statuut dat al in Bern was geforumuleerd : verbod op nachtarbeid voor vrouwen, verbod van 
vrouwenwerk in bepaalde gevaarlijke of onveilige industrieën en bescherming van de vrouw 
voor en na de bevalling628. De vakbondsvrouwen verwierpen daarom de standpunten van 
« gewissen bürgerlichen Frauenvereine », en hun eis voor « völlige Gleichberechtung ». Deze 
gelijkberechtiging werd afgewezen omdat ze gericht was « gegen die Interessen der 
arbeitenden Frauen ». « Auch wir fühlen uns den mannlichen Arbeitern gleichwertig, sind 
jedoch der Meinung, dass die besondere Stellung der Arbeiterinnen einen besonderen Schutz 
erfordert »629. De Deense en in iets mindere mate de Zweedse vakbondsvrouwen spraken zich 
echter wel uit tegen bijzondere beschermingsmaatregelen, omdat « die Arbeiterin dadurch von 
der Arbeitsstatte verdrangt wird », maar dit waren geïsoleerde stemmen. 

Hoewel niet bij naam genoemd, kantte de conferentie van IW-vrouwen zich hiermee tegen 
de Open Door Council630, die in 1926 was ontstaan en zich verzette tegen de beschermende 
wetgeving voor vrouwen: «legislation and regulations dealing with conditions and hours, 

626 Leden waren : Hélène Burniaux (België), Jeanne Chevenard (Frankrijk), Henriette Crone (Denemarken), 
Gertrud Hanna (Duitsland) en Mary Quaile (Groot-Brittannië), deze laatste werd einde 1926 vervangen door 
Julia Varley. 
627 Congress Stockholm 1930. The activities of the International Federation of Trade Unions, 1927-1930, o.c, p. 
105-108 
628 Internationale Gewerkschaftliche Arbeiterinnenconferenz, Paris, 29-30 juli 1927, p.40 
629 idem 
630 Over de Open Door Movement en de internationale vrouwenbeweging, zie : Deborah Stienstra, Women 's 
Movements and International Organizations, (New York, St. Martin's Press, 1994). Dit werk heeft echter geen 
aandacht voor de International Federation of Working Women, noch voor de conferenties voor 
vakbondsvrouwen van het I W . 
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payment, entry and training, shall be based upon the nature of the work, and not upon the sex 
of the worker »631. Deze beweging die vanuit Engeland was gestart, kende een grote 
belangstelling en wist in 1929 in Berlijn een eerste International Open Door Council te 
organiseren. Daarna zou ze in Genève een bureau openen, dat zich onder andere een betere 
vertegenwoordiging van vrouwen in de IAO tot doel stelde, hetgeen het I W met zijn 
exclusiviteitsclaim in zijn relaties met de IAO niet waardeerde. De vakbondsvrouwen hadden 
met de feministische beweging gemeen dat ze eveneens opkwamen voor gelijk loon voor 
gelijk werk. Ze waren het er echter niet mee eens dat een wettelijke bescherming van 
vrouwenwerk de oorzaak zou zijn van dit lager loon. 

Na het congres van 1927 verslapte de aandacht van de vrouwenwerking binnen het I W zeer 
sterk. Door de ontbinding van de IFWW waren de vrouwen binnen de internationale 
vakbeweging ook het instrument kwijt waarmee ze zelfstandig initiatieven konden nemen. In 
1928 vond er niet eens een vergadering van het vrouwencomité plaats, omdat « no very urgent 
question needed attention » . Pas in 1929 vergaderde het comité en richtte zijn aandacht op 
het probleem van de buitenhuis werkende gehuwde vrouw. In principe zegden de I W -
vrouwen, kan het niet dat getrouwde vrouwen verplicht worden « by financial necessity to 
work in addition to their husbands ». De vakbeweging weigerde echter in de aanval te gaan 
tegen « wage work of married women ». Het I W erkende het recht van iedereen, man of 
vrouw, tot zelfontplooiing en wou er niet zomaar van uitgaan dat« a married woman is in a 
better economic position than another woman ». 

Op het congres van Stockholm in 1930 was de afzonderlijke organisatie van de vrouwelijke 
vakbondsleden niet meer aan de orde. Het I W bleef een mannenbastion met slechts 8 
vrouwelijke afgevaardigden op 189 congresgangers633. In Stockholm trachtte het I W zijn 
tien jaar oude sociale programma grondig te vernieuwen. In dit nieuwe programma met meer 
oog voor een sluitend stelsel van sociale zekerheid, werd voor de vrouwelijke werknemers 
een moederschapsverzekering ingevoerd. Verder lag de klemtoon echter opnieuw op « the 
protection of children, young persons and women (for instance, the prohibition of nightwork 
for women and children, and the prohibition of the employment of young persons and women 
in unhealthy occupations) »634. 

Naarmate de economische situatie degradeerde en de werkloosheid steeg, kwam de betaalde 
arbeid voor vrouwen opnieuw onder druk en moest nu opnieuw het recht op arbeid van de 
vrouw worden verdedigd. Ook binnen de vakbeweging waren velen de mening toegedaan dat 
de toenemende beroepsactiviteit van vrouwen de werkloosheid onder de mannen deed stijgen. 
Vooral getrouwde vrouwen kwamen opnieuw onder vuur. Het I W bevestigde echter zijn 
standpunt: het principiële recht van vrouwen op arbeid en de noodzaak van speciale 
bescherming voor arbeidsters. Het International Committee of Trade Union Women kwam in 
1931 samen in Lausanne, omdat op de IAO-agenda van dat jaar het nachtwerk voor vrouwen 
stond. Tegen de wil in van de werknemersgroep had de Governing Body van de IAO een 
revisie van de conventie van Washington betreffende het nachtwerk voor vrouwen op de 

631 The Open Door Movement and The Protection of Women Workers, London, the Labour Party, 1930, p. 4. 
632 Congres Stockholm 1930...o.c, p. 107 
633 Volgens zeer onvolledige cijfers die in de jaarboeken werden gepubliceerd bleef het aantal vrouwelijke I W -
leden ongeveer stabiel. In 1924 zou het I W , 13,7 % vrouwelijke leden geteld hebben en in 1931, 13,4 %. Vele 
nationale beroepsbonden maakten echter geen onderscheid naar geslacht, zodat mag worden verondersteld dat 
deze cijfers te laag liggen. 
634 idem, p. 314. 
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agenda geplaatst. De opvatting van verschillende regeringen dat dit verbod enkel gold voor 
handenarbeid werd echter niet gevolgd door het internationaal gerechtshof van Den Haag en 
dus bleef het van kracht. 

De internationale activiteit van de IW-vrouwen bleef intussen op een laag pitje en er was 
nauwelijks nog sprake van enige autonomie. Een vraag van het Committee of International 
Women's Organizations for Peace and Disarmement, of het Women's Committee van het 
IVV aan hun werk mocht participeren werd door het uitvoerend bestuur van het I W 
afgewezen. Pas in 1933 had het I W opnieuw specifiek aandacht voor de vrouwen. Op 28 en 
29 juli 1933 kwam voor het eerst sinds 1927 een conferentie van vakbondsvrouwen samen in 
Brussel. Het congres werd bijgewoond door 21 afgevaardigden uit 8 landen . In haar 
rapport stelde de Franse Jeanne Chevenard dat door de toenemende rationalisatie en het 
gebrek aan mannelijke arbeidskrachten ingevolge de oorlog, er aanvankelijk een toenemende 
vraag naar vrouwenarbeid was geweest, dit «has not been consciously willed by anyone, nor 
is it desired », want de vrouw « is thus brought up against her destiny ». Nu, tijdens de 
economische crisis gaan er in alle landen stemmen op om getrouwde vrouwen het recht op 
arbeid te ontnemen. Daarom moet de internationale vakbeweging duidelijk stellen dat « the 
liberty of work is for all», « we must realise the equality of man and woman in the economie 
sphere. Equal pay for equal work, and a decent livelihood for all. Thus, while there is still 
time, avoid the sex struggle which the present crisis threatens to call forth » 36. Ze deed dan 
de oproep dat het IVV speciale aandacht zou hebben voor de arbeid van vrouwen en «the 
special protection of women's work by law and international convention ». 

Tijdens deze conferentie rees opnieuw de vraag hoe men zich moest verhouden tot de « Open 
Door Movement», die ijverde voor volledige gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Het 
IW-bestuur had al in 1931 laten weten dat het de eisen van de Open Door Movement te 
radicaal vond. In dit forum van vakbondsvrouwen waren de meningen echter verdeeld. 
Sommigen wezen op het burgerlijke karakter van de Open Door Movement, terwijl anderen 
voor een stuk meegingen in de redenering dat bijzondere bescherming de vrouw een 
concurrentiehandicap gaf op de arbeidsmarkt. Vooral voor de Deense afgevaardigden lag dit 
moeilijk. In Denemarken was het nachtwerk voor vrouwen niet verboden en de Deense 
vakbondsvrouwen argumenteerden dat indien dit wel het geval zou zijn de best betaalde 
banen naar mannen zouden gaan. Uiteindelijk werd een resolutie gestemd, waarin de 
vakbondsvrouwen zich duidelijk afzetten tegen de Open Door Movement, door de oude vraag 
naar bescherming van vrouwenarbeid uitdrukkelijk te bevestigen. Enkel de Deense delegatie 
stemde tegen. 

Na deze conferentie duurde het driejaar voor de vakbondsvrouwen opnieuw samen kwamen 
en ook het Womens ' Committee vergaderde niet tussen 1933 en 1936. Op de vraag een 
vrouw tot lid van het Uitvoerend Bestuur te benoemen, werd evenmin ingegaan. Het was in 
die tussentijd opnieuw de agenda van de IAO die het I W tot enige actie aanspoorde. De 
christelijke vakbondsinternationale voerde namelijk een vrij omvangrijke campagne tegen 
loonarbeid voor getrouwde vrouwen en moeders, hetgeen het I W in Genève succesvol kon 
blokkeren. 

Op 7 juli vond dan in Londen, in de marge van het IW-congres, een nieuwe conferentie van 
Trade Union Women plaats. Op de agenda stond de 40-urige werkweek, het recht van 
vrouwen op arbeid en de wettelijke status en nationaliteit van vrouwen. Negen nationale 

België, Denemarken, Frankrijk, Groot-Brittannië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Tsjechoslowakije. 
Brussel Congres 1933..., o.c, p. 291 
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centrales hadden officiële afgevaardigden gestuurd en in totaal namen dertig vrouwen aan 
de conferentie deel. Opmerkelijk was een delegatie uit de Verenigde Staten, die een 
« visitors »-statuut had, omdat de AFL geen lid van het I W was. Opnieuw verzette het I W 
zich tegen de aanvallen op het recht van vrouwen op loonarbeid en ging het in de tegenaanval 
door een campagne te lanceren voor gelijk loon voor gelijk werk. 

In 1938 kwam het Uitvoerend Bestuur dan tot het besluit dat de huidige methode van 
vergaderen met het comité en de geregelde conferenties van vakbondsvrouwen niet langer 
gewenst was. Voor het IW-bestuur was er blijkbaar geen vrouwenproblematiek en waren de 
bijeenkomsten dus overbodig, of ze zouden neerkomen op « seeking for problems to be 
discussed in order to justify the holdings of such conferences »638. Daarom besliste het 
uitvoerend bestuur in januari 1938 dat het 'Womens Committee' nog uitsluitend via 
correspondentie zou werken, en dat samenkomsten of congressen nog enkel zouden doorgaan 
wanneer er zich specifieke problemen stelden. En die waren er blijkbaar niet meer. 

Besluit 

De houding van het I W inzake betaalde arbeid van vrouwen stond bol van ambiguïteit. 
Enerzijds werd erkend dat elke vrouw - indien ze dit wenste - betaalde arbeid moest kunnen 
verrichten, maar anderzijds vond men dit eigenlijk niet zo wenselijk. Fundamenteel 
overheerste namelijk de overtuiging dat betaalde arbeid inging tegen de 'natuurlijke 
lotsbestemming' van de vrouw als moeder. Maar, die vrouwelijke werkkrachten waren er nu 
eenmaal en ze waren bovendien, door hun lagere lonen, potentieel gevaarlijk voor de 
loonstandaard in de industrieën waarin ze tewerkgesteld waren. Die concurrentie 
minimaliseren en dus de loonarbeid van vrouwen duurder maken, was ongetwijfeld een 
basisoptie voor de vakbeweging. Deze optie was echter ook aantrekkelijk voor de vrouwelijke 
vakbondsleden, die - marginale uitzonderingen buiten beschouwing gelaten - vragende partij 
waren en bleven voor bescherming van de 'vrouw als arbeidster' en de 'arbeidster als vrouw'. 

De vraag of vrouwelijke vakbondsleden ook het recht hadden om zich afzonderlijk te 
verenigen werd negatief beantwoord. Dat er gedurende een aantal jaren toch een afzonderlijke 
vakbondsinternationale voor vrouwen heeft bestaan, was niet dankzij, maar ondanks het I W . 
Het initiatief, dat los van het I W was ontstaan, werd onder controle genomen om het daarna 
te laten doodbloeden. Toch gingen ook binnen het I W stemmen op voor een specifieke 
vrouwenwerking. Op de vraag vanwege de vakbondsvrouwen naar een afzonderlijk 
departement en een vertegenwoordiging in secretariaat en Uitvoerend Bestuur werd evenwel 
niet ingegaan. Uiteindelijk ontbraken hiertoe zowel de wil als de middelen. 

Het principiële uitgangspunt van de vakbeweging was gender-neutraal. Vakbonden stonden 
open voor zowel mannen als vrouwen. Vrouwen moesten dus gewoon lid worden van hun 
vakbond en zouden dan dezelfde rechten hebben als hun mannelijke collega's. Klasse en 
klasse-solidariteit primeerden. Maar de solidariteit tussen ongeschoolde, half-geschoolde en 
geschoolde arbeiders resulteerde niet automatisch in gender-solidariteit. 

Het I W lanceerde, na de formulering van het basisprogramma van Bern in 1919, gedurende 
de hele tussenoorlogse periode nauwelijks nog nieuwe eisen voor de werkende vrouw. De 
actie van de internationale vakbeweging was defensief en dan nog moest de impuls van 

Denemarken, Frankrijk, Groot-Brittannië, Luxemburg, Nederland, Tsjechoslowakije, Noorwegen, Spanje en 
Zweden. 
638 The activities 1936-1938, o.c, p. 67. 



143 

buitenaf komen. Pogingen om het verbod op nachtwerk voor vrouwen af te schaffen en het 
recht van vrouwen op arbeid te beknotten, leidden tot geslaagde tegenbewegingen. 

Het I W bekeek andere organisaties uit de vrouwenbeweging net zo vijandig als ze elke 
organisatie bekeek die niet tot de gevestigde structuren van de internationale sociaal
democratie behoorde. Contacten van het vrouwencomité met organisaties uit de internationale 
vrouwenbeweging werden ontmoedigd of gewoon verboden. Hiertegen kwam weinig of geen 
weerwerk vanwege de vrouwen in het IVV, dat een mannenbastion was en bleef. Enkel de 
Franse Jeanne Chevenart en de Duitse Gertrud Hanna werden in de loop der jaren vaste 
delegatieleden van hun respectieve nationale centrales, hoewel het waarschijnlijk is dat ze hun 
positie eerder te danken hadden aan een confirmatieve dan een oppositionele houding. 


