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Een vrije vakbeweging in een wereld zonder vrijheid 

Het IW tegen fascisme en nazisme 

« Even those who were embittered by the spectacle, one that had the air of a Roman holiday, 
were impressed » (Abraham Plot kin)735 

Hoewel het fascisme kort na de Eerste Wereldoorlog de kop opstak, heeft het een tijd geduurd 
vooraleer de internationale vakbeweging het fenomeen helder kon analyseren en in staat was 
een onderscheid te maken tussen conservatieve, maar democratische regimes en rechts-
autoritaire. In de vroege jaren twintig werden beide onder één noemer geplaatst: de Reactie. 
Voor Edo Fimmen was die Reactie bedreigend voor de pas verworven vrede en vermits de 
strijd tegen de oorlog door het I W was uitgeroepen tot haar prioritaire missie, domineerde 
ook de strijd tegen de reactie in belangrijke mate de werking van Amsterdam. 

Reeds op het oprichtingscongres was het voor de Amsterdammers duidelijk dat de vrede 
broos was. De geallieerde landen, onder aanvoering van Frankrijk, voerden immers op dat 
moment een militaire interventie uit die gericht was tegen het nieuwe regime in Rusland. 
Voor het I W kon dit leiden tot een nieuwe oorlog en dus werd er gereageerd, samen met de 
ITF van Fimmen die een boycot afkondigde van de wapentransporten naar Polen . Deze 
boycot, die verschillende maanden duurde en waaraan Poolse, Duitse en Belgische 
dokwerkers deelnamen, was de start van een gedreven anti-oorlogsbeweging die de I W -
acties zou domineren tot de bezetting van het Ruhr-gebied in januari 1923. 

In deze periode werd het I W voor het eerst ook geconfronteerd met een rechtse dictatuur, het 
Horty-regime in Hongarije. De machtsgreep van Horthy was eveneens één van de naschokken 
van de Eerste Wereldoorlog. De conservatieve admiraal slaagde erin de zgn. 'Radenrepubliek' 
van Bela Kun omver te werpen en in maart 1920 de macht te grijpen. Onmiddellijk daarna 
startten de vervolgingen van onder andere de sociaal-democratische partij en vakbeweging. 
Het rW-bureau van Amsterdam had in 1919, bij de voorbereiding van de wederoprichting, 
een geregeld en goed contact met de Hongaarse vakbeweging. Er was zelfs een Hongaarse 
vakbondsdelegatie aanwezig op de conferentie van februari 1919 in Bern. Het I W was dan 
ook vrij goed geïnformeerd over de toestand in Hongarije. 

Daarop besliste het IW-bureau van 5-6 maart 1920 te dreigen met een boycot in het geval het 
Hongaarse regime de vervolgingen en executies zou verderzetten. Hoewel deze dreiging enig 
effect had737 en het regime enigszins versoepelde, werd, vooral onder druk van Edo Fimmen, 
voor het eerst een internationale boycot van een regime door de internationale vakbeweging 
georganiseerd. Op 11 juni bracht het I W de dreiging in praktijk en lanceerde een 

735 Abraham Piotkin over 1 mei 1933 in Duitsland in The Last day of the German Labour Movement, (niet 
uitgegeven manuscript, p. 12) 
736 Bob Reinalda, 'The boycott of munitions transports to Poland, july-august 1920 and its aftermath', in : Bob 
Reinalda (ed.), The International Transportworkers Federation, 1914-1945. The Fimmen Era, Amsterdam, IISG, 
1997, p. 164-166. 
737 Maté Molnar, The International Trade Unions' boycott against the 'White Terror' of the Horthy regime in 
Hungary, 20 June - 8 august 1920, and the contra-boycott, in : Bob Reinalda (ed.), The International 
Transportworkers Federation, 1914-1945. The Fimmen Era, Amsterdam, IISG, 1997, p. 156 
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internationale oproep tot boycot van Hongarije. Het IVV, op dat moment volop in zijn 
activistische periode, werkte opnieuw samen met de ITF in een internationale boycot-actie, 
tussen 20 juni en 9 augustus 1920. Het bleek onmiddellijk hoe moeilijk een dergelijke actie te 
organiseren was. Amsterdam kon de nationale centrales immers niet dwingen om aan de 
boycot deel te nemen, maar enkel uitnodigen. Bovendien bleek het secretariaat opnieuw 
radicaler dan de nationale centrales, want de uiteindelijke oproep tot boycot werd volgens de 
Britse voorzitter Appleton zonder medeweten van hemzelf en de rest van het bureau door de 
Amsterdamse secretarissen verspreid . 

Hoewel de officiële verslagen jubel en succes verkondigden, bleef de actie in de praktijk 
beperkt tot twee landen, Oostenrijk en Tsjechoslowakije; de buren van Hongarije. Enkel in 
Oostenrijk was er sprake van een bijna sluitend net. Hongarije kondigde echter een 
tegenboycot tegen Oostenrijk af, met ernstige gevolgen voor de al precaire voedselsituatie van 
het land. Het I W nam op 28 en 30 juni op uitnodiging van de Oostenrijkse regering deel aan 
onderhandelingen die echter niet tot een resultaat leidden . Intussen was men ook in 
Amsterdam op zoek naar een uitweg en een eervol einde van dit conflict. Met uitzondering 
van de direct betrokken landen was de respons van de nationale centrales immers bijzonder 
mak. Deze ervaring was een teken aan de wand. Nationale centrales zouden moeilijk te 
bewegen zijn tot dergelijke algemene acties indien ze er niet zelf een onmiddellijk belang bij 
hadden. Bovendien was de boycot niet succesvol, omdat de Hongaarse economie niet dermate 
onder druk werd gezet dat het regime genoodzaakt was tot politieke toegevingen739. Het bleek 
ook een gevaarlijk wapen, want het veroorzaakte voor de Oostenrijkse economie een ernstig 
tekort aan energie en bij de bevolking dreigde hongersnood. De Oostenrijkse kanselier vroeg 
Edo Fimmen om de boycot op te heffen, wat hij, na consultatie van de Oostenrijkse 
vakbeweging, deed op 6 augustus. 

Binnen het IVV hadden sommigen dan ook kritiek op de manier waarop de boycot 
georganiseerd was. Volgens Tarnow van de ADGB was het "most essential to organise our 
international movements better in order that they may be effective - more effective than the 
boycott of Hungary", die volgens hem het prestige van het IVV had aangetast740. Edo Fimmen 
betwistte dit evenwel. Voor hem was de actie gedeeltelijk succesvol en vooral betekenisvol 
geweest, omdat "for the first time in the history of the world, the international working class 
ventured to take international action against a government"741. Hij kreeg echter ook 
tegenkanting binnen zijn uitvoerend bestuur. De Britse voorzitter Appleton beweerde dat 
Amsterdam in juni de boycot had afgekondigd, zonder dat hierover concrete afspraken waren 
gemaakt742. Bij de overige leden van het bureau was er vooral sprake van onverschilligheid. 
Fimmen had hiervoor een goede verklaring : "The great mistake was that none of the National 
Trade Union Federations, except perhaps the Austrian Federation, ever believed that the 
boycott would be actually proclaimed"743. 

Niettemin was het een nieuw hoogtepunt voor de jonge internationale vakbeweging . Na de 
erkenning door de grote mogendheden in het kader van de conferentie van Washington, 
praatte de beweging nu op voet van gelijkheid met regeringen. Het beeld dat de Internationale 

738 GFTU, Twenty-second Annual Report, 1920 (GFTU, GFTU-archives) 
739 Maté Molnar, The International Trade Unions' boycott against the 'White Terror' ..., ox., p. 162 
740 Report of'the International Trades Union Congress... Rome, o.c, p. 17 
741 idem, p. 25 
742 GFTU, Twenty-second Annual Report, (GFTU, GFTU-archives) 
743 Report of the International Trades Union Congress... Rome, o.c, p. 25 
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van Amsterdam een machtig apparaat was dat een miljoenenmassa kon inzetten voor de 
verwezenlijking van zijn politiek werd door deze acties bevestigd. 

Italië 

De reactie van het I W op de politieke doorbraak van het Italiaanse fascisme stond in scherp 
contrast met het optreden tegen Hongarije. Hoewel Amsterdam schriftelijke protesten 
formuleerde, werd een actie niet overwogen. 

Binnen het IVV heerste onduidelijkheid over de precieze positie van de Italiaanse 
vakbeweging, waarmee de contacten steeds moeizaam waren verlopen. De CGL was afwezig 
geweest bij de wederoprichting van het I W , twijfelde lang tussen lidmaatschap van 
Amsterdam of Moskou en bevond zich bij de links-radicale minderheid binnen Amsterdam. 
De organisatie van het eerste regulier IW-congres in 1922 in Rome moet gezien worden als 
een poging om de relatie te stabiliseren, maar kort nadien lanceerde Mussolini zijn offensief 
en begon hij aan de geleidelijke afbraak van de democratie. 

Toch bleef CGL-leider D'Aragona een figuur met aanzien in Amsterdam. Hij was erin 
geslaagd om zijn vakbondsfederatie weg te trekken uit Moskou en bleef het I W trouw. 
D'Aragona speelde ook een belangrijke rol in Genève, als werknemersafgevaardigde in de 
'Governing Body', maar precies daar liep het fout. Albert Thomas was aanvankelijk van 
mening dat het mogelijk moest zijn om het Italiaanse fascisme van binnen uit te wijzigen, 
zodat de Italiaanse wetgeving zich zou afstemmen op de richtlijnen van de IAO744. Hij maakte 
het onderscheid tussen zijn politieke afkeer van het fascisme en zijn opdracht om te zorgen 
voor de sociale rechten van de Italiaanse arbeiders. Hij maakte ook het onderscheid tussen wat 
volgens hem de reactie van een politiek leider en van een vakbondsfunctionaris moest zijn. 
Van deze laatste kon volgens hem worden verwacht dat hij zo lang mogelijk op post zou 
blijven. Tussen 1924 en 1928 bleef er ook binnen het I W echter de grootste twijfel over de 
vraag op welke manier op de Italiaanse situatie moest worden gereageerd. Verder dan verbaal 
protest kwam het niet, omdat onzeker was in welke mate een vrije vakbeweging kon 
functioneren onder een fascistisch regime. Naarmate de repressie in Italië echter toenam en 
duidelijk werd dat die marge er uiteindelijk niet zou zijn, veranderde de houding van het I W 
naar een volledige morele en na een korte aarzeling ook een financiële ondersteuning van de 
anti-fascistische krachten. 

Ook Thomas was intussen tot andere inzichten gekomen en stelde in het voorjaar van 1926 
aan Oudegeest voor om een boycot tegen Italië te organiseren, maar die weigerde « dans les 
circonstances actuelles, Ie Bureau de la F.S.I. ne serait guère disposé a collaborer a 
1'exécution d'un tel plan, étant donné que 1'exécutief de la Centrale syndicale Italienne nous a 
expressément priés de ne pas mettre de semblables plans en pratique, parce que cela porterait 
prejudice au mouvement italien sans qu'il en recoive aucune espèce de profit. J'ajoute que la 
F.S.I. n'a jamais 1'habitude de vouloir faire Ie bonheur des gens, sans que ceux-ci y 

• > 745 

acquiescent» 

Die Italiaanse vakbeweging verloor echter zijn laatste levenskracht en capituleerde 
uiteindelijk voor het fascisme door zich in 1927 te ontbinden. Intussen hadden uit Italië 

Anthony Alcock, The International Labour Organization, o.c., p. 72 
Jan Oudegeest aan Albert Thomas, 26 februari 1926 (IAO, Albert Thomas Papers CAT 5-0-7) 
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gevluchte socialisten in Parijs een bureau in ballingschap gesticht, dat door het I W en de SAI 
gezamenlijk werd gefinancierd. Toen de CGL-functionaris Bruno Buozzi, na een bezoek aan 
de IAO, niet naar zijn land terugkeerde en eveneens in Parijs in ballingschap ging, werd hij 
binnen het verbindingsbureau verantwoordelijk voor vakbondsaangelegenheden, terwijl 
Guiseppe Modigliani verantwoordelijk was voor de politieke vleugel. De actie van dit bureau 
was vooral van propagandistische aard. Meer ingrijpende maatregelen, zoals 
consumentenboycot of transportstaking werden niet overwogen. In 1927 kwam vanuit dit 
centrum de vraag naar een uitbreiding van de financiële steun voor de publicatie van een 
Italiaans verzetsblad, maar het I W weigerde het project te steunen . 

In 1928 groeide binnen het I W integendeel zelfs de vraag of het wel verantwoord was om de 
financiële ondersteuning van het Parij se bureau verder te zetten. Het Uitvoerend Bestuur van 
het I W wou de steun schrappen : « so long as that Fascist régime continued, it seemed to be 
absurd to suggest that independent trade union work could be continued »747.Op aandringen 
van Adler en Modigliani van de SAI, die argumenteerden dat dit een morele overwinning 
voor het fascisme zou zijn, werd beslist om ter plaatse een onderzoek in te stellen naar de 
impact van het Parij se bureau. Voorzitter Citrine en secretaris Sassenbach werden op missie 
naar Italië gestuurd om uit te zoeken welke de invloed van de gevluchte Italiaanse 
vakbondsleiding werkelijk was. Ze hadden daarbij verschillende gesprekken, onder andere 
met de 'collaborerende' Rigola en met de directeur van het IAO-bureau in Rome. De missie 
kwam tot de conclusie dat het fascistische regime stabiel leek en dat er geen revolutionaire 
beweging vanuit de arbeidersklasse te verwachten was. Op de vraag wat het I W kon doen 
om een « gradual change within fascismo » op gang te brengen, was het antwoord dat dit een 
intern proces zou zijn, dat van buitenaf nauwelijks te beïnvloeden was 

Op aandringen van de SAI zette het I W zijn financiële bijdrage aan het Italiaanse bureau in 
Parijs wel verder. Dit centrum kon ook een beroep doen op individuele sponsoring, vooral van 
uitgeweken Italianen. Het stelde hen onder andere in staat om toch te starten met hun 
publicaties. « Battaglie Sindacali» was gericht op Italië zelf en in Parijs werd dan «1'Operaio 
Italiano » uitgegeven, met nieuws uit Italië. Het Italiaanse bureau in Parijs had ook een 
buitenpost in Lugano en wist vooral contacten uit te bouwen in Noord-Italië749, met Milaan 
als centrum. In 1931 had het centrum zich ook aangesloten bij « Giustizia é Liberia », een 
koepel van anti-fascistische organisaties, die in 1929 in Frankrijk was opgericht. 

Naast het IW-bureau waren in Italië ook enkele IBS actief, waarvan de ITF het belangrijkste 
netwerk wist uit te bouwen750, wat door Bruno Buozzi werd bekritiseerd op de Algemene 
Raad van 1931 in Madrid. Volgens hem was het niet wenselijk om in Italië te werken via de 
beroepsgroepen en hij vroeg dat alles via het Italiaanse centrum in Parijs zou verlopen , dat 
bezig was met« forming nuclei in Italy and keeping up close relations with them » , hoewel 
hij moest toegeven dat«they could not look for any very brilliant successes ». 

De bijdrage van het I W aan de strijd tegen fascistisch Italië bleef hoe dan ook beperkt en 
bedroeg in 1931, 250 gulden per maand. Nadat in Duitsland Hitler aan de macht was 

746 LSI-IFTU meeting, short report, 26 february 1927 (MRC, TUC-archives 292/913.2/2) 
747 Walter Citrine, Diaries, visit to Italy, 1928 (BLPES, Citrine Papers dossier 1.5) 
748 idem 
749IFTU, Co-ordination committee, nota, s.d. (MRC, TUC-archives 292/915.62/1) 
750 Stefano Maggi, Relations with Transport workers' organizations in Italy and the fight against fascism, in: Bob 
Reinalda (eds.), The International Transportworkers Federation ...o.c, pp. 167-173. 
751 DFTU, General Council Madrid, minutes, 27-29 april 1931 (MRC, TUC-archives, 292/915.3/1) 
752 idem 
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gekomen, werd het werk in Italië nog meer naar de achtergrond geschoven. Toen in november 
1935 het IVV een nieuwe stand van zaken opmaakte, was men dan ook wat Italië betrof, het 
somberst van al. Voor een keer waren ze het roerend eens : « Fimmen : The trouble was that 
we had no money /../ Citrine said we had no money. The appeal in Great Britain for the 
International Solidarity Fund had realised only £ 16/.../ Shaw said they had no money 
whatever/.../ » . Als gevolg hiervan zou het ondergrondse werk zich nagenoeg volledig op 
Duitsland en Oostenrijk concentreren en werden geen nieuwe initiatieven tegen fascistisch 
Italië meer genomen. De Italiaanse vluchtelingen voelden zich in de steek gelaten : « we 
Italians are regarded by now as chronically ill, if not a sort of sick people .. .already burried. 
The Germans and the Austrians, on the other end, are in the acute stage of their illness »754. 

Gelukkig voor de Italiaanse verzetsbeweging kon ze vanaf 1935 een nieuwe bron aanboren. 
De machtsovername van Hitler had het anti-fascisme in de Verenigde Staten een sterke 
impuls gegeven, wat leidde tot inzamelingen voor wie in Duitsland werd vervolgd, dus 
voornamelijk voor joden, die sterk stonden in de Amerikaanse vakbeweging. Ook de Italianen 
stonden echter sterk en konden, in het verlengde van de acties tegen het nazisme, nu met meer 
succes de strijd tegen Mussolini op het voorplan brengen. Guiseppe Modigliani werd in 1935 
voor een inzamelingstoernee naar de VS uitgenodigd en slaagde erin om niet minder dan 
$10.000 op te halen. Geld dat ter beschikking werd gesteld van de SAI, die daarmee tot 1940 
de Italiaanse vluchtelingen kon helpen755. Daarnaast kregen ook vooraanstaande 
persoonlijkheden van het Italiaanse anti-fascisme directe financiële steun. Dit verliep via 
Pietro Nenni756 die vanwege Luigi Antonini757 van de ILGWU maandelijks $ 100 ontving en 
daarmee een tiental Italiaanse vakbondsleiders in ballingschap onderhield758. 

Duitsland 

753IFTU, Co-ordination Committee, minutes, 29 november 1935 (MRC, TUC-archives 292/915.6/2) 
754 G. Modigliani aan Luigi Antonini (ILGWU), 26 juni 1936 (Kheel Center, David Dubinsky Papers 5780/2, 
Box 8) 
755 ILGWU, General Executive Board, minutes, 16 november 1939 (Kheel-center, ILGWU, David Dubinsky 
Papers) 
7 6 Pietro Nenni (1891 - 1980): Italiaans socialistisch politicus. Zoon van een landbouwer en journalist van 
beroep. Sloot zich in 1920 aan bij de Italiaanse socialistische partij (PSI). Als fervent anti-fascist werd bij in 
1925 gearresteerd na de publicatie van een boekje over de moord op Matteotti. Het jaar nadien vluchtte hij naar 
Parijs en werd er actief in het Italiaanse anti-fascistische milieu. Tijdens de Spaanse burgeroorlog was hij 
medestichter en politiek commissaris van de Brigade Garibaldi. In 1940 werd hij gearresteerd door het Franse 
Vichy-regime en aan de Gestapo overgedragen. Die bracht hem in 1943 naar Italië waar hij gevangen gezet werd 
op het eiland Ponza. Nadat hij in augustus 1943 was vrijgelaten werd hij verkozen tot algemeen secretaris van de 
PSI. Na de oorlog kende de politieke loopbaan van Nenni een hoge vlucht. Hij was vice-premier en minister van 
Buitenlandse Zaken in meerdere regeringen. Hij beëindigde zijn loopbaan op hoge leeftijd als voorzitter van de 
Italiaanse senaat. 

Luigi Antonini (1883 - 1968) : Amerikaans vakbondsverantwoordelijke, zoon van een Italiaans onderwijzer. 
Emigreerde in 1908 naar de Verenigde Staten, waar hij aanvankelijk werkte als sigarenmaker en later in de 
kledingindustrie terechtkwam. In 1913 sloot hij zich aan bij de ILGWU, waar hij verantwoordelijk werd voor de 
organisatie van de Italianen. In 1922 was hij een van de medeoprichters van de Anti-Fascisti. Hij steunde samen 
met David Dubinsky de ondergrondse strijd tegen nazisme en fascisme. Evenals Dubinsky was ook hij een 
overtuigd anti-communist. Na de Tweede Wereldoorlog was hij betrokken bij de wederoprichting van de 
Italiaanse vakbeweging en werkte samen met de Amerikaanse inlichtingendiensten bij het bestrijden van het 
communisme. Gedurende heel die tijd was hij onder Dubinsky de eerste vice-voorzitter van de ILGWU, een 
functie die hij hield tot zijn pensionering in 1968. Zie ook: F. Romero, The United States and the European 
Trade Union Movement, 1944-1951, (Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1992) 
758 Briefwisseling tussen Nenni en Antonini (Kheel Center, David Dubinsky Papers, 5780/2, box 8) 
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Hoewel de snelheid van de ontwikkelingen in Duitsland het I W zou verrassen, was er in 
1930, op het moment dat moest beslist worden over de plaats van het nieuwe I W -
hoofdkwartier, bezorgdheid dat Berlijn, gezien de toenemende dreiging van het nazisme, 
misschien niet de best mogelijke lokatie was. Peter Grassmann van de ADGB stelde het I W -
congres evenwel gerust en beweerde dat de Duitse vakbeweging klaar stond om weerstand te 
bieden aan de reactie. Bovendien, beweerde Grassmann, was nagenoeg het hele politiekorps 
van het land sociaal-democratisch759. Ook de Britten zagen in de Duitse interne situatie geen 
reden om het machtscompromis dat met de ADGB was gesloten en waarbij de zetel naar 
Berlijn zou komen in ruil voor het Britse voorzitterschap, in vraag te stellen760. Tegen dit blok 
kon niemand op en van 1 juli 1931 af zou Berlijn het hoofdkwartier worden van het I W . 

In Berlijn heeft het I W nauwelijks een rustig moment gekend. Van bij het opstarten van de 
activiteiten waren er beperkingen voor zowel financiële verrichtingen, communicatie als 
transport naar het buitenland. Nauwelijks eenjaar na de verhuizing kwam de eerste duidelijke 
waarschuwing dat het I W in Berlijn gevaar liep. Het was P. Krier van de Commission 
Syndicale du Luxembourg, die voorzitter Citrine erop wees dat het I W er goed aan zou doen 
om zijn voorzorgen te nemen door de belangrijkste documenten in veiligheid te brengen in 
Bern of Amsterdam761. Citrine antwoordde echter dat het volgens hem niet zo ver zou komen. 
Toch zou de strijd tegen fascisme en dictatuur voortaan op de agenda van elke I W -
bijeenkomst staan. Die strijd werd door het I W op twee terreinen gevoerd. Enerzijds wou 
men de voedingsbodem van rechts wegnemen door maatregelen te nemen tegen de 
economische crisis en haar gevolgen. Hier werkte het I W nauw samen met de SAI en was de 
IAO in Genève het terrein bij uitstek om in het offensief te gaan voor sociale hervormingen. 
Anderzijds was er de politieke strijd tegen het fascisme en die had verschillende facetten. Er 
was de vraag hoe de internationale arbeidersbeweging moest reageren op deze agressieve 
regimes, die de vredesverdragen aan hun laars lapten en daarmee de vrede en stabiliteit in 
gevaar brachten. Er was de vraag of in die strijd bondgenootschappen moesten worden 
gesloten en in welke richting, of er met andere woorden opnieuw aan eenheid met de 
communisten kon worden gedacht. Ten slotte was er het probleem wat te doen binnen die 
landen met een dictatoriaal regime. Tot dan was binnen de internationale vakbeweging de 
overtuiging dominant dat het niet mogelijk was om van buitenaf een vrije vakbeweging in het 
leven te roepen ofte houden en dat men geen acties mocht ondernemen tegen de wil van de 
centrale van het betrokken land. Italië had echter geleerd dat een te grote afzijdigheid ook 
gevaarlijk was. 

Het leek in Duitsland inderdaad dezelfde weg op te gaan. De ADGB was een machtige 
organisatie en wimpelde steevast bezorgde vragen af762. Men had de zaak onder controle en 
had vertrouwen in het stevig apparaat, of zoals Th. Leipart het formuleerde : « Organisation -
nicht Demonstration : das ist die Parole der Stunde »76 . 

Intussen volgden de ontwikkelingen in Duitsland elkaar echter op zonder dat er ogenschijnlijk 
een reactie kwam van de internationale vakbeweging. Citrine had aan Schevenels immers de 
opdracht gegeven om niets te ondernemen zonder consultatie van Leipart764 en de ADGB wou 

'5* Congres Stockholm 1930..., o.c, p. 309 
760 T U C > G e n e r a l council, minutes, 20-26 september 1928 (MRC, TUC-archives 292/915.3/1) 
751 P. Krier aan Walter Citrine, 26 juni 1932, (MRC, TUC-archives 292/915/6) 
762 Manfred Schmidt, "Die Haltung der ADGB-Führung zur faschistischen Bewegung, 1932/1933", Beitrage zur 
Geschichte der Arbeiterbewegung, 21, (1979), pp. 583-592. 
763 Theodor Leipart in de Gewerkschafts-Zeitung, 4.2.1933 
764 IFTTJ-files, 26 juni 1932 (MRC, TUC-archives 292/915/6) 
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niet dat het I W wat dan ook deed. Edo Fimmen kloeg als ITF-secretaris op 31 januari 1933 
de inactiviteit van het I W aan : « In spite of all disillusions I still hope that het IFTU will 
take some action »765. De ITF drong al sinds augustus 1932 bij het I W aan op een 
vergadering over de Duitse situatie zodat men zich kon beraden over mogelijke acties. 
Telkens weer werd door Schevenels om formele of om praktische redenen een ontmoeting 
uitgesteld. In februari 1933 was het dan eindelijk zo ver en het Uitvoerend Bestuur van het 
I W vergaderde in crisis in Berlijn. De vraag was wat de internationale vakbeweging kon 
doen om het nazisme te stoppen. Er werd de Duitse vakbonden financiële steun toegezegd, 
maar een voorstel van de ITF om te starten met de voorbereiding van een algemene staking 
met het doel de invoer van goederen in Duitsland te beletten, werd afgewezen. De Duitse 
afgevaardigden verzetten zich hiertegen met het argument dat dit tot een burgeroorlog zou 
kunnen leiden766. Léon Jouhaux stelde dan voor dat het verdrag van Versailles zou worden 
ingeroepen tegen de Duitse herbewapening, maar ook daar wilde Th. Leipart niet van weten. 
Op de vraag van voorzitter Citrine wat er dan wel moest gebeuren, was zijn reactie er een van 
wanhoop en vertwijfeling : « he looked down with the weary air of a man who realised the 
gravity of the situation but could see no solution to a terrible problem »767. Uiteindelijk kon 
het I W enkel beslissen om zo snel mogelijk een Algemene Raad samen te roepen. 

Het I W leerde zijn lessen uit het verleden. Het voorbeeld van Italië werd tijdens het 
Uitvoerend Bestuur van maart 1933 naar boven gehaald om te wijzen op de gevaren die aan 
de ADGB-strategie verbonden waren. Th. Leipart had namelijk geweigerd om aan deze 
vergadering deel te nemen, ondanks aandringen van Walter Schevenels, en had ook 
geweigerd om een vervanger te sturen768. De ADGB leefde in de overtuiging dat ze zou 
kunnen blijven bestaan indien de banden met het buitenland en met de socialistische partij 
werden doorgeknipt. Walter Schevenels vroeg zich openlijk af of het I W het lot van 
miljoenen Duitse vakbondsleden in handen kon laten van de huidige ADGB-leiding en ook 
Citrine koesterde niet de minste illusie dat een vrije vakbeweging onder een nazi-dictatuur 
mogelijk zou zijn, maar besloot wel om voorlopig de zetel in Duitsland te houden . 

Op het Uitvoerend Bestuur en de Algemene Raad van april in Zurich was duidelijk dat het 
I W zo snel mogelijk zijn biezen moest pakken in Berlijn. De gebouwen werden bewaakt, 
correspondentie en telefoon gecontroleerd, en de rekeningen, waarvan het meeste geld was 
weggehaald, waren geblokkeerd. Opnieuw was er geen vertegenwoordiging van de ADGB, 
die zelfs had gevraagd dat het I W geen openlijk standpunt tegen het nazisme zou 
innemen770. Volgens algemeen secretaris Walter Schevenels was de absolute afkeer van het 
I W om zich te mengen in de aangelegenheden van een ander land niet houdbaar in dit soort 
situaties. Had het I W het Italiaanse fascisme niet beschouwd als een intern probleem, dan 
was het misschien nooit zover gekomen771 en dus negeerde het I W het Duitse verzoek. De 
houding van de ADGB stuitte trouwens op een algemeen onbegrip772. Op de vraag met welke 
middelen men moest reageren kon niet eenstemmig worden geantwoord. Voor de 
onmiddellijke situatie in Duitsland leek een boycot voor de hand te liggen. Een Zwitsers 

Edo Fimmen aan Walter Schevenels, 31 januari 1933 (MRC, TUC-archives 292/915.2/7) 
Walter Citrine, diaries (BLPES, Walter Citrine Papers 1.14) 

765 

766 

767 idem 
768 idem 
769 idem 
770 Anonieme nota van de S.D. (BAP, P. St.3/387). Deze nota wordt bevestigd door het interne rapport van de 
TUC-delegatie aan het International Committee (MRC, TUC-archives 292/915.3/6) 
771IFTU, Uitvoerend Bestuur, minutes, 8-11 april 1933 (MRC, TUC-archives 292/915.3/6) 
772 TUC, intern rapport aan het International Committee betreffende Algemene Raad van 8-11 april 1933 te 
Zurich (MRC, TUC-archives 292/915.3/6) 
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voorstel om over te gaan tot een algemene boycot haalde echter geen meerderheid en dus 
kwamen er geen concrete maatregelen. Het I W beperkte zich tot een algemene oproep aan 
« all lovers of Freedom » om in actie te komen tegen het fascisme en zijn gevaren « by voice, 
by pen, by organization, by education and by any appropriate economic and political 

773 

action» . 

Het IVV had op dat moment voor zichzelf echter al uitgemaakt dat er geen sprake van kon 
zijn om in Duitsland een open verzet van de vakbeweging tegen de regering te organiseren . 
En op het bestuur van mei 1933 was het I W het er ook over eens dat de actie tegen de 
overname van de Duitse vrije vakbeweging door de nazi's zich niet tot een protest kon 
beperken. Opnieuw was een boycot het meest voor de hand liggende actiemiddel, maar vooral 
het TUC bleef terughoudend775. Op het congres van Brussel van juli 1933, dus nadat de 
ADGB door de nazi's was ontbonden, werd het voorstel tot boycot van Duitse goederen wel 
aanvaard. Uiteindelijk zou de boycot slechts in enkele landen worden georganiseerd. Vooral 
de Britten bleven er zich tegen verzetten. Intussen had algemeen secretaris Schevenels vanuit 
zijn nieuw hoofdkwartier in Parijs wel opnieuw contacten gelegd in Duitsland. Hij berichtte 
hier voor het eerst over op het Uitvoerend Bestuur van het I W van 7 en 8 juli 1933. Walter 
Schevenels had gesprekken gevoerd met de verantwoordelijken van de organisaties uit 
Danzig en het Saargebied en met« leaders of the former free trade unions» van Duitsland. 
Samen hadden ze een organisatorisch schema uitgewerkt voor een ondergrondse organisatie. 
Het Uitvoerend Bestuur van juli besprak de nota en gaf groen licht voor de opbouw van een 
ondergrondse vakbeweging in Duitsland. 

Het I W en het illegale vakbondswerk in Duitsland776 

Nadat de nazi's de vrije vakbeweging in Duitsland buiten de wet hadden gesteld, haar 
bezittingen geconfisceerd en haar leiders gearresteerd, viel de beweging als los zand uit 
elkaar. Een deel van de functionarissen kon vluchten naar het buitenland en trachtte onderling 
een zeker contact te onderhouden. In Duitsland zelf zouden het vooral jonge militanten, soms 
functionarissen van lagere rang zijn die na de eerste klap de scherven trachtten samen te rapen 
in een poging een nieuwe structuur op te bouwen. Zeer snel zou het echter zowel binnen de 
kring van de vluchtelingen als in Duitsland zelf tot zware meningsverschillen komen, die 
zowel over het verleden als over de toekomst gingen. De oude vakbondsleiding had elke 
morele autoriteit verloren gezien de passiviteit waarmee op het nazisme was gereageerd. Er 
was ook opperste verdeeldheid over de vraag wie voortaan het recht had om namens de 
« vrije » Duitse vakbeweging te spreken, over de vraag hoe een illegale beweging moest 
worden opgebouwd gecentraliseerd of juist niet, over de vraag in welke mate het illegale 
vakbondswerk en het illegale politieke werk van elkaar moesten worden gescheiden, over de 
vraag of er al dan niet strategische allianties konden worden gesloten met communistische 
groepen, over de vraag of ondergronds werk moest worden georganiseerd uitsluitend via de 
industriële lijn, of dat er integendeel een beroepsoverstijgende samenwerking moest zijn. De 

TUC, Rapport aan International Committee betreffende Algemene Raad van 8-11 april 1933 te Zurich (MRC, 
TUC-archives 292/915.3/6) 
774 TUC, intern rapport aan het International Committee, april 1933 (MRC, TUC-archives 292/915.3/6) 
775 TUC, International Committee, minutes, 23 mei 1933 (MRC, TUC-archives 292/901/3) 
776 Over de ondergrondse vakbeweging in Duitsland, zie : Willy Buschak, Arbeit im Kleinsten Zirkel. 
Gewerkschaften im Widerstand gegen den Nationalsozialismus, (Hamburg, Ergebnisse Verlag, 1993), Klaus 
Mammach, Widerstand 1933-1939, (Berlin, Akademie-Verlag, 1984), pp. 137-139. Gerhard Beier, Die Illegale 
Reichsleitung der Gewerkschaften, 1933-1945 (Köln, Bund, 1981) 
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meningen waren dermate grondig verdeeld en de onderlinge machtsstrijd was zo heftig dat het 
ook vandaag nog moeilijk is om - gedeeltelijk ook wegens het geheime karakter van het werk 
- precies te weten hoe de ontwikkeling is verlopen777. 

De eerste vraag is of- nadat het IVV-bestuur in juli 1933 had beslist om ondergronds te gaan 
in Duitsland - Walter Schevenels effectief is geslaagd in zijn voornemen om een 
ondergrondse beweging uit te bouwen. 

Schevenels legde in juli 1933 aan zijn bestuur een schema voor volgens hetwelke hij de 
ondergrondse beweging wou organiseren. In dit schema was Duitsland verdeeld in 13 
districten. In elk van deze districten zouden 3 voltijds betaalde propagandisten worden 
aangesteld die elk volkomen onafhankelijk van elkaar zouden werken. Ze kregen de opdracht 
om een kern van 10 a 12 activisten rond zich te verzamelen, die op hun beurt de contacten 
moesten leggen met de militanten in de fabrieken. De kosten van deze structuur, die door 
Schevenels geschat werden op 45.000 mark voor de eerste zes maanden, zouden gezamenlijk 
gedragen worden door het I W en de IBS, waarvan werd verwacht dat ze 20.000 mark zouden 
bijdragen. Het was de verwachting dat de organisatie na zes maanden voldoende 
zelfstandigheid zou hebben om een beperkt lidgeld te vragen en zichzelf financieel in stand te 
houden. De opdracht van deze illegale organisatie was niet sabotage, maar wel «the 
pursuance of propaganda for trade union principles in Germany »778. 

De nota van Schevenels was natuurlijk theoretisch en levert op zich niet het bewijs dat het 
I W op dat moment in Duitsland actief een structuur aan het uitbouwen was, of dat het I W 
vanuit Duitsland was gecontacteerd door degenen die zich op dat moment aan het organiseren 
waren en een externe financieringsbron zochten. De nota levert echter wel het definitieve 
bewijs dat het I W in de zomer van 1933 al besliste om in Duitsland ondergronds te gaan 
werken, hetgeen historici van de illegale vakbeweging soms tegenspreken . 

In zijn nota beweerde Schevenels dat dit schema was uitgewerkt in « concert with leaders of 
the former free trade unions »780, maar hij noemde geen namen. Om zijn structuur in te vullen 
had hij minstens 39 full-time propagandisten nodig. In Duitsland was met de arrestatie van de 
quasi volledige top van de vakbeweging de structuur echter in een klap weggevallen. Wat 
restte waren talloze lokale en interregionale contacten, vaak vanuit bedrijfs- of beroepsbasis, 
waarbij vooral bedienden, metaalarbeiders en transportarbeiders actief waren. Voor het I W 
waren deze contacten natuurlijk onwerkbaar en Schevenels had het dan ook moeilijk om 

Deze discussie kreeg zijn verlengde in de, nochtans beperkte, literatuur over het Duitse vakbondsverzet, 
waarin vooral de auteurs Beier en Buschak sterk uiteenlopende stellingen verdedigen. 
778IFTU, Position of Free Trade Union Movement in Germany, Danzig, and the Saar Territory, juli 1933 (MRC, 
TUC-archives 292/915.2/3) 

Zie D. Nelles, Widerstand und Solidariteit. Die Gewerkschaft der Seeleute, Binnenschiffer und Hafenarbeiter 
und die Internationale Transportarbeiter-Fóderation (ITF) im Widerstand gegen das Nationalsozialismus, (niet 
uitgegeven dissertatie, Universitat Gesamthochschule, Kassei, 2000). Het feit dat ADGB-functionaris Hermann 
Schlimme na 1945 beweerde dat hij samen met Walter Maschke en in opdracht van Walter Schevenels al in 
1933 een illegale "Reichsleitung der Gewerkschaften" had opgericht, had volgens deze auteur een zuiver 
legitimatorische reden, "Denn damals dachte man im IGB noch nicht an illegale Arbeit gegen NS-Deutschland". 
Ook W. Buschak schrijft dat het I W pas later actief werd: "Es gab noch keinen Vershuch, übergreifende, den 
Widerstand unterstützende Strukturen aufzubauen, weder im Exil, weder auf seiten des IGB, noch in 
Deutschland selbst." (W. Buschak, Arbeit im Kleinsten Zirkel, o.c. p. 171) 
780 jpjrj^ Position of Free Trade Union Movement in Germany, Danzig, and the Saar Territory, juli 1933 (MRC, 
TUC-archives 292/915.2/3) 
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vanuit het buitenland de nodige persoonlijke contacten te leggen, hij had nood aan een 
centraal aanspreekpunt. 

Walter Schevenels, die twee jaar in Berlijn had gewoond en de Duitse vakbeweging goed 
kende, stond in contact met een groep Berlijnse militanten, die zich stilaan aan het 
organiseren waren. Voor het I W was dit het gedroomde scenario, want een gecentraliseerde 
beweging die opereerde vanuit Berlijn, was vanuit Parijs makkelijker te leiden dan een 
netwerk van losse contacten. Deze centrale leiding werd vooral bemand door nieuwe en jonge 
mensen, die geen banden hadden met de oude bondsleiding. Hoe zijn systeem in elkaar zat, 
legde Schevenels uit in een brief aan Walter Citrine van 13 juli 1934: «I have /.../ kept in 
continual personal touch with a number of comrades there, mostly younger leaders from the 
Trade Union Movement, such as Maschke781, Timm782, Schliestadt783, Uhrich784, Brandes785 

(Berlin), Ella Schneider, Albin Karl (Hannover), August Hein (Hamburg), Gustav Schufer 
(Munich), Lorenz Hagen and Léonhard Burger (Nürnberg) »786, deze mensen werden geregeld 
bezocht door drie koeriers, die het contact verzorgden met het I W in Parij s.De leiding van de 
beweging was in handen van een centraal comité van « six or seven persons » in Berlijn, dat 
werkte op vier terreinen : « Trade Union propaganda, economie and financial situation, 
contacts in the provinces and contacts in the factory ». Alle uitwisseling van gegevens 
gebeurde mondeling. Schevenels gaf toe dat de organisatie van dit werk aanvankelijk niet 
wou vlotten, maar beweerde dat de verbeterde samenwerking met een aantal IBS (kleding, 
voeding, bedienden) «in conjunction with an increasing anti-Nazi spirit among the great 
mass of the people, has produced much better results »787. 

Ook deze briefis een authentiek document dat tegen degenen die het tegendeel beweren 
bewijst dat het I W goed op de hoogte was van wat zich in Berlijn afspeelde788. Het levert 
ook een bewijs dat er op zijn minst een poging werd ondernomen om een « algemene 
leiding » te vormen, of dat er een beperkte groep was die zich als dusdanig voorstelde. 

We kunnen deze briefen de beweringen van Schevenels ook confronteren met diverse nota's 
die tussen mei 1935 en 1938 binnen de ITF geschreven zijn door Hans Jahn onder zijn 
schuilnaam Kramer. Jahn was reeds in de vroege jaren '30 betrokken bij de voorbereiding 
binnen de ITF van de ondergrondse strijd tegen het nazisme, maar moest vrij snel vluchten, 
waarna hij zich vestigde in Amsterdam. Volgens zijn eigen schrijven maakte hij zelf ook deel 
uit van de rijksleiding in de beginperiode van het vakbondsverzet789. Volgens het verhaal van 

781 Walter Maschke (metaalbewerkersbond) 
782 R. Timm (houtarbeidersbond) 
783 Heinrich Schliestedt (metaalbewerkersbond 
784 Max Uhrich (metaalbewerkersbond) 
785 Alwin Brandes (metaalbewerkersbond) 
786 Walter Schevenels aan Walter Citrine, 13 juli 1934 (MRC, TUC-archives 292/943/1) 
787 Het is opvallend dat in de opsomming van Schevenels een centrale figuur ontbreekt, namelijk H. Schlimme, 
voormalig ADGB-secretaris van Berlijn. Schlimme was een van de belangrijkste figuren uit het vroege verzet en 
maakte deel uit van de rijksleiding. 
788 D. Nelles beweert dat Walter Schevenels in 1934 "über die illegale Arbeit nicht informiert war" (Nelles, 
Widerstand und Solidaritat, o.c.) 
789 Nota' van Kramer (Hans Jahn) (BAP, RSHA Pst3). In deze nota's behandelde Hans Jahn de ontwikkeling 
van het vakbondsverzet in Duitsland vanuit de vraag welke de rol kon zijn van een buitenlands bureau bij de 
toekomstige wederopbouw van een vrije Duitse vakbeweging. De nota's zijn in de eerste plaats een scherpe 
aanval op IW-man H. Schliestedt : "Was sich heute als solche im Ausland ausgibt ist Personenkult ohne 
sachlichen Rückhalt im Reich" . Jahn gebruikte alle mogelijke argumenten die zijn stelling kracht bijzetten. We 
gebruiken deze nota's dan ook onder het grootste voorbehoud. Kramers' verhaal over de eerste pogingen tot 
verzet bevat minstens in de chronologie een aantal aantoonbare fouten, die allicht functioneel waren in zijn opzet 
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Jahn trachtten na de ontbinding van de ADGB overgebleven niet-gearresteerde 
functionarissen tijdens de zomer van 1933 met elkaar in contact te komen. Op 5 oktober had 
een eerste min of meer formeel overleg plaats «im Kaffee Josty am Postdamer Platz in 
Berlin », waaraan « die Kollegen 1 und 2, 3,4, 5 und 6 »790, deelnamen. Binnen deze groep 
was er onzekerheid over de vraag welke de juiste methode zou zijn : centralisatie of 
decentralisatie. « Die Streitfrage blieb offen, es wurde lediglich beschlossen, jeden Mittwoch 
erneut zusammen zu kommen »791. Op die manier kwam er in de praktijk een zekere 
rijksleiding tot stand. Deze Reichsleitung bestond uit: H. Schlimme en W. Maschke (beiden 
ADGB Berlijn), H. Schliestedt en A. Bührig (Metaalarbeidersbond), H. Jahn, F. Apitzsch 
(Spoorwegarbeiders) en R. Timm (Houtarbeiders)792. Binnen deze groep werd dan een zekere 
taakverdeling afgesproken, waarbij men trachtte contacten te leggen zowel met de oude 
ADGB-leiding als met de voormalige gewestelijke secretarissen en diverse industriële 
groepen. Dit werk waarvan de kosten ten dele door Walter Schevenels werden vergoed793, had 
een zeker succes, doordat de contacten konden worden uitgebreid. De groep kreeg echter zeer 
snel te maken met infiltraties en verraad. Zo werd Maschke na een rondreis gearresteerd, 
waarmee de nazi's de kern van het illegale vakbondswerk een zware slag toedienden. Hierop 
vluchtte Schliestedt naar Tsjechoslowakije en werden de samenkomsten van de Reichsleitung 
« sparlicher und problematischer »794. « Die Formen der Konspiration waren primitiv » 
voegde Jahn er nog aan toe. 

Wanneer we het verslag van Jahn vergelijken met de brief van Schevenels, dan blijkt dus op 
zijn minst dat Schevenels wel degelijk goed geïnformeerd was en de namen kende van 
degenen die betrokken waren bij de opbouw van de zogenaamde Rijksleiding. We moeten dus 
concluderen dat het IVV in het najaar van 1933 en begin 1934 inderdaad mee de basis aan het 
leggen was van een gecentraliseerde structuur voor het vakbondsverzet in Duitsland. 

In augustus 1934 meldde Schevenels aan zijn Algemene Raad dat het I W erin geslaagd was 
om Duitsland te verdelen in 13 districten, volgens zijn oorspronkelijk plan. Waar hij echter 
niet over sprak, was de onenigheid die er op dat moment bestond tussen de militanten in 
Duitsland. Naast de kwestie of er moest worden gewerkt vanuit een gecentraliseerde structuur 
en onder een centrale leiding, kwam ook de vraag of er strategische allianties konden worden 
gesloten. Het was geen onbelangrijke discussie, gezien het aanbod vanuit communistische 
hoek voor een « Volksfront». Het I W was volkomen tegen samenwerking met 
communisten, maar in de illegaliteit was de scheidingslijn vaak niet zo makkelijk te trekken 
en er waren groepen zoals « Neu Beginnen » en de Internationaler Sozialistischer 
Kampfbund, de «ISK », die moeilijk in een kamp waren onder te brengen. 

te bewijzen dat enkel de IBS in de praktijk enig illegaal werk verrichtten, maar die er ook kunnen op wijzen dat 
hij niet de rol heeft gespeeld die hij zich toedicht. Wel belangrijk zijn de namen die hij noemt van zowat iedereen 
die in de eerste periode actief was. In zijn nota zelf zijn alle namen vervangen door nummers, maar als bijlage 
geeft hij een verklarende lijst van 36 namen. Eens te meer is dit een voorbeeld van het amateurisme waarmee de 
internationale vakbeweging de illegale strijd met het naziregime voerde want de nota van Kramer werd samen 
met de namenlijst door de Duitse spion die op het ITF-secretariaat in Amsterdam actief was aan de Duitse 
inlichtingendienst, het Reichssicherheitshauptamt bezorgd. 
790 Volgens de lijst van Jahn waren dit: Schlimme, Maschke, Jahn, Apitzsch, Timm en Ronné (een koerier uit 
Parijs, dus van het I W ) 
791 Niet gedateerde nota van Kramer aan het IW-congres, (1936) (BAP, RSHA Pst3) 
792 In een tweede versie voegde Jahn daar ook nog Rudolph (secretaris Gesamtverband) aan toe en sprak hij niet 
meer van Ronné. 
793 Volgens Jahn gaf hij 400 Mark voor reiskosten. 
794 Het verhaal van Jahn gaat dan verder over het feit dat Schliestedt nooit van iemand het mandaat had gekregen 
om zichzelf tot vertegenwoordiger van de Duitse vakbeweging in het buitenland uit te roepen. 
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« Neu beginnen» was een politieke verzetsgroep, opgericht door Walter Loewenheim , die 
werkte onder het pseudoniem Miles796. Miles beweerde zelfs dat Schevenels hem « quasi mit 
der Vertretung » van het I W in Duitsland had belast797, maar dit kan niet worden 
bevestigd798. De ISK werd geleid door Willy Eichler799 en zou zeer nauw met de ITF en Edo 
Fimmen gaan samenwerken. Het I W wees al deze contacten echter af en ging meer de 
nadruk leggen op de specificiteit van het ondergrondse vakbondswerk. 

De coördinatie 

In de Engelse badplaats Weymouth hield het I W tussen 28 en 29 augustus 1934 zijn 
jaarlijkse Algemene Raad, met de organisatie van de illegale vakbeweging als centraal 
gespreksonderwerp. Hier werd beslist om een coördinatiecomité op te richten, waarin het I W 
en de IBS hun ondergronds werk op elkaar zouden afstemmen. Het comité kreeg evenwel ook 
de opdracht om een oplossing te zoeken voor structurele relaties tussen I W en de DBS. 
Gezien de historiek van dit dossier dat bijzonder geladen was en geregeld aanleiding gaf tot 
rechtstreekse confrontaties tussen I W en de ITF, lijkt het onbegrijpelijk waarom deze beide 
kwesties werden gekoppeld. Er was natuurlijk een groot raakpunt en meteen het grootste 
probleem in beide dossiers, de financiële kwestie. 

Het verlies van de Duitse vakbeweging800 betekende voor het I W dat het boekjaar 1933 werd 
afgesloten met een tekort van 7.000 pond801, waardoor er nauwelijks niimte overbleef voor de 
nieuwe en zware financiële engagementen die aan het ondergrondse werk verbonden waren. 
Bovendien stond ook het International Solidarity Fund onder zware druk. Frankrijk alleen 

795 Walter Loewenheim (1896-1977): Duits anti-fascist, lid van de Communistische Partij van 1919 tot 1927, 
waarna hij toetrad tot de Trotskistische Linke Opposition der KPD. Medestichter in 1933 van de ondergrondse 
Neu Beginnen groep. Vluchtte in 1935 eerst naar Praag en daarna naar Groot-Brittannië. 
796 Deze organisatie wordt vaak ook de Miles-gruppe genoemd. 
797 Over Neu Beginnen, zie : Bernd Stöver, Berichte über die Lage in Deutschland: die Lagemeldungen der 
Gruppe Neu Beginnen aus dem Driften Reich, 1933-1936, Archive für Sozialgeschichte; Beiheft 17 (Bonn, 
Dietz, 1996) , Walter Loewenheim, Geschichte der Org (Neu Beginnen) 1929-1935. Eine Zeitgenössische 
Analyse, hg. Von Jan Foitzik, (Berlin, Hentrich, 1995), Udo Vorholt, Die Sowjetunion im Urteil des 
sozialdemokratischen Exils 1933 bis 1945 : eine Studie des Exilparteivorstandes der SPD, des Internationalen 
Sozialistischen Kampjbundes, der Sozialistischen Arbeiterpartei und der Gruppe Neu Beginnen, ( Bern, Peter 
Lang, 1991), Ursula Langkau-Alex, Paris-Madrid-Moskau : Revolution, Krieg und Konterrevolution im Spiegel 
der Exilpublizistik von Neu Beginnen, (Bem, Peter Lang, 1990) 
798 Toen Walter Schevenels een verantwoording moest geven aan zijn Amerikaanse geldschieters over de manier 
waarop de fondsen van de Labor Chest waren aangewend, beweerde hij $ 500 te hebben toegekend aan "the 
German political group known as Miles" (Walter Schevenels aan B.C. Vladeck, 4 april 1935, Kheel Center, 
David Dubinksy Papers, 5780/2, Box 8) 
799 Willi Eichler (1896 - 1971): Duits anti-fascist, stichter van de Internationalen Jugend-Bundes en lid van de 
Internationaler Sozialistischer Kampfbund (ISK). Emigreerde in november 1933 naar Frankrijk van waaruit hij 
een ondergronds ISK in Duitsland wou uitbouwen. Groot voorstander van de eenheidspolitiek en het Volksfront. 
Werd in april 1938 uit Frankrijk gewezen en vestigde zich tijdelijk in Luxemburg. Slaagde erin te ontkomen naar 
Londen van waar hij zijn werk in de ISK kon voortzetten. Evolueerde in de richting van de sociaal-democratie en 
in 1945 sloot de ISK zich bij de SPD aan. Na de oorlog bekleedde hij topfuncties in de SPD en werd één van de 
auteurs van het Programma van Godesberg. Eichler vertegenwoordigde de SPD in de Socialistische 
Internationale en vervulde in opdracht van de Friedrich Ebert Stiftung talrijke missies in Japan, India en Zuid-
Amerika. 
800 Het verlies van de Oostenrijkse vakbeweging stelde op financieel gebied minder een probleem omdat de 
Oostenrijkers over belangrijke buitenlandse tegoeden beschikte, die onder meer gebruikt werden als lidgeld voor 
h e t l W . 
801 TUC, International Committee, minutes, 27 maart 1934 (MRC, TUC-archives 292/901/3) 
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telde meer dan een miljoen vluchtelingen en in sommige vakbonden klonken stemmen om 
deze terug te sturen802. 

Het voorstel om het werk te coördineren was dus op zich niet onzinnig, ook al omdat een 
aantal IBS bijzonder goede contacten had in Duitsland. Naast de ITF was dit vooral de 
Internationale Bedienden Bond en zijn internationale secretaris Wim Spiekman, die zijn 
zetel had in Amsterdam, net als de ITF. Hun voornaamste man in Duitsland was Hans 
Gottfurcht, die erin slaagde om tot juli 1938 in Duitsland actief te blijven. Gottmrcht was een 
funtionaris van de Bediendenvakbond in Berlijn, die in 1933 verantwoordelijk werd voor de 
ondergrondse activiteiten van deze groep. Hij organiseerde een netwerk over heel Duitsland 
en maakte veelvuldige reizen naar Nederland, België, Frankrijk, Denemarken en Groot-
Brittannië. Begin 1937 werd hij gedurende een korte periode aangehouden en in juli zag hij 
zich verplicht zijn land te verlaten en vertrok naar Londen, waar hij tijdens de oorlog de 
leiding op zich zou nemen van de Duitse vakbeweging in ballingschap. Verder werd in het 
coördinatiecomité ook nog samengewerkt met de IBS van de Kleding van Teun van der Heeg, 
met de Fabrieksarbeidersinternationale van Klaas de Jonge, beiden eveneens met zetel in 
Amsterdam had en met de Textielarbeidersinternationale van Tom Shaw. 

Met dit comité trachtte het IW-leiding dus twee vliegen in een klap te slaan. Enerzijds zou 
men op zijn minst een gedeelte van de financiële lasten die aan het werk in Duitsland 
verbonden waren kunnen afschuiven op de IBS maar anderzijds zou men er wel de leiding en 
controle over houden. Het comité zou immers werken zoals dat binnen de internationale 
vakbeweging gebruikelijk was : de IBS zouden zich enkel bekommeren om het werk op hun 
specifieke terrein, terwijl het I W de diverse initiatieven zou coördineren en de algemene 
leiding had. 

Het comité vergaderde voor het eerst op 3 oktober 1934 in Amsterdam, en onmiddellijk bleek 
er een zekere rivaliteit tussen het I W en een aantal IBS. Fimmen en van der Heeg merkten 
op, nadat Schevenels zijn plan uit de doeken had gedaan, dat «their two Trade Secretariats 
had many more contact in Germany than the IFTU could have »804. Daarop ging Schevenels 
akkoord om in Amsterdam een aantal bijeenkomsten van de IBS met in Duitsland werkende 
activisten mee te maken en hij stelde voor om samen een actieplan op te stellen, met onder 
meer de oprichting van « a central body which would have to acquire the necessary authority 
among German workers ». Daarnaast zouden er afdelingen opgericht worden in de vijftien 
belangrijkste industriesteden van Duitsland. Het I W zou voor het eerste werkjaar van dit 
centraal orgaan 50.000 ffr vrijmaken en vroeg een gelijkaardig bedrag aan alle IBS samen, die 
daarmee akkoord gingen. 

Het was dit plan dat Schevenels ging verdedigen tijdens een bezoek aan de ondergrondse 
Duitse vakbeweging in november 1934. Hij had daarbij contacten met Walter Maschke en 
met diverse functionarissen van de gewezen ADGB805. Volgens een berichtgeving aan de 
nazi-inlichtingendienst over deze contacten verschilde Schevenels met de oude 
functionarissen van mening over de vraag of de nieuwe beweging al dan niet volledig met 

TUC, intern rapport betreffende Executive Committee van 13-16 november 1934 (MRC, TUC-archives 
292/915.2/3) 
803 W.G. Spiekman (1899 - x ) : Nederlands vakbondsfunctionaris en journalist, adjunct van Roel Stenhuis als 
secretaris van de Internationale Federatie van Fabrieksarbeidersbonden. In december 1923 trad bij in dienst van 
het Internationaal Verbond van Handels- en Kantoorbedienden en Technici. In maart 1934 werd hij algemeen 
secretaris van deze IBS, een functie die hij hield tot zijn pensionering in 1958. 
804 Report on the Activities of the Coordination Committee, 26 februari 1935 (MRC, TUC-archives 292/915.2/3) 
805 Bericht over reis Schevenels (BAP, P ST3/249) 
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nieuwe en jonge elementen moest worden opgebouwd en of er samenwerking kon zijn met de 
Miles-Gruppe. Daarna zou Schevenels nog verschillende malen naar Berlijn reizen en hij had 
onder andere op 25 februari 1935 nog een gesprek met Schlimme806. Nog voor de zomer van 
1935 werd echter het grootste deel van de Berlijnse groep gearresteerd: Maschke, Oltersdorf 
en Uhrich, terwijl Schliestedt en Jahn al hadden moeten vluchten. Later werden ook nog 
Schlimme en Thierfelder gearresteerd.Daarmee was de coördinatie van het illegale werk in 
Duitsland zelf afgebroken en het I W was zijn centraal aanspreekpunt binnen Duitsland kwijt. 
Door de arrestaties en de vlucht van een aantal verantwoordelijken was de embryonale 
beweging feitelijk onthoofd, een klap waarvan ze zich niet zou herstellen. 

Een tweede klap was de groeiende onenigheid tussen de IBS en het I W betreffende de 
coördinatie van het ondergrondse werk. Schevenels beschuldigde de IBS met zetel in 
Nederland en vooral de ITF ervan zich niet aan hun afspraken te houden : «these latter were 
continuing to act /../ in a way scarcely compatible with the idea of cooperation » . De reden 
voor de opwinding was dat de IBS met zetel in Nederland zelf conferenties organiseerden 
zonder medeweten van het I W . Daarmee overtraden ze volgens het Uitvoerend Bestuur van 
het I W hun bevoegdheden, want enkel het I W kon algemene conferenties samenroepen. De 
IBS kwamen volgens Schevenels ook de financiële afspraken niet na. Volgens hem waren 
'sommige' IBS « animated .. .by the need of action » waardoor ze hun bevoegdheden gingen 
overschrijden en hij eiste dat«the principle of respective competences should be properly 
observed »808. 

Op de vergadering van 27 maart 1935 van het coördinatiecomité stelde Edo Fimmen evenwel 
dat « he was prepared to do all possible to bring about that co-ordination »809. Het was 
volgens hem het moment om een algemene stand van zaken op te maken en hij stelde voor 
om een algemene conferentie te organiseren waaraan zowel de medewerkers van de IBS als 
van het I W zouden deelnemen. Ondanks de bedenkingen van Schevenels, die wees op de 
gevaren die aan een dergelijke conferentie verbonden waren810, werd het voorstel van Fimmen 
aanvaard en de algemene secretaris kreeg de opdracht een conferentie voor te bereiden. Uit de 
agenda van deze conferentie bleek opnieuw in welke richting het I W de organisatie van het 
illegale werk wilde forceren, namelijk een maximale centralisatie : «the creation for each 
industry of a network of representatives with central direction; the formation of district 
committees in each important industrial centre; a Central Committee for the whole of 
Germany ; a German Trade Union Bureau abroad »811 . De fundamentele meningsverschillen 
bleven echter bestaan, want « Certain members remarked that all these plans of action and 
centralisation were competely fantastic and that is was necessary to start from the 
foundation »812. De algemene conferentie zou echter nooit plaatsvinden. Een geplande 
ontmoeting in Whitsuntide moest worden afgelast, omdat net ervoor een aantal Duitse 
medewerkers, die aan de conferentie zouden deelnemen, gearresteerd werden. Tijdens het 
coördinatiecomité van 4 juli werd overlegd hoe in de gegeven omstandigheden het werk 
verder kon worden georganiseerd. Het was duidelijk dat binnen Duitsland werken enorme 
risico's met zich meebracht en het was ook bijzonder duur, want alles moest mondeling en 

806 Nota Hans Jahn van 1.5.1935 (BAP, P St3) 
807IFTU, General Council, Kopenhagen, 20 mei 1935 (MRC, TUC-archives 292/915.62/1) 
808 idem 
809 IFTU, Co-ordination Committee, minutes, 27 maart 1935 (MRC, TUC-archives 292/915.2/3) 
810 IFTU, samenvattend verslag van Co-ordaniation Committee, 27 maart 1935 (MRC, TUC-archives 
292/915.62/1) 
811 IFTU, samenvattend verslag van Co-ordaniation Committee, 27 maart 1935 (MRC, TUC-archives 
292/915.62/1) 
8,2 idem 
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persoonlijk gebeuren. Samenwerking met andere groepen, zoals politieke partijen en 
verzetsgroepen, bleek ook gevaarlijk en werd ook om politieke redenen niet door het I W 
gewenst, hoewel de ITF daar dus anders over dacht. Voor Citrine was de analyse duidelijk : 
« it became quite clear that we were circumscribed in our work in Germany by the lack of 
funds available, by the political difficulties which stood in the way, and by the close scrutiny 
which was being kept on the underground movement by the German Secret Police, the 
Gestapo »8 ! 3 . Het comité besliste dan om voorlopig geen conferentie buiten Duitsland te 
organiseren, gezien de gevaren die eraan verbonden waren. 

En dan, plots, vond drie weken later in Reichenberg814 wel een conferentie plaats, in 
aanwezigheid van o.a. Walter Schevenels, maar zonder de EBS. 

De GEADE 

Vermits het voor het I W niet mogelijk bleek om een structuur binnen Duitsland zelf in stand 
te houden, en het eveneens onmogelijk was om alles vanuit Parijs te controleren, ontwikkelde 
er zich medio 1935 een nieuw plan. Naast de centrale leiding in Duitsland, moest er een 
centrum komen buiten Duitsland, dat als verbindingsbureau zou dienst doen en dat de 
buitenlandse vertegenwoordiging zou zijn van de illegale Duitse vakbeweging. 

• R I S 

De man die dit bureau voor het I W zou gaan leiden was Heinrich Schhestedt , één van de 
medewerkers van de Berlijnse groep met wie Schevenels in contact stond. De activiteiten van 
Schliestedt in Berlijn waren al zeer snel verraden door een infiltrant, waardoor hij in oktober 
1934 moest vluchten naar Komotau, waar hij zou opereren onder de schuilnaam Fritz 
Heinrich816. Voor Schevenels was Schliestedt de gedroomde partner in zijn ambitie naar 
centralisering en controle van het ondergrondse werk in Duitsland. Schliestedt van zijn kant 
wou zijn activiteiten laten erkennen en financieren door het I W , zodat hij zijn aanspraken op 
de vertegenwoordiging van de Duitse vakbeweging in het buitenland met meer autoriteit kon 
ondersteunen. 

Het was dan op initiatief van Schliestedt dat op 26-27 juli 1935 in Reichenberg in 
Tschechoslowakije een conferentie werd georganiseerd van de ondergrondse vakbeweging. 
Aan deze conferentie namen deel: een aantal niet bij naam genoemde militanten (vier 
afgevaardigden uit Duitsland, een fabrieksarbeider, een glasarbeider, een porseleinarbeider, ) 
Casar Thierfelder (kleding), Karl Polenske en S. Aufhauser (bedienden), drie 
vertegenwoordigers van de Sudentenduitse vakbeweging, Walter Schevenels en Heinrich 
Schliestedt817. 

TUC, intern rapport van Walter Citrine, betreffende het Co-ordination Committee van 4 juli 1935 (MRC, 
TUC-archives 292.915.62/1) 
814 Het Tsjechische Liberec, dicht tegen de Duitse grens. 
8,5 Heinrich Schliestedt (1883-1938) : functionaris van de Duitse metaalbewerkersbond, werd na mei 1933 
onmiddellijk actief in de ondergrondse Duitse vakbeweging. Na zijn vlucht trachtte hij vanuit Tsjechië een 
Duitse vakbeweging in ballingschap, de Geade, op te bouwen. Verloor het leven in een vliegtuigongeluk na 
deelname aan een Geade-congres in augustus 1938 in Mühlhausen. 

Gerhard Beier, Die Illegale Reichsleitung... o.c, p. 42 
Anonieme en niet gedateerde nota betreffende konferentie te Reichenberg, 27-28 juli 1935 (AdsD, Martin 

Plettl 1/MPAA000035) Zie ook : W. Buschak, Arbeit im Kleinsten Zirkel, o.c, pp. 176-178. 
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In Reichenberg werd dan de GEADE (Gewerkschaftliche Auslandsvertretung 
Deutschlands)818 opgericht, die vooral tot doel had een band te smeden tussen alle actieve 
groepen in Duitsland die door het I W en de IBS werden erkend. De opdracht van de GEADE 
bestond zowel uit het verzamelen van informatie over de ontwikkelingen binnen Duitsland als 
de coördinatie van het ondergrondse werk in Duitsland. Er zou samengewerkt worden met 
zowel de IBS als het IVV. Van de IBS werd verwacht« to communicate to the GEADE all 
measures taken in connection with their work in Germany, to appoint their confidential 
intermediaries, and to transmit to the GEADE the reports from Germany and the propaganda 
material meant for distribution in Germany and finally, to inform the GEADE in time of the 
preparations for any action for and in Germany », terwijl de GEADE de opdracht kreeg om 
permanent aan het I W te rapporteren. Het IVV zegde toe de GEADE te financieren819. De 
afzonderlijke beroepsinitiatieven zouden door de IBS te betalen zijn, de GEADE door het 
I W en de Reichsleitung in Duitsland door beide samen. Het I W zegde een maandelijkse 
toelage van 1000 mark toe, waarmee Schliestedt kon beginnen werken820. 

In Reichenberg werd ook gesproken over de strategie voor de toekomst. Het tijdstip is 
belangrijk. Kort na de arrestatie van een gedeelte van de Rijksleiding was de vraag hoe de 
beweging zich hiervan kon herstellen. Een eerste discussiepunt was of het vakbondsverzet 
moest samenwerken met andere groepen. Het ging hier vooral over de groep Neu Beginnen. 
Het I W was tegen samenwerking met groepen van een andere strekking en werd op deze 
conferentie door niemand tegengesproken. Dus werd als richtlijn aanvaard dat er in het 
ondergrondse vakbondswerk geen samenwerking zou zijn met andere organisaties. De Duitse 
deelnemers drongen erop aan dat« endlich einmal mit dem Durcheinander Schluss gemacht 
werden müsse »821. Ze legden ook de vinger op de wonde en wezen er op dat de talrijke 
arrestaties bewezen dat« unkontrollierbare Elemente sich eingeschlichen haben ». In plaats 
van het einde te zijn van de onenigheid was Reichenbach echter het einde van de 
samenwerking. De besluiten van Reichenberg werden bijzonder slecht ontvangen binnen de 
groep IBS die met het I W samenwerkte in het coördinatiecomité en door de contacten van 
deze IBS zowel in Duitsland als daarbuiten. 

In Tsjechië was echter ook het hoofdkwartier van de Duitse socialistische partij in 
ballingschap, de Sopade. Hoewel het I W er steeds op gedrukt heeft dat het ondergrondse 
vakbondswerk los moest worden gezien van het politieke werk, was er een zeer enge 
samenhang tussen beide, want echt vakbondswerk was in Duitsland niet mogelijk en ook het 
politieke verzet bediende zich van de werkvloer als contact- en communicatiekanaal. Al het 
ondergrondse werk had dan ook een in essentie politiek karakter en de pogingen van het I W 
om een strikt onderscheid te maken, moeten dan ook gezien worden als het afweren van 
mogelijke enteringspogingen door politieke groepen, links van de Sopade. 

818 In de literatuur wordt doorgaans de afkorting ADG gebruikt, hoewel IW-documenten van die tijd GEADE 
gebruiken. De naam ADG (Auslandvertretungen der Deutschen Gewerkschaften) kwam in voege na de dood van 
Schliestedt in 1938. 
819 Guiding Principles for a Foreign Representation of the German Trade Union Movement (MRC, TUC-
archives 292.915.62/1) 
820 In Reichenberg was door Schliestedt 3000 Mark gevraagd, maar het uitvoerend bestuur ging hier niet op in en 
verlaagde de toelage tot 1000 Mark. (Walter Schevenels aan Teun van der Heeg, 6 november 1935, AsdD ITF-
archief Mappe 15). Volgens W. Buschak was Schevenels aanvankelijk wel degelijk akkoord gegaan met een 
toelage van 3000 Mark voor de werking in Duitsland en 300 Mark voor het buitenlandse bureau. Hij zou dit 
engagement echter niet nagekomen zijn : "Das Geld kam weder pünktlich, noch regelmassig, und auch nicht in 
der versprochenen Höhe. Vom Juli 1935 bis zum Oktober 1936 wurden nur 11.317 RM gezahlt, was einem 
monatlichen Durchshnitt von knapp 700 RM entspricht" (W. Buschak, Arbeit.... o.c, p. 189) 
821 Anonieme en niet gedateerde nota betreffende konferentie te Reichenberg, 27-28 juli 1935 (AdsD, Martin 
Plettl 1/MPAA000035) 
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In Reichenberg had Schevenels op diverse terreinen geprobeerd het laken naar zich toe te 
trekken. In de discussie over gecentraliseerd of gedecentraliseerd werken was gekozen voor 
de centralisatie, de vraag of er al dan niet allianties met niet-vakbondsgroepen werden 
gesloten was negatief beantwoord, de vertrouwensmensen van het I W kregen het 
vertegenwoordigingsrecht van de Duitse vakbeweging in het buitenland, zonder dat iemand 
daar inspraak in had gehad, en de IBS werden ingeschakeld in de financiering van een plan 
waarbij ze niets te zeggen hadden en dat was goedgekeurd op een conferentie waarop ze niet 
eens aanwezig waren. Dus kwam er ruzie over de strategie en om het geld, terwijl naarmate 
de arrestaties toenamen ook het onderlinge wantrouwen groeide wegens het verraad. 

De strategie 

De EBS en zeker de ITF waren niet van plan om dit zomaar te laten gebeuren. Een eerste 
twistpunt was het stopzetten van elke mogelijke relatie met de Miles-groep. Na de conferentie 
stuurde IVV-medewerker Gerhard Kreyssig een rondschrijven naar de IBS, met de 
mededeling dat er geen samenwerking meer mocht zijn met Miles : « the Miles Group is an 
oppositional organization recruiting its members in all parties and social circles, for this 
reason it could not be recognised as a group suitable for trade union work »823. Fimmen en de 
ITF gingen hier niet alleen niet mee akkoord, maar brachten de Miles-groep ook op de 
hoogte. Het feit dat dit soort vertrouwelijke informatie naar derden werd gelekt, was voor 
Schevenels « a very grave breach of confidence » . 

Ook de andere kant sprak van een vertrouwensbreuk. Fimmen en Spiekman waren er van 
overtuigd dat Schevenels en Schliestedt hen bewust niet hadden ingelicht over Reichenberg. 
Volgens Fimmen wilden de IBS in het coördinatiecomité dit soort zaken te bespreken, maar, 
kloeg hij tegenover Léon Jouhaux : « On dirait que Schevenels n' a pas d'autre but que de 
rendre toute collaboration impossible » . Fimmen maakte er ook tegen derden geen geheim 
van dat« ein heftiger konkurrenzkampf zwischen Edi Fimmen und Schliestedt » 26 was 
uitgebroken en kapittelde in zijn contacten met andere verzetsgroepen zowel methode als 
strategie van het I W . Schliestedt« legt das grösste Gewicht darauf, mit den zentralen 
Stellen, also Prager Vorstand827, dem Sekretariat der SAJ und mit Chevenels vom IGB die 

822 Gerhard Kreyssig (1899- 1982): Duits vakbondsfunctionaris en sociaal-democratisch politicus. Na een 
universitaire opleiding in de Politieke Wetenschappen werd hij medewerker van de studiedienst van de Duitse 
bediendencentrale. Bij de oprichting van de economische studiedienst van het I W in 1931 werd hij aangesteld 
als economisch adviseur. Verhuisde samen met het I W van Berlijn naar Parijs en werd in Frankrijk ook actiefin 
het Internationaal Solidariteitsfonds, dat de Duitse vluchtelingen financieel moest bijstaan. Werkte mee met de 
Geade en de Sopade. Kreyssig stond bijzonder kritisch tegenover de lW-politiek inzake Duitsland en nam na de 
dood van Schliestedt zelf een initiatief met de publicatie, tussen augustus 1938 en juli 1939, van de 
omzendbrieven "Deutsche Gewerkschafter im Exil", die echter slechts een zeer marginaal belang hadden. 
Tijdens de oorlog verbleef hij in Londen, waar hij zich kritisch tegenover het I W bleef opstellen. Na de oorlog 
was hij een tijdje actief als journalist. Daarna begon hij een politieke loopbaan als lid van de Duitse Bundestag 
(1951-1965) en het Europees Parlement (1963-1965). 
823 G. Kreyssig aan the Interational Trade Secretariats, 9 augustus, 1935 (MRC, TUC-archives, 292.915.62/1) 
824IFTU, Co-ordination Committee, minutes, 29 november 1935 (MRC, TUC-archives, 292.915.2/3) Fimmen 
bood op deze vergadering zijn verontschuldiging aan. Hij had hen op de hoogte gebracht opdat ze zich zouden 
kunnen verdedigingen tegen wat tegen hen werd ingebracht. 
825 Edo Fimmen aan Léon Jouhaux, 12 augustus 1935 (AsdD, ITF-archief mappe 15) 
826 Anoniem verslag van een gesprek van Fimmen met het communistisch verzet, Parijs, 9 augustus 1935 
(Institut fur Maxismus-Leninismus beim ZK der SED, Kommunistische Partei Deutschlands Zentralkomitee, I 
6/10/68) 
827 hiermee wordt de Sopade bedoeld. 
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bestehenden Beziehungen aufrecht zu erhalten. »828, verklaarde hij tegenover een 
contactpersoon van het communistische verzet, maar de ITF had zich voorgenomen zich 
« noch mehr als bisher nur auf die Verstarkung der deutschen Arbeit in seiner Berufsgruppe 
zu konzentrieren »829. Meer dan ooit verwierp de ITF dus de centralisatiepolitiek van het I W . 
En aan Willy Eichler van de ISK, schreef hij : « Mit dem IGB stehen wir bezüglich der Arbeit 
in Deutschland in scharfstem Konflikt auf Grund neuerer Schweinereien die der 
Generalsekretar dieser organisation sich den Berufssekretariaten gegenüber erlaubt hat» 

Fimmen ging in de aanval en eiste een nieuwe samenkomst van het coördinatiecommité. Deze 
vergadering vond plaats op 29 november 1935. De ITF bracht er kritiek uit op het GEADE-
plan, omdat hiermee het centrum van de operaties buiten Duitsland kwam te liggen. 
Bovendien was de conferentie achter de rug van de overige leden van het comité 
georganiseerd en dus, stelde Fimmen dat«the I.T.S. could not recognise any decisions come 
to at the conference »831. Uiteindelijk werd het GEADE-plan, met tegenstemmen van Shaw 
en Fimmen, aanvaard voor een proefperiode van zes maanden. Maar met enthousiasme was 
het niet. Volgens Citrine was er « no real alternative /.../ We should try it as an 
experiment »832. En daarmee kwam H. Schliestedt, als dé vertegenwoordiger van de Duitse 
vakbeweging, aan het hoofd van het ondergrondse werk van het I W . « Leider hat der I.G.B. 
diesen Vertretungsansprach des Nicht-Beauftragten anerkannt», schreef later Walter 
Auerbach833, want zowel Schliestedt als zijn GEADE waren in hoge mate omstreden buiten 
de enge kring van het I W . Het gevolg was dat de GEADE nooit in staat is geweest zijn 
pretenties waar te maken. 

Ook de relaties tussen de beroepsinternationales en het I W werden er niet beter op. Binnen 
het coördinatiecomité, dat in kringen van Duitse vluchtelingen het« Komplikations-
Kommittee »834 werd genoemd, ging de discussie nu over de financiering van de GEADE. De 
IBS vertikten het om over de brug te komen, zolang er geen verantwoording kwam over 
...« Die aus Amerika erhaltenen Gelder un deren verwendung ». 

Het geld 

828 Anoniem verslag van een gesprek van Fimmen met het communistisch verzet, Parijs, 9 augustus 1935 
(Institut für Maxismus-Leninismus beim ZK der SED, Kommunistische Partei Deutschlands Zentralkomitee, I 
6/10/68) 
829 idem 
830 [Edo Fimmen] aan Willy Eichler, 12 september 1935 (AdsD, ISK-archief, Box 28) 
831IFTU, Co-ordination Committee, minutes, 29 november 1935 (MRC, TUC-archives, 292.915.2/3) 
832 idem 
833 Walter Auerbach aan Josef Belina, 7 mei 1940 (AdsD, Walter Auerbach, mappe 18). Walter Auerbach (1905 
- 1975): Duits vakbondsactivist en sociaal democratisch politicus. Auerbach was actiefin de Berlijnse vakbond 
van het openbaar vervoer. Na een korte gevangenschap vluchtte hij uit Duitsland en kwam terecht op de zetel 
van de ITF in Amsterdam. Hij werd een van de verbindingspersonen van de ITF met de ondergrondse Duitse 
vakbeweging. Heftig tegenstander van de oude ADGB en van de Geade. Bracht de oorlog door in Londen, waar 
hij meewerkte aan de anti-nazi propaganda van de Britse overheid. Keerde in 1946 naar Duitsland terug waar hij 
een nieuwe loopbaan startte in het ministerie van Arbeid. Was tussen 1957 en 1969 regionaal minister van 
Arbeid in Nedersaksen en werd daarna, tot aan zijn persionering in 1971, federaal staatssecretaris voor Arbeid en 
Sociale Aangelegenheden. 
834 Frits Kummer aan Martin Plettl, 6 september, (AsdD, Martin Plettl l/MPAAOOOO) 
835 EDO Fimmen aan IGB, 29 oktober 1935 (AsdD, ITF-archief, mappe 15) 
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In 1933 werd het Matteottifonds omgevormd tot het «International Solidarity Fund », dat 
gezamenlijk door het I W en de SAI werd beheerd en dat de opdracht kreeg om de 
slachtoffers van fascistische regimes te helpen, zowel de politieke als de vakbondsactivisten. 

Na het verlies van de Duitse vakbeweging waren er nauwelijks middelen voorhanden voor de 
organisatie van een ondergrondse beweging. De onmogelijke financiële toestand stond in 
scherp contrast met de leidersambities van het IW. Hoe erg het gesteld was onmiddellijk na 
de gedwongen verhuis naar Parijs, bewijst een correspondentie tussen C. Balleng, de 
secretaris van de International Federation of Engineers and Stokers, en Walter Schevenels. Op 
21 oktober 1934 meldde hij « Es besteht für mich die Möglichkeit mich einige Wochen in 
Deutschland aufhalten zu kónnen, um illegale Arbeiten zu leisten » . Balleng bekloeg er 
zich vervolgens over dat hijzelf noch zijn IBS over de nodige middelen beschikte. Hij vroeg 
aan Schevenels « einen Teil meiner Kosten zu ubernehmen ». Schevenels moest hem echter 
teleurstellen : « Für eine Aktion, wie Du sie vorschlagst, sind leider absolut keine Mittel -
oder noch keine Mittel - vorhanden »837 en hij voegde er aan toe : « Wir hoffen immer noch, 
von Amerika Geld für diese Zwecke zu bekommen, aber über diese Hoffhungen sind wir seit 
der Sitzung in Weymouth nicht hinausgekommen. Hoffentlich bringt Citrine konkretere Hilfe 
als die schonen Telegramme von unseren amerikanischen Freunden » 

Tijdens de eerste jaren van het illegale werk was er dus nauwelijks geld beschikbaar binnen 
het I W , maar toen kwam er op financieel gebied een dubbele meevaller : Uncle Sam haalde 
de portefeuille boven en de Oostenrijkse vakbonden maakten hun uit het land gesmokkelde 
fondsen over aan het IVY. 

In 1934 was de relatie tussen het I W en de American Federation of Labor (AFL) zich stilaan 
aan het herstellen. De gebeurtenissen in Duitsland hadden een enorme weerklank in de VS, 
niet in het minst bij de joodse gemeenschap, die traditioneel vrij sterk stond in de 
Amerikaanse arbeidersbeweging. In augustus 1934 werd Walter Citrine door AFL-voorzitter 
William Green uitgenodigd om in oktober naar de AFL-conventie in San Francisco te komen, 
om er te spreken over «the destructive attack made upon the bona fide German union 
movement and the Jewish people »839. Op deze conventie werd, onder impuls van David 
Dubinsky en B. Charney Vladeck, de « Chest for the Liberation of the Workers of Europe » 
opgericht, die het ondergrondse werk van het I W zou helpen financieren. De eerste schijf 
van $ 5.000 werd al op 27 november 1934840 gestort. 

Deze Amerikaanse gelden werden door het I W geheim gehouden voor de IBS, maar alles 
lekte uit bij het bezoek van Vladeck aan Europa, begin september 1935, wat de stemming van 
Fimmen tegenover Schevenels niet verbeterde « Keines der in Amsterdam sitzenden 
Berufssekretariate wusste etwas von den amerikanischen Geldem, trotz verschiedener 
Besprechungen mit dem Sekretariat der IGB ! »841 De ITF ondekte het bestaan van deze 

836 C. Balleng aan W. Schevenels, 21 oktober 1934 (BAP, PSÖ/386) 
837 Walter Schevenels aan C. Balleng, 25 oktober 1934 (BAP, Pst3/386) 
838 Deze briefwisseling viel in de handen van het RSHA. Volgens een schrijven van T. Van der Heeg aan Martin 
Plettl van juni 1936 werd Balleng er trouwens van verdacht om in dienst van de Gestapo te zijn getreden (AsdD, 
Gewerkschaft GTB, Box 3) Dit kan echter niet de reden zijn van de weigering van Schevenels om Balleng te 
financieren. Hij werd in oktober 1934 door Schevenels duidelijk niet verdacht, gezien de vertrouwelijke 
informatie die hij betreffende een mogelijke Amerikaanse financiering in dit schrijven prijsgaf. 
839 William Green aan Walter Citrine, 31 augustus 1934 (MRC, TUC-archives 292/973/45) 
840 Rondschrijven van William Green, 11 juni 1935 (GMMA, AFL-CIO depot of legislation) 
841 Edo Fimmen aan Walter Schevenels, 23 september 1935 (AdsD, ITF-archief mappe 15) 
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Amerikaanse connectie dus op hetzelfde moment dat men ook had vernomen dat er in 
Reichenberg, eveneens zonder hun medeweten, een conferentie was georganiseerd. 

Fimmen trachtte hierop in eerste instantie ook voor de ITF Amerikaanse ondersteuning te 
bekomen, maar hij werd afgewezen, en dat vond hij niet eerlijk : « I must say that we hardly 
think it fair that all the money should go to one organization, while others - to put it mildly -
are doing all the work » . 

De onenigheid binnen de internationale vakbeweging werd dus ook door de geldschieters in 
de VS snel ontdekt. De Amerikanen werden van alle kanten benaderd om geld, waarbij de ene 
groep de andere verdacht trachtte te maken. Martin Plettl, de uit Duitsland gevluchte 
voorzitter van de Kledingsinternationale, zag in welke gevaren daaraan verbonden waren. De 
Amerikanen zijn zeer realistisch ingesteld, schreef hij op 26 augustus 1936 aan Gerhard 
Kreyssig, maar ze willen wel iets zien in ruil voor hun geld, en het is hier natuurlijk ook 
bekend « wie drüben neben - und durcheinander und teilweise gegeneinander gearbeitet 
wird », en hij toonde zich bezorgd dat« wenn dieser chaotische zustand nicht bald behoben 
werden kann, dass dann ihre Hilfsbereitschaft auf den Nullpunkt sinken wird. » . 

Er was echter niet alleen dit Amerikaanse geld, waarover het I W trouwens weigerde 
verantwoording af te leggen. Fimmen maakte ook problemen over de manier waarop het uit 
Oostenrijk afkomstige geld werd beheerd. Reeds op de Algemene Raad van Weymouth, waar 
het coördinatiecomité was opgericht, was bekend geraakt dat de Oostenrijkse vakbonden erin 
geslaagd waren een belangrijk deel van hun middelen in veiligheid te brengen in het 
buitenland. Een deel van dit geld stond op rekeningen van een aantal IBS, waaronder de ITF 
en een ander deel was onder gedeeld beheer van het I W en een aantal Oostenrijkse 
verantwoordelijken844. De ITF ging er aanvankelijk mee akkoord om onder bepaalde 
voorwaarden een gedeelte van deze middelen aan te wenden voor de algemene werking en 
mee te werken aan een Oostenrijks fonds dat door het I W zou worden opgericht. Maar toen 
in september 1935 uitlekte dat het I W zijn Amerikaanse bronnen geheim had gehouden 
veranderde de situatie. Het kwam tot een nieuw en zwaar conflict waarbij Fimmen en de ITF 
Schevenels van zwendel beschuldigden. Volgens hen had hij het Amerikaanse geld «in 
unerlaubter Weise für andere Zwecke gebraucht »846 en ze eisten een kasverslag van de 
middelen die de ITF tot dan toe aan Schevenels ter beschikking gesteld had, wat deze laatste 
eerst weigerde te leveren847 en uiteindelijk toch deed, zonder dat hij hiermee de ITF wist te 
overtuigen848. 

Middenin de chaos en de ineenstorting van de Europese democratieën rolde de leiding van de 
internationale vakbeweging vechtend over de straat en slaagde er niet in om ook maar het 
begin van een tegenmacht te ontwikkelen. Op het coördinatiecomité van november 1935 
stelde Tom Shaw van de Textielarbeidersinternationale meteen voor het comité dan maar te 
ontbinden want«the results with regard to underground work were negligible » , maar de 
overige leden van het comité waren van mening dat men ondanks alles verder moest werken. 

842 Edo Fimmen aan B. Charney Vladeck, 23 mei 1936 (MRC, ITF-archives 159/3/C/375) 
843 Martin Plettl aan Gerhard Kreyssig, 26 augustus 1936 (AdsD, Martin Plettl 1/MPAA000035) 
844 
845 

TUC, International Committee, minutes, augustus 1934 (MRC, TUC-archives 292/901/4) 
Zie correspondentie Edo Fimmen (AdsD, ITF-archief, mappe 13) 

846 Walter Schevenels aan ITF, 20 november 1935 (AdsD, ITF-archief, mappe 15) 
847 Bericht van König aan Fimmen (AdsD, ITF-archief, mappe 15) 
848 Walter Schevenels aan Edo Fimmen, 3 december 1935 (AdsD, ITF-archief mappe 16) 
849 TUC, interne nota betreffende de vergadering van het coördinatiecomité van 29 november 1935 (MRC, 
TUC-archives 292.915.62/1) 
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Het verraad 

Internationale organisaties zoals het I W hebben steeds kunnen rekenen op de actieve 
interesse van de Staatsveiligheid van de verschillende landen waarin ze actief waren. Toen het 
I W zijn zetel in Amsterdam had, liet de Nederlandse Centrale Inlichtingen Dienst (C.I.D.) 
zich geregeld informeren over zowel de activiteiten van de internationale vakbeweging als de 
diverse buitenlandse delegaties die in Amsterdam te gast waren . Verder fungeerden 
ambassades vaak als bewaker van wat gezien werd als de belangen van het betrokken land en 
de activiteiten van eigen burgers, die actief waren op het internationale terrein. Het Franse 
ministerie van buitenlandse zaken volgde bijvoorbeeld vrij nauwkeurig de gangen van Léon 
Jouhaux in het I W , dat in de ogen van de Franse diplomatie een pro-Duitse en dus anti-
Franse organisatie was851. De rapporten van deze agenten zijn dan ook vaak weinig 
deskundig, weinig kritisch en bevestigen doorgaans de bestaande vooroordelen. 

Nadat de Duitse vakbeweging echter buiten de wet gesteld was en de internationale 
vakbeweging startte met de uitbouw van een ondergrondse organisatie, kreeg men te kampen 
met een vijand van een ander kaliber, met name de nazi veiligheids- en inlichtingendienst, het 
Reichssicherheitshauptamt (RSHA), het« wichtigste Instrument des nationalsozialistischen 
Terrorregimes »852. Het RSHA was ingedeeld in afdelingen, zgn. Amte, waarvan Amt IV 
bevoegd was voor de « Gegner-Erforschung und -Bekampfung ». Zowel binnen als buiten 
Duitsland zou deze dienst de tegenstanders van het nazisme actief gaan 'bewaken' door 
middel van zowel observatie als infiltratie. Het RSHA had een net van duizenden zgn. V-
leute, of Vertrauènslaute. Onder druk, of vrijwillig, gingen mensen werken voor het RSHA, 
sommigen daarvan waren in betaalde dienst. De kans is groot dat het soms ging om Duitse 
vluchtelingen die in meer dan berooide omstandigheden en ontgoocheld over wat ze moeten 
gezien hebben als een gebrek als solidariteit, voor mol gingen spelen 5 . Anderen deden het 
om in Duitsland aan vervolging te ontsnappen. 

Hoewel een groot gedeelte van de RSHA-archieven verloren ging854 en veel in code gebeurde, 
waardoor het niet mogelijk is om een volledig overzicht te geven van de infiltraties, kan men 
zich aan de hand van de beschikbare documenten wel een beeld vormen van de impact ervan 
op de ondergrondse werking van de internationale vakbeweging, en die was niet min. Het 
RSHA was van bij de aanvang van het illegale werk op de hoogte van nagenoeg alle namen 
en alle initiatieven. Nog voor de ontbinding van de Duitse vakbeweging was het I W al 
geïnfiltreerd. Het oudste spionagerapport is een anoniem intern verslag van het Uitvoerend 
Bestuur van het I W van 8 april 1933 te Zurich. Op dat moment was de Duitse vakbeweging 
nog niet buiten de wet gesteld en het I W besprak op die vergadering de houding van de 
ADGB. Vermits in Zurich geen vertegenwoordiger van de ADGB aanwezig was, moet de 

Zie archief Centrale Inlichtingendienst op het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Het archief van de 
CID werd op het moment dat ik het consulteerde door het ING geïnventariseerd met het oog op een digitale 
bronnenuitgave. Het CID-archief is echter slechts zeer gedeeltelijk bewaard. De rapporten betreffende het I W 
zijn van een zeer ongelijke kwaliteit en bevatten weinig echt vertrouwelijke informatie. Vaak zijn het gewoon 
samenvattingen van persartikelen. Op basis van deze verslagen mag men daarom concluderen dat de CID zich 
heeft beperkt tot een oppervlakkige observatie van het IW. 
851 Zie Archives du Ministère des Affaires Etrangères, France, série Y Internationale 

2 Inventar archivalischer Quellen des NS-Staates. Die Überlieferung von Behörden und Einrichtungen des 
Reichs, der Lander und der NSDAP, Teil 1, p. 121. 
853 Walter Weyrauch, Gestapo V-Leute, (Frankfurt, Klostermann, 1989) 
854 BAP Potsdam PSt.3 en BA Koblenz R 58. 
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spion of een lid van het Uitvoerend Bestuur, of een (vrij hoge) IW-functionaris geweest zijn 
of iemand die toegang had tot de notulen. 

In december 1935 deelde de Duitse ambassade in Brussel mee dat ze in contact stond met een 
vertrouwensman, die over goede contacten binnen het I W beschikte en bruikbare informatie 
wist te verschaffen « über den Internationalen Gewerkschaftsbund und gewerkschaftliche 
Fragen », hij kreeg een vergoeding van 50 mark per maand855. De Brusselse ambassade wilde 
dit geld echter recupereren en via het Auswartige Amt ging de Gestapo op 31 januari 1936 
akkoord om de betaling over te nemen, waarbij ze zich een gesprek met de man voornam : 
« zur besseren Dirigierung der Arbeiten des Vertrauensmannes » . 

De nazi's werkten echter ook via de beroepsinternationales. In april 1934 ontdekte Edo 
Fimmen een spion in zijn zeer nabije omgeving. Het was een voormalige medewerker van de 
Duitse Transportarbeidersbond, die in het secretariaat te Amsterdam werkte en er het 

OCT 

volledige vertrouwen genoot . 

Die spionagerapporten waren evenwel niet altijd betrouwbaar. Het RSHA tekende op basis 
ervan een organigram van het ondergrondse vakbondsverzet, dat een beeld gaf van een sterk 
gestructureerde en rond het I W gecentraliseerde beweging858. Dit was een beeld dat ook het 
I W voor zichzelf wel zag zitten, maar het stemde niet overeen met de realiteit. Hoe 
gevaarlijker de tegenstander, hoe interessanter de spion voor zijn inlichtingendienst. De 
Gestapo, als streng hiërarchisch gestructureerde organisatie, hechtte graag geloof aan dit beeld 
en « schuf sich einen Gegner nach irem Bilde » . 

Twee informanten boden echter zeer betrouwbare informatie. De ene was actiefin Nederland 
en werkte onder de codenaam WOI, de andere in Brussel onder codenaam WOU. Beiden 
waren zeer goed geïntroduceerd in de kringen van de internationale vakbeweging. Vooral 
WOI, die vanuit Amsterdam opereerde, maar contacten had over het hele land, wist zeer 
nauwkeurige informatie te verschaffen860. Hij werkte via zijn echtgenote, die bediende was op 
het ITF-hoofdkantoor en via minstens één ander contactpersoon, een typiste van N. Kramer, 
de secretaris van de Algemene Nederlandse Mijnwerkersbond. Kramer was sterk 
geïnteresseerd in en betrokken bij het illegale werk en bezocht persoonlijk zijn ondergrondse 
contacten in het Ruhrgebied. Via zijn medewerkster en WOI werden zijn reisplannen en de 
namen van zijn contacten overgemaakt aan het RSHA861. De Gestapo controleerde deze 
berichten en wist een aantal van Kramers' contacten te identificeren862. WOI wist in 1938 ook 
verslag te geven van bijeenkomsten in de burelen van de ITF betreffende de ondergrondse 
beweging en van de activiteiten van de GEADE. 

WOU werkte waarschijnlijk zelf in het Maison du Peuple in Brussel. Sommige van zijn 
rapporten zijn geschreven op de rugzijde van het briefpapier van het bureau van de Belgische 
socialistische partij, de BWP. Hij maakte voor het RSHA o a. een volledige plattegrond van 
het Brusselse Volkshuis, die in juni 1940 van pas zou komen bij het doorzoeken van de 

855 Nota van Gestapo, Berlijn, 31 januari 1936 (BAP, RSHA PSt. 3/451) 
856 Idem 

57 Briefwisseling Edo Fimmen (AsdD, ITF-archief mappe 13) 
858 BAP, RSHA, PSt 3 
859 Willy Buschak, Arbeit im kleinsten zirkel, p. 209. 
860 V-bericht van WO I, 28 maart 1938 (BAP, RSHA, Pst. 3/451) 
861 idem 
862 A. Neugebauer uit Duisburg en H. Meuser uit Krefeld. (BAP, RSHA, Pst.3/451) 
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burelen. Hij berichtte niet alleen over het I W , maar ook over het bestuur van de Sopade, die 
een bureel had op de vijfde verdieping van het Brusselse Volkshuis . 

Verder was er Ge 1, die goed geïntroduceerd was bij de Sopade en de GEADE. Hij had in de 
loop van 1937 verschillende ontmoetingen met Schliestedt, die hem vertelde dat hij 
verantwoordelijk was voor het Duitse vakbondswerk van het I W , maar « Bezahlt wird er 
vom Internationalen Metallarbeiterverband Bern »864. De V-man kon ter plaatse vaststellen 
« dass Schliestedt tatsachlich gute Verbindungen nach dem Reichsgebiet unterhalt» , 
verbindingen die kort nadien met de arrestatie van Schlimme werden opgerold. 

S8 leverde eveneens vanuit Nederland berichten over het illegale werk en was goed 
Qf.fi 

geïntroduceerd in de SAI . 

Naast deze infiltranten maakten de nazi's ook gebruik van arrestanten, die onder druk werden 
gezet om een bepaalde missie uit te voeren. In september 1936 werd Bruno Feller, een 
verspreider van illegale druksels door de Gestapo van Dresden gearresteerd. Uit het verslag 
van zijn ondervraging blijkt dat hij goed op de hoogte was van plaatsen en personen, maar 
minder van de meest recente ontwikkelingen. Hij probeerde de Gestapo wijs te maken dat er 
onderhandelingen aan de gang waren tussen het I W en de Profintern, met het oog op de 
eenmaking van het verzet in Duitsland. Hij bood zijn onderhoorders ook aan om met hen 
verder samen te werken « urn die Bildung der jetzt im Aufbau begriffenen neuen 
Gewerkschaftsorganisationen gleich im Anfang zur Kenntnis zu Bringen »867. Het is niet 
bekend of Feller inderdaad geëngageerd werd. Tijdens zijn verhoor had hij echter wel de 
namen genoemd van drie voormalige functionarissen van de « Gastwirtsgehilfen », de bond 
van horecapersoneel van Berlijn868, aan wie hij illegale literatuur had bezorgd, maar die hem 
hadden laten weten dat ze hiermee niets te maken wilden hebben. Toch zag de Gestapo 
uitgerekend in hen ideale recruten. Enerzijds hadden ze een strafbaar feit gepleegd, door de 
illegale literatuur niet aan de politie over te maken en anderzijds was het nu duidelijk dat ze 
meer belang hechtten aan «Ihre Existenz und ihre Familie », dan aan de vakbeweging . Ze 
konden dus makkelijk onder druk gezet worden en de Gestapo nam zich voor om minstens 
één naar Amsterdam te sturen, waar hij in contact moest komen met de verantwoordelijken 
van de ondergrondse vakbeweging869. Het is me echter niet bekend of die missie inderdaad 
heeft plaatsgevonden. 

De internationale vakbeweging is zich te laat bewust geworden van het gevaar. Toen dat 
bewustzijn er wel kwam, was er al veel kwaad geschied en had de Gestapo al de belangrijkste 
verzetskernen kunnen uitschakelen. De internationale vakbeweging was dan ook absoluut niet 
bekend met de methoden van inlichtingendiensten en gebruikte zelfbij het eigen 
ondergrondse werk technieken die nog het best als amateuristisch kunnen omschreven 
worden. Een schrijnend voorbeeld hiervan zijn de nota's van Hans Jahn van de ITF over de 
ontwikkeling van de ondergrondse beweging, die, waarschijnlijk door toedoen van WOI, in 
handen van de nazi's vielen. 

863 V-bericht van WO II, [1938], (BAP, RSHA, Pst. 3/451) 
864 Bericht betreffende mtemationaler Metallarbeiterverband, Komotau, CSR, 26 april 1937 (BAP, PSt 3/212) 
865 idem 
866 BA Koblenz, R58 
867 Verhoor van Bruno Feller, door Gestapo Dresden, 17 september 1936 (BAP, PSt 3/212) 
868 Gustav Seller (voormalig secretaris), Johannes Altermann (voormalig hoofdkassier) en Spenner (voormalige 
juridisch adviseur) 
869 Verhoor van Bruno Feller, door Gestapo Dresden, 17 september 1936 (BAP, PSt 3/212) 

http://Qf.fi


187 

Martin Plettl, de voorzitter van de Kledingsinternationale, kloeg tegenover zijn secretaris Van 
der Heeg dit gebrek aan voorzichtigheid aan : « Die Gestapo weiss doch ganz genau, dass 
unsere illegale Arbeit von unseren Internationalen Sekretariaten unterstützt wird. Und Ihr 
müsst Euch klar darüber sein, das nicht nur Euere Reisen, sonder auch Euer taglich Tun 
beobachtet wird. Wir leben in Kriegszeiten. Ich weiss das will eine teil unserer Freunde 
immer noch nicht glauben »870. 

De GEADE tussen 1936 en 1940 : het gevecht om erkenning. 

Het F/V heeft gedurende ruim twee jaar geprobeerd om binnen Duitsland een ondergrondse 
structuur uit te bouwen, maar dit mislukte compleet. Een nieuwe poging om zich aan de 
leiding van de ondergrondse vakbeweging te zetten via de GEADE was eveneens tot 
mislukken gedoemd nadat de ITF, de organisatie met de meeste contacten in Duitsland, 
weigerde zich te integreren. Het IVV bleef echter proberen om een algemeen beeld van de 
situatie te krijgen en organiseerde in het voorjaar van 1936 een samenkomst van alle illegale 
groepen. De conferentie zou doorgaan op 29 mei in Amsterdam, maar werd op initiatief van 
het IVV uitgesteld, omdat voorzitter Citrine gealarmeerd was dat de geheimhouding niet kon 
gegarandeerd worden. Uiteindelijk werd de vergadering gehouden, met een beperktere groep 
deelnemers in Egmond aan Zee871. Het was opnieuw Martin Plettl, die zich bij Teun van der 
Heeg bekloeg over de loslippigheid van sommigen : « Wie ist es möglich, dass solche 
Sitzungen an die Nazis verpfiffen werden ? Ich kann das nicht verstehen. Ich habe narürlich 
keinerlei Anhaltspunkte, aber ich kann nicht Fimmens Gutglaubigkeit vergessen, der alle 
Schwatzer aus der Internationale /.../ ins Vertrauen zog. »8 2. 

In Egmond waren 22 aanwezigen, die vooral een hele reeks getuigenissen brachten uit diverse 
delen van het land en uit diverse industrieën. Centrale vraag was opnieuw of het werk in 
Duitsland moest gecoördineerd worden door het« National Committee », waarmee de 
« Reichsleitung » werd bedoeld. Schliestedt was van mening van wel: « Contact was 
neccessary not only between the I.F.T.U. and the I.T.S. but in Germany also », maar «it 
seemed to him that the I.T.F. does not want to co-ordinate the work in Germany »873. Fimmen 
sprak dit niet tegen : «it was true that the Transportworkers had isolated themselves as much 
as possible ». Volgens de ITF was samenwerking namelijk gevaarlijk : «they had paid for co
operation with other groups by several comrades being arrested. He did not see any real 
advantage between the contact with other groups »874. Dit was volgens Fimmen trouwens ook 
de manier waarop het werk binnen de ITF zelfwas georganiseerd, want ook de verschillende 
beroepsgroepen in de transportsector hadden met elkaar geen contact875. De ITF had zijn werk 
gedecentraliseerd en zag dus niet in waarom ze nu in een gecentraliseerde structuur zouden 
stappen. Buiten Duitsland was dit echter een andere zaak en daarom wilde men wel met de 
GEADE samenwerken. De ITF stond echter geïsoleerd binnen de groep van 
beroepsinternationales en Fimmen werd dan ook door Citrine onder druk gezet om zijn 

870 Martin Plettl aan Teun van der Heeg, 3 juni 1936 (AsdD, GTB-archiv, Box 3) 
871 Casar Thierfelder aan Martin Plettl, 1 juli 1936 (AdsD, Martin Plettl, 1/MPAAOOO035) 
872 Martin Plettl aan Teun van der Heeg, 3 juni 1936 (AdsD, GTB, Box 3) 
873IFTU, Co-ordination Committee, minutes, 29-30 mei, 1936 (MRC, TUC-archives, 292.915.2/3) 
874 IFTU, Co-ordination Committee, minutes, 29-30 mei, 1936 (MRC, TUC-archives, 292.915.2/3) 
875 Zie : Dieter Nelles "ITF resistance against Nazism and Fascism in Germany and Spain", in : Bob Reinalda, 
The International Transporworkers Federation...o.c, pp. 174-198. 
876 Zie ook briefwisseling T. van der Heeg en Martin Plettl, (AsdD, GTB, Box 3) 
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positie te herbekijken. Hij stemde hierin uiteindelijk toe : « he would reconsider his position 
and consult his people » . 

Fimmen bleef echter ontevreden met de gang van zaken en contacteerde een week later 
Citrine, met de vraag om een persoonlijk onderhoud, vermits « all the meetings of the 
Coordinating Committee we have had so far, including that of last week, have been in my 
opinion very unsatisfactory, as we never seem to get down to the rock bottom » . 
Schevenels bleef vrij optimistisch : «It would be an exaggeration to pretend that there is in 
Germany a complete clandestine Trade Union organization, but there are nevertheless a 
number of propaganda centres up and down the country and in the different trades, which are 
united in an executive committee in Berlin, which is in its turn in permanent contact with its 
representatives abroad (the GEADE) »879. Het is echter de vraag of deze beschrijving niet 
dichter bij de dromen van Schevenels stond dan bij de realiteit. Want die zogenaamde 
algemene leiding van de beweging in Berlijn, de Reichsleitung, lijkt inderdaad eerder een 
fantoom. Verschillende auteurs, zoals W. Buschak, hebben zelfs hun vragen of er ooit zo iets 
heeft bestaan als een Reichsleitung en indien ze bestaan heeft, of het meer was dan een 
'koffiekrans'. De documenten van het I W bewijzen dat er een zekere leiding in Berlijn was 
in de eerste fase, tot midden 1935, en dat het daarna de intentie was van het IVV om een 
verbindingsbureau te ontwikkelen, de GEADE, dat in rechtstreeks contact zou staan met de 
Reichsleitung in Berlijn. Het is het I W gelukt om de GEADE op te richten en te laten 
werken als buitenlandse vertegenwoordiger van de Duitse vakbeweging, maar er is geen 
bewijs dat in Duitsland zelf na midden 1935 iets bestaan heeft als een algemene 
« Reichsleitung », die ook als dusdanig functioneerde en in staat was de hele ondergrondse 
vakbeweging te coördineren. Wel zijn er sporen van individuele contacten, die Schliestedt 
vanuit Praag kon onderhouden met vroegere bekenden. De belangrijkste daarvan was Herman 
Schlimme, die al in oktober 1933 tot de kleine krans van weerstanders had behoord, die een 
poging hadden ondernomen om een algemene leiding te organiseren. Op 20 janauri 1937 
volgde echter een nieuwe arrestatiegolf, waarbij o.a. Herman Schlimme werd opgepakt . 
Hoewel Wilhelm Leuschner881 zijn taak in Duitsland trachtte over te nemen, betekende dit 
zowat het einde van de rechtstreekse contacten tussen Berlijn en de GEADE, waarna het 
maanden duurde voor het I W zicht kreeg op de situatie. H. Brandler van de Illegale Deutsche 
Gewerkschaftsgruppen in Parijs, schreef op 18 april 1937 aan Dubinsky dat bij de arrestaties 
van begin 1937 de ondergrondse Duitse vakbeweging zijn « wichtigsten leitenden 
Funktionaire verloren »882 had. 

Dit betekende meteen het einde van de pogingen om de ondergrondse beweging onder 
algemene leiding van het I W te krijgen. Het model Fimmen had het gehaald en op de 
Algemene Raad van het I W van juli 1937 in Warshau werd het Co-ordination Committee 
opgeheven. Wat moet er nu gebeuren, vroeg onder meer Martin Plettl zich vanuit zijn 

877 IFTU, Co-ordination Committee, minutes, 29-30 mei, 1936 (MRC, TUC-archives, 292.915.2/3) 
878 Edo Fimmen aan Walter Citrine, 3 juni 1936 (MRC, TUC-archives 292.915.62/1) 
879 Situation of the Trade Union Movement in het Countries of Fascist Dictatorship, nota van Walter 
Schevenels, 8 december 1936 (MRC, TUC-archives 292.915.2/3) 
880 G. Beier, Die Illegale Reichsleitung...,o.c. p. 106 
881 Leuschner zou actief blijven tot augustus 1944. Hij werd gearresteerd nadat bleek dat hem een belangrijke rol 
was toebedeeld in het nieuwe regime dat de samenzweerders die op 20 juli 1944 een bomaanslag op Hitler 
pleegden, wilden instaleren. Hij werd op 8 september ter dood veroordeeld en op 29 september opgehangen. 

82 H. Brandler aan David Dubinsky (Kheel, ELGWU, David Dubinsky Papers). De groep van Brandler stond in 
concurrentie met het I W en werd er door hen van verdacht een communistische mantelorganisatie te zijn. Ze 
werden evenwel, ondanks ongunstig advies vanwege het IW, door de ILGWU van Dubinksy financieel 
ondersteund. 
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ballingsoord af: « Nich eine Sible ist zu horen, was der IGB. in der Deutschen Frage zu run 
gedenkt »883. 

Het werd echter nog erger, want ook in Tsjechoslowakije werd de GEADE nu bedreigd. 
Volgens een V-bericht van WOI beraadden op 23 en 24 maart 1938 vertegenwoordigers van 
het I W en de IBS zich met Heinrich Schliestedt in de lokalen van de ITF over de vraag of 
het bureau uit Tsjechoslowakije moest worden weggehaald884. Men besloot om voorlopig te 
blijven verder werken, maar indien de toestand nog moeilijker werd zou de zetel worden 
verlegd naar Zwitserland885. Het moet een van de laatste optredens geweest zijn van 
Schliestedt, die op 13 augustus 1938 verongelukte bij een vliegtuigongeval. Enkele maanden 
later werd zijn vriendin Margarete Traeder in Praag door een Einsatzkommando 
gearresteerd886. Schliestedt werd opgevolgd door Fritz Tarnow, van de Internationale 
Houtbewerkersbond, die echter vanuit Kopenhagen opereerde en daardoor moeilijke 
verbindingen had met Parijs. 

Met het verdwijnen van Schliestedt verdween binnen het I W ook de ambitie om in Duitsland 
een actieve weerstandsbeweging op te bouwen. Wat restte waren de contacten tussen de 
geëmigreerde vakbondsactivisten in de diverse centra : Brussel, Amsterdam, Parijs, 
Kopenhagen en Londen. In deze Duitse gemeenschap in het buitenland begon een bitsige 
strijd tussen verschillende personen en organisaties die aanspraken maakten op het 
vertegenwoordigingsrecht van de Duitse arbeidersbeweging. Het I W bestendigde echter de 
erkenning van de GEADE tijdens het Uitvoerend Bestuur van 12 januari 19408 7. H. 
Schliestedt werd als voorzitter nu ook officieel opgevolgd door Tarnow, terwijl Hans 
Gottfurcht de vertegenwoordiging in Londen werd toevertrouwd. 

Oostenrijk 

In Oostenrijk was het tot de aanhechting iets makkelijker werken voor het I W dan in 
Duitsland. Op een buitengewone Algemene Raad van 6 en 7 oktober 1933 in Wenen had het 
I W aan de Oostenrijkse vakbeweging toegezegd om diplomatieke druk uit te oefenen op de 
verschillende regeringen en financiële, morele en materiële hulp beloofd bij een eventuele 
algemene staking888. In het voorjaar van 1934 waren er plannen voor een staatsgreep om de 
democratie in Oostenrijk te herstellen, hetgeen mislukte. Volgens Walter Schevenels was dit 
omdat de Duits nationalistische tendens binnen de Oostenrijkse arbeidersbeweging te sterk 
stond889. Ook een algemene staking tegen de regering van Dolfuss werd door het leger 
onderdrukt en tegen 30 april 1934 werd Oostenrijk een autoritaire corporatieve staat. 

Toen de Oostenrijkse vakbeweging ondergronds ging, had het I W de ambitie om ook hier 
het illegale werk te gaan coördineren. In april 1934 werd onder leiding van het I W de 

Martin Plettl aan F. Tamow, 22 september 1937 (Kheel-center, ILGWU, David Dubinsky Papers) 
884 Aan de vergadering namen deel: H. Schliestedt, W. Schevenels, C. Mertens, E. Fimmen, R. Tayerlé, E. 
Kupers, J.W. Van Achterberg (hout- en bouwarbeiders), K. de Jonge (fabriekswerken), T. van der Heeg 
(kleding), W. Spiekman (bedienden), E. Edwards (mijnwerkers), C. Ilg (metaal), J. Schiefferstein (voeding), N. 
Kramer (Nederlandse mijnwerkers) V-bericht van WOI, 28 maart 1938 (BAP, RSHA Pst.3/451) 
885 Geheime Staatspolizei, IIA4 aan IIA2, [1938], (BAP, RSHA Pst 3) 
886 Nota van de het RSHA over de illegale vakbeweging, 1939 (BAP, RSHA Pst3/451) 
887 Bericht der Dienststelle Paris, F/A, 9 augustus 1940 (BAP, Pst 3/173) 
ggg JFYU^ G e n e r a i council, extract minutes, 6-7 oktober 1933 (MRC, TUC-archives 292/915.3/1) 
889 Walter Schevenels, Forty-Five Years International Federation of Trade Unions, (Brussel, IFTU Board of 
Trustees, 1956), p. 216 
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son 

« Central Commission for the reconstruction of the free trade unions in Austria » opgericht . 
Dit comité telde zeven leden. Volgens Schevenels ging iedereen akkoord met« the quickest 
possible organization of the free Trade Unionists in an underground body ». De problemen in 
Oostenrijk kwamen bovenop de zware inspanningen die het I W in Duitsland leverde. 
Gelukkig waren de Oostenrijkers erin geslaagd om een aanzienlijke som geld in veiligheid te 
brengen. Volgens inlichtingen van het RSHA zou het om een bedrag van 7.500.000 Schilling 
zijn gegaan891. Voor de EFTU was dit Oostenrijkse geld een geschenk uit de hemel. Op het 
Uitvoerend Bestuur van maart 1934 werd beslist om de helft van het geld te gebruiken voor 
het ondergrondse werk8 2, terwijl een ander deel werd gereserveerd voor de reconstructie van 
de vrije vakbeweging. 

Het illegale vakbondswerk was aanvankelijk zeer succesvol in Oostenrijk. Er was een eigen 
pers en men slaagde er zelfs in om demonstraties te organiseren. De werking kon gedeeltelijk 
zelf worden gefinancierd door het innen van eigen bijdragen. Oostenrijk was ook het eerste 
land waar in de illegaliteit een eenheidsfront tot stand kwam. 

Het Oostenrijkse werk werd voor het I W gecoördineerd door de voormalige algemene 
secretaris van de Oostenrijkse vakbeweging, Johann Schorsch , die ook lid was van het 
Uitvoerend Bestuur van het I W . Na zijn vlucht uit Oostenrijk verbleef hij aanvankelijk in 
Zwitserland, maar waarschijnlijk op verzoek van het I W verhuisde hij naar Praag. Schorsch, 
die ook lid was van het coördinatiecomité, was een sterk voorstander van het volksfront in de 
strijd tegen het nazisme. Volgens hem « ist nur eine einheitliche Gewerkschaftsbewegung 
fahig, den betrieblichen Kampf zu führen »894. Schorsch wist het I W ervan te overtuigen zijn 
principieel afwijzende houding te herzien. In april 1935 werden Schevenels en van der Heeg 
op missie naar Oostenrijk gestuurd om de mogelijkheden van een samenwerking tussen de 
twee leidende structuren van de ondergrondse Oostenrijkse vakbeweging, de communistische 
en de sociaal-democratische te onderzoeken. Het I W was bereid om een fusie met de 
communisten te overwegen, maar enkel op voorwaarde dat deze niet het overwicht zouden 
krijgen. De communisten moesten hun partij-activiteiten opschorten en « carry on their Trade 
Union work exclusively from the free Trade Union point of view and under the direct 
leaderschip of the IFTU ». Bovendien wilde men de garantie dat« reliable social Democratic 
free Trade Unionists have the leadership, both quantitatively and qualitatively, absolutely in 
hand »895. De missie van Schevenels en van der Heeg kwam tot de conclusie dat de 
voorwaarden inderdaad vervuld schenen en de Algemene Raad van Kopenhagen zette het 
licht op groen896. Einde 1936 was de fusie van de Oostenrijkse socialistische en 
communisische illegale vakbeweging rond. Het centraal comité bestond van dan af uit negen 
leden, van wie zeven van de strekking Amsterdam. De ondergrondse vakbeweging kon 
volgens Schevenels rekenen op minstens 30 a 35.000 leden897. In het voorjaar van 1937 

890 IFTU, report on events in Austria, 1934 (MRC, TUC-archives 292/915.2/3) 
891 idem 
892 TUC, intern rapport betreffende Executive Committee van 13-16 november 1934 (MRC, TUC-archives 
292/915.2/3) 
893 Johann Schorsch (1874-1952): metaalarbeider, secretaris van de Oostenrijkse metaalbewerkersbond (1909-
1914) en na de oorlog algemeen secretaris van eerst de Gewerkschaftskommission (1919-1927) en na diens 
hervorming van de Bund der Freien Gewerkschaften Osterreichs. Keerde na de Anschluss naar Oostenrijk terug, 
waar hij werd aangehouden en nadien wegens ziekte vrijgelaten. 

4 Josef Hindels, Osterreichs Gewerkschaften im Widerstand, 1934-1945, (Wien, Europaverlag, 1976), p. 74 
895 Results of an investigation regarding underground trade union work in Austria, mei 1935 (MRC, TUC-
archives 292/915.62/1) 
896 IFTU, General Council, minutes, 21-24 mei 1935 (MRC, TUC-archives 292/915.3/8) 
897 IFTU, Report on events in Austria, 1934 (MRC, 292/915.2/3) 
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kwamen er uit Wenen echter onrustwekkende geruchten over arrestaties, waarbij zelfs de top 
van de beweging zou getroffen zijn. Om een precieze stand van zaken op te maken stuurde het 
coördinatiecomité van februari 1937 Walter Schevenels opnieuw op missie naar Wenen898. 
Hij vernam er dat vier leden van het centraal comité in januari waren gearresteerd899, samen 
met een aantal activisten van beroepscentrales ( Metaalarbeiders, Trambeambten, Kleding, 
Textiel en de Bank- en Verzekeringsbedienden). Deze arrestatiegolf kwam op hetzelfde 
moment dat het I W door kringen die in nauw contact stonden met de Oostenrijkse regering 
was benaderd met een voorstel. De voormalige vrije vakbeweging werd een zekere rol 
aangeboden in de nieuwe regeringsgetrouwe vakbeweging en sommige voormalige 
functionarissen kregen de kans « of being freely elected by the workers to an office in the 
existing government United Trade Union »900. In afspraak met de leiding van de Oostenrijkse 
beweging werd besloten hier voorlopig niet op in te gaan en te wachten tot de Oostenrijkse 
regering het I W direct of indirect zou benaderen, hetgeen echter niet zou gebeuren. 

Na de Anschluss in maart 1938 kwam er nog een gezamenlijk protest van I W en SAI, maar 
daar bleef het bij. Een voorstel van Léon Jouhaux om een algemene boycot van alle 
fascistische landen te organiseren, werd als onhaalbaar afgewezen. Zowel het I W als de SAI 
waren trouwens op dat moment sterk betrokken bij een nieuwe strijd, die ditmaal ook een 
rechtstreekse militaire dreiging inhield voor de nog resterende Europese democratische 
landen. 

Spanje 

Onmiddellijk na het uitbreken van de opstand in juli 1936 kwam het Uitvoerend Bestuur van 
het I W samen met het bureau van de SAI. Alle aangesloten confederaties en partijen werd 
gevraagd om zowel financiële steun te geven als diplomatieke druk op respectieve regeringen 
te zetten, zodat de Spaanse regering "may be permitted to obtain the necessary means for its 
own defence"901. De Europese regeringen volgden echter een Frans voorstel tot non-
interventie, dat ook door Duitsland en Italië werd ondertekend. 

In augustus vertrok een delegatie van de SAI en I W naar Spanje, bestaande uit de Belg Louis 
de Brouckère en de Italiaan Pietro Nenni. Een maand later volgde een tweede delegatie, 
bestaande uit Georg Stolz (adjunct algemeen secretaris I W ) , Jean Delvigne (lid Uitvoerend 
Bestuur SAI) en John Price (secretariaat SAI). De delegatie onderzocht ter plaatse de noden 
en kwam met het voorstel om in het kader van het Matteotti-fonds een "Spanish committee of 
the International Solidarity Fund" op te richten902. Het was de opdracht van dat comité om de 
hulp aan de Spaanse bevolking (kleding, voedsel, medicijnen) te helpen organiseren en zelfs 
te distribueren. Het comité werd mee bestuurd door de Spaanse vakbeweging en de Spaanse 
socialistische partij, terwijl de secretaris van de Belgische Werklieden Partij, Jean Delvigne, 
de permanente vertegenwoordiger in Spanje werd. Een van de belangrijkste realisaties van dit 
comité was het internationaal militair hospitaal van Onteniente, met een capaciteit van 880 

898IFTU, Co-ordination Committee, minutes, 19 february 1937 (MRC, 292/915.62/1) 
899 In zijn nota schreef hij "the other four are at liberty", hetgeen dus zou betekenen dat dit comité uit 8 leden 
bestond, daar waar altijd sprake was van negen. 
900 Nota van Walter Schevenels betreffende zijn bezoek aan Wenen van 27 februari tot 3 maart 1937 (MRC, 
TUC-archives, 292.915.2/3) 
901 Report of the secretariat of the LSI, 1.1.1936 - 31.12.1936 (IISG, archief SAI, 485/62-70) 
902 Report of Delegation to Spain, September 10th to 21st 1936 (IISG, archief SAI, 479/31-36) 
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bedden. Tussen augustus 1936 en december 1938 zou voor een totaal van ongeveer 
50.000.000 Franse Fr903 aan humanitaire hulp door middel van het I W zijn verspreid. 

De contacten met de Spaanse vakbeweging Unión General de Trabaj adores (UGT), de 
socialistische partij en de regering leerden de delegatie dat de hulpacties welkom waren, maar 
dat er meer behoefte was aan militaire bijstand. De Spaanse regering bleek ontgoocheld, niet 
alleen in de houding van de regeringen, maar evenzeer in de bevriende arbeidersbewegingen 
die "might have exerted more pressure upon their respective governments"904. Op vraag van 
de UGT riep het I W een Algemene Raad samen op 28 september 1936 in Parijs. De 
algemene secretaris van de UGT, Pascual Thomas, maakte duidelijk dat "solidarity, economie 
support, medical suplies, foodstuffs, etc, were not enough. What they wanted were arms." 
Thomas bewees dat zowel de Italiaanse als de Duitse regeringen de non-interventie 
overeenkomst hadden geschonden en vroeg dat de beide internationales hun politiek zouden 
herzien. Uit de reactie op zijn tussenkomst bleek dat het Britse TUC, bij monde van George 
Hicks, zeer weigerachtig stond tegen het opgeven van de non-interventie-politiek. De Franse 
CGT van Léon Jouhaux daarentegen was ondubbelzinnig tegen een verderzetting van de 
neutraliteit. 

Naarmate duidelijker werd welke de consequenties van de non-interventiepolitiek voor de 
Spaanse regering waren, groeide de druk op de internationales om hun visie bij te stellen. Een 
nieuwe gemeenschappelijke vergadering van SAI en I W , op 26 oktober 1936, riep ten slotte 
de regeringen van Frankrijk en Groot-Brittannië op om de Spaanse regering toe te laten zich 
in alle vrijheid te bevoorraden. Deze oproep werd in maart en juni 1937 herhaald en 
uitgebreid naar alle lidstaten van de Volkenbond. 

Op het TUC-congres van 1936 verdedigde Walter Citrine de non-interventiepolitiek als de 
weliswaar onpopulaire, maar enig mogelijke houding : "Peace must have its realists as well as 
war", betoogde hij. Ook Labour sprak zich op het congres van Edingburgh met overgrote 
meerderheid uit voor de handhaving van de non-interventie906. Deze houding werd in 
belangrijke mate ingegeven door de schrik van het driemandschap Citrine-Dalton-Bevin voor 
de ondermaatse uitrusting van het Britse leger. Men wou wel toestaan dat Spanje zich 
bewapende op voorwaarde dat dit niet met Britse wapens gebeurde, of tenminste met met 
wapens die het Britse leger kon gebruiken. Labour was er namelijk van overtuigd dat een 
snelle herbewapening nodig zou zijn om Groot-Brittannië voldoende militaire kracht te geven 
om een oorlog met nazi-Duitsland te overleven907. 

Voor ITF secretaris Fimmen was dit niet de manier waarop de internationale vakbeweging 
zich moest gedragen : «it was just as if they were representing their own government» . 
Opnieuw was de ITF meer gericht op actie dan het I W . Dit leidde dit keer echter ook tot een 
conflict binnen de ITF, waarbij Bevin er zelfs mee dreigde zijn TGWU uit de ITF terug te 
trekken. 

903 Walter Schevenels aan Knud Jensen, Samvirkende Fagforbund i Danmark, 14.12.1938 (ABA, 578/8) Het 
geld werd besteed aan voeding, geneesmiddelen, transportmiddelen en kleding. 

IFTU, General Council, uitreksel notulen, 28 september 1936 (MRC, TUC-archives MSS 292/915.2/3) 904 

905 idem 
906 Jacques Droz, Histoire de l'antifascisme en europe, 1923-1939, (Paris, La Découverte, 1985), p. 220. 
907 John F. Naylor, Labour's International Policy. The Labour Party in the 1930s, (London, Weidenfeld and 
Nicolson, 1969), p. 145. 
908 T. Buchanan, The Spanish Civil War and the British Labour Movement, (Cambridge, University Press, 1991), 
p. 81 
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Tussen 14 en 16 maart 1938 kwam een gezamenlijke vergadering van het I W en de SAI 
samen in Parijs om zich te beraden over de internationale toestand. Spanje stond hoog op de 
agenda, maar de vergadering moest zich ook buigen over het lot van Oostenrijk, Abessinië en 
Tsjechoslowakije. Er kwam opnieuw niets concreet uit de bus. In een resolutie werden de 
aangesloten organisaties opgeroepen om de noninterventie politiek te doen stoppen en om 
steun te verlenen aan de Britse en Franse regeringen in hun strijd tegen de Italiaanse en Duitse 
agressie. Daarnaast werd gevraagd om de solidariteitscampagne te versterken en werd 
eveneens opgeroepen tot een consumentenboycot van Spanje . Beide oproepen leidden 
evenwel niet tot acties. 

Dit is waarschijnlijk de reden dat op een volgende gemeenschappelijke vergadering, op 14 
april, Julius Deutsch persoonlijk aanwezig was. Deutsch vroeg "aeroplanes, anticraft guns, 
artillery of big calibre. This must come to Spain quickly and must come regularly" . Hij 
kreeg geen hoop. Zowel van Britse als Franse zijde werd gewezen op de onmogelijkheid om 
op zijn vraag in te gaan. De Engelsen Citrine en Hicks betoogden dat de conservatieve 
Chamberlain-regering niet van plan was de non-interventie-politiek op te geven en de Fransen 
Max Dormoy en Bracke stelden, in afwezigheid van Léon Jouhaux, dat de Franse regering 
zonder Britse steun niets kon ondernemen. Zowel Britten als Fransen zagen bovendien in dat 
niet op de vraag van Spanje kon worden ingegaan zonder de eigen defensiecapaciteit in 
gevaar te brengen. 

Naarmate de toestand in Spanje in de loop van 1938 verslechtte, groeide ook de 
terughoudendheid binnen het I W om zich te engageren in wat een verloren zaak leek. Het 
enige dat men nog kon doen was oproepen tot solidariteit, de materiële hulp verder zetten en 
pleiten tegen de non-interventiepolitiek. De conclusie van Rodriguez Vega op de Algemene 
Raad van november 1938 in Parijs was dan ook dat "the action of the International had been 
on the weak side as far as concerned Fascist agression"911, waarop de Nederlander Evert 
Kupers repliceerde dat het het I W niet ontbrak aan de wil, maar wel aan de macht om meer 
te doen. 

Besluit 

Het behoud van de vrede en de « oorlog aan de oorlog » hoorde tot de kern van de opdracht 
van de nieuwe internationale vakbeweging, onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog. Tijdens 
de eerste jaren, in een instabiel Europa en een radicaliserende arbeidersbeweging, heeft de 
IW-leiding getracht om in de praktijk actie te ondernemen tegen alles en iedereen die de 
vrede bedreigde. De respons en de medewerking van de IW-leden, de nationale 
vakbondscentrales, was evenwel miniem. Nationale belangen primeerden op het 
internationale ideaal en de autonomie van nationale centrales was onaantastbaar, industriële 
actie voor een politiek doel was bijzonder moeilijk te organiseren. Na het mislukte avontuur 
in Hongarije en de zware interne problemen tijdens de Ruhr-crisis, hield het I W zich ver van 
daadwerkelijke anti-oorlogsactie. 

Nationale centrales die bedreigd werden door fascisme en nazisme hadden eerder de neiging 
om hun internationale contacten te offeren voor het zoeken van een nationale consensus. Dit 

909IFTU/LSI conference, Paris 15-16 March 1938, notulen (MRC, TUC-archives MSS 292/915.2) 
910 IFTU/LSI conference, Paris, 14 april 1938, notulen (MRC, TUC-archives MSS 292/915.2) 
911 IFTU, General Council, summarised report, 9-10 november 1938 (MRC, TUC-archives MSS 292/915.2/3) 
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mislukte echter zowel in Italië als in Duitsland. Het kwaadaardige karakter van het fascisme 
werd pas goed duidelijk na de moord op Matteotti, maar de international vakbeweging 
aarzelde om in actie te komen. 

In Duitsland was het IVV bereid om zich te engageren in een ondergrondse strijd. Dit 
mislukte omwille van de centralistische structuur, de politieke geslotenheid en het 
organisatorisch onvermogen. Bovendien ontbraken de middelen. Opnieuw werd de aard van 
de tegenstander onderschat. Infiltratie en verraad hinderden elk initiatief van bij de start. 

Tegen het moment dat in Spanje de republiek onder vuur kwam, was het Vredesverdrag aan 
flarden geschoten. Het TUC besefte dat een oorlog onvermijdelijk werd en zette alles op de 
verdediging van het eigen land, overtuigd de sterkhouder te zijn van de democratie en de 
rechtsstaat. 


