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Voorbij het Internationaal Vakverbond 

De weg naar het Wereldvakverbond 

« Long live the King, Churchill, Stalin, and Roosevelt» 

Gescheiden kampen 

Op de conferentie met de IBS, die het IW-congres van 1939 in Zurich voorafging, vroeg de 
ITF dringende maatregelen in het kader van de oorlog die dreigde uit te breken en een betere 
coördinatie van het ondergrondse werk. De bespreking kende weinig resultaten, want«the 
other representatives, including those of the I.F.T.U., did not seem to consider the situation so 
threatening »913. 

Dit betekent niet dat er in deze uitzonderlijke tijden geen uitzonderlijke maatregelen werden 
genomen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was de internationale vakbeweging in kampen 
uiteengevallen, die een afspiegeling waren van de posities en de allianties van de diverse 
naties. Bij de start van de Tweede Wereldoorlog voltrok zich een vergelijkbare scheiding, zij 
het dat het nu enkel ging om een neutraal en geallieerd kamp, omdat in Duitsland en bij zijn 
bondgenoten geen sprake was van een vrije vakbeweging. Er kwam dus binnen het I W een 
groep van « neutrale landen », bestaande uit België, Nederland en de Scandinavische landen 
en een geallieerde groep, met Frankrijk en Groot-Brittannië. Deze opdeling was niet het 
gevolg van een conflict, maar van een afspraak tussen de verschillende nationale centrales, die 
de politiek van hun onderscheiden regeringen zo efficiënt mogelijk wilden steunen. Toen de 
neutrale « Oslo-landen », na de eerste conferentie van 8 en 9 november 1939 in Brussel, op 
eigen gezag een tweede samenriepen voor 17 maart 1940 te Amsterdam, waarschuwde Léon 
Jouhaux dat het niet mocht komen tot« a split in the International into two parallel groups, of 
the belligerant and neutral countries »914. Hij eiste ook dat alles in ieder geval onder de 
vleugels van het I W zou gebeuren. 

Het Britse TUC was, net als de regering van dat land, het meest bedrijvig in het versterken 
van zijn bilaterale relaties. De eerste en meest evidente bondgenoot was de Franse CGT, die 
in een vergelijkbare positie zat. Beide confederaties zaten op één lijn wat betreft hun 
medewerking aan een productieslag als voorbereiding op de komende oorlog. Het TUC had 
op zijn congres van Bridlington beslist dat de strijd tegen Hitler moest worden verdergezet en 
de CGT werkte met de Franse regering samen « for the complete collaboration on the 
production of arms »915. Volgens Léon Jouhaux waren er wel enkele pacifisten in de Franse 

912 Uitspraak van een anoniem Brits spoorwegarbeider in de Railway Review van 5 september 1941. Geciteerd 
door Victor Silverman, « Popular Bases of the International Labor Movement in the United States and 
Britain, 1939-1949 », International Review of Social History, 38 (1993), p. 314. 
913 The War, The ITF and the Future, memorandum van Max Zwalf, ITF, January 1942 (AdsD, ITF-archief 
Mappe 53) 
914IFTU, Executive Committee, summarised minutes, 14-15 maart 1940 (MRC, TUC-archives 292/915.2/3) 
915 TUC, International Committee, minutes, 13-14 October 1939 (MRC, TUC-archives 292/901/5) 
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vakbeweging, « but they dit not exert any real influence »916. TUC en CGT beslisten in 
oktober 1939 om een Anglo-French Trade Union Committee op te richten, met het doel een 
tegengewicht te bieden voor de Duitse propaganda en overleg te plegen over kwesties « on 
which it would be wise to compare experiences between the two movements »917. Het ging 
hierbij vooral over de effecten van de oorlog op de werknemers, zoals de pensioenrechten en 
vergoedingen van gemobiliseerde soldaten. Het comité zou tussen november 1939 en april 
1940 vijfmaal vergaderen, en werd na de Duitse inval van juni op inactief gezet. 

Bij de prognostiek over het verloop van de komende oorlog baseerde men zich in grote lijnen 
op het verloop van de vorige. Neutrale landen hoopten gespaard te worden en in Frankrijk 
leefde de mening dat slechts een deel van het land in gevaar was. Dit was blijkbaar ook de 
mening van algemeen-secretaris Walter Schevenels, want hij wou personeel en archieven in 
veiligheid brengen in Savigny-le-Temple, een klein dorp zo'n 25 km. buiten Parijs en in 
Sables- d'Olonne, aan de Atlantische kust. Iedereen werd echter verrast door de snelle opmars 
van het Duitse leger. Schevenels, die van plan was om bij de Franse regering en de CGT te 
blijven, werd echter niet verwittigd toen deze Parijs verlieten en moest twee dagen later op 
eigen houtje vluchten918. Hij vertrok naar het niet-bezette deel van Frankrijk919 waar hij 
opnieuw met de CGT in contact kwam en er de ontwikkelingen volgde van een verdeelde 
Franse vakbeweging, die aarzelde om haar houding te bepalen ten opzichte van het nieuwe 
regime van Maarschalk Pétain, dat op 17 juni aan de macht was gekomen920. Schevenels 
probeerde naar Engeland te ontkomen en slaagde er op 6 juli in het TUC telegrafisch te 
verwittigen dat hij vast zat in Frankrijk. Walter Citrine schakelde daarop zowel de Britse als 
de Amerikaanse overheid in om Schevenels uit Frankrijk te halen. Adjunct algemeen
secretaris G. Stolz was er intussen wel in geslaagd Londen te bereiken en nam onmiddellijk 
contact met het TUC. Verder slaagde een beperkt aantal functionarissen en leidende figuren 
van nationale confederaties, nationale beroepsbonden en IBS er in Londen921 te bereiken, 
waar ze zich onder de hoede stelden van het TUC, die het als zijn opdracht zag « to unite the 
scattered remnants of trades unionism in Europe and to keep alive the ideals of freedom and 
democracy »922. 

Die verzamelde resten omvatten afgevaardigden van de nationale centrales van Frankrijk, 
België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Noorwegen, Polen, en 
Tsjechoslowakije. Het I W zou met deze groepen samenwerken en dus voortaan handelen als 
vertegenwoordiger van de bewegingen in bezet gebied. Daarnaast waren er in Londen veel 
vluchtelingen die een band hadden met een IBS. Formeel waren er van de 24 in 1940 
bestaande organisaties slechts vier in Londen op een reguliere manier vertegenwoordigd : de 
drie IBS met zetel in Engeland (textiel, mijnwerkers, schoenmakers-lederbewerkers,) en de 
ITF, die als enige de overtocht had gemaakt. De andere bevonden zich in bezet gebied, of in 

916 idem 
917 idem 
9i8 jyC^ international Committee, minutes, 5 december 1940 (MRC, TUC-archives 292/915/8) 
919 Volgens het memorandum van Max Zwalf verbleef Schevenels in Vichy. Zelf geeft Schevenels verschillende 
versies. Tegenover het International Committee van het TUC beweerde hij via Limoges naar Bordeaux te zijn 
gegaan. In zijn boek over de geschiedenis van het I W schrijft hij dat hij contacten zocht met de vele 
vluchtelingen in Frankrijk en daarom veel rondreisde in niet-bezet gebied waardoor hij o.a. ook in Vichy kwam. 

Zie : J.P. Le Crom, Syndicats nous voila : Vichy et Ie corporatisme, (Paris, Ed. de 1'Atelier, 1995), J.L. Robert 
(ed.), Syndicalisme sous Vichy, (Paris, Ed. Ouvrières, 1992) 

1 Jaap Oldenbroek van de ITF had er tijdens een vergadering op 29 april 1940 in Amsterdam op aangedrongen 
dat alle IBS met zetel in Nederland hun zetel naar Engeland zouden overplaatsen. Zie briefwisseling van 
Oldenbroek en Wim Spiekman naar aanleiding van de pensionering van deze laatste (IISG, Archief FIET, nr. 12) 
922 Walter Citrine, Two Careers, (London, Hutchingson, 1967), p. 53 
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Zwitserland, waarmee geen communicatie mogelijk was. Zij werden voor zover dit mogelijk 
was vertegenwoordigd door de Britse of in Engeland verblijvende verantwoordelijken. Ten 
slotte nam het IVV de vertegenwoordiging op zich van de 13 normaal functionerende 
confederaties in niet-bezet gebied923, hoewel de communicatie zeer moeilijk zou verlopen. 

Op 15 juli maakte het nieuwe Management Committee van de ITF924 als eerste een stand van 
zaken op en kwam tot de conclusie dat de gehele internationale vakbeweging zowat in elkaar 
was gestuikt en dat de ITF nog de enige actieve organisatie was. Daarom wou de ITF nu 
overwegen om zijn structuren en diensten ter beschikking te stellen van andere groepen dan 
transportarbeiders. De ITF, die van mening was dat haar activiteiten beter in een breder kader 
kon worden opgenomen925, zag zichzelf als de kern van de internationale vakbeweging en 
wou zelf een groot deel van de lasten dragen voor het heractiveren van het I W . De 
Transportarbeidersinternationale had een duidelijk beeld van welke de opdrachten van een 
I W in oorlogstijd zouden moeten zijn. Enerzijds was dit propaganda en versterking van de 
vakbeweging door geografische uitbreiding, anderzijds moest de internationale vakbeweging 
de leiding nemen van de strijd tegen het fascisme en er moest gewerkt worden aan oorlogs- en 
vredesdoelstellingen. De Beroepsinternationales moesten worden gereactiveerd en het I W 
was de aangewezen organisatie om de rechten van de vreemde arbeiders in Engeland te 
verdedigen. Het structurele debat was voor de ITF in dit stadium niet prioritair , de ITF wou 
snel een actieve vakbondsinternationale en was ongeduldig om in actie te komen. 

Snelheid was echter niet de eerste bekommernis van IW-voorzitter Citrine. Een Amerikaans 
waarnemer had ooit over Citrine opgemerkt dat: « The welfare of the British labor movement 
is uppermost in his mind, and explains actions or lack of action which are not always clear to 
others »927. Op een moment van niet aflatende luchtaanvallen en een dreigende invasie was de 
verdediging van het land de eerste prioriteit. Oorlogen worden echter gevoerd door regeringen 
en hun legers, niet door vakbonden. De vakbeweging kon voor zichzelf een rol zoeken op het 
nationale terrein door de oorlogsproductie te stimuleren en te waken over een zekere 
standaard aan sociale rechten en welvaart. Op het internationale terrein kon de vakbeweging 
de politiek van de Britse regering ondersteunen door de bestaande allianties te versterken of 
nieuwe mogelijk te maken. In beide gevallen was er geen duidelijke opdracht voor het IVV en 
dus had het I W geen prioriteit. 

Op 29 augustus 1940 kwamen de in Londen aanwezige vertegenwoordigers van nationale 
centrales en IBS voor het eerst samen in een informeel overleg,« for the purpose of 
considering methods of continuing international activities in present circumstances » . 
Welke deze methodes waren, kon door hen niet vrij worden bepaald. Het I W was voor al 
zijn activiteiten afhankelijk van derden, van het TUC, maar ook van de Britse overheid, die 

923 American Federation of Labor, Trades and Labour Congress of Canada, Confederación de Trabajadores de 
Mexico, Confederation General del Trabajo de la Republica Argentina, New Zealand Federation of Labour, 
Palestine Federation of Labour, British Trades Union Congress, Arbeidernes Faglige Landsorganisajon, South 
African National Joint Committee (bestaande uit de Trades and Labour Council uit Johannesburg en de Cape 
Federation of Labour Unions), Landsorganisationon i Sverige, Chinese Association of Labour, Union Syndicale 
Suisse, Indian Federation of Trade Unions 
924 Het dagelijks beheer was in de ITF in handen van een Management Committee dat, naast het secretariaat, 
voornamelijk bestond uit afgevaardigden van verenigingen uit het land waar zich de zetel bevond. Nadat de ITF 
in 1939 van Nederland naar Engeland was verhuisd, waren dit dus Britten. 
925 ITF, Management Committee, minutes, 15 juli 1940 (MRC, ITF-archives, 159.1.4.12-18) 
926 ITF, Management Committee, minutes, 29 augustus 1940 (MRC, ITF-archives 159.1.4.14) 
927 Biografische nota betreffende Walter Citrine van Lawrence Levin, OSS, 27 maart 1945 (NARA, RG 226 E 
110, B 49, F 498) 
928 TUC, International Committee, minutes, 27 augustus 1940 (MRC, TUC-archives 292/901/5) 



198 

bijvoorbeeld de vrije correspondentie met de centrales in niet-bezet gebied verbood. 
Voorzitter Citrines voornaamste punt op deze vergadering was dat het Britse plan voor de 
incorporatie van de IBS in het IVV nu zonder meer moest worden uitgevoerd. Een subcomité, 
bestaande uit vertegenwoordigers van de IBS929, Citrine en Stolz, kreeg de opdracht een plan 
uit te werken930, dat moest tegemoetkomen aan de wens van het TUC '. 

Het zou echter tot januari 1941 duren voor op een bijzondere zitting van het Uitvoerend 
Bestuur de krijtlijnen werden getrokken voor de oorlogswerking van het I W . Aan deze 
zitting, die plaatsvond in de VS, konden slechts drie leden deelnemen : Walter Citrine, 
William Green en Walter Schevenels. Gezamenlijk beslisten ze dat het I W de in Londen 
aanwezige geëmigreerde arbeiders zou trachten te organiseren, niet alleen op basis van hun 
beroep, maar ook naar nationaliteit, met het oog op hun latere inschakeling bij de 
wederopbouw van de vakbeweging in hun land932. Verder werd beslist dat het IVV in Londen 
zou blijven en dat de nog functionerende nationale centrales, die samen zo'n 12 miljoen leden 
vertegenwoordigden, hun lidgeld volledig moesten betalen . 

De traagheid van het IVV leidde tot nieuwe spanningen met de ITF, die sneller wou gaan en 
actiever wou zijn dan het I W blijkbaar kon of mocht. De ITF vroeg zichzelf af of ze niet 
opnieuw zelf een initiatief moest nemen voor de coördinatie van de internationale 
vakbondskrachten : « we are extremely dissatisfied with the inaction of the IFTU and we 
wonder if we should approach the other ITS with a similar proposal as we have made to the 
IFTU »934. Opnieuw zag het er naar uit dat de ITF zich op het brede terrein zou begeven en 
opnieuw zou dit tot spanningen leiden, temeer omdat het I W intussen wel werkte aan de 
oplossing van een oud dossier, de structurele incorporatie van de beroepsinternationales in het 
I W . Precies het dossier dat voor de ITF geen prioriteit had. Het IVV ging uiteindelijk echter 
gedeeltelijk in op de samenwerkingsvoorstellen van de ITF. Er kwam een gezamenlijk 
tijdschrift, een informatiedienst ten behoeve van de IBS en er werd een nieuw orgaan 
opgericht, dat de leiding van de internationale vakbeweging in handen zou nemen en waarin 
de IBS zouden vertegenwoordigd zijn. 

Dit werd de Emergency International Trade Union Council, die zou bestaan uit alle 
beschikbare leden van het Uitvoerend Bestuur, één afgevaardigde per nationale centrale voor 
Groot-Brittannië, Canada, Argentinië, Palestina, Zweden en Mexico en afgevaardigden van de 
conferentie van de IBS936. De Emergency Council kreeg twee opdrachten, die hoofdzakelijk 
bestonden uit studiewerk : het sociaal en economisch eisenprogramma en de heropbouw van 
de internationale vakbeweging. Voor beide werd een subcomité opgericht. Hieruit bleek 
opnieuw het verschil in karakter tussen de actiegerichte ITF en het I W . Citrine was op dit 
moment echter al een stap verder en voor hem kwam het er op aan om niets te doen dat de 
ontwikkeling van een nieuwe naoorlogse internationale zou hinderen. Studieopdrachten waren 
onschuldig en op structureel vlak werd het terrein geëffend. 

929 J. Oldenbroek (ITF), R. Coppock (hout- en bouwarbeiders), J. Hallsworth (bedienden), L. Evans (Metaal), J. 
Stott (Textiel) 
930 IFTU, Reports of the joint LFTU-ITS meetings, 1940-1941 (HSG, IFTU-archief nr. 207) 
931 Naast dit sub-comité dat de structurele problematiek moest behandelen, kwam er een tweede dat het sociaal 
en economisch programma van de naoorlogse vakbeweging moest voorbereiden. 
932 IFTU, Executive Committee, minutes, 30-31 januari 1941 (MRC, TUC-archives 292/915/8) 
933 Walter Citrine, diaries, tour of America (BLPES, Walter Citrine papers 1/30) 
934 ITF, Management Committee, minutes, 8 februari 1941 (MRC, ITF-archives 159.1.4.16) 
93SIFTU-ITS subcommittee, minutes, 10 juni 1941 (IISG, IFTU-archief nr 207) 
936 Rondschrijven Walter Schevenels, 26 augustus 1941 (IISG, IFTU-archief nr 207) 
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Op 8 mei 1941 vergaderde het subcomité I een eerste maal over de hervormingsvoorstellen. 
Er lag een nota op tafel van Walter Schevenels, die zijn oude integratie-plan opnieuw had 
opgediept. Dit leidde tot ongenoegen bij een aantal IBS, die stelden dat dergelijke 
verregaande beslissingen niet konden genomen worden in dat soort uitzonderlijke 
omstandigheden, waarin overleg met groepen in andere landen onmogelijk was. Citrine drong 
echter aan en stelde dat« vested interests » de plannen in het verleden hadden gesaboteerd. 
Maar nu zijn er geen nationale centrales meer, stelde hij, en dus kunnen er ook geen 
beroepsinternationales meer zijn937. Volgens Citrine waren het enkel Groot-Brittannië en de 
Verenigde Staten die de lasten droegen van de internationale en dus hadden zij het recht om 
de nieuwe organisatie naar eigen inzichten te structureren. Opnieuw kwam zijn 'all-english' 
gevoel boven, toen hij stelde dat sommige landen hun plicht niet hadden gedaan, terwijl de 
Britten en de landen van de Commonwealth dat wel deden. De bestaande activiteiten moesten 
worden gecentraliseerd en welk orgaan er ook werd opgericht, het kon geen tijdelijk statuut 
krijgen, want«that is waiting until the war is over and starting again on the old basis ». 
Citrine gaf toe dat ze formeel geen bevoegdheid hadden om dergelijke hervormingen door te 
voeren, maar was van mening dat«they must show some capacity for leadership » . 

Het duurde uiteindelijk tot de International Trade Union Conference van 23 juli 1942 
vooraleer de Emergency Trade Union Council officieel kon worden geïnstalleerd. De 
samenstelling was zoals Citrine ze had voorgesteld, zij het dat er een extra afgevaardigde voor 
de VS aan werd toegevoegd939. Een voorstel om ook de afgevaardigden van de nationale 
groepen in ballingschap op te nemen werd afgewezen, maar ze kregen wel een adviserende 
stem940. Revolutionair, naar IVV-normen, was de opname van zeven afgevaardigden van de 
IBS. Citrine moest deze keuze verdedigen, want er waren in Londen wel meer dan zeven IBS 
aanwezig. Volgens de IW-voorzitter zouden de beslissingen die nu werden genomen inzake 
de structuren wel eens de oorlog kunnen overleven en moest worden vermeden dat de IBS het 
I W onder controle zouden krijgen941. Daarom werd het aantal mandaten beperkt tot zeven942, 
zodat de IBS voor het eerst structureel deel gingen uitmaken van het I W , maar wel duidelijk 
in een minderheidspositie. Het TUC zette hier een stap in de richting van de integrale 
vakbondsinternationale. Nu nog nieuwe partners zoeken. 

Van bij de start van de Emergency Council was er overeenstemming over de noodzaak de 
deuren van het oude I W open te stellen : « The general feeling is that we should aim at the 
widest possible international unity »943. Op dat moment werd in eerste instantie gedacht aan 
uitbreiding met de christelijke vakbonden, « no political or religious tests would be made a 
condition for affiliation »944. Wat de Sovjetbonden betrof, waren de meningen verdeeld, men 
zou eerst nagaan wat«the real attitude » van de Sovjets was betreffende de internationale 
vakbondseenheid945. Toch was duidelijk dat een nieuw I W niet alleen een organische 

937IFTU-ITS subcommittee, minutes, 27 mei 1941 (IISG, IFTU-archief nr 207) 
938 idem 
939IFTU, International Trade Union Conference, summarised minutes, 23 juli 1942 (IISG, IFTU-archief nr 207) 
940 IFTU-conferentie, Zusammengefasstes Protokoll, 19 maart 1942 (IISG, IFTU-archief nr 207) 
941 IFTU, International Trade Union Conference, summarised minutes, 23 juli 1942 (IISG, IFTU-archief nr 207) 
942 De volgende IBS zetelden in de raad : International Transportworkers Federation, International Federation of 
Textileworkers' Associations, International Metalworkers' Federation, Miners' International Federation, 
International Boot&Shoe Operatives & Leather Workers' Federation, International Federation of Building & 
Woodworkers, International Clothingworkers' Federation. 
943IFTU, Study Committee for the Post-War Reconstruction of the International Trade Union Movement, 
summarised conclusions, 2 november 1942. (MRC, TUC-archives 292c/918.'/2) 
944 idem 
945 IFTU, Committee I, summarised minutes, 3 december 1942 (MRC, TUC-archives 292c/918.'/2) 
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structuur zou hebben, maar ook het breedst mogelijke geografische draagvlak. En in 
februari 1942 had Walter Schevenels het zelfs al over de toekomstige « world trade union 
federation », waarvan het concept in de komende maanden verder vorm zou krijgen . 

Tot begin 1943 ontplooide de Emergency Council weinig activiteit, maar met het keren van 
de oorlogskansen kwam ook het perspectief op de overwinning. Intern ging het werk aan de 
nieuwe structuur verder, hoewel de omvorming van het I W moeizaam verliep en op oude 
tegenkantingen bleef botsen. In april 1943 gaf de Emergency International Trade Union 
Council aan het subcomité de duidelijke instructie dat de « World Federation » moest worden 
gezien als « a central body for the Trade Union Movement », en dat er een « single affiliation 
fee » zou komen. De IBS zouden dus hun financiële autonomie verliezen, hoewel niet werd 
uitgesloten dat sommige IBS, « whose activities are so extensive that they cannot cover their 
expenses with the general rate », bijkomende lidgelden mochten vragen aan hun 
organisaties947. 

Het « project for a world federation of trade unions » werd door de IVV-leiding voorgesteld 
op de samenkomst van de Emergency International Trade Union Council van 23 september 
1943. Nauwelijks enkele weken voordien had het TUC op haar congres van Southport beslist 
om zelf een wereldvakbondsconferentie samen te roepen. Voorzitter Citrine gaf toe dat deze 
werkwijze eigenaardig was, maar beweerde geen tegenstrijdigheid te zien. Beide initiatieven 
liepen volgens hem parallel: «If the world conference can be made a succes no doubt the 
scheme for the World Federation, carefully prepared by the IFTU, will then provide the 
desirable constructive basis for it »948. Dit schema was echter in bepalende mate door de 
TUC-zienswijze geïnspireerd. Nieuwe formules werden geïntroduceerd als antwoord op de 
onvrede van het TUC met een aantal aspecten van het IVV uit het verleden of als tactische zet 
naar de toekomst. Het Europees centralisme bijvoorbeeld, dat de Britten zo had gestoord, zou 
ook structureel worden aangepakt. De toekomstige internationale vakbeweging zou 
« continental or regional sub-federations » oprichten, die ook buiten Europa een meer 
permanente aanwezigheid moesten garanderen. De nieuwe internationale vakbeweging zou 
ook pluralistisch worden in de zin dat meer dan één nationale centrale per land zou worden 
toegelaten, «if a real World Federation was wanted it must be tried to get all the outsiders 
inside » en «the differences between the Russians and the Americans are to be bridged as 
well as those with the Christian Unions »949. Daarmee werd ook de politiek-ideologische 
drempel verlaten, die het I W zijn gesloten karakter had gegeven. Een politiek-neutrale 
internationale vakbeweging was voor het TUC de enige manier om ondanks de grote 
ideologische tegenstellingen samen te werken in één structuur. De politieke aanhorigheid 
mocht geen criterium meer zijn, « organizations must be looked at on their merits from the 
trade union point of view ». Verder zouden de IBS worden geïncorporeerd en omgevormd tot 
International Trade Departments950. 

946 TUC, interne nota aan het International Committee, februari 1942 (MRC, TUC-archives 292/915.5/8) 
947 TUC, intern rapport betreffende Emergency International Trade Union Council, 19 april 1943 (MRC, TUC-
archives 292/915.8) 
948 IFTU, Emergency International Trade Union Council, summarised minutes, 23 september 1943 (MRC, TUC-
archives 292/915.8) 
949 TUC, intern rapport betreffende Emergency International Trade Union Council, 19 april 1943 (MRC, TUC-
archives 292/915.8) 
950 IFTU, Emergency International Trade Union Council, summarised minutes, 23 september 1943 (MRC, TUC-
archives 292/915.8) 
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Het was opnieuw de ITF die hiertegen het scherpst reageerde. De nieuwe algemene secretaris, 
Jaap Oldenbroek951 sprak dezelfde taal als zijn voorganger Fimmen en verweet het IVV dat 
het« always regarded itself as the exclusive policy-making head of the movement, refusing 
the I.T.S. any opportunity to participate in the international decisions »952. Citrine van zijn 
kant verweet de ITF dat«they had not been and were not content with the functions and 
prerogatives of a purely transportworkers federation ». Oldenbroek bleef er echter bij dat de 
ITF « would not be able to adopts the scheme in its present form. »953. Het kwam niet tot een 
oplossing en Schevenels en Citrine dreven hun zin door en begonnen te werken aan een nieuw 
wereldvakverbond. Tegen het voorjaar van 1944 was het ontwerp rond, zonder dat er aan de 
verzuchtingen van de ITF tegemoetgekomen was. 

De IVV-vakbondsgroepen in ballingschap 

Reeds voor het uitbreken van de oorlog hadden diverse vakbondsgroepen in ballingschap zich 
georganiseerd onder de koepel van het r W . De oudste groep was de Italiaanse, gevolgd door 
de Duitse, de Oostenrijkse en de Tsjechische groepen. Na de invasies van Noorwegen, Polen, 
Nederland, België en Frankrijk, werd Groot-Brittannië het toevluchtsoord van vluchtelingen 
uit deze landen. 

Er rees een probleem rond de vraag wie deze in Engeland verblijvende vakbonden in 
ballingschap precies vertegenwoordigden. In principe konden zij enkel aanspraak maken op 
de vertegenwoordiging van hun leden die eveneens in Engeland verbleven en waren ze in 
vakbondstermen dus minuscule organisaties. Het TUC, dat tijdens de Eerste Wereldoorlog 
tegenstander was geweest van afzonderlijke nationale groepen en slechts node aan Belgische 
metaalarbeiders had toegestaan zich op basis van afkomst te organiseren , aarzelde ook nu 
om af te wijken van zijn traditioneel organisatiepatroon. Met de Britse beroepsbonden en het 
TUC werd daarop een compromis bereikt dat alle in Groot-Brittannië actieve vreemde 
arbeidskrachten in principe bij hun Britse beroepsbond moesten aansluiten, maar dat ze 
daarnaast ook naar nationaliteit zouden worden georganiseerd955. Van echte vakorganisaties 
was echter geen sprake « The functions of the National Trade Union Groups are of a social, 
educational and provident character »956. Een belangrijke overweging om migranten te 
organiseren op basis van hun nationaliteit was de voorbereiding van de naoorlogse 
wederopbouw van de vakbeweging in de diverse bezette landen: « At the end of the war 

951 Jacobus Hendrik Oldenbroek (1897 - 1970) : Internationaal vakbondsfunctionaris. Werd als klerk lid van de 
Nederlandse bediendenbond die geleid werd door Edo Fimmen. Toen Fimmen secretaris werd van het I W 
bezorgde hij Oldenbroek er een administratieve functie. In 1921 maakte hij de overstap naar de ITF waar hij zijn 
nauwe samenwerking met Edo Fimmen verder zette. Na de dood van Nathans in 1938 werd hij adjunct algemeen 
secretaris. In 1939 volgde hij de ITF naar Engeland waar hij geleidelijk het werk van de zieke Fimmen overnam. 
Bij diens dood in 1943 werd hij dienstdoend algemeen secretaris. Tijdens de oorlog speelde hij met de ITF een 
actieve rol en werkte nauw samen met de Amerikaanse geheime dienst, de OSS. In 1946 werd hij officieel 
algemeen secretaris van de ITF en in 1949 werd Oldenbroek de eerste algemene secretaris van het IWV. In 
1960 nam hij ontslag ingevolge een conflict met de Amerikaanse vakbeweging. 
952 idem 
953 idem 
954 Geert Van Goethem, "Tussen front en fabriek : de Centrale der Belgische Metaalbewerkers in Engeland 
tijdens de Eerste Wereldoorlog", in Roodgloeiend. Bijdragen tot de geschiedenis van de Centrale der 
Metaalbewerkers van België, (Gent, Amsab, 1990), pp. 217 - 239. 
955IFTU, Report on activities 1940-1941 (MRC, TUC-archives 292/915.8) 
956 Nota van de Amerikaanse Ambassade in Londen, 8 oktober 1942 (National Archives RG 59, Great Britain 
841.00B/201) 
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persons organised in these groups will be in a position to form the nuclei of an independent 
Trade Union Movement in their respective countries »957. Het was dus zaak om te werken met 
betrouwbare elementen en communisten buiten te houden. Het I W deed dit door 
bijvoorbeeld geen lid te aanvaarden zonder peterschap van twee bekende sociaal
democraten95 . 

Uiteindelijk zouden er « Foreign National Trade Union Groups » komen van Belgische, 
Franse, Tsjechische, Duitse, Oostenrijkse, Poolse, Noorse959 en Spaanse vluchtelingen. Het 
grootste centrum was het Belgische met in 1941 ongeveer 1.500 leden, een ledental dat tegen 
1944 steeg tot 4.000960. De overige groepen hadden aanvankelijk slechts enkele tientallen 
leden, en tegen het einde van de oorlog groepeerden ze alle samen eveneens ongeveer 4000 
leden. 

Politiek gezien was het Duitse centrum echter het belangrijkste. De aanwezigheid van Duitse 
vluchtelingen in Engeland stelde specifieke problemen, niet in het minst door de spionage-
psychose die er heerste. In Londen hadden de Duitse immigranten, zelfs de anti-nazi 
activisten, het dan ook bijzonder moeilijk961. Ook de Duitsers die zich onvoorwaardelijk 
engageerden in het ondergrondse werk tegen Hitler leden onder dit klimaat van algemeen 
wantrouwen. Toen Hans Gottfurcht in Londen aan zijn organisatiewerk wou beginnen en 
hierover een gesprek vroeg met Citrine, liet deze via zijn secretaris, en tot grote 
verontwaardiging van Gottfurcht liet weten dat: « Sir(!) Walter Citrine .. .will be fully 
engaged for some time ahead » 62. 

De strijd onder de Duitse immigranten rond het vertegenwoordigingsrecht van de Duitse vrije 
vakbeweging, die reeds voor de oorlog zo scherp was gevoerd, werd ook tijdens de Londense 
ballingschap voort gezet. Twee namen stonden centraal: Walter Auerbach voor de ITF en 
Hans Gottfurcht voor de Britse afdeling van de ADG963. De relaties tussen beiden waren een 
afspiegeling van de onderlinge relaties van hun onderscheiden organisaties de ITF en het 
I W . 

De discussie over de vraag of er behoefte was aan een overkoepelende Duitse organisatie in 
ballingschap, herhaalde zich bij de aanvang van de oorlog. De ITF en zijn medewerker 
Auerbach waren tegen, terwijl Hans Gottfurcht alles in het werd stelde om een dergelijke 
koepel mogelijk te maken en te laten erkennen door het I W . Tegen Gottfurchts 'Londener 
Vertretung der Freien Arbeiter', richtte Auerbach met de steun van Oldenbroek de 
'Gewerkschaflichte Freiheitsbund gegen das Hakenkreuz ' op, als rivaliserende en eveneens 
vrij algemene organisatie. Auerbach stelde aan Gottfurcht voor om samen te werken « Auf 
Grundlage der Gleichberechtigung ». Indien daar niet op werd ingegaan « dann sehen wir uns 

957IFTU, Report on activities, 1940-1941 (MRC, TUC-archives 292/915/8) 
958 Nota van de Amerikaanse Ambassade in Londen, 8 oktober 1942 (National Archives RG 59, Great Britain 
841.00B/201) 
959 De Noorse centrale was een buitenbeentje in dit kader. De Noorse vloot was namelijk voor een groot deel 
kunnen vluchten en er verbleven vele duizenden Noorse zeelui in Groot-Brittannië. De Noorse vakbeweging in 
ballingschap kon op die manier haar statuut als regulier IW-lid behouden. 
960 IFTU, Report on activities, 1943-1944 (MRC, TUC-archives 292/915/8) 
961 A. Glees, Exile Politics during the Second War: the German Social Democrats in Britain, (Oxford, Univ. 
Press, 1982) 
962 Hans Gottfurcht aan Walter Auerbach, 2 november 1939 (AdsD, Walter Auerbach, Mappe 22) 
963 Na de dood van Schliestedt in 1938 werd de naam GEADE vervangen door ADG (Auslandvertretung der 
Deutschen Gewerkschaften). De representativiteit van deze organisatie was echter een punt van discussie binnen 
de Duitse migrantengemeenschappen. Al snel werd de ADG daarom verplicht om zijn naam te wijzigen in het 
meer bescheiden 'Londener Vertretung der Freien Arbeiter'. 
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gezwungen, selbstandig vorzugehen. Ich sehe durchaus ein, dass wir in solchen Fallen nicht 
nur die Transportarbeiter, sondern auch andere Arbeiter erreichen werden, ja, uns sogar an 
diese wenden mussen » 64. De reden voor deze harde taal was de ontgoocheling door de 
mislukking van het ondergrondse werk tegen Hitler en « Die unqualifizierbare Praxis des sich 
A.D.G. nennenden Vereins, die jahrelang die Deutschlandarbeit behinderte » 65. 

Na het uitbreken van de oorlog op het Westelijke front, werden vele Duitse vluchtelingen in 
Groot-Brittannië, onder wie Hans Gottfurcht, in een kamp geïnterneerd. Auerbach, zelf niet 
geïnterneerd, deed in de tussentijd vergeefse pogingen om zijn organisatie te laten erkennen 
door het IVV. Na de vrijlating van Gottfurcht werd het dispuut opgelost tijdens een 
bijeenkomst op 12 februari 1941 waarop het terrein werd verdeeld volgens het oude I W -
recept: de Freedom League zou de beroepsorganisaties vertegenwoordigen, « der 
Représentanten illegaler Deutscher freigewerkschaftlicher Betriebsorganisationen », terwijl 
het rVV een interprofessionele koepel zou erkennen966. Dit werd dan de Landesgruppe 
Deutscher Gewerkschafter in Gross-Britannien, die door het I W werd opgericht naar 
analogie van de andere nationale organisaties. Hans Gottfurcht werd de leider van deze groep 
en bleef tot ontgoocheling van Auerbach het rechtstreekse aanspreekpunt van het I W . 

De verhouding tussen het I W en zijn Duitse leden verkilde echter sterk nadat het I W op 11 
december 1942 een publiek protest tegen de jodenvervolging in Duitsland lanceerde, waarin 
het zijn « horror and revulsion at this abominable crime upon the defenceless Jewish people » 
uitsprak. Het I W voegde eraan toe dat het tot dan niet had kunnen geloven dat voormalige 
Duitse vakbondsmensen, dit ook passief konden laten gebeuren. « But time is passing and 
there have been no signs of German workers muting up any active resistance and it is 
becoming more and more difficult to maintain our attitude. Without such evidence of 
resistance to these outrages it will be impossible for the civilised world, including organised 
labour, to acquit them of responsibility for these horrible crimes » . 

Deze woorden vielen bijzonder slecht bij de Duitse vakbondsgroep in Londen, die erop wees 
dat de arbeiders in Duitsland evengoed slachtoffers waren van het nazi-regime. De Duitse 
vluchtelingen drukten hun verbondenheid uit« mit unseren von der Hitler-Diktatur 
unterdruekten Genossen in Deutschland »968. De oorlog begon in Groot-Brittannië zeer zwaar 
te wegen en de neiging om het hele Duitse volk als schuldige te gaan beschouwen vond ook 
zijn weerklank in de internationale vakbeweging969. 

'If Britain dies, who else will live 7 ,970 

964 J. Oldenbroek aan H. Gottfurcht, 15 april 1940 (AdsD, Hans Gottfurcht, Box 2) 
965 Walter Auerbach aan Hans Gottfurcht, 6 februari 1940 (AdsD, Walter Auerbach, Mappe 15) 
966 Notulen van vergadering Duitse vakbondsvluchtelingen in Engeland, 12 februari 1941 (AdsD, Walter 
Auerbach, Mappe 23) 
967IFTU, Uitvoerend Bestuur van 11 december 1942 (AdsD, Hans Gottfurcht, Box 21) 
968 Resolutie van het Trade Union Center for German Workers, 20 december 1942 (AdsD, Hans Gottfurcht, Box 
21) 
969 Het zogenaamde Vansittartisme. Genoemd naar de Britse diplomaat Lord Vansittard, die geen onderscheid 
maakte tussen het Duitse volk en zijn leiders. Volgens de doctrine van Vansittart hadden de opeenvolgende 
militaire agressies van Duitsland al sinds de tijd van de Frans-Duitse oorlog van 1870 de volledige steun van de 
Duitse bevolking. Hij pleitte daarom voor de permanente demilitarisering van Duitsland. Uit de IW-resoltuie 
blijkt Het I W en het TUC tot grote ontgoocheling van de Duitse vluchtelingen hierin een eind in meeging. 
970 Jack Carney aan Jay Lovestone, 5 december 1940, geciteerd door Ted Morgan, A Covert Life...,o.c. , p . 136. 
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De internationale vakbeweging was tijdens de Tweede Wereldoorlog nog meer verbonden 
met haar voedstervader, het TUC, dan ervoor. Die TUC was echter, net als de rest van het 
land, betrokken in een existentieel conflict en vocht in eerste instantie samen met de andere 
Britse krachten voor de redding van de natie en haar instellingen. De vraag bij het begin van 
de oorlog was niet zozeer of, maar eerder hoelang Groot-Brittannië alleen weerstand zou 
kunnen bieden tegen Duitsland. De Britten zochten dan ook hulp waar het kon, en het TUC 
stelde zijn internationale contacten in het kader van dit streven. De eerste en meest evidente 
partner voor Engeland waren de Verenigde Staten, en dus besliste het TUC om Walter Citrine 
naar de AFL-conventie van november 1940 in New Orleans te sturen971. 

Het TUC diende voorzichtig te handelen en alles moest gebeuren in overleg met de Britse 
regering. Het uitsturen van een vakbondsdelegatie naar de VS werd door de regering niet 
afgeraden, maar het TUC diende dit zelf te betalen « so that the deputation could honestly say 
that they were proceeding on a mission of their own »972. Volgens de Britse ambassade in 
Washington werden de Engelsen in de VS immers gewantrouwd, omdat ze ervan verdacht 
werden de Amerikanen te willen betrekken in de oorlog973. Ook binnen de Amerikaanse 
arbeidersbeweging bestond er een sterke anti-oorlogstendens, met op kop de communisten, 
die campagne voerden onder het motto « The Yanks Aren't Coming » . 

Walter Citrine was echter geen onbekende in de VS en allicht was hij een van de weinigen die 
een AFL-conventie zo rechtstreeks om Amerikaanse steun kon vragen. Hij hield een sterk 
pleidooi voor de Amerikaanse herbewapening en schetste de steun van de Britse 
arbeidersbeweging aan de oorlogsinspanningen. Hoelang het land weerstand zou kunnen 
bieden zou immers afhangen van « our capacity to hit back »975. Daarom drong hij aan op 
materiële hulp vanuit de VS, met als dramatisch hoogtepunt van zijn redevoering : « we want 
planes, planes, and more planes »976. Door niet onmiddellijk aan te dringen op een militaire 
participatie van de Amerikanen, maar vooral hulp te vragen, sloot hij nauw aan bij het 
pleidooi van degenen binnen de Amerikaanse vakbeweging die wilden dat de VS de Britten 
hielpen. Onder hen ook Jay Lovestone : « I have in mind giving planes and technical 

977 

assistance» . 

Citrines woorden wogen, want het was duidelijk dat via Citrine ook de Britse regering aan het 
woord was. President Roosevelt vroeg de Secretary of Labor, Jane Perkins, expliciet om een 
kopie van Citrine's speech, die zelfs werd besproken op de kabinetsraad van 29 november978. 
Na de AFL-conventie startte Citrine een rondreis door het land en had later ook nog een 
bespreking met Roosevelt, waarvan de inhoud niet bekend is979. De trip van Citrine naar de 
VS was een succes. Hij was er zelf van overtuigd dat hij erin gelukt was de Amerikaanse 
publieke opinie te sterken in «the desire to render every possible material aid towards the 
defeat of Nazism and Fascism »980. Er waren ook onmiddellijk concrete resultaten want op 6 

971 TUC, rapport aan het International Committee, 23 juli 1940 (MRC, TUC-achives 292/910/2) 
972 Briefwisseling tussen Ben Tillet en de Britse regering (PRO, Prem 1/433) 
973 

974 

Briefwisseling tussen Ben Tillet en de Britse regering (PRO, Prem 1/433) 
Ted Morgan, A Covert Life..., o.c., p. 133 

975 Walter Citrine, My American Diary, (Londen, G. Routledge & Sons, [1941]), p. 351 
976 Walter Citrine, My American Diary, o.c, p. 348 
977 Ted Morgan, A Covert Life...,o.c, p 134. 
978 Jane Perkins aan F.D. Roosevelt, 30 november 1940 (Franklin Roosevelt Library, office files) 
979 In zijn dagboeken geeft Citrine geen bijzonderheden over het gesprek met de president en ook de president 
zelf hield geen verslagen bij van wat in zijn bureel werd gezegd. 
980 AFL, Executive Council, minutes, januari 1941 (GMMA, AFL-CIO archives) 
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januari 1941 werd, in aanwezigheid van Citrine, het « American Labor Committee to Aid 
British Labor » opgericht. Dit comité, dat een onderdeel was van de Labor League for Human 
Rights, stelde zich tot doel om via contributies bij AFL bonden hulpgoederen aan te kopen, 
die dan via het TUC zouden worden verdeeld 

Het Anglo-Sovjet Trade Union Committee 

De inval in de Sovjet-Unie van juni 1941 verlichtte de druk van de Duitsers op Groot-
Brittannië. Op de Britse publieke opinie982, die een Duitse invasie nu minder moest vrezen, 
had dit volgens Walter Citrine als effect dat de voorheen sceptische houding tegenover de 
militaire mogelijkheden van Rusland «transformed themselves into a high state of almost 
unreasoning admiration »983. Het gevolg was dat in Groot-Brittannië allerhande publieke 
steunmamfestaties voor de Sovjet-Unie ontstonden. De Britse vakbeweging werd zelfs door 
de Britse regering aangemaand om zich aan te sluiten bij deze publieke steunbetuigingen en 
«the thesis of Anglo-Russian cooperation within the terms of the Prime Minister's 
broadcast. »984. Het TUC, dat aanvankelijk afwijzend stond, voelde echter ook de druk van de 
eigen achterban985 en zocht een manier om hieraan te voldoen. Conform de TUC-traditie was 
dit het aanknopen van een bilateraal contact, dat werd geformaliseerd in een comité. Walter 
Citrine richtte zich daarop tot«the highest possible source » om er zich van te verzekeren dat 
«the Government would cordially approve the step he had in mind »986. Hij verkreeg de 
goedkeuring en daarom besliste de General Council van het TUC op 28 augustus 1941 om 
een gebaar van goede wil te maken richting Sovjet-Unie en hen het voorstel te doen een 
Anglo-Sovjet Trade Union Committee op te richten987. Ook de oprichting van dit comité 
kaderde dus in de ondersteuning van de oorlogsinspanningen van het land en moest gezien 
worden als een uiting van de « wide appreciation of the magnificent fight being put up by our 
Russian allies »988. Het TUC was echter de ervaringen van het vorige comité van 1926-1927 
niet vergeten en stelde dat «there was to be no interference by either party in the internal 
trade union affairs of the other » 89. 

In december 1941 reisde een TUC-delegatie dan onder leiding van Walter Citrine naar het 
belegerde Moskou. Het transport werd verzorgd door de Britse regering, die onder andere een 
oorlogsschip ter beschikking stelde990. In Moskou ontmoette Citrine, naast een delegatie van 
de Russische vakbonden eveneens minister van Buitenlandse Zaken Vjatsjeslav Molotov. De 

981 Amercan Labor Committee to Aid British Labor, registratieaanvraag, 6 januari 1941 (NARA, RG 220, 
President's War Relief Control Board, box 8) 
982 Zie hierover : Victor Silverman, 'Popular Bases of the International Labor Movement in the United States and 
Britain, 1939-1949', International Review of Social History, (38), 1968, pp. 301-320. 
983 AFL, Executive Council, minutes, 13-22 mei 1942 (GMMA, AFL-CIO archives) 
984 Vraag van Duff Cooper, Britse ministerie van Informatie aan Walter Citrine, geciteerd in P. Weiler, British 
Labour and the Cold War, (Stanford, University Press, 1988), p. 55. 
985 Toen de Britse regering bekendmaakte dat de totale productie van de Britse wapenindustrie van de laatste 
week van september 1941 naar Rusland zou worden gestuurd, was dit genoeg om de tanende productiecijfers in 
één klap met 20 % te verhogen (Victor Silverman, ox., p. 314.) 
986 AFL, Executive Council, minutes, 13-22 mei 1942 (GMMA, AFL-CIO archives) 
987 TUC, General Council, minutes, 28 augustus 1941 (MRC, TUC-archives 292/20/7) 
988 Nation Council of Labour aan Clement Attlee, 11 september 1941 (Bodleian Library, MS Clement Attlee, fol. 
70) 
989 Walter Citrine, verslag van bezoek aan Rusland, 1941 (BLPES, Walter Citrine Papers, 1.32) 
990 War Cabinet, minutes, 2 oktober 1941 (PRO, Foreign Office/371/29640) 
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TUC-delegatie moest echter vluchten uit Moskou. Samen met de Sovj et-regering trokken ze 
naar Kuibysjev, waar Citrine een lang onderhoud had met Molotov. Molotov drong er bij 
Citrine op aan dat de Britten de Sovj et-Unie militair te hulp zouden komen, door het zenden 
van troepen of door het openen van een tweede front. Citrine « undertook to communicate to 
Mr. Churchill a detailed account of the interview »991. In Kuibysjev werd ook formeel een 
akkoord gesloten over de oprichting van het Anglo-Sovjet Committee, dat onmiddellijk een 
afspraak maakte voor een eerste vergadering enkele weken later in Londen. 

In deze fase van de oorlog stelde Citrine zich dus op als een rechtstreekse gezant van de Britse 
regering, een niet-officieel diplomaat, van wie zijn gesprekspartner echter wist dat hij 
rechtstreeks toegang had tot het kabinet. In de komende maanden zou Walter Citrine naar 
eigen zeggen trouwens de voetmat van Whitehall (Foreign Office), zowat versleten hebben . 
Hij onderhield een goede persoonlijke relatie met eerste minister Churchill, hetgeen hem 
echter in de ogen van een aantal opponenten in eigen kring nog meer verdacht maakte dan hij 
al was sinds zijn verheffing in de adelstand. Vooral met minister van Arbeid, Ernest Bevin, 
werd de relatie slecht. Bevin was niet alleen minister maar ook topman van de Transport and 
General Workers Union en de ITF. De persoonlijke rivaliteit tussen Bevin en Citrine zou dan 
ook een element van belang worden in de moeilijke relatie tussen IVY en ITF. 

Toen de Russische delegatie op 29 december in Londen aankwam, was ze vergezeld van de 
Britse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Eden en de Sovj et-ambassadeur in 
Engeland, Ivan Maiskii. Ook het programma en de verdere ontvangst van de Russische 
vakbondsdelegatie was een regeringszaak. Er kwam een rondreis door het land, die de 
Russische delegatie in talloze fabrieken bracht en die een hoogtepunt kende in Albert Hall in 
de aanwezigheid van 5.000 TUC-afgevaardigden. 

Het TUC zag voor dit Anglo-Sovjet committee drie opdrachten : het uitwisselen van 
informatie, waarmee misverstanden moesten worden voorkomen, het versterken van de 
invloed op hun respectieve regeringen over de manier waarop de oorlog moest worden 
gevoerd en de voorbereiding van de naoorlog993. Eigenlijk was hét belangrijkste doel het 
helpen doorbreken van het internationale isolement van de Sovjet-Unie om te vermijden dat 
de Russen een afzonderlijke vrede met Duitsland zouden sluiten. De keuze om met de 
Russische communisten samen te werken, limiteerde echter de vrijheid van spreken van het 
TUC. Citrine, die na vorige bezoeken zeer negatieve verslagen had gepubliceerd zowel over 
de economische als de politieke realiteit in de Sovjet-Unie9 4, werd nu plots, na zijn bezoek 
van 1941, lyrisch over het«industrieel mirakel», dat hij er had kunnen bewonderen995. 
Bovendien werd de Sovj et-vakbeweging nu een volwaardige partner van de Britten, die zich 
niet zouden kunnen verzetten tegen een eventueel lidmaatschap van het I W , hoewel dit in de 
gegeven omstandigheden niet aan de orde was. 

Het Anglo-American Committee 

TUC, intern rapport van W. Citrine betreffende zijn bezoek aan Rusland (MRC, TUC-archives 292c/918.1/l) 
Walter Citrine, Two Careers, o.c, 117 
idem, p. 118 
Walter Citrine, I Searched for Truth in Russia, (London, Routledge, 1936) 
Peter Weiler, British Labour and the Cold War, o.c., p. 58 
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Toen na Pearl Harbour op 7 december 1941 ook de VS in de oorlog traden, opende dit nieuwe 
mogelijkheden voor de internationale activiteiten van het TUC. Voor het TUC, dat zijn 
relaties afstemde op de oorlogsallianties, betekende dit dat het Anglo-Sovjet committee moest 
worden uitgebreid met partners uit de VS. De Sovjet-delegatie, die op dat moment in 
Engeland verbleef, was het daarmee eens. Walter Citrine speelde zelfs met de idee om nog 
verder te gaan en het comité uit te breiden met de vakorganisaties van alle geallieerde landen, 
zonder dat dit echter mocht uitmonden in « a rival IFTU » 

De vraag rees echter met welke partner in Amerika moest worden samengewerkt. De 
vakbeweging in de VS was ondanks de oorlog sterk verdeeld. AFL en CIO bleven zich 
onverzoenbaar opstellen, en daarnaast waren er nog een aantal niet onbelangrijke 
onafhankelijke bonden, waarvan de Brotherhood of Railwayworkers de grootste was. Het 
TUC was van mening dat, gezien de historische banden, elke eventuele samenwerking met 
organisaties uit de VS via de AFL moest lopen. De Sovjet-delegatie kantte zich niet tegen een 
mogelijke samenwerking met de haar vijandige AFL, integendeel « Shvemik said that the 
participation of the AFL in the work of the committee would be of great political 
significance »997. Beide waren het er ook over eens dat ook het CIO bij het initiatief moest 
betrokken worden. Het TUC wou hierin echter zeer voorzichtig handelen en niet de indruk 
wekken om partij te kiezen in het intern Amerikaanse conflict. Doel van de operatie was het 
gewicht van de vakbeweging op het internationale forum te versterken : « we intend that the 
voice of the Trade Unions shall be heard in the formation of any peace treaty or in any post 
war reconstruction »998, want« we are not going to be treated by any government as a sort of 
poor relative, to be kicked in the background except when it suited the government to call us 
into the foregrounds »999. 

Dit was het eigenlijke beginpunt van de nieuwe wereldomvattende structuur. Meteen zouden 
echter ook de problemen opduiken die een koude oorlog aankondigden en die de gewenste 
eenheid onmogelijk zouden maken. De AFL was zich goed bewust van het belang van wat er 
nu stond te gebeuren en besprak de te volgen strategie op haar Executive Council van mei 
1942. Voor het eerst sinds 1934 domineerde een internationaal onderwerp de agenda van de 
AFL. 

De AFL had het immers niet zo begrepen op samenwerking met de Russen. Haar reactie op 
het voorstel van Citrine voor de oprichting van een Anglo-American-Sovj et committee was 
voorzichtig, maar toch zeer standvastig. Volgens de AFL bestond er in Rusland gewoonweg 
geen autonome vakbeweging en ze verwezen hierbij naar de uitspraken die Citrine hierover in 
een recent verleden had gedaan. Het samenwerkingsverband dat het TUC hen voorstelde 
impliceerde dus in feite een samenwerking met de Communistische Partij, hetgeen voor de 
AFL simpelweg ondenkbaar was. 

Dit was niet alleen de reactie van de onwrikbare conservatieven maar ook van oude 
bondgenoten in de strijd tegen het fascisme, zoals David Dubinsky, die evenwel ook even 
overtuigde anti-communisten waren. Wat de Britten wilden was volgens de AFL-top 
gevaarlijk, want het zou « certainly strengthen the Communists »' . Ook Robert Watt, de 

Walter Citrine, Visit to America, diary (BLPES, Walter Citrine Papers 1/33-35) 
997 Walter Citrine, Two Careers ,o.c, p. 118 
998 Walter Citrine, Visit to Russia, diary (BLPES, Walter Citrine papers, 4.10) 
999 Tafelrede van Walter Citrine in het Capitol Hill Hotel, New york, 26 december 1941 (Kneel center, David 
Dubinksy Papers, 57802 box 78 ff "d) 
1000 W a l t e r citrine, visit to America (BLPES, Walter Citrine papers 1/33-35) 
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AFL-vertegenwoordiger in Europa was van dezelfde mening : « if the AFL subscribed to this 
kind of machinery, the A.F. of L. would be in a position whereby they would have to at least 
consider favorably the affiliation of the Sovjet Trade Union movement not only with the 
IFTU but with the ILO »1001. 

Voor Citrine en het TUC was het echter, gezien de ontwikkelingen van de oorlog, « the 
common sense thing to carry this association a step further »1002 en hij trachtte de AFL er van 
te overtuigen dat een dergelijk samenwerkingsverband een belangrijk instrument zou zijn « in 
developing succesfully the prosecution of the war »1003. De Britten konden rekenen op het 
begrip van AFL-voorzitter Green : «their situation is desperate and this is a question of 
supporting a nation associated with them in this fight against a tremendous power »1004. Dit 
impliceerde echter niet dat de AFL op het voorstel kon ingaan : « we could not explain to our 
people how and why we would join with Sovjet Russia ». Ze wilden echter ook niet« brutally 
NO » zeggen en daarom werd een tussenformule voorgesteld : er zou een Anglo-American 
Trade Union Committee opgericht worden, naast het Anglo-Sovjet comité, waardoor het 
TUC dus als een soort van go-between dienst zou doen tussen Amerikanen en Sovjets. Van 
een rechtstreekse samenwerking met de Russen kon voor de AFL geen sprake zijn. Voorzitter 
Green voegde eraan toe : « we have not said the door is closed, we have said nothing that is 
bitter or that might give offense »1005. 

Hoewel Citrine niet onverdeeld gelukkig was met het antwoord van de AFL, diende er zich 
toch een perspectief aan voor een oplossing, maar dan moest de AFL ermee akkoord gaan dat 
ook de andere Amerikaanse bonden tot het comité konden toetreden. Dit was echter een 
interne Amerikaanse aangelegenheid en de AFL had aan het TUC duidelijk laten verstaan dat 
« it would create a feeling of apprehension »indien het TUC officieel met het CIO contact 
zou nemen1006. Er kwam echter geen formele weigering van de AFL, integendeel, in hun 
persmededeling lieten ze een opening naar de andere « bona fide » Amerikaanse 
vakbonden1007. Ook informeel werd Citrine te verstaan gegeven dat de AFL het CIO niet zou 
uitsluiten van het comité. 

De AFL had met haar voorzichtig antwoord Citrine op het verkeerde been gezet. Haar 
houding was allicht ingegeven door het feit dat ze zeer goed besefte dan haar Britse 
bondgenoot zich in een moeilijke positie bevond en dat zijn opdracht veel breder was dan die 
van een vakbondsman: « Citrine's proposal has received the approval of the British Prime 
Minister/.. ./it was with this understanding that Mr. Citrine made the trip to Russia and the 
Russians came to Great Britain for a conference, and then in accordance with the 
understanding reached, Mr. Citrine came to the United States with the full knowledge and 
approval of the Prime Minister of Great Britain »1008. Ook in zijn privégesprekken had Citrine 
dit te verstaan gegeven « Citrine had a very charming smile. He told us quite plainly that it 
was government policy »1009. De AFL-leiding besefte dus zeer goed dat Citrine naar de VS 
kwam als niet officieel-vertegenwoordiger van de Britse regering, met een duidelijk missie, 

1001 AFL, Executive Council, minutes, 13-22 mei 1942 (GMMA, AFL-CIO archives) 
1002 idem 

idem 1003 

1004 idem 
1005 idem 
1006 Walter Citrine, visit tot America (BLPES, Walter Citrine papers 1/33-35) 
1007 Walter Citrine, diaries (BLPES, Walter Citrine papers 4.10) 
loos A F L^ E x e c u t i v e council, minutes, 13-22 mei 1942 (GMMA, AFL-CIO archives) 
1009 David Dubinsky, A Life With Labor, o.c, p. 246. 
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die functioneel was in de oorlogsstrategie van de Britten1010. Een totale afwijzing was dus niet 
op zijn plaats. 

Ook in de VS had Citrine toegang tot de hoogste kringen. Zijn pleidooi voor samenwerking 
met de Sovjets vond gehoor bij de Amerikaanse regering en president Roosevelt. Citrine ging 
zijn plannen met Roosevelt bespreken. Die verklaarde er zich voorstander van en gaf zelfs de 
suggestie om het comité uit te breiden met de Chinese vakbeweging1011. Naar 
vakbondsnormen was dit een hilarisch voorstel, maar militair-strategisch dacht Roosevelt 
natuurlijk in andere termen. Hoe dan ook er kwam verder niets van en ook de president 
ondernam geen actie, want hij wilde zich in het wespennest die de relatie AFL - CIO was niet 
openlijk mengen. 

Citrine zat er echter middenin en besefte het te laat. De bom barstte nadat het voorstel om het 
Anglo-American Trade Union Committee uit te breiden met vertegenwoordigers van de 
andere Amerikaanse bonden binnen het AFL-bestuur geen meerderheid haalde. Ondanks een 
pleidooi van William Green dat dit comité zich niet zou bezighouden met vakbondszaken, 
maar enkel tot doel had « of doing something to further the war effort »1012, verwierp een 
meerderheid van zijn bestuur het voorstel. Het TUC kwam nu van alle kanten onder druk : de 
Sovjets waren « very deeply aggrieved »1013 en het CIO en de Brotherhood of 
Railwayworkers beschuldigden het TUC van « a very unbrotherly act »1014. Dit maakte ook de 
Britse regering ongerust, want«the CIO, whose membership is drawn largely form the vital 
war industries, is more important to our cause than that of the A.F.L. »1015. Bovendien kwam 
het Britse initiatief op een moment dat de Amerikaanse regering trachtte te bemiddelen tussen 
CIO en AFL, en nu stonden beiden opnieuw met getrokken messen tegenover elkaar, tot 
ongerustheid van onder meer de president die op de steun van de vakbeweging rekende voor 
zijn herverkiezing. Het optreden van Citrine had een lawine veroorzaakt, en hij moest 
erkennen dat«the resentment felt by the CIO was becoming a factor of wider importance 
than had ever been envisaged by me »1016. 

De situatie verbeterde niet toen in de pers uitlekte dat het Anglo-American Committee nog in 
1942 voor het eerst zou samenkomen. Zowel het TUC als de AFL hadden elk al een delegatie 
van vijf afgevaardigden aangewezen. Omdat in november verkiezingen plaatsvonden in de 
VS en de verslaggeving over deze bijeenkomst de publieke opinie sterk zou kunnen beroeren, 
was het Britse Foreign Office dan ook van mening dat«it is extremely desirable that the 
meeting should not take place until the Elections are over »1017. President Roosevelt was het 
daarmee eens en liet zijn adviseur voor Labor-zaken, Isidor Lubin contact opnemen met de 
Britse ambassadeur in de VS, Lord Halifax, om een uitstel te bepleiten. Hij ging zelfs verder 
en nam contact op met voorzitter Green van de AFL : « The White House called me and 
asked me to agree to postpone that meeting untill a later date, that it would best serve the war 
effort, that it might interfere to some extent at least if we held it then »1018. En dus werd de 
vergadering uitgesteld. De Britse en de Amerikaanse regering en de diplomatieke korpsen van 

10,0 AFL, Executive Council, minutes, 13-22 mei 1942 (GMMA, AFL-CIO archives) 
1011 Walter Citrine, visit tot America (BLPES, Walter Citrine papers 1/33-35) 
10,2 AFL, Executive Council, minutes, 4-13 augustus 1942 1942 (GMMA, AFL-CIO archives) 
1013 AFL, Executive Council, minutes, 18-27 januari 1943 (GMMA, AFL-CIO archives) 
1014 CIO, Executive, minutes, november 1942 (GMMA, AFL-CIO archives) 
1015 Rapport van Prof. Tawney, Brits Labour attaché in Washington, augustus 1942 (PRO, Foreign Office 
FO/371/30700) 
1016 AFL, Executive Council, minutes, 18-27 januari 1943 (GMMA, AFL-CIO archives) 
1017 Nota van CR. Attlee, augustus 1942 (PRO, Foreign Office FO/371/30.700) 
10,8 AFL, Executive Council, minutes, 18-27 januari 1943 (GMMA, AFL-CIO archives) 
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beide landen zouden zich in de daaropvolgende maanden intensief inlaten met de onderlinge 
relaties van de Britse en Amerikaanse vakbonden. 

1019 «lis ont envoyé Sir Walter au diable » 

De eerste vergadering van het Anglo-American Trade Union Committee vond uiteindelijk 
plaats in januari 1943 in Miami. Tegen dan was de sfeer tussen TUC en AFL reeds sterk 
verkild. Van de voorzichtige en begrijpende houding van de AFL was niets meer over en de 
TUC-delegatie toonde zich geërgerd wegens de stugge en afwijzende reacties die de AFL 
tijdens de voorbije maanden had laten zien. Bovendien had Citrine persoonlijk in dit avontuur 
schade geleden, ook in zijn relatie tot de Britse regering en de eerste minister, hetgeen 
evenmin een goed vertrekpunt was voor een rustig overleg. De vergadering, waar beide 
partijen een eigen versie gaven van de gebeurtenissen, leidde inderdaad niet tot resultaten. De 
AFL bleef op zijn standpunt: geen contacten met de Russen en geen uitbreiding van het 
comité met andere Amerikaanse bonden1020. Het CIO was trouwens volgens de AFL een 
afgescheurde organisatie die niet de representativiteit had waarop het zich beriep. 

Dit laatste thema koos Citrine als een van zijn belangrijkste onderwerpen tijdens het 
onderhoud dat de TUC-delegatie op 13 februari 1943 in Washington had met de leiding van 
het CIO. Het bracht Phil. Murray10 x in een dermate staat van opwinding dat hij, na zijn Brits 
gehoor uitgebreid te hebben onderhouden over de ledentallen van de CIO-bonden en het 
belang van het CIO voor de oorlogsindustrie, ronduit zegde dat hij het moe was « of being 
kicked around like a Trade Union waif in this field of international labor collaboration/.../ 
Both you and they [AFL] in the field of international labor collaboration can do just as you 
damn well please »1022. Dit was echter slechts een uiting van frustratie en op 3 juni lanceerde 
het CIO een oproep tot internationale vakbondseenheid tussen «the organized workers of 
America, including the AFL and Railroad Brotherhoods, and the trade Unions of the United 
Nations, including the Latin American Nations »1023. 

Citrine kwam bitter en ontgoocheld terug naar Engeland1024, ten prooi aan zijn vijanden 
binnen de vakbeweging en de regering. De Britse diplomatie had Citrine met stijgende 

10,9 Nota van een gesprek tussen Jef Rens, Belgisch IAO-functionaris en vertrouweling van de OSS, met Arthur 
Goldberg van de OSS, over het onderhoud van het TUC met het CIO (SOMA, PR5-830/217) 
1020 idem 
1 21 Philip Murray (1886 - 1952): Amerikaans vakbondsverantwoordelijke, zoon van een Schots mijnwerker. 
Emigreerde in 1902 naar de Verenigde Staten, waar hij in de mijnen van Pennsylvania begon te werken. Werd 
actief in de mijnwerkersbond vanaf 1904 en regionaal voorzitter van de United Mine Workers of America 
(UMWA) vanaf 1916. Vanaf 1919 was hij nationaal ondervoorzitter van de UMWA. Was een van de 
medeoprichters van het CIO, waar hij John L. Lewis als voorzitter opvolgde in 1940. Murray behoorde tot de 
conservatieve tendens van het CIO en was anti-communist. 
1022 Conference beween British Trade Union Delegation and Congress of Industrial Organization, Friday, 
febraary 13th, 1943, Washington D.C., steonografisch verslag (PRO, FO 371/34153) 
1023 CIO-resolutie (AsdD, ITF-archief, Mappe 53) 
1024 Walter Citrine, Two Careers, o.c, p. 152. 
Na de terugkomst van Citrine meldde de Britse Ambassade in Washington dat hij een aantal "very jaundiced 
comments on the American scene", had gedaan. Zo zou hij aan Lord Tyrell gezegd hebben dat Roosevelt "will 
not be the next Democratic candidate for the Presidency" en dat "The best elements in American public life are 
to be found in the Republican party". Door C. Peake van de Britse ambassade in de VS werd hiervan een nota 
gemaakt, die op 12 maart 1943 aan het Foreign Office werd overgemaakt. Het is onduidelijk of Peake bij dit 
bewuste gesprek aanwezig was (PRO- FO 371/34154). Peter Weiier gebruikt deze uitspraken in zijn British 
labour and the Cold war (p. 60) om te beweren dat de "Rigid and somewhat narrow-minded" Citrine, "neither 
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wanhoop bezig gezien. Hij gedroeg zich volgens hen als « Ferdinand the Bull in a china 
shop » en zij bestookten Whitehall met verslagen van zijn ongelukkig optreden in de VS. 
Ernest Bevin « was preparing to take strong action vis-a-vis Sir W. Citrine »1026 . 

Het TUC had zich vastgereden in zijn streven om de oorlogsallianties van Groot-Brittannië 
van een vakbondsflank te voorzien. Het anti-communisme van de AFL duldde geen 
compromissen. De oorlog mocht niet gebruikt worden als « an excuse for letting 
organizations that were an instrument of a dictatorial government take on the aspect of 
legitimate trade unions »1027. Een eventuele samenwerking met vakbonden uit de Sovjet-Unie 
zou bovendien ook aan hun binnenlandse vijand een grotere legitimiteit zou geven. Door zijn 
ideologische kruistocht tegen het communisme voort te zetten hoopte de AFL een eventuele 
wederopleving van het communisme in AFL-bonden onmogelijk te maken . Daarnaast wou 
de AFL ook de binnenlandse concurrentie de pas afsnijden naar het internationale terrein. Dit 
was trouwens, nauwelijks vier jaar voordien, dé reden geweest waarom de AFL opnieuw 
aansluiting had gezocht bij de internationale vakbeweging. Het TUC moest echter verder op 
de ingeslagen weg en kwam tussen twee vuren : enerzijds de Sovjet vakbeweging en het CIO 
die objectieve bondgenoten werden in hun streven naar internationale erkenning en anderzijds 
de AFL die zich opwierp als de onvoorwaardelijke verdediger van de traditionele waarden 
van de vrije vakbeweging. 

De Wereldconferentie 

In het voorjaar van 1943 werd het plots bijzonder druk op het internationale vakbondsfront. 
Net zoals tijdens de vorige wereldoorlog trachtten de verschillende spelers op het terrein hun 
positie te versterken en hun greep op de gebeurtenissen te maximaliseren. 

Het TUC begon nu ernstig na te denken over een mogelijke reconstructie van het I W . De 
Emergency International Trade Union Council werd hier evenwel nagenoeg volledig buiten 
gehouden. De nieuwe kern, het Anglo-Sovjet Committee voldeed echter, gezien de houding 
van de AFL, niet als mogelijke vertrekbasis voor een nieuw initiatief. In juni 1943 kwam het 
Anglo-Sovjet comité samen in Moskou, waar opnieuw de noodzaak van een uitbreiding van 
de samenwerking beklemtoond werd. Volgens het TUC moest deze uitbreiding worden 
behandeld «on the basis of the IFTU proposals for the formation of a World Trade Union 
Federation »1029. Tijdens een volgende bijeenkomst van het comité in het kader van de TUC-

understood nor sympathized with progressive trends in the United States". Dit lijkt een wat verregaande 
conclusie uit deze nota die moet gelezen worden in het kader van het conflict dat sinds 1942 aan de gang was 
tussen Citrine enerzijds en Bevin, het Foreign Office en de Britse ambassade in Washington, anderzijds. In 
hetzelfde gesprek zou Citrine trouwens ook verklaard hebben dat "the Embassy and its labour councellors are 
impossible and inefficient". De ambassade was bijzonder ongelukkig omdat Citrine de raadgevingen van 
Halifax en van labour attaché Prof. Tawney in de wind had geslagen en zijn eigen weg was gegaan. Tawney en 
Halifax waren immers van mening dat het Britse belang het best gediend was door een samenwerking met het 
CIO. Omdat deze nota is geschreven op het dieptepunt van het conflict tussen Citrine en de ambassade, lijkt het 
me weinig waarschijnlijk dat ze een correcte neerslag is van de uitspraken van Citrine en eerder een poging om 
hem met gelijke munt te betalen door hem te discrediteren in zijn eigen land. 
1025 R.J. Cruikshank, director American Division van het Ministry of Information aanNevile Butler, Foreign 
Office, 2 maart 1943 (PRO, F.O. 371/34153) 
1026 Nota van N. Butler, Foreign Office, 17 maart 1943 (PRO, Foreign Office FO/371/34154) 
1027 David Dubinsky, A Life With Labor, p. 245. 
1028 Michael Kerper, The International Ideology of U.S. Labor, 1941-1975, o.c, p 15 
1029 jy^ international Committee, minutes, 11 augustus 1943 (MRC, TUC-archives 292/902/5) 
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conferentie van 1943 in Southport, bespraken de afgevaardigden een voorstel om de 
samenwerking uit te breiden met de vakbonden uit Noord- en Zuid-Amerika en met«the 
trade unions of those countries whose peoples are fighting on the side of the Anglo-Sovjet-
American coalition for their liberation from the Hitlerite yoke »1030. Dit voorstel was bijna 
identiek aan de oproep van het CIO enkele maanden voordien. De General Council van het 
TUC vreesde dat de AFL op die manier niet te overtuigen zou zijn. Er zat voor het TUC niets 
anders op dan zelf een initiatief te nemen. 

In Southport nam het TUC dan, in aanwezigheid, maar zonder raadpleging van 
afgevaardigden van de AFL en de Sovjet-vakbeweging, de principiële beslissing om zelf een 
wereldconferentie samen te roepen. Het was de bedoeling om een overleg op wereldvlak te 
organiseren met het oog op de steun aan de oorlogsinspanningen, de vertegenwoordiging op 
een vredesconferentie, de problemen van wederopbouw en de reconstructie van de 
internationale vakbeweging. Hoewel de Britten deze conferentie zagen als een ontmoeting 
van « representatives of United Nations workers »1031, waarmee ze de geallieerden bedoelden, 
zonder de uitgesproken bedoeling om een nieuwe wereldomvattende organisatie op te richten, 
was dit in de praktijk toch de definitieve stap die in 1945 zou leiden naar het 
Wereldvakverbond. Het TUC wou met deze bijeenkomst kennelijk vermijden dat de Britse 
economie tijdens de te verwachten naoorlogse chaos in een zware crisis zou terechtkomen. De 
Britten vreesden dat een te scherpe internationale competitie onvermijdelijk een negatieve 
weerslag zou hebben op de relatief hoge levensstandaard van de Britse werknemers en waren 
daarom vragende partij voor een sterke internationale autoriteit die de overgang naar een 
vredeseconomie zou moeten begeleiden. 

De wereldconferentie moest plaatsvinden in Londen tussen 5 en 10 juni 1944. Alle vakbonden 
van de geallieerde landen zouden kunnen deelnemen, samen met het I W en de in Engeland 
erkende IBS, terwijl de vakbonden van neutrale landen enkel over het laatste punt, de 
wederopbouw, mee zouden kunnen beraadslagen1032. Naar IW-normen was dit een 
ongewone handelswijze omdat de uitnodigingen niet werden beperkt tot één confederatie per 
land. In landen waar er verschillende nationale centrales waren dienden allen een uitnodiging 
te ontvangen. Het TUC trachtte hiermee de gevaarlijke Amerikaanse klip te omzeilen, maar 
besefte dat«the mere fact of sending an invitation to some of them may lead to others 
declining to attend. This, however, is a risk which must be taken » . De Sovjet-partner was 
met het initiatief niet echt gelukkig en wou dat de uitnodigingen mee door hen en door de 
Amerikaanse CIO ondertekend werden1034. Het TUC was echter vastbesloten het initiatiefin 
handen te houden om op die manier de ontwikkelingen te kunnen sturen. Het was echter een 
vlucht vooruit. De ongelukkige actie van Citrine in de VS had het CIO in het Sovj et-kamp 
gedreven en de relatie met de AFL was slechter dan ooit. Bovendien riskeerden ze nu ook 
moeilijkheden met zowel de Sovjets als het CIO over de precieze doelstellingen van deze 
conferentie. Een wereldconferentie was immers niet hetzelfde als een nieuw 
wereldvakverbond, en daarover schonk het TUC alsnog geen klare wijn. Met name het CIO, 
dat na de catastrofale ontmoeting van juni het TUC was blijven wantrouwen, vond dit 
bijzonder verdacht en vreesde dat na de conferentie het oude IVV gewoon opnieuw zou 

1030 J U C , Declarat ion considered by the third meeting of the Anglo-Sovjet Trade Union Committee regarding 
the work of the British and Sovjet Trade Unions in fulfilling the agreement made between them, Southport , 1943 
( M R C , TUC-archives 292c/918.1/ l ) 
1031 David Shaw aan G. Pratt, 8 mei 1945 (NARA, RG 226, E 190, B 306, F 190) 
1032 T U C ) T n t e r n a t i o n a l Committee, minutes, 19 oktober 1943 (MRC, TUC-archives 292/901/5) 
1033 idem 
1034 T U C > international Committee, minutes, 17 februari 1944 (MRC, TUC-archives 292/901/5) 
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worden opgestart, mét de AFL en zonder hen. Het TUC had met deze conferentie dus vooral 
economische doelstellingen, terwijl het CIO en de Russen definitief internationale erkenning 
wilden in een nieuwe organisatie. 

Het CIO wist blijkbaar niet dat binnen de AFL het wantrouwen tegenover het TUC minstens 
even groot was. Ook de AFL was het immers met de handelswijze van het TUC grondig 
oneens. Vooreerst betwistte ze het recht van het TUC om dergelijke conferentie samen te 
roepen, dit was volgens hen een bevoegdheid van het I W . Daarnaast was voor de AFL niet 
de internationale vakbeweging het juiste forum om een aantal van deze thema's te 
behandelen, maar wel de IAO. De bijeenroeping van een IAO-conferentie voor april 1944 in 
de VS, dus net voor de wereldconferentie in Londen zou moeten plaatsvinden, beschouwde de 
AFL dan ook als een overwinning «in so far as the efforts of Left Wing groups to switch 
determination of post-war labor programmes to a so-called « World » conference of labor 
were checkmated »1035. Ook het TUC besefte dat indien de IAO-conferentie plaatsvond de 
wereldconferentie alleen al om zuiver praktische redenen niet zou kunnen doorgaan, hetgeen 
een bevestiging was van het vermoeden «that certain quarters feared the holding of a World 
Trade Union Conference »1036 . 

Uiteindelijk zou de vakbondsconferentie uitgesteld worden, gezien de oorlogsontwikkelingen 
en het begin van de bevrijding. Dat was althans de officiële verklaring. Het was echter ook 
duidelijk dat het TUC-initiatief in vele landen niet werd geapprecieerd, omdat rivaliserende 
organisaties waren uitgenodigd, waardoor de oude IW-leden zich gepasseerd voelden. 
Bovendien vreesden sommigen een communistische dominantie. Volgens VS ambassadeur en 
voormalig IAO-directeur J. Winant in Londen was er dan ook « Hence relief felt here at 
postponement »10 7. 

Tussen 20 april en 12 mei 1944 vond in Philadelphia echter wel de IAO-conferentie plaats. 
Het resultaat van deze conferentie was een verklaring over de « aims and purposes », beter 
bekend als het Charter van Philadelphia. Het was in grote lijnen een bevestiging van de 
algemene uitgangspunten met betrekking tot de rol en rechten van de georganiseerde arbeid, 
zoals ze in Versailles al waren geformuleerd. Philadelphia was echter ook de eerste 
ontmoeting op wereldschaal van regeringsverantwoordelijken en afgevaardigden van de 
wereld van de arbeid sinds driejaar. Omdat de oorlog zijn einde naderde en het duidelijk was 
wie de winnaars zouden zijn, was Philadelphia dan ook het toneel van zeer druk en informeel 
overleg. Robert Watt, de AFL-vertegenwoordiger bij de IAO had een gesprek met Ernest 
Bevin over de internationale situatie, dat blijkbaar een zeer vertrouwelijk karakter had, want 
het AFL-bestuur van mei 1944 behandelde het« off the record ». De terechte conclusie van 
voorzitter Green was wel dat«it would seem that Sir Walter and Mr. Bevin are growing 
apart »1038. De AFL richtte daarop haar aandacht op het I W en trachtte druk uit te oefenen 
om de oude structuur in stand te houden. Voor de AFL bleef het I W "the labor organization 
truly representative of the free and democratic trade union movement of the world"1039. De 
idee van een algemene arbeidsconferentie werd niet afgewezen, maar de AFL bleef erbij dat 
sommige landen geen delegatie van representatieve vrije vakverenigingen konden sturen, 

1035 AFL-Weekly, 28 december 1943. 
1036 T U C ) G e n e r a l council, minutes, 22 december 1943 (MRC, TUC-archives 292/20/27) 
1037 Telegram van VS ambassadeur Winant in Londen aan Secretary of State (NARA, RG 59 800.5043) 
1038 AFL, Executive Council, minutes, 1-9 mei 1944 (GMMA, AFL-CIO archives) 
1039 AFL, Executive Council, minutes, 17-27 januari 1944 (GMMA, AFL-CIO archives) 
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omdat "no free and democratic union movement now exists in those countries". Ook de 
aanwezigheid van "warring and discordant elements" was voor de AFL uit den boze1040. 

Het Wereldvakverbond 

Toen in september 1944 het Anglo-Sovjet Trade Union Committee opnieuw samenkwam in 
Londen, was de bevrijding in volle gang, en het einde van de oorlog in zicht. In deze 
omstandigheden drong een nieuw initiatief zich op, maar ditmaal had het TUC niet langer het 
alleenrecht. De Russische vakbeweging en de Amerikaanse CIO drongen zich op als mede
organisatoren van een wereldcongres van de Arbeid. Beiden hadden hun eigen agenda en 
wilden de conferentie doen uitmonden in een nieuwe wereldomvattende organisatie. Het CIO 
bleef echter ongerust en vreesde dat de conferentie « merely a meeting of labor 
representatives » zou zijn1041. Het oude I W bestond immers nog en dus ook de regel dat 
slechts één confederatie per land lid kon zijn van de vakbondsinternationale. Daarom nam het 
CIO zich voor om van bij de start van de conferentie aan te dringen op «the creation of a new 
World Labor Organization in which we might be accorded representation »1042. Want het CIO 
wou nu beslist scoren : « nobody ever lived who made a hit in a game unless they went to bat, 
and that is what we have to do here, go to bat »1043. Ze waren echter niet alleen, want ook de 
AFL nam zich voor haar huid duur te verkopen: « Walter Citrine nous a lourdement trompés. 
L'A.F.of L. ne se declare pas toutefois vaincue. Citrine et Ie C.I.O. ont demandé la lutte. Eh 
bien, ils 1'auront! »1044. 

De inzet van het gevecht was duidelijk : de controle over de internationale vakbeweging. Het 
TUC, dat zowel voor als tijdens de oorlog de touwtjes stevig in handen had, wedde op twee 
paarden en belandde tussen twee vuren. De Britten raakten echter ook intern verdeeld. De 
linkse vleugel steunde openlijk het CIO, terwijl de gematigde leiding aarzelde om de banden 
met de AFL door te knippen. De radicale houding van de AFL had echter een contra
productief effect. Op het TUC-congres van september 1944 bracht George Meany een speech 
die geschreven was door Jay Lovestone1045. Hij kapittelde de Russische vakbeweging als « a 
government-controlled, government-fostered, and government-dominated labor front that 
denies to the workers the basic human freedoms» . Hij werd echter door de 
congresgangers op een ongemeen scherp protest onthaald. En toen het congres de 
tweekoppige TUC-delegatie verkoos die de komende AFL-conventie zou bijwonen gaf het 
een duidelijk signaal: de ene afgevaardigde was een communist en de andere een gekende 
ClO-sympatisant1047. Dit maakte de TUC-leiding opnieuw duidelijk dat haar basis een 
samenwerking met de Sovjet-bonden sterk genegen was1048 en de rechtervleugel van het TUC 
«just went along to avoid dissension »1049. 

1040 AFL, Executive Council, minutes, 17-27 januari 1944 (GMMA, AFL-CIO archives) 
1041 CIO, Executive, minutes, november 1944 (GMMA, AFL-CIO archives) 
1042 idem 

43 Afgevaardigde Bittner op CIO executive van november 1944 (GMMA, AFL-CIO archives) 
Nota van Jef Rens, Belgisch functionaris van de LAO, van onderhoud met Robert Watt, AFL afgevaardigde 

bij de IAO, Washington, december 1944 (SOMA, Jef Rens PR5-830/217) 
Ted Morgan, A Covert Life, o.c, p. 152 

1046 idem, p 152 
1047 Nota van Lawrence Levin aan George Pratt, OSS, 5 junuari 1945 (NARA, RG 226, E 190, B 305, F 184) 
1048 Peter Weiler, British Labour and the Cold War, o.c, p. 66 
1049 Nota van Lawrence Levin aan George Pratt, OSS 5 januari 1945 (NARA, RG 226, E 190, B 305, F 184) 
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Na het TUC-congres begon een periode van onzekerheid. De situatie was dan ook complex. 
Het IVV bestond nog en diende zijn normale activiteit, nu de oorlog bijna voorbij was, te 
hernemen. Op 1 en 2 februari 1945 zou in Londen voor het eerst sinds het uitbreken van de 
oorlog een reguliere Algemene Raad plaatsvinden. Zo lang er geen duidelijkheid was over de 
vraag hoe een nieuwe structuur er zou uitzien en wie er de controle over zou hebben, had het 
TUC geen zin om het I W op te doeken 

Anderzijds waren intussen ook de uitnodigingen verstuurd voor een wereldconferentie die in 
februari 1945, onmiddellijk na de Algmene Raad van het I W , moest plaatsvinden in 
Londen. Opnieuw had het TUC hiermee hoofdzakelijk politiek-economische bedoelingen en 
opnieuw zagen CIO en Russen dit als de start van een nieuwe structuur. Het oude I W , met 
zijn politiek van de gesloten deur, was voor het CIO een obstakel op de weg naar 
internationale erkenning. Voor de Sovjet-bonden was de oude vijandschap een smet die rustte 
op de « Amsterdam International». Ook vooraanstaande Britse politici, zoals minister van 
Buitenlandse Zaken, Anthony Eden zagen dit in : «in view of past events the Sovjet 
Government would prefer not to return to the existing bodies but, as a matter of self-respect, 
to resume their connection with these international activities as a founder member of a 
reconstituted organization »1050. Walter Schevenels bevestigde dit tijdens een onderhoud met 
zijn landgenoot Jef Rens, in december 1944 in Washington. Volgens Schevenels verliepen de 
voorbereidingen van de wereldconferentie niet goed: « Les délégués Russes ont nettement 
manifesté leur intention d'en finir avec la F.S.I. et de remplacer celle-ci par une organisation 
mondiale nouvelle »1051. Het CIO was volgens Schevenels onervaren en speelde het spel van 
de Russen mee. 

Tijdens de Algemene Raad van februari kreeg de IW-leiding het bijzonder moeilijk. De ITF 
maakte bij monde van Jaap Oldenbroek opnieuw duidelijk dat ze het voorgestelde 
reorganisatieschema niet kon aanvaarden. Maar ook bij sommige nationale centrales was een 
nieuw geluid te horen. De Franse CGT, voor de oorlog een trouw IW-lid, zat nu in het kamp 
van de Russen. Dit was al duidelijk geworden tijdens het eerste contact van Citrine en 
Schevenels op 30 september 1944 met de nieuwe Franse CGT. De gezamenlijke TUC-IW 
delegatie werd in Parijs bijzonder koel ontvangen en getrakteerd op een regen van 
beschuldigingen. De communist Benoit Frachon1052 stelde onomwonden dat « the IFTU must 
be considered as dead »1053 en de verzetsman Louis Saillant1054 verweet hen dat de CGT 
tijdens de oorlog had moeten werken « without the moral support of the IFTU »1055. Ook in 
Londen herhaalde de CGT dat« The IFTU had become obsolete and by-passed by events. 
/.. ./it is the IFTU's duty to disappear in order to give way for a new and a bigger 

loso Teiegrauj v a n v s ambassadeur Winant over een onderhoud met Foreign Office Minister A. Eden, 7 april 
1944 (Roosevelt Library, Map Room File) 
1051 Nota van een gesprek tussen Jef Rens, Belgisch vakbondsman en IAO-functionaris met Walter Schevenels, 
Washington, 19 december 1944 (SOMA, Jef Rens PR5-830/247) 
1052 Benoit Frachon (1893- 975): Frans vakbondsveranrwoordelijke. Metaalarbeider en vanaf 1931 secretaris 
van de communistische CGTU en van de unitaire CGT vanaf 1936. Werd in 1939 uit de CGT gezet voor zijn 
steun aan het Duits-Sovjet niet aanvalspact. Tijdens de oorlog was hij een van de leiders van het communistisch 
verzet en lid van het Centraal Comité van de Franse Communistische Partij. 
1053 Report on JFTU delegation to the French Confederation of Labour, 29 september - 2 oktober 1944 (MRC, 
TUC-archives 292c/944/3) 
1054 Louis Saillant (1910-1974): Frans verzetsheld en vakbondsfunctionaris, meubelmaker van opleiding. Was 
tijdens de oorlog algemeen secretaris van de klandestiene CGT en, na de bevrijding, van de CGT. Werd in 1945 
de eerste algemene secretaris van het Wereldvakverbond en bleef dit tot 1968. 
1055 Report on IFTU delegation to the French Confederation of Labour, 29 september- 2 oktober 1944 (MRC, 
TUC-archives 292c/944/3) 
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organization »1056. Een heel ander geluid kwam van AFL-afgevaardigde Robert Watt, die het 
I W feliciteerde : « The IFTU had done a damn good job under damn difficult 
circumstances » . Watt bevestigde echter ook dat de AFL weigerde deel te nemen aan de 
Wereldconferentie omdat ze niet door het I W was samengeroepen en verklaarde in de 
richting van het TUC dat de AFL het zou betreuren « if somebody should prefer new found 
friends to the old established ones »1058. 

De weigering van de AFL om deel te nemen aan de wereldconferentie was voor het TUC dan 
ook « a pratical blow to the TUC as well as a sentimental one »1059. De machtsbalans dreigde 
nu immers te worden verstoord door de Soyjet-bonden met hun 27 miljoen leden, maar het 
was niet het moment om te talmen want de vredesconferenties kwamen eraan en het TUC 
vreesde dat« Labor representation at the peace conference will depend on each government, 
unless there is a strong international labor body which can make a demand on the United 
Nations »1060. Op die manier startte een week na de Algemene Raad van het I W , op 6 
februari 1945, in Londen de eerste World Trade Union Conference (WTUC), met « a 
suspicious Russia against a skeptical TUC »1061, en een CIO die volledig nieuw was en van 
wie men dus niet wist of ze zouden meespelen met het« give and take game »1062. 

Het TUC ondervond dat de krachtsverhoudingen zich aan het wijzigen waren en dat oude 
bondgenoten in de nieuwe wereldorde niet noodzakelijk bondgenoten bleven. Daarom wilden 
de Britten niet dat op deze conferentie zou gestemd worden. Het moest een consultatieve 
bijeenkomst worden, waarin enkel door middel van consensus kon gewerkt worden1063. De 
Britten kregen echter tegenwind van de communistische meerderheid van Mexicanen, 
Fransen en Russen en van het CIO. De Russen gingen echter akkoord met een getrapt 
stemsysteem, waardoor hun numerieke overmacht sterk werd gereduceerd. Zowel voor hen 
als voor het CIO was dit hun eerste echte internationale optreden en ze hadden er veel voor 
over om hun isolement definitief te doorbreken. Sydney Hulman van het CIO stelde kort en 
goed voor om onmiddellijk over te gaan tot « The creation of a new world labor organization, 
subject to ratification at the earliest possible date by the national trade union centers 
represented »1064. Dit voorstel kreeg «the loudest applause of all during the entire 
conference » en werd op gejuich ontvangen door Fransen, Mexicanen, Russen en 
Amerikanen. Walter Schevenels van zijn kant benadrukte dat« The IFTU feels that it is the 
best and most efficient organization labor has set up so far, but will retire if something better 
is offered ». Belangrijke psychologische factor was de aankondiging, tijdens de conferentie, 
dat Churchill, Roosevelt en Stalin in Yalta een overeenkomst hadden gesloten. Dit akoord 
tussen de « Big Three » had een algemeen «enthusiasm for unity»1065 tot gevolg, dat door de 
Russen werd aangegrepen om het nieuwe wereldvakverbond voor te stellen « as a popular 

1056 IFTU, General Council, minutes, 1 - 2 februari 1945 (TUC-archives, 292/915.3/3) 
1057 idem 
1058 idem 
1059 Nota van Lawrence Levin, OSS aan George Pratt, OSS, 29 december 1944 (NARA, RG 226, E. 110, B 49 f 
498) 
1060 

1061 Verslag van een gesprek tussen Jef Rens, IAO en Lawrence Levin, OSS, 13 januari 1945 (NARA, RG 226, 
E 110, B 49, F 498) 
1062. 

1063 -

1060 idem 

1062 idem 
' Nota van Lawrence Levin, OSS, aan George Pratt, OSS, 10 februari 1945 (NARA, RG 226, E 110, B 49, F 

498) 
1064 Dit en volgende citaten : nota van Lawrence Levin, OSS, aan George Pratt, OSS, s.d. (NARA, RG 226, E 
110, B 49, F 498) 
1065 Frederico Romero, The United States ..., o.c, p. 19 
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base, among the working people of the world, for carrying out the decisions of Yalta» . In 
deze sfeer en gezien de ogenschijnlijke Russische inschikkelijkheid in de discussie over de 
stemverhoudingen aanvaardde ook het TUC om mee te werken aan de voorbereiding van een 
wereldvakverbond. De conferentie bracht ook verzoening tussen het TUC en het CIO. Sydney 
Hillman kwam tot de conclusie dat « Citrine is working as hard to make a succes of the new 
organization as anyone else »1067. Er kwam een Constituation Committee met 41 leden, dat de 
opdracht kreeg de basis voor de nieuwe organisatie vast te leggen. Dit comité zou haar 
belangrijkste werk uitbesteden aan een administratief subcomité dat in de eerste helft van 
1945 intensief zou vergaderen. Het werk verliep vlot en het Administratief Comité besliste 
om een nieuwe wereldconferentie samen te roepen van 25 september tot 9 oktober 1945 in 
Parijs, dat tevens het stichtingscongres van de World Federation of Trade Unions (WFTU) 
zou zijn. 

Daarmee was het lot van het I W bezegeld. Een nieuwe Algemene Raad op 3 en 4 september 
in Londen, besliste dat de nationale centrales van het I W die deelnamen aan het komende 
congres in Parijs het mandaat kregen om het I W te ontbinden indien werd overgegaan tot de 
oprichting van een Wereldvakverbond1068. Uiteindelijk zou het I W pas formeel ontbonden 
worden op een laatste Algemene Raad op 14 december 19451069. Intussen was Walter Citrine 
verkozen tot voorzitter van het nieuwe Wereldvakverbond. Het TUC moest echter toelaten dat 
de directie naar de communisten ging. De Franse verzetsheld Louis Saillant werd algemeen
secretaris, terwijl Walter Schevenels tevreden moest zijn met de functie van adjunct. 

Eenheid als utopie. 

Op het moment dat het I W formeel ophield te bestaan waren de wittebroodsweken van het 
Wereldvakverbond al voorbij. Wat een 'all-inclusive international' had moeten worden, 
zonder een politieke agenda en met de breedst mogelijke samenstelling, werd een politiek 
conflictforum tussen Oost en West. Zeer belangrijke spelers op het internationale terrein, 
zoals de AFL en de ITF, weigerden zich aan te sluiten. Volgens Walter Citrine was de 
voornaamste doelstelling van een wereldvakbeweging : het verhogen van de levensstandaard 
van de arbeiders, het verlagen van de werkduur en zorgen voor een grotere arbeiderscontrole. 
Politiek noch religie mochten hierin een rol spelen. Reeds tijdens de oprichtingsconferentie in 
oktober 1945 bleek dat dit een illusie was. Bovendien trachtten de communisten hun 
numerieke meerderheid1070 te verzilveren door het binnen het I W heilige principe van 
volledige autonomie van de nationale centrales te vervangen door een bindende 
besluitvorming.1071 

Een tweede probleem dat er al jaren zat aan te komen en dat de nieuwe organisatie erfde van 
zijn voorganger, was de positie van de IBS. De communistische organisaties en het CIO 
hechtten weinig belang aan de IBS, die echter niet zomaar van plan waren om zich als 

1066 David Shaw aan George Pratt, 8 mei 1945 (NARA, RG 226, E 190, B 306 , F 190) 
1067 Nota van Lawrence Levin, OSS, aan George Pratt, OSS, s.d. (NARA, RG 226, E 110, B 49, F 498) 
1068 I T F U > G e n e r a i council, minutes, 3-4 september 1945 (TUC-archives, 292/915.3/3) 
1069 j p p ^ G e n e r a i Council , minutes , 14 december 1945 (TUC-archives, 292/915.3/3) 
1070 Volgens Walter Schevenels en Walter Citrine waren 14 van de 21 leden van het Uitvoerend Bestuur van het 
Wereldvakverbond communist of afhankelijk van de Sovjet-Unie (Nota van OSS-Labor Division Paris, 10 
oktober 1945), (NARA, RG 226 E 190, B 306, F 189) 
1071 TUC, intern rapport, 27 maart 1945 (TUC-archives, 292/901/6) 



218 

ondergeschikte structuren te laten inlijven in een grote mastodont. De ITF nam zich voor « to 
remain outside of the proposed organization, unless his demand for independent secretariats 
was granted »1072. Hoewel het TUC in de oprichtingsfase van het Wereldvakverbond van 
mening bleef dat een poging moest ondernomen worden om de heroprichting van de IBS aan 
te wenden « towards bringing them within the scope of one world-wide organization » , 
kwam er nu bij de Britten meer begrip voor de eisen van de IBS. Het TUC verdedigde de IBS 
tegen de communistische vleugel die zich tijdens de voorbereidende gesprekken niet bereid 
toonde om de beroepsinternationales stemrecht te geven. Men wilde de IBS als departementen 
totaal onder de controle van de bestuursorganen van het Wereldvakverbond brengen. In het 
zoeken naar een machtsbalans werden de beroepsinternationales echter plots belangrijke 
factoren en hoewel de idee voor een 'all-inclusive' organisatie standhield, ging het TUC nu 
toch pleiten voor stemrecht voor alle 24 IBS1074. De ITF bleef echter zeer wantrouwig, 
geloofde niet in de nieuwe structuur en trachtte vertragingstechnieken gebruiken : «the 
labyrinth of 'democratie' delays is the Bevin 'secret weapon'»1075. 

Een derde probleem was en bleef de AFL, die op het thuisfront haar positie had versterkt, na 
de dood van Roosevelt, die zich vooral door CIO-getrouwen had laten omringen. Robert Watt 
en William Green van de AFL slaagden erin te beletten dat het WTUC aan de 
oprichtingsconferentie van de UNO van mei 1945 in San Francisco zou deelnemen. Op een 
bijeenkomst van AFL-kaderleden in San Francisco op 9 mei 1945 liet Green een staaltje van 
zijn logica horen : « a. The WTUC is dominated by the Russians b. The Russians are 
communists, c. Its delegates to the UNICO would be communists, d. Therefore, UNICO 
would be controlled by the communists »1076. Green beklemtoonde ten opzichte van zijn 
verbaasde gehoor dat hij nog steeds geloofde in het I W , « he attacked Sir Walter Citrine as a 
traitor » en beweerde dat de AFL het I W verder zou blijven steunen en «that all of its 
weight would be thrown into rebuilding that organization »1077. Zijn woorden werden op een 
mengeling van verbazing en ongeloof onthaald. Het AFL-kader was echter weinig 
geïnteresseerd in zowel het I W als het Wereldvakverbond. Ze noemden Watt en Green « a 
couple of phonies »1078, « they say both men are simply gaga »1079. Niemand was echter 
bereid om over deze kwestie de degens met Green te kruisen en dus liet men hem begaan. 

Intussen was het kwaad echter wel geschied. Degenen die tijdens de oorlog gesproken hadden 
«in very pompous terms about 'Labor's place at the peace table' » , moesten nu vaststellen 
dat « Labor has no seat at all ». «Instead of fighting for that seat /../ the AF of L is actually 
fighting in San Francisco to deny any seat». Het gevolg was dat de vertegenwoordigers van 
de arbeid dezelfde behandeling kregen als de « Rotary, Kiwanis and « do-good » 
organizations ». 

1072 David Shaw, OSS aan George Pratt, OSS, 15 mei 1945 (NARA, RG 226, E 190, B 306 , F 190) 
1073 T U Q mtern rapport betreffende het Administratief Comité van de World Trade Union Conferende, april-mei 
1945 (TUC-archives, 292/901/6) 
io74 Verslag van gesprek tassen Louis Stark, CIO en Lawrence Levin, OSS, 20 januari 1945 (NARA, RG 226, E 
110, B 49, F 498) 
1075 David Shaw, OSS aan G. Pratt, OSS, 15 mei 1945 (NARA, RG 226, E 190, B 306 , F 190) 
1076 nota van F.L.Ryan, OSS, 9 mei 1945 (NARA, RG 226, E 190, B 306 , F 190) 
1077 idem 
1078 idem 
1079 nota van colonel Blankenhorn, OSS, 10 mei 1945 (NARA, RG 226, E 190, B 306 , F 190) 
1080 Dit citaat en volgende : David Shaw OSS, aan George Pratt, OSS, 3 mei 1945 (NARA, RG 226, E 190, B 
306,F 190) 
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De strategie van de AFL-leiding was dus duidelijk : « Attempting to discredit the World 
Labor Congress and labeling it as a revival of the « Red International of Trade Unions ». Dit 
werd een van de opdrachten van het beruchte Free Trade Union Committee (FTUC), dat 
gesticht werd als een onderdeel van de Labor League for Human Rights. De AFL zette met de 
FTUC een traditie verder, ook in methode : «It is raising a large sum of money, reputedly two 
million dollars, to donate to Trade Unions in liberated countries for the purpose of 

i ^- 1081 

« combatting communism » 

De conclusie was dan ook dat vertegenwoordigers van 60 miljoen vakbondsleden in Londen 
dan wel een oproep voor eenheid op wereldschaal hadden gelanceerd, maar dat«Instead of 
obeying the call, however, organized labor appears to be preparing for a fight» 

Besluit. 

Voor de internationale vakbeweging begon en eindigde de oorlog in chaos en verwarring. Bij 
het begin van de oorlog verzamelden de resten van de voormalige nationale centrales van het 
I W en van een aantal IBS zich in het Verenigd Koninkrijk. Haar traditie getrouw wou de ITF 
met de internationale vakbeweging een actieve anti-oorlogscampagne starten. Maar het IVV 
had geen bewegingsvrijheid en diende zich te schikken naar de prioriteiten van het TUC. De 
Britten concentreerden al hun krachten op de verdediging van hun land door een volledige 
medewerking aan de productieslag. De internationale contacten van het TUC stonden in 
functie van het versterken van de militaire positie van Groot-Brittannië. 

Bij het keren van de oorlogskansen rees de vraag welke vorm de internationale vakbeweging 
in de toekomst zou aannemen. Het Britse TUC wou vooral een krachtige stem in de komende 
vredesonderhandelingen en de nieuwe internationale instellingen. Voor het TUC betekende 
dit een internationale vakbeweging die zich zou enten op de nieuwe wereldorde, het 
bondgenootschap van de 'Grote Drie': Amerika, Groot-Britannië en de Sovjet-Unie. De 
Russische vakbeweging en het Amerikaanse CIO zagen hierin een kans op de lang verhoopte 
internationale erkenning. De Amerikaanse AFL was echter niet bereid om hieraan mee te 
werken. In het mislukken van de samenwerking van de geallieerde vakbewegingen tijdens de 
oorlog kondigde zich de mislukking van het Wereldvakverbond aan. 

Het I W zelf werd een speelbal in handen van de grote nationale centrales. De Britten hielden 
de structuur tijdens de oorlog in stand. Een noodbestuur met alle beschikbare krachten, ook de 
IBS, werkte aan enkele rapporten en hervormingen. De meest concrete voorstellen betroffen 
het inpassen van de beroepsinternationales in een algemene internationale, een oude droom 
van het TUC. Hieraan wilde de ITF echter niet meewerken. Het was meteen een tweede 
potentiële splijtzwam voor het Wereldvakverbond. 

Toen het Wereldvakverbond werd opgericht bleven twee zeer belangrijke actoren afwezig. De 
AFL omwille van de politieke samenwerking met de communisten en de ITF omwille van de 
centralistische nieuwe structuur. 

1 Nota van David Shaw, OSS aan George Pratt, OSS (NARA, RG 226, E 190, B 305, F 184) 
2 David Shaw, OSS aan George Pratt, OSS, 15 mei 1945 (NARA, RG 226, E 190, B 306 , F 190) 
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In de nieuwe wereldorde was geen plaats voor drie, maar voor twee grootmachten. Het Britse 
TUC zou snel ondervinden dat het wereldvakverbond de tweespalt tussen de 'vrije' en de 
communistische wereld niet kon overleven. De afwezigen zouden 'gelijk' krijgen. 


