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Under Cover 

De geheime diensten van de internationale vakbeweging 

« There is probably no area of concern, outside of military intelligence, which is more vital to 
the security of a nation than the activities within and through the international trades union 
movements. Importantly, the very obscurity in which this international union interchange 
takes place makes it more attractive to governments » (Gary K. Busch) 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben organisaties en figuren uit de internationale en 
nationale vakbewegingen op een systematische manier samengewerkt met geheime en 
inlichtingendiensten van de geallieerde landen. De Amerikaanse, Britse en in mindere mate de 
Franse inlichtingendiensten recruteerden medewerkers uit de arbeidersbeweging om hen in te 
zetten voor propaganda, informatiewinning en de opleiding van agenten. De psychologische 
objectieven van deze samenwerking waren echter minstens zo belangrijk als de militaire. De 
oorlog was namelijk in belangrijke mate ook een productieslag. Daarom werd geprobeerd om 
Duitse arbeiders te demotiveren door hen te confronteren met de verslechtende leef- en 
werkomstandigheden. Arbeiders in bezet gebied werden aangemoedigd in hun haat tegen de 
bezetter om de productie te hinderen. De arbeidersbeweging en meer bepaald de vakbeweging 
was het enige kanaal dat rechtstreeks tot op de werkvloer doordrong. Die vakbeweging had 
trouwens, ondanks het wegvallen van haar structuren, een internationale reflex behouden en 
wist via een los verband van netwerken de informatiecorridors tot stand te brengen die voor 
de inlichtingendiensten zo belangrijk waren. 

Informatie was inderdaad de basis voor elke ondergrondse actie en vaak ook de belangrijkste 
doelstelling. De geheime diensten van de geallieerde landen hadden het grote voordeel dat ze 
konden beschikken over gevluchte landgenoten die contact hielden met bezet gebied. Op het 
moment dat Amerika echter in de oorlog kwam en ook een autonome geheime dienst 
installeerde, stelde zich het probleem dat de Amerikanen volslagen onbekend waren met het 
terrein, maar ook met de mensen. De Amerikanen, die meer dan anderen het belang en het 
potentieel erkenden van de arbeidersbeweging deden o.a. een beroep op de Duitse immigrante 
Toni Sender1084, die zeer goed bekend was in de internationale arbeidersbeweging. Sender 
was voormalig Duits volksvertegenwoordiger, vluchtte na de machtsovername van Hitler en 
werd nadien journaliste. Als actieve anti-fasciste en één van de weinige vrouwen van de 
internationale sociaal-democratie genoot ze een hoge morele autoriteit. Haar Labor Research 
Bureau, dat door de Amerikaanse geheime dienst werd gefinancierd, maar er officieel geen 

G. Busch, The Political Role of International Labor, o.c, p. 4. 
1084 Toni Sender (1888 - 1964): Duitse socialistische politica, handelsbediende, tussen 1924 en 1933 
volksvertegenwoordiger voor de Duitse SPD. Sender ontkwam aan een door de Nazis geplande arrestatie door 
op 5 maart 1933 te vluchten. Ze vestigde zich in Antwerpen en werd medewerkster van de socialistische krant 
Volksgazet. In 1934 emigreerde ze naar de Verenigde Staten, van waaruit ze contacten bleef onderhouden met 
de Europese arbeidersbeweging. Tijdens de oorlog leidde ze in opdracht van de Amerikaanse geheime dienst, het 
Office of Strategie Services, het Labor Research bureau. Na de oorlog trad ze in dienst van de United Nations 
Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA). Zie : Anette Hild-Berg, Toni Sender (1888-1964): ein 
Leben im Namen der Freiheit und der Sozialen Gerechtigkeit, (Köln, Bund, 1994) 
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enkele band mee had, zou gedurende een tweetal jaar met talloze lijvige nota's en rapporten 
de Amerikanen voorzien van de basiskennis waar ze zo'n behoefte aan hadden. 

De organisaties en figuren uit de internationale vakbeweging hebben zonder veel aarzelen en 
vaak zelfs met enthousiasme hun medewerking aan de geheime diensten verleend. De enige 
leidende persoonlijkheid die zich er kritisch en zelfs negatief over uitliet was IW-voorzitter 
Walter Citrine. Jaap Oldenbroek van de ITF kreeg van hem het verwijt samen te werken met 
« a secret service organization with the intention of carrying on subversive activities against 
the Germans»1085. Dit was echter een geïsoleerd incident dat allicht meer te maken had met de 
rivaliteit tussen I W en HF1086. 

Dat het I W op zich niet afwijzend stond tegenover samenwerking met geheime diensten 
blijkt uit het feit dat men bij het begin van de oorlog een beroep had gedaan op de Britse 
regering en haar geheime diensten voor een evacuatie van een aantal continentale 
vakbondsleiders. 

Mr. Buvot 

Tijdens het Uitvoerend Bestuur van 30 januari 1941 besliste het I W onder andere om 
vakbondsleiders die gevaar liepen in Frankrijk te evacueren naar Groot-Brittannië. De eerste 
op het lijstje was L.J., waarmee waarschijnlijk Léon Jouhaux werd bedoeld. Samen met hem 
zouden een groep Duitse vluchtelingen (12 met hun gezin) en leiders van de Belgische 
socialistische beweging (9, met hun gezin een totaal van 21) naar Engeland worden 
geholpen1087. Voor het I W was het belangrijk om vooraanstaande leiders van de 
continentale vakbeweging naar Londen te halen. Het belang daarvan werd ook ingezien door 
de geheime diensten van zowel de Britten als de diverse regeringen in ballingschap. Dit was 
een eerste stap in een min of meer gestructureerde samenwerking waarbij inlichtingendiensten 
gebruik gingen maken van de contacten en kennis van in Londen verblijvende 
vakbondsverantwoordelijken. De eerste opdracht was echter hen naar Londen krijgen. 

De operatie die het I W voor ogen had, mislukte ten dele, hoewel onder anderen de Belgen 
Arthur Wauters1088 en Joseph Bondas1089 erin slaagden de overtocht te maken. Léon Jouhaux 

1085 J. Oldenbroek aan Robert Watt, 6 maart 1944 (MRC, Paul Tofabrn 238/IT/3/79) 
1086 In februari 1944 kwam het tot een zwaar incident tussen Oldenbroek en Citrine. Citrine had er lucht van 
gekregen dat de ITF was uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoekscommissie in het bevrijde deel van 
Italië. Citrine was precies op dat moment aan het onderhandelen met de Britse overheid over een soortgelijke 
missie met vertegenwoordigers van het TUC en het I W . Uiteindelijk zouden er twee delegaties gaan. 
1087 Executive Committee, handgeschreven verslag, 30-31 januari 1941 (IISG, IFTU-archief nr 207) 
1088 Arthur Wauters (1890 - 1960): Belgisch socialistische politicus, economist en hoogleraar aan de Université 
Libre de Bruxelles. Directeur van het socialistische dagblad Le Peuple, senator en volksvertegenwoordiger 
tussen 1932 en 1944. Diverse malen minister tussen 1937 en 1946. Nadien begon hij een diplomatieke loopbaan 
als ambassadeur in Warschau en Moskou. 
1089 Joseph Bondas (1881 - 1957): Belgisch vakbondsleider, metaalarbeider, medestichter in 1905 van de eerste 
metaalarbeidersbond van Seraing. Na de Eerste Wereldoorlog werd hij provinciaal secretaris van de Luikse 
metaalbewerkers, terwijl hij tevens deeltijds nationaal secretaris was van de Belgische Syndicale Kommissie. Hij 
volgde Corneel Mertens op als algemeen-secretaris nadat die in januari 1940 op pensioen was gegaan. Bij het 
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog vluchtte hij, samen met de overige Belgische 
vakbondsverantwoordelijken naar Frankrijk. In augustus 1940 keerde hij naar België terug om er het verzet te 
helpen organiseren. In juni 1942 vluchtte hij, op verzoek van het Centre Syndical Beige in Londen, via Frankrijk 
en Portugal naar Groot-Brittannië. Hij werd er benoemd tot onder-staatssecretaris voor Vluchtelingen, Arbeid en 
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was echter een zeer belangrijke figuur zowel voor het I W als voor de Franse en Britse 
autoriteiten in Londen. Jouhaux werd echter niet gered en opnieuw was de internationale 
vakbeweging het slachtoffer van dubbelspel en verraad. 

Léon Jouhaux leefde ondergedoken in het niet-bezette deel van Frankrijk. Hij werd gezocht 
door het collaborerende Vichy-regime, dat in oktober 1940 een arrestatiebevel had 
uitgevaardigd1090. Jouhaux had een vals Tsjechisch paspoort op naam van Bedrich Woves en 
leefde als 'Mr. Buvot' op diverse onderduikadressen. Vanuit zijn schuilplaats trachtte hij een 
rol te spelen in de ondergrondse Franse vakbeweging, door te pleiten voor eenheid tussen 
socialisten en communisten en voor verzet tegen « la politique de collaboration et a la Charte 
du Travail »1091. Dit verzet nam zeer concrete vormen aan. Enerzijds werd gepleit voor « la 
lutte revendicative [et] Ie sabotage » en anderzijds voor « la creation d'un second front». 
Jouhaux zag hier nog een rol voor het I W : « une forte pression va être exercée sur les 
dirigeants de la Federation Syndicale Internationale (F.S.I.) afin de les amener a leur tour a 
exiger des Gouvernements anglo-américains d'une aide immediate, a 1' U.R.S.S. notamment, 
par la creation d'un second front». Deze illegale CGT werd voor het Vichy-regime en de 
Duitse bezetters een geduchte tegenstander. De Franse autoriteiten hadden al in oktober 1942 
het bericht ontvangen dat de financiering van het verzet« sera assure en grande partie par la 
Federation Syndicale Internationale », hetgeen fout was, maar men was er zich ook van 
bewust« que les fonds ne manqueront pas car Londres et Washington seront la pour un 
coup », een voorspelling die wel raak was. 

Jouhaux was daarmee even interessant voor Londen als gevaarlijk voor Vichy. In juni 1941 
ontdekten de geheime diensten van Vichy dat de Britse geheime dienst contacten aan het 
leggen was om Jouhaux naar Londen te brengen : « au mois de juin 1941, T.R. a informé Ie 
Commandement que 1T.S. recherchait a tout prix Léon Jouhaux, pour en faire un speaker de 
propagande socialiste »1092. Dit activeerde de Fransen, die nu intensief naar Jouhaux gingen 
zoeken en daartoe dubbelagenten inschakelden. Vanuit Lissabon werd in november 1941 
aangedrongen op de snelle overkomst van Jouhaux : « TOUT est préparé du cöté de ses amis 
de Lisbonne et de Londres pour Ie recevoir et pour Ie faire partir, ainsi que Madame, par Ie 
premier avion qui partira d'ici, a Londres » . En inderdaad werden papieren klaargemaakt 
die Jouhaux de gelegenheid moesten geven om te ontsnappen, maar hij werd verraden : « Le 
S.R. Interallié, par 1'intermediaire de deux agents doubles de T.R., vient de communiquer les 
papiers établis par lui pour Léon Jouhaux, et destines a permettre son depart pour le 
Portugal »1094. Deze papieren werden bezorgd aan een dubbelagent, die Jouhaux op zijn 
vlucht moest begeleiden en daardoor ook zijn geheime verblijfplaats ontdekte1095. 

Sociale Voorzorg. In april 1945 werd hij op het stichtingscongres van het Algemeen Belgische Vakverbond 
(ABW) benoemd tot nationaal secretaris, een functie die hij behield tot zijn pensioen in 1946. 
1090 Nota van de Sureté Nationale, 1 april 1941 (Archives Nationale, F7/15972/3) 
1091 Dit citaat en volgende : dossier Léon Jouhaux (Préfecture de la Ville de Paris) 
1092 Nota over Jouhaux, 22 oktober 1942 (Service Historique de 1'Armee de Terre, EMA/2° Bureau/SCR carton 
923, dossier 7.2.175) 
1093 "Albert" aan "Sigrist", 3 november 1941 (Service Historique de 1'Armee de Terre, EMA/2° Bureau/SCR, 
carton 923, dossier 7.2.175) 
1094 Compte rendu sur 1'affaire Léon Jouhaux (Service Historique de 1'Armee de Terre, EMA/2° Bureau/SCR, 
carton 923, dossier 7.2.175) 
1095 Compte rendu sur 1'affaire Léon Jouhaux (Service Historique de 1'Armée de Terre, EMA/2° Bureau/SCR, 
Carton 923, dossier 7.2.75) Volgens een brief van Albert Guigui aan Paul Vignaux, beiden actiefin het CGT-
verzet, werd de vlucht van Jouhaux mee voorbereid door 'Robert' (René Bertholet) vanuit Zwitserland en zou 
hijzelf, Albert Guigui, Jouhaux hebben moeten begeleiden : "Robert nous aida a preparer le depart de notre ami 
Léon. Je devais 1'accompagner. Les choses trainèrent, et tu sais ce qui arriva a Léon". (Albert Guigui aan Paul 
Vignaux, 25 juni 1943, NARA, OSS, RG 226,E190,B249,F720). Paul Vignaux (1904-1987) was in 1941 naar de 
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Toen hij op 25 december 1942 in Marseilles op het punt stond te vertrekken, werd Léon 
Jouhaux opgepakt door de autoriteiten van Vichy. Hij kreeg aanvankelijk huisarrest, maar 
werd daarna uitgeleverd aan de Gestapo, die hem in april 1943 naar Duitsland deporteerde. 
Hij werd bevrijd door een vooruitgeschoven eenheid van de geallieerden en keerde pas in mei 
1945 naar Parijs terug, zodat hij geen rol meer heeft gespeeld noch tijdens de oorlog, noch in 
de ontwikkelingen die leidden tot de vorming van het Wereldvakverbond. 

Wat met Jouhaux mislukte, lukte echter met anderen wel. Het was vooral de nieuwe Britse 
geheime dienst, de Special Operations Executive (SOE), die een bijzondere belangstelling 
toonde voor figuren uit kringen van de vakbeweging en de socialistische partijen. Die SOE1096 

was trouwens in belangrijke mate een Labour-bolwerk. Groot-Brittannië had een labyrint aan 
inlichtingendiensten. De grootste dienst was het Directorate of Military Intelligence, dat de 
controle had over vijf departementen MI 1 tot MI 5. Daarnaast had het War Office 
Department een klein inlichtingenbureau, het bureau (R)1097. Verder bestond er de Secret 
Intelligence Service (SIS/MI 6) en had ook het Foreign Office een geheim departement, het 
zogenaamde Electra House (EH). De verhouding tussen deze diensten was concurrentieel, ook 
al omdat ze elkaar soms overlapten1098. In juli 1940 werd dan de SOE (Special Operations 
Executive) gesticht, als een fusie tussen de SIS afdeling D(estruction), het Military 
Intelligence (R) en Electra House. De nieuwe dienst stond onder de politieke 
verantwoordelijkheid van de Labour-politicus en geestesgenoot van Bevin en Citrine, Hugh 
Dalton1099. De SOE zou zich zowel bezig houden met anti-nazi propaganda als met directe 
verzetsactiviteiten. De opdracht was breed : « co-ordinate all action by way of subversion and 
sabotage against the enemy overseas »1100. De vertrouwensman binnen de internationale 
vakbeweging was John Price1101 van de TGWU, een bekende figuur, zowel binnen een aantal 
IBS, het I W als de SAI. 

Toen de Britse SOE de mogelijkheden onderzocht voor acties in bezet België, was het besluit 
dat « For active and effective collaboration with us the most promising point is certainly the 
big Trades Unions »1102. Ze recruteerden daarom o.a. Arthur Wauters, voormalig socialistisch 
minister in België, die op 1 december 1940 in betaalde dienst trad van de SOE1103. Hij werd 
een liaison tussen de Britse geheime diensten en de in België verblijvende 
vakbondsactivisten. Zijn opdracht werd als volgt omschreven : « We suggest that your friends 
in the Trades Unions of Belgium could help in the following ways : 
a. Passive resistance, including «insaisissable »sabotage 

VS gevlucht met een introductiebrief van Léon Jouhaux. Vignaux was lid van de Christelijke CFTC 
(Confederation Francaise des Travailleurs Chretiens) en vanaf 1940 actief in het vakbondsverzet. Over Vignaux, 
zie : Paul Vignaux. Un Intellectuel Syndicaliste, (Paris, Syros/Alternatives, 1988) Over Rene Bertholet, zie : 
Philippe Adant, Widerstand und Wagemut. Rene Bertholet. Eine Biographie, (Frankfurt, dipa-Verlag, 1996) 
1096 over de SOE : David Stafford, Britain and European resistance, 1940-1945, (London, Macmillan, 1980) 
1097 wordt ook soms MIR genoemd. 
1098 The Secret Service, 1908-1945. The Official History, (Kew, PRO, 1999) 
1099 Ben Pimlott, Hugh Dalton, o.c, p. 317 
1100 Geciteerd in Ben Pimlot, Hugh Dalton, o.c. p. 318. 
1101 John Price (1901 - x) : Brits vakbondsfunctionaris, studeerde economische en politieke wetenschappen aan 
het Ruskin College in Oxford. Werd na zijn studies medewerker van de SAI. Ernest Bevin benoemde hem 
nadien tot hoofd van het onderzoeks- en vormingsdepartement van de TGWU. In 1943 werd hij lid van de IAO-
staf in Londen. Na de oorlog werd hij verantwoordelijk voor het nieuwe Industrial Committees departement van 
de IAO. Tussen 1959 en 1962 was hij speciaal assistent van de algemeen directeur van de IAO. 
1102 Nota van G. Vansittart aan Brigadier Van Cutsem (PRO, SOE HS/6/254) 
1103 Arthur Wauters ontving hiervoor een loon van £ 520 per jaar. Geld dat gedeeltelijk werd gebruikt voor de 
fïnaciering van het verzet in België. Hij bleef in dienst van de SOE tot 28 februari 1945. (PRO, SOE HS/6/257) 
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b. Spreading of rumours 
c. Clandestine publications 
d. Formation of hiding places for men and for stores 
e. Where possible, sabotage, providing that it will not entail retribution on innocent heads 
f. The preparation of strikes »l 104. 
Uiteindelijk zou het werk van Wauters er vooral uit bestaan dat hij de SOE aan contacten in 
België hielp, een medewerking die door de SOE gunstig werd geëvalueerd, want: « he has 
got us into touch with the Socialists and Trades Unionists, who are strongly recommended by 
Price's contacts »1105. Die contacten waren de relaties van Price binnen de SAI en de 
internationale vakbeweging. 

Vakbondsleiders en verantwoordelijken uit de arbeidersbeweging in het algemeen waren dus 
interessant voor de inlichtingendiensten. Na een eerste fase van ontmoediging en een 
algemeen gevoel dat de oorlog verloren was, herstelde het moreel van de bevolking zich 
langzaam en groeide de sympathie voor de geallieerden. Aanvankelijk was het er de geheime 
diensten van de geallieerden om te doen dit gevoel te versterken en daarvoor was de 
arbeidersbeweging en de vakbeweging in het bijzonder een interessant instrument, gezien de 
grote massa mensen die ze kon aanspreken. 

Welke de voordelen waren voor de vakbeweging is minder duidelijk. Sigrid Koch-
Baumgarten betoogt dat deze samenwerking een beleidsoptie was van de leidende 
functionarissen die « einen formell vereinbarten Tausch im gegenseitigen Interesse von 
Gewerkschaften und Staat anstrebten »1106. Hun gemeenschappelijke interesse in de nederlaag 
van de asmogendheden was vanzelfsprekend, maar de vakbeweging hoopte ook op een aantal 
tegenprestaties. In die zin was de samenwerking met de geheime diensten de logische 
verlenging van de ondersteuning van de diverse regeringen en de inschakeling van de 
vakbeweging in de oorlogsinspanningen. Ook daar was er sprake van een ruil, die voor de 
belangrijkste geallieerde vakorganisaties belangrijke voordelen bood. 

Voor de Britse geheime diensten was er echter nog een motief: de interne staatsveiligheid en 
de controle van de buitenlanders in het Verenigd Koninkrijk via hun organisaties. Dit blijkt 
onder andere uit de samenwerking tussen de ITF en de SOE. De ITF was de enige 
vakbondsstructuur waarmee de SOE een echt samenwerkingsverband opzette. De 
samenwerking tussen ITF en de Britse en Franse geheime diensten ging al terug tot voor de 
oorlog1107. Voor de ITF was dit belangrijk, omdat ze hierdoor in contact kon blijven met 
Zweden en de Zweedse voorzitter Charles Lindley1108. Gedurende driejaar liep de 
communicatie tussen de Londense en Zweedse ITF-bureaus via de SOE. Uit de documenten 
blijkt echter dat de Britse geheime diensten eigenlijk weinig gebruik maakten van de 
mogelijkheden die de ITF bood en na de oorlog schreven ze zelfs dat al deze contacten 

UU4 SOE aan Arthur Wauters, 9 januari 1941 (PRO, SOE HS/6/254) 
1,05 SOE, interne nota over Arthur Wauters, 31juli 1942 (PRO, SOE HS/6/254) 
1106 Sigrid Koch-Baumgarten, "Spionage Für Mitbestimmung. Die Kooperation der Internationalen 
Transportarbeiterföderation mit alliierten secret services im Zweiten Weltkrieg als korporatischtisches 
Tauscharrangement", Internationale Wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen 
Arbeiterbewegung, 33 (1997), p. 363. 
1107 D. Nelles, "Ungleiche Partner. Die Zusammenarbeit der Internationalen Transportarbeiter-Föderation (ITF) 
mit den westalliierten Nachrichtendiensten, 1938-1945". Internationale Wissenschaftliche Korrespondenz, 30, 
(1994), nr. 4, pp. 534-560. 
1108 Charles Gustaf Lindley (1865 - 1957) : Zweeds vakbondsverantwoordlijke en socialistisch politicus. 
Voorzitter van de ITF van 1933 tot 1946 en volksvertegenwoordiger van 1907 tot 1937. 
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concreet weinig hadden opgeleverd1109. Waarschijnlijk wou de SOE vooral de controle 
houden op deze personen en hun activiteiten, want ze speelden dan wel postbode voor de ITF, 
maar het was wel een postbode die de brieven las en kopieerde. 

Dit zou ook de paniek van de SOE kunnen verklaren toen de Amerikaanse geheime dienst, het 
Offiche of Strategie Services, naar Londen kwam met de bedoeling een « Labor Desk »te 
installeren. 

Fighting like cats 

Bij het begin van de oorlog was President Roosevelt overtuigd van de noodzaak van een 
inlichtingendienst die zowel op het nationale als internationale terrein actief moest zijn. Hij 
richtte daartoe in 1941 de COI (Coordinator of Information) op, onder de leiding van William 
Donovan, een advocaat uit New York. In juni 1942 werd de COI omgevormd tot OSS, het 
Office of Strategie Services1110. Het was de rechtstreekse voorloper van de CIA. Eén van de 
topmedewerkers van Donovan was Heber Blankenhom, een specialist in psychologische 
oorlogsvoering, die tijdens de Eerste Wereldoorlog verantwoordelijk was voor de 
Amerikaanse « paper war ». Hij had ideeën die door de legertop met argwaan werden 
ontvangen. Blankenhorn was immers overtuigd van de noodzaak «to make use of the 
international underground (labor) organizations for military purposes, and preparation of 
assistance for guerillas »1U1. Traditionele militairen wantrouwden die « rode » vakbonden, 
maar bij het OSS en zijn leider Donovan vonden de ideeën van Blankenhom een vruchtbare 
bodem. Het OSS besloot een « Labor Division » op te richten, die vanaf juli 1942 
operationeel werd1112. De Labor Desk werd een van de afdelingen van de SI (Secret 
Intelligence)1113 en diende zich in eerste instantie te concentreren op het centrale probleem 
van de Amerikaanse inlichtingendiensten : « obtaining information from inside enemy 
territory and communicating it to points outside enemy control »1114. Eén van de beste 
bronnen voor deze informatiewinning waren diegenen in bezet gebied, die sympathie hadden 
voor de geallieerden, en daarom waren « labor, socialist and left groups » een logisch 
vertrekpunt: « if the workers could be reached through their trade-union and political 
organizations an unparalleled source of information could be obtained - information of the 
kind usually overlooked or disregarded in the normal operations of secret intelligence 
services»1 Y15. En gezien het internationale karakter van die wereld van de arbeid werd de 
Labor Desk ook anders georganiseerd dan de andere Desks, die doorgaans een geografische 
omschrijving hadden. Voor de Labor Desk was de omschrijving functioneel en internationaal 
: « labor in its economie and political aspects ». Ook de scheiding tussen informatiewinning 
en operationele activiteiten zou voor de Labor Desk minder gelden dan voor de andere OSS-
afdelingen. 

1109 SOE operations in Western Europe (PRO, HS.6) 
1110 Over de geschiedenis van het OSS, zie : Fabrizio Calvi, OSS. La guerre secrete en France. 1942-1945, (Paris, 
Hachette, 1990) 
1111 Nota van Heber Blankenhorn, s.d. (NARA, RG 226 E 190 B 306) 
1 '12 Nota van Georges Pratt, 23 maart 1944 (NARA, RG 226, E 110, B 44, F 447) 
1113 Fabrizio Cal\ï,OSS..., o.c, p. 37. Naast de afdeling SI waren binnen het OSS nog twee afdelingen, de X-2 
(contra-spionage) en de SO (Special Operations) 
1114 Nota van Georges Pratt, 23 maart 1944 (NARA, RG 226, E 110, B 44, F 447) 
1115 idem. 
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De zoektocht naar een geschikte directeur voor een dergelijke labor-branch leidde naar Arthur 
Goldberg1116, een advocaat, die ook een top-adviseur was van het CIO. Zijn opdracht luidde : 
« gather intelligence, evaluate it, and sponsor underground resistance movements in those 
countries under Axis domination »''17. Goldberg werd hoofd van de Labor Desk en later 
Special Assistent van Donovan. Als dusdanig rapporteerde hij direct aan de grote baas, een 
procedure die ongewoon was binnen het OSS en wijst op het belang van de Labor Desk111 . 
Goldberg deed bij de uitbouw van zijn staf een beroep op voormalige medewerkers van 
Blankenhora; Georges Pratt, David C. Shaw en Gerhard Van Arkel, mensen met een goede 
kennis van de wereld van de arbeid. Hij maakte ook kennis met diverse sleutelfiguren uit de 
Amerikaanse vakbeweging, onder wie Jay Lovestone, die van pas zouden komen als 
introductie bij de contacten die hij wilde leggen in Europese vakbondskringen. 

In september 1942 kwam Arthur Goldberg naar Engeland om het terrein te verkennen. Hij 
was in het bezit van een hele lijst van namen en contacten en van aanbevelingsbrieven van R. 
Burge, de directeur van het IAO-bureau in Londen1119. Bij degenen die hij volgens Burge 
moest spreken, zaten veel mensen die verantwoordelijkheid droegen binnen het IVV : Walter 
Schevenels (algemeen secretaris), G. Stolz (adjunct algemeen secretaris), M. Hindahl (Noorse 
vice-voorzitter). Daarnaast waren er de leiders van de buitenlandse groepen : Gottfurcht 
(Duitsland), Rens (België), Svetanics (Oostenrijk) en één verantwoordelijke van een 
beroepsinternationale : J. Oldenbroek (ITF).1121 Goldberg had ook niet minder dan 32 
introductiebrieven van Jay Lovestone in zijn bezit 

De intrede van het OSS in Londen was uiteraard bij de SOE niet onopgemerkt gebleven. De 
Britten waren zelfs zeer nauwkeurig geïnformeerd over Goldberg's activiteiten en waren er 
niet mee gediend : « it seems to us that the dangers of letting Goldberg make these contacts 
and discuss matters of underground work in Europe are enormous as various groups will 
undoubtebly leap at the opportunity and start playing us off against the Americans » . Ze 
konden echter niet beletten dat Goldberg zijn werk deed, en dat hij door velen met open 
armen werd ontvangen. In november onderschepte de Britse censuur een brief van I W -
secretaris Walter Schevenels aan Toni Sender. Schevenels schreef haar dat« we have 
established with Mr. Goldberg and his office a basis for a permanent co-operation » . Het 
bracht de SOE tot wanhoop : « we fought like cats to prevent this happening »112 . 

Het was echter gebeurd en Goldberg wist aan zijn oversten te melden dat« I find there are 
two principal sources of contaot. Viz. the International Federation of Trade Unions and the 

1116 Arthur Goldberg (1908 - 1990): Amerikaans jurist en adviseur van het CIO. Tijdens de oorlog leidde hij de 
Labor Desk van het OSS. Na de oorlog keerde hij terug naar zijn juristenpraktijk en zijn adivseursfuncties 
binnen de Amerikaanse vakbeweging. In 1961 startte Goldberg een politieke loopbaan toen president Kennedy 
hem tot minister van Arbeid benoemde. In 1962 werd hij lid van het Amerikaanse hooggerechtshof. Hij nam 
ontslag als opperrechter om VS-ambassadeur bij de Verenigde Naties te worden van 1965 tot 1968. In 1970 
eindigde zijn loopbaan met een mislukte poging om gouverneur te worden van de staat New York. 
1117 David L. Stebenne, Arthur J. Goldberg, New Deal Liberal, (Oxford University Press, 1996), p. 31 
1,18 idem, p. 32 
11,9 A. Goldberg aan G. Pratt, 24 september 1942 (NARA, OSS RG 226,E190,B307,F222) 
1120 De Fransen waren hier nog niet bij. Na de mislukte vlucht van Léon Jouhaux duurde het tot maart 1943 
vooraleer de Franse CGT een vertegenwoordiger in Londen had. Dit werd Albert Guigui, die eerst contact 
opnam met John Price en daarna ook actief met het OSS ging meewerken. 
1121 R. Burge aan Arthur Goldberg, 23 september 1942 (NARA, OSS RG 226, E190, B307,F222) 

22 Arthur Goldberg aan Jay Lovestone, 4 september 1942 (Hoover, Lovestone Papers Box 702) 
1123 SOE, nota van X aan M/Pol., 7 oktober 1942 (PRO, SOE HS/6/703) 
1124 SOE, nota van X aan MX, 17 november 1942 (PRO, SOE H6/6/703) 
1125 idem 
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International Transportworkers Federation », die « have indicated a general willingness to 
cooperate with us »1126. Hoewel Goldberg Walter Citrine tot zijn kennissenkring kon 
rekenen , is het niet duidelijk in hoeverre Citrine op de hoogte was van de precieze aard 
van Goldberg's opdracht. Het is evenmin duidelijk of Schevenels op eigen initiatief of op 
instructie van Citrine handelde. 

Het gunstige onthaal van het OSS in Londen liet de Britse geheime diensten geen keuze. Er 
zat niets anders op dan een samenwerkingsverband met de Amerikanen op te zetten, om op 
die manier controle te houden over de activiteiten van het OSS. Een eerste contact werd 
midden oktober gelegd. Goldberg ging ermee akkoord om samen te werken en verklaarde dat 
hij niet van plan was «to go sailing on his own boat» . « G. was particulary anxious to 
know how the Americans could help workers on the Continent and how the British and 
American Unions could assist». Goldberg had ook een interessant voorstel op zak. Hij kon er 
voor zorgen dat er officiële Amerikaanse fondsen voor dit werk werden vrijgemaakt en 
maakte zich sterk «that he could arrange A.F.L. and C.I.O. cover for this »'129. Het OSS had 
immers de vrije hand en gaf in de regel geen verantwoording, noch over de besteding van zijn 
middelen, noch over zijn acties, zelfs niet tegenover de eigen Amerikaanse regering 

Toch bleven de relaties met de Britse geheime diensten vrij moeilijk en soms concurrentieel. 
Met de SIS waren er geen contacten, maar met de SOE kwam het in de praktijk snel tot een 
samenwerking. De Britten hadden geen al te hoge dunk van de Amerikanen. De minachting 
was echter wederzijds, want de Labor Desk noemde de opvattingen van de SOE 
« rudimentary at best »1131. De strikte scheiding die inlichtingendiensten toepasten tussen de 
informatiewinning (SI) en het operationale werk (SO), werd door de Labor Desk verlaten 
voor een geïntegreerde benadering, hetgeen volgens de Amerikanen kon worden verantwoord 
gezien het bijzondere karakter van de relaties met personen en organisaties uit de 
arbeidersbeweging : « a single approach to a labor group or organization has been found in 
practice to be unquestionably the most effective and efficient »113 . 

An American desk in London 

De Londense Labor Desk werd operationeel na het vertrek van Arthur Goldberg in november 
1942. Hij werd geleid door Georges Pratt, een voormalig medewerker van de Amerikaanse 
National Labor Relations Board, die geregeld aan Goldberg rapporteerde. In een van zijn 
eerste rapporten van januari 1943 meldde hij dat hij in overleg was met « Mayfair1133, ITF and 
IFTU »* . Al snel richtte hij echter zijn aandacht op de vertegenwoordigers van de diverse 
nationale centrales in Londen. Zijn aandacht ging in eerste instantie naar de bezette landen en 
hij bouwde goede persoonlijke contacten op met de vertegenwoordigers van de diverse 

1126 

1127 
Arthur Goldberg aan George Bowden, 24 september 1942 (NARA, OSS RG266,E190,B318,F400) 
David L. Stebenne, Arthur J. Goldberg.., o.c., p. 42 

1.28 SOE, nota van AD/X aan CD., 15 oktober 1942 (PRO, SOE HS/6/703) 
1.29 idem 
1130 David L. Stebenne, Arthur J. Goldberg..., o.c, p. 37 
1131 Georges Pratt aan David Bruce, 23 maart 1943 (NARA, RG 226, E 110, B 44, F 447) Zie ook het Dagboek 
van Kolonel David Bruce : OSS against the Reich, (Kent, Kent University Press, 1991) 
1132 Georges Pratt aan David Bruce, 23 maart 1943 (NARA, RG 226, E 110, B 44, F 447) 
1133 Mij onbekend. Mogelijk een verwijzing naar de Amerikaanse ambassade in Londen. Deze was gelegen aan 
Grosvenor Square in de wijk Mayfair. 
1,34 Georges Pratt aan Arthur Goldberg, 2 januari 1943 (NARA, OSS RG 226, E190,B307,F208) 
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nationale organisaties. Het I W werd daardoor voor het OSS een omweg, temeer omdat er 
grote meningsverschillen bestonden tussen de verschillende nationaliteiten over het verloop 
van de oorlog. «It is difficult to reconcile the T.U.C, of Poland and the T.U.C. of Czecho
slovakia when Benes is playing one game and Sikorski another and the various individuals in 
England are more or less dependent on their respective governments for support »1135. 
Bovendien werd Walter Schevenels gewantrouwd, «there is more than a suspicion of Vichy 
about him »1136. Lidmaatschap van het I W bleef voor de Amerikanen echter een belangrijke 
garantie, het werd een label waarmee zowel personen als organisaties het vertrouwen konden 
winnen. Het I W zelf zou echter als organisatie niet betrokken worden bij de ondergrondse 
activititeiten van de Amerikanen. Enkel adjunct-secretaris Stolz genoot het volle vertrouwen 
van het OSS. Na de oorlog zou hij zich trouwens in de VS vestigen en in dienst treden van de 
AFL. De houding van het OSS tegenover het I W staat in schril contrast met de structurele 
manier waarop met de ITF werd samengewerkt 

De opdracht van het OSS in Londen werd door het hoofd van de Amerikaanse troepen in 
Europa, Generaal Jacob Devers omschreven als : « counter-espionage in the zone of Allied 
armies or territory occupied by them. Controle of action of double agents who will be passed 
through enemy lines mainly to obtain technical information and conduct psychological 
warfare activities, recruitment, organization and training of sabotage, guerrilla and resistance 

1 1 "\% 

groups and units in conjunction with similar British groups » 

De Labor Desk organiseerde zijn activiteiten overeenkomstig deze opdracht. De Desk begon 
met twee medewerkers en het was aanvankelijk de bedoeling om de staf te laten groeien tot 
zes voltijdse medewerkers1139. Tegen het moment van de bevrijding was het werk van de 
Labor Desk echter in die omvang toegenomen dat de staf was uitgegroeid tot 18 leden. Dit 
personeel werd zorgvuldig geselecteerd, zowel op zijn talenkennis als zijn vertrouwdheid met 
de arbeidersbeweging. De Amerikanen waren er zich immers goed van bewust dat hun relatie 
met organisaties en figuren uit de arbeidersbeweging een andere was dan die met hun 
'normale' agenten in betaalde dienst: «in dealing with labor organizations we recognize that 
we are not dealing with agents in any ordinary sense, but with allies, with organizations that 
have as much at stake as we, and whose services cannot be compensated by the payment of 
money but only by the creation of conditions under which they will be able to live again »114 . 
Hun eerste werk was het verzamelen van informatie, omdat ze vaak slecht ingelicht waren 
over de interne keuken van de diverse Europese arbeidersbewegingen. Het European Labor 
Research bureau van Toni Sender vervulde op dit gebied al een nuttige rol. Sender was echter 
ook gehandicapt omdat ze in de VS verstoken was van directe informatie en dus aangewezen 
op de medewerking van derden. Bovendien verliep de correspondentie met Londen moeilijk 
en was er censuur en controle door de staatsveiligheid. 

De permanente installatie van Pratt in Londen had dan ook een direct gunstig effect op de 
informatiewinning. In een eerste periode die volgens Pratt zelf liep van september 1942 tot 

1,33 Georges Pratt aan W.H. Shepardson, 23 juni 1943 (NARA, OSS, RG 226, E 190, B 250, F736) 
1136 idem. De beschuldiging dat Schevenels zou geaarzeld hebben toen hij bij het begin van de oorlog moest 
kiezen tussen twee tendensen binnen de CGT waarvan de ene naar samenwerking met het Vichy-regime streefde 
en de andere dit radicaal afwees, werd ook na de oorlog door de CGT-leiding geuit, maar heftig ontkend door 
Schevenels zelf. 
1137 Zie Bob Reinalda, "ITF co-operation with American Intelligence 1942-1944", in: Bob Reinalda (ed.), The 
International Transportworkers Federation..., o.c, pp. 224-238. 
1138 Nota van Generaal Devers, 25 augustus 1943 (NARA, OSS RG 226, E190,B220,F249) 
1139 Arthur Goldberg aan Georges Pratt, 26 mei 1943 (NARA, OSS RG 226, E 190, B 308, F 238) 
1140 Georges Pratt aan David Bruce, 23 maart 1944 (NARA, OSS RG 226, E 110, B 44, F 447) 
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september 1943 stond dit informatieaspect trouwens centraal. De Labor Desk bouwde 
contacten uit met « labor circles ». Daarnaast was er de actieve ondersteuning van de illegale 
CGT die maandelijks $ 25.000 in goud ontving1141. Deze ondersteuning was aanvankelijk een 
Brits-Amerikaanse zaak, maar vanaf maart 1943 participeerde ook de Franse overheid 

Vanaf september 1943 kwam de operationele fase met het accent op de opleiding en het 
droppen van agenten. Een centrale figuur voor de opleiding van agenten die naar Duitsland 
zouden gestuurd worden werd Hans Gottfurcht, de voorzitter van de Duitse vakbondsgroep, 
de Londener Vertretung der Freien Arbeiter. Hij correspondeerde sinds november 1942 met 
Toni Sender, maar voelde zich beperkt in zijn mogelijkheden, omdat hij - zeker als Duitser -
bang was om de « censorship regulations »te overtreden1143. Zodra de Labor Desk in Londen 
was geïnstalleerd, verliep het contact tussen Gottfurcht en het OSS direct. Het OSS was 
bijzonder geïnteresseerd in de medewerking van Gottfucht, omdat hij voor hen essentieel was 
bij de informatiegaring. Soms was de gevraagde informatie ogenschijnlijk vrij banaal en had 
ze te maken met de geschiedenis en de ideologie van de Duitse vakbeweging, de organisaties, 
de structuren, de leidende personen. Het was belangrijk dat de agenten een brede kennis 
hadden van het milieu waarin ze moesten opereren : « Everyone entrusted with the task to get 
into touch with Labour or Trade Union people must be acquinted with a number of 
subjects »1144. Men trainde immers agenten die in contact moesten komen met mensen uit de 
vakbeweging en him vertrouwen moesten zien te winnen. Daarom gaf Gottfurcht in opdracht 
van het OSS in juni 1944 een serie lessen over « Sozialpolitik und Gewerkschaftsbewegung in 
Deutschland ». Zijn gehoor bestond uit door het OSS geselecteerde soldaten en een vijftal 
burgers1145. 

Deze agenten werden ook opgeleid tot saboteurs. Vanuit Londen concentreerde het OSS zich 
voornamelijk op Duitsland, België en Frankrijk. Voor Duitsland werden krijgsgevangenen 
opgeleid, die politiek betrouwbaar waren : « Hitler was very accomodating. When he had a 
Social Democrat, he stamped his soldier's book 'not politically reliable' »1146. Nadat deze 
krijgsgevangenen ook nog door Erich Ollenhauer1147 van de Sopade waren gecontroleerd, 
kwamen ze in het opleidingscentrum van het OSS. Hetzelfde gebeurde met Belgische 
dokwerkers, die de opdracht kregen de havens aan het kanaal vrij te houden bij een 
geallieerde landing1148. 

De Labor Desk boekte opmerkelijke resultaten in Londen en won nog aan belang na de 
landing. Het Amerikaanse leger had nu meer dan ooit behoefte aan een eigen onafhankelijke 

1,41 idem 
1142 Georges Pratt aan David Bruce, 23 maart 1944 (NARA, OSS RG 226, E 110, B 44, F 447). In een brief van 
23 maart 1944 aan Vignaux, sprak Albert Guigui in dit verband over "US trade union funds", waarvan Sydney 
Hillmann (CIO) en Matthew Woll (AFL) de voorzitters waren. Deze comités steunden de vraag van het Franse 
verzet via een "accord tripartite franco-aglo-américain conclu ici en mars" (NARA, RG 226 E 190 B 249 F 720) 
1143 Hans Gottfucht aan Toni Sender, 16 maart 1943 (DGB-Archiv in AdsD, Hans Gottfurcht, Box 37) 
1144 Nota van Hans Gottfurcht, 27.10.1943 (DGB-archiv in AdsD, Hans Gottfurcht, Box 37) 
1145 Correspondentie en nota's van Gottfurcht (DGB-archiv in AdsD, Hans Gottfurcht, Box 37) 
1146 Correspondentie en nota's van Gottfurcht (DGB-archiv in AdsD, Hans Gottfurcht, Box 37) 
1147 Erich Ollenhauer (1901-1963) : Duits sociaal-democratisch politicus. Voorzitter van de Sozialistischen 
Arbeiterjugend (1920-1928), secretaris van de Sozialistischen Jugend-Internationale (1921-1946) en lid van het 
hoofdbestuur van de SPD vanaf 1933. Vluchtte met de SPD naar Praag, waar hij medestichter was van de 
Sopade. Tijdens de oorlog verbleef hij in Londen waar hij de versplinterde Duitse socialistische beweging 
probeerde te doen samenwerken. Na de oorlog keerde hij terug naar Duitsland, waar hij opnieuw tot de top van 
de SPD ging behoren. Hij werd parlementslid (1949-1963) en in 1952 partijvoorzitter. Kort voor zijn dood in 
1963 werd hij nog voorzitter van de Socialistische Internationale. 
1148 David L. Stebenne, Arthur J. Goldberg..., o.c, p. 38 
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inlichtingendienst en Goldberg bood zijn diensten aan : «the Labor Desk can play an 
important role in providing a nucleus for such a service at an earlier moment than may be 
realized »1149. De Labor Desk had tegen de landing negen getrainde agenten onmiddellijk 
inzetbaar. Vijf van hen waren volledig tweetalig en konden zich zowel voor Fransman als 
Duitser laten doorgaan. Nogmaals 9 agenten zouden hun opleiding binnen de maand 
afronden. Van de 18 agenten waren er 10 van Amerikaanse nationaliteit1150. Het was de 
ambitie van de Labor Desk om een ondergrondse informatiesnelweg op te bouwen die diep in 
Duitsland moest binnendringen. Daartoe was de connectie tussen Franse en Duitse 
medewerkers essentieel. Opnieuw werd het belang beklemtoond van vakbonden en hun 
internationale instelling : « as far as is known the only way to reach Germans from France is 
through labor organizations which have a history of relations transcending national interests 
in certain respects. »' 

Een voorbeeld van dergelijke geheime projecten was de Mission Varlin, die tot doel had om 
agenten in Frankrijk te contacteren en te financieren. Varlin was een samenwerking tussen de 
Britse, Amerikaanse en Franse geheime diensten en de CGT-vertegenwoordiger in Londen, 
Albert Guigui1152. Twee Franse 'studenten', 'Alex' en 'Maurice' werden gedropt in Frankrijk, 
«to act as organizers of workers who might be sent to Germany »1153. Zij zouden dan moeten 
instaan voor informatiekanalen die vanuit Duitsland naar Londen moesten lopen. Daarnaast 
was het de bedoeling «to have workers sent to Germany trained in sabotage » . De missie 
startte einde 1943 en vanaf 31 januari 1944 waren beide agenten « in the field ». Op 24 

11 ^S 

februari kwam het bericht dat een van beiden was omgekomen . Daarop werden 
bijkomende agenten gedropt en het doel van de missie werd na de landing ook beperkt tot het 
contact tussen de oprukkende troepen en de CGT-verzetskernen in het nog niet bevrijde 
gebied. Het leger won echter sneller terrein dan de Labor Desk agenten konden opschuiven en 
bij de bevrijding van Parijs werden ze ingehaald, hetgeen het einde van het project was. Dit 
was ook het lot van diverse andere missies in de rest van Frankrijk en het westen van 
Duitsland1156. 

Naarmate de bevrijding vorderde, concentreerde de Labor Desk zich op de infiltratie van 
Duitsland.Ook hier bewees de goede samenwerking met de Duitse vluchtelingen in Londen 
zijn diensten. Het OSS was trouwens minder kieskeurig dan het I W en zette projecten op 
met de voorheen door het IVV zo gewantrouwde Duitse weerstandsgroepen, de ISK en Neu 
Beginnen. Met de ISK werd het « Marguerita Project» uitgewerkt dat bestond in het zenden 
van vier agenten naar Duitsland, via Zwitserland. Een soortgelijk project werd met Neu 
Beginnen gestart1157. Een heel bijzonder project ten slotte was het 'Ruppert Project', dat een 

1149 OSS-nota, 10 juni 1944 (NARA, RG 226, E 190, B 235, F 481) 
1150 OSS-nota, 10 juni 1944 (NARA, RG 226, E 190, B 235, F 481) 
1,51 OSS-nota, 10 juni 1944 (NARA, RG 226, E 190, B 235, F 481 
1152 Albert Guigui (1903 - 1982): Frans vakbondsmilitant en metaalarbeider. Weigerde verschillende malen een 
betaalde functie in de vakbeweging. Guigui was vanaf het begin van de oorlog actief in het Franse 
vakbondsverzet. Hij ging tijdens de oorlog in opdracht van het confederaal bestuur van de clandestiene CGT 
naar Londen om er de CGT te vertegenwoordigen bij Generaal De Gaulle. Was lid van de delegatie van de CGT 
op de IAO-conferentie van Philadelphia van 20 april tot 12 mei 1944. Na de oorlog werd hij ambtenaar bij de 
IAO in Genève. 
1,53 Mission Varlin, Labor Project 3, december 1943 (NARA, OSS RG 226, E190,B274,F1049) 
1154 idem 
1155 Nota van Albert Guigui over Varlin, sd (PRO, SOE HS/6/399) 
1156 Carl Devoe aan Whitney Sheperdson, 25 april 1945 (NARA, RG 226, E 190, B 276, F 1093) 
1157 Monthly Report Labor Division SI, 31 augustus 1944 (NARA, RG 226, E 190, B 306, F 190) 
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agent via Straatsburg naar Berlijn bracht met de opdracht de Duitse Sicherheitsdienst te 
infiltreren « to procure military and strategie information »1158. 

Na de landing was Arthur Goldberg naar Europa gekomen en hij volgde de bevrijding in het 
spoor van de eerste troepen om in alle steden via zijn CGT-contacten een maximum aan 
informatie te verzamelen1159. Door de snelle opmars van de geallieerde legers was hij echter 
spoedig door zijn contacten heen en, overtuigd dat de oorlog weldra zou afgelopen zijn, stelde 
hij in juli 1944 aan Donovan voor om de Labor Desk te ontbinden. Goldberg argumenteerde 
dat het actieterrein zich zou verplaatsen naar Azië en daar kon de Labor Desk niet van nut 
zijn, omdat« They had no labor unions [there] »1160. Goldberg vertrok daarop definitief terug 
naar Washington, maar de Labor Desk bleef actief in Parijs, omdat het einde van de oorlog 
dan toch niet zo nabij was. Na een korte en intensieve operationele fase won de 
informatiewinning immers opnieuw aan belang. De OSS-agenten volgden van zeer dichtbij de 
ontwikkelingen binnen de internationale vakbeweging en de evolutie naar een 
wereldvakverbond. Zeer snel bleek ook dat, nu het nazisme was uitgeschakeld zich voor de 
Amerikaanse inlichtingendienst een nieuwe tegenstander aanbood, het communisme. Het 
nieuwe Wereldvakverbond werd dan ook nauwlettend in de gaten gehouden, temeer omdat 
volgens informatie van Schevenels, niet minder dat 14 van de 21 leden van het Executive 
Committee van de WFTU communisten zouden zijn « or dependent upon the USSR »1161. De 
overgrote meerderheid van de vakbondsverantwoordelijken die actief waren binnen het 
Wereld vakverbond hadden echter geen enkele band met het OSS. De Amerikanen waren er 
zich dan ook ter dege van bewust dat het« OSS is a 'sinister' organization in the minds of 
many people » en dat« Sidney Hillman might raise hell if he found out OSS was 'spying' on 
labor » . De oorlog was gewonnen en dus was het gemeenschappelijke doel weggevallen. 
De relatie van vakbondsfunctionarissen met een geheime dienst veranderde van karakter en 
werd meer dan ooit geheim. 

De Amerikaanse financiering van de ondergrondse activiteiten en de hulpfondsen van AFL en 
CIO. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft de Amerikaanse vakbeweging haar maatschappelijke 
en politieke macht en invloed gevoelig weten te vergroten. De grote vakbondsconfederaties 
werden betrokken bij overheidsagentenschappen zoals de « National War Labor Board»1163 en 
- in ruil voor de toezegging tijdens de oorlog niet te staken - werden alle nieuw aangeworven 
arbeidskrachten automatisch na twee maanden betalend lid van de vakbonden. Omdat de 
werkgelegenheid tot ongekende hoogten steeg, zagen AFL en CIO samen hun ledenaanhang 
groeien van 10 miljoen tot 14,5 miljoen1164. 

1,58 Carl Devoe aan Whitney Sheperdson, 25 april 1945 (NARA, RG 226, E 190, B 276, F 1093) 
1159 David L. Stebenne, Arthur J. Goldberg. ..,o.c, p. 42 
1160 Interview van Arthur Goldberg met David L. Stebenne, geciteerd in David L. Stebenne, Arthur J. 
Goldberg...,o.c, p. 42 
1161 Geheime nota van Labor Division Paris, 10 oktober 1945 (NARA, RG 226 E 190 B 306 F 189) 
1162 Nota van Boris Klosson, OSS-Londen aan Lt. Ruggles, 8 december 1944 (NARA, RG 226, E 190, B 306, F 
189) 
1163 Robert H. Zieger, The CIO, 1935-1955, (University of North Carolina Press), 1995. 
1164 Frederico Romero, The United States and the European Trade Union Movement, 1944-1951, (University of 
North Carolina Press, 1992), p.7. 
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De traditioneel geringe aandacht voor internationale aangelegenheden binnen de AFL 
veranderde tijdens de oorlog niet wezenlijk, maar binnen de AFL-leiding kwam er wel een 
zekere taakverdeling waardoor het internationale departement in handen kwam van de 
ambitieuze George Meany, de latere AFL-voorzitter en op dat moment de rijzende ster. 
Voorzitter Green trachtte Meany in zijn steile ambities te remmen door hem de buitenlandse 
politiek toe te wijzen, wat hém niet, maar Meany wél interesseerde, hoewel deze er 
aanvankelijk niets van afwist. Meany, van Iers-katholieke afkomst, was in de AFL 
opgeklommen dankzij de steun van zijn eigen bouwvakkersbond en van David Dubinsky. 
Deze laatste kon via Meany zijn invloed op de buitenlandse politiek van de AFL versterken. 
Dus, Meany «turned to international affairs »1165 en maakte van het International Department 
van de AFL een soort parallel State Department dat zich één doel voor ogen nam : de steun 
aan de vrije, niet-communistische vakbeweging in de hele wereld. Tegen 1943 was de 
internationale politiek van de AFL daarmee in handen van Dubinksy, Meany en Woll. De 
eerste twee waren overtuigde internationalisten en alle drie waren ze fervente anti
communisten. Hun uitvoerende arm werd Jay Lovestone : eveneens anti-communist én 
internationalist. 

Lovestone stond op dat moment voor een nieuwe fase in zijn leven en werd door zijn vriend 
David Dubinsky geholpen. Hij kreeg de verantwoordelijkheid over de « Labor Division » van 
het Committee to Defend America by Aiding the Allies1166. Vanuit deze positie kwam 
Lovestone in contact met vertegenwoordigers van de ondergrondse vakbeweging. Hij kwam 
tot de overtuiging dat« What mattered now was to ensure the survival of the trade unions in 
Europe and England »1167 en Lovestone kreeg de mogelijkheid om daartoe bij te dragen via de 
fondsen waarover hij kon beschikken en die hij doorsluisde naar de ondergrondse Europese 
vakbonden. 

Het precieze traject dat deze gelden volgde is vandaag nog altijd moeilijk te achterhalen, 
omdat veel gebeurde in de geheime sfeer. Vast staat dat het OSS de Amerikaanse vakbonden 
als « cover » heeft gebruikt voor de ondersteuning van de ondergrondse vakbeweging en dat 
vanaf 1943 een maandelijkse toelage ging naar de illegale CGT. Hierbij waren ook de 
speciale fondsen betrokken die zowel de AFL als het CIO hadden opgericht1168. De AFL had 
zijn Labor League for Human Rights, Freedom and Democracy, die net als de AFL zelf zowel 
anti-communistisch als anti-fascistisch was en van bij de aanvang van de oorlog ijverde voor 
steun aan de « British and European Workers in their fight against the dictators ». Die hulp 
was in eerste instantie humanitair. Bij het bezoek van Citrine in 1941 richtte de League een 
« American labor committee to aid British labor » op, dat zich zou bezig houden met het 
verzamelen van « funds, clothing, medicaments, manufactured good, which would be 
administrated by British labor »1169. Na de Amerikaanse intrede in de oorlog werd dit comité 
vervangen door de « United Nations Relief», een organisatie die, als onderdeel van de Labor 
League for Human Rights, hulp zou verstrekken aan alle geallieerde landen. Het CIO had bij 
het begin van de oorlog een vergelijkbare structuur in het leven geroepen met het « National 
CIO Community Services Committee ». 

1165 Georges Morris, CIA and American Labor. The subversion of the AFL-CIO foreign policy, ( New York, 
International Publishers, 1967), p. 73. 
1166 Ted Morgan, A Covert Life...,o.c, p. 137 
1167 idem, p. 136 
1168 Albert Guigui aan Paul Vignaux, 25 juni 1943 (NARA, RG 226, E 190, B 249, F 720) 
1169 idem 
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Voor de inzameling van hun gelden deden deze fondsen een beroep op de vakbondsleden en 
het brede publiek. Daartoe werden publieke oproepen gelanceerd en grootse 
publiciteitscampagnes opgezet, waarin werd gegoocheld met miljoenen dollars. Matthew 
Woll van de Labor League schreef in 1943 dat de arbeidersbeweging drie legers had : de 
dienstplichtigen in het leger, de arbeiders in de fabriek en «there is also a third army. It is an 
army that gives. /.. ./it fights with its contributions, with its dollars »1170. In haar persberichten 
liet de AFL uitschijnen dat die steun massaal was en dat er gigantische bedragen werden 
opgehaald. Persmedelingen spraken van bedragen tussen de 15 en 20 miljoen dollar, enkel 
voor 1942. De realiteit was waarschijnlijk anders. Het door de Labor League opgerichte 
« American Labor Committee to aid British Labor » was actief van april 1941 tot december 
1942. Het lanceerde een publieke oproep en verspreidde onder de AFL-bonden steunkaarten 
voor een totaal van $ 1.728.000. Hiervan werden er slechts voor een waarde van $ 44.353 
verkocht. De overige kaarten werden ofwel vernietigd, teruggestuurd of gingen verloren1171. 
Ook voor het OSS was het geen geheim dat de grote inzamelacties van zowel CIO als AFL 
weinig succesvol waren. Arthur Goldberg noemde hun mededelingen over de steunverlening 
aan de ondergrondse arbeidersbeweging « a great deal of paper talk for publicity purposes », 
want«the amount which is forthcoming from this source is not substantial »] I72. En toch was 
de ondersteuning wèl substantieel. Waar kwam dat geld dan vandaan ? 

From Dollars to deeds 

De Labor Desk beschikte over ruime budgetten, dat had Goldberg aan de SOE al laten 
verstaan. Het is niet helemaal duidelijk van waar dit geld precies kwam, een deel kwam 
ongetwijfeld uit de algemene begroting van het OSS en moest met worden verantwoord, maar 
bij verschillende gelegenheden heeft het OSS geprobeerd om middelen die publiek gekend 
waren aan te wenden voor zijn ondergrondse activiteiten. Daarom had het OSS soms een 
« cover » nodig. De hulpcomités van AFL en CIO leenden zich daartoe, zowel voor de 
ondersteuning van de illegale CGT als voor andere gelegenheden. Eén hiervan was de 
algemene ondersteuning van het ondergrondse vakbondsverzet in bezet Europa via het 
« National War Fund ». 

De hulpfondsen van AFL en CIO traden in 1943 toe tot het« National War Fund », waarna ze 
hun eigen inzamelacties stopzetten. Het« National War Fund » was een private organisatie 
met fundraising als primaire taak, die de opdracht had om de vele verspreide initiatieven te 
overkoepelen en coördineren. Het fonds werkte onafhankelijk van de overheid, maar stond 
wel onder de controle van de « President's War Relief Control Board », die ook besliste 
welke organisaties toegang kregen tot het Fund en dus een beroep konden doen op de 
middelen. Uiteindelijk werden 23 « agencies »toegelaten. Dit waren fondsen die zich bezig 
hielden met hulp aan specifieke groepen (kinderen, zeelui..) of landen. Daarnaast waren er 10 
nationale hulporganisaties, NGO's zoals de YMCA en ten slotte de twee 
vakbondsorganisaties het National CIO Community Services Committee en de Labor League 
for Human Rights - United Nations Relief van de AFL. Het National War Fund startte in 
1943 met een lening van $ 17,5 miljoen verspreid over 76 Amerikaanse banken1173 en kon 

1170 National War Fund, Bulletin Nr. 2, 24 juni 1943 (NARA, RG 220, Box 121) 
1171 American Labor Committee to aid British Labor, Report on examination (NARA, RG 220, Box 8) 
1172 Arthur Goldberg aan Georges Pratt, 26 mei 1943 (NARA, RG 226, E 190, B 308, F 238) 
1173 Harold J. Seymour, Design for Giving. The story of the National War Fund, inc. 1943-1947, (New York, 
Harper, s.d.), p. 27. 
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daardoor onmiddellijk beginnen werken. Al de erkende organisaties konden projecten 
indienen, die door een budgetcomité en het nationaal bestuur moesten worden aanvaard. 
Tijdens de driejaar dat het fonds actief was, werden dossiers goedgekeurd voor een totaal van 
$ 343.249.564. Hiervan werd $ 10.105.500 besteed aan de projecten die door AFL en CIO 
werden gesponsord1174 : «these projects involved relief supplies, public health programs, 
homes for crippled children, youth hostels, subsidies for hospitals and sanitariums, and a 
considerable volume of cash relief for members of the underground in occupied 
countries»1175. 

Officieel had het National War Fund uitsluitend de bedoeling om humanitaire en medische 
hulp te bieden en werden de middelen niet ingezet voor directe oorlogs- of politieke 
doeleinden. Ook aan dit verhaal is er echter een niet-officiële kant. In 1944 trachtten AFL en 
CIO een aanzienlijke som vrij te krijgen voor wat genoemd werd « Refugee Relief behind the 
Axis lines »1176. In de voorstelling van de projecten werd duidelijk dat dit impliceerde «to 
enable organized labor to conduct an underground sabotage movement in occupied 
Europe »1177. Het bestuur van het War Fund was hier heftig tegen en de nationale voorzitter 
Mr. Aldrich was van mening dat« the National War Fund could not within its certificate of 
incorporation undertake to include a project of this nature »1178. De reden hiervoor was dat in 
de omschrijving van de projecten te duidelijke verwijzingen zaten naar de politiek-militaire 
doelstellingen en het OSS. Na een gesprek met Arthur Goldberg werd beslist dat « specific 
references to O.S.S. wherever they occur in the statement presented to the Board should be 
eliminated and the 'appropiate government agency' substituted therefore. » Op die manier 
werden de projecten aanvaardbaar voor het National War Fund, terwijl onder de dekmantel 
van « cash relief» geld beschikbaar kwam voor de partners van de Labor Desk. Arthur 
Goldberg pleitte er dan voor dat de specifieke aanwending van de voor hulp bedoelde gelden 
"a matter of agreement between the Committees and their distributing agents or beneficiaries 
only" zou zijn1180. Met andere woorden het "National War Fund" moest er zich verder niet 
meer mee moeien. 

Voor het werkjaar 1944 kregen de "labor programs for occupied countries" van het National 
War Fund een budget van $ 950.000 toegewezen1181. Het ging om de volgende landen en 
bedragen : Tsjechoslowakije ($ 150.000), Noorwegen ($ 200.000), België ($ 90.000), 
Frankrijk ($ 200.000), Nederland ($ 90.000), Luxemburg ($ 20.000) en Polen ($ 200.000). 

Het I W heeft tevergeefs geprobeerd om de Amerikanen er van te overtuigen dat het een 
coördinerende rol moest spelen in de verdeling en het beheer van deze middelen. In een nota 
van maart 1944 pleitte Walter Schevenels voor « an imperative need for co-ordination » n 2 : 
« some central body should be entitled to give advice or determine if possible whereto the 

Harold J. Seymour, Design for Giving...,o.c, p. 90 
1175 idem, p. 90 
1176 National War Fund, Budget Committee Meeting, condensed minutes, 15 juli 1943 (NARA, RG 220, Box 
123) 
1177 R. Loosley, Executive Vice-President National War Fund aan Homer S. Fox, Executive Secretary, 
President's War Relief Control Board, 18 mei 1943 (NARA, RG 220, Box 123) 
1178 National War Fund, Budget Committee, 15 juli 1943 (NARA, RG 220, Box 123) 
1179 H.S. Fox, memorandum of telephone conversation (NARA, RG 220, Box 123) 
1180 H.S. Fox, memorandum of telephone conversation, 14 juli 1943 (NARA, RG 220, Box 123) 
1181 Intern Memorandum on "Status of Relief Programs for Occupied Countries", 29 juni 1944 (Kheel Center, 
David Dubinsky Papers 5780/2, ff 3b) 
ii82 jpjrj^ international Relief Action For the European Trade Union Reconstruction (Kheel Center, David 
Dubinsky Papers 5780/2, Box 47) 
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available funds and technical help is to be directed. We do not think that anybody would 
contest the fact that a committee set up under the auspices of the I.F.T.U. would be the best 
qualified body for such co-ordination work » . De Amerikanen wantrouwden Schevenels 
echter en lieten het IVV links liggen. 

Dit betekent niet dat de Amerikanen dit geld blind uitdeelden, of enkel hun eigen 
onmiddellijk belang in ogenschouw namen. Ze erkenden niet enkel de mogelijkheden van de 
ondergrondse vakbeweging vanuit militair perspectief, maar ook hun toekomstpotentieel« As 
stabilizing factors in postwar reorganization » 4. Dit was een politieke doelstelling en de 
Amerikaanse overheid besefte zeer goed dat het de meest succesvolle organisaties zouden zijn 
die de sterkste aanspraken zouden maken op het leiderschap van de naoorlogse vakbeweging. 
Daarom werden de middelen enkel gestuurd naar in hun ogen bonafide organisaties : « We 
blocked funds to the Czech Communist organizations ; we stopped about $ 100.000 being 
sent to them by the National War fund »'185. Het lidmaatschap van het I W was voor deze 
organisaties een van de beste garanties die ze konden bieden 

Het geld dat aan de projecten van het National War Fund werd toegekend ging naar de 
ondergrondse bewegingen via vertegenwoordigers van de betreffende "bonafide" 
vakbewegingen in het buitenland. Voor Tsjechoslowakije waren dit F. Nemec 
(Spoorwegarbeiders -ITF) en J. Becko (Mijnwerkers - International Coal Mine Workers 
Federation), voor Noorwegen Lars Evensen en Martin Tranmial (Norwegian Federation of 
Labour - I W ) , voor Frankrijk Albert Guigui (CGT-IW) en de CFTC, voor Polen Jan 
Stancyzk (Mijnwerkers Polen en Internationale Mijnwerkers Federatie), Jan Kwapinksy 
(Polish Trade Union Congres - I W ) , voor de Benelux landen Antoine Krier (International 
Metalworkers Federation - I W ) en Hubert Clement (Luxembourg Federation of Trade 
Unions - I W ) . Al deze personen hadden één zaak gemeen, ze genoten het vertrouwen van 
het OSS. 

Het feit dat het OSS deze geldstromen controleerde bracht het natuurlijk in een sterke positie. 
Dit blijkt onder andere uit de manier waarop het OSS in 1943 profiteerde van het feit dat haar 
diensten nodig waren om geld over te maken aan de ondergrondse Poolse vakbeweging : « If 
our facilities are going to be used to help transfer funds, then I think we will be in a position 
to insist that we receive a flow of information from this source » 

Het OSS was echter ook niet oppermachtig. Het gebruik van bepaalde projecten en 'agencies' 
als 'cover' had ook nadelen. Er moest dan namelijk rekening worden gehouden met de 
inhoudelijke omschrijving van die projecten en dat kon op het einde van de oorlog wel eens 
fout lopen. 

De zaak van de "Dutch, Belgian and Luxembourg Labor Relief Funds" 

Ambassadeur Winants aan Secretary of State Perkins, 22 oktober 1943 (NARA, RG 59 Great Brittan 865.01) 
David Dubinsky, A Life with Labor...,o.c, p. 245. 
Arthur Goldberg aan Georges Pratt, 3 april 1943 (NARA, RG 226, E 190, B 308, F 238) 
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1 1 S7 

De spelers in deze zaak waren : voor de VS : Allen Dulles , G. Van Arkel en T. Wilson 
voor het OSS, Het State Department en de Amerikaanse ambassade in Bern met de 
vertegenwoordiger van de War Refugee Board, Ros McClelland, Antoine Krier en Pierre 
Clement als trustees, J. Oldenbroek (ITF - Nederlandse vakbeweging), Jef Rens ( B W -
Belgische vakbeweging) en Pierre Krier (Luxemburgse vakbeweging). 

Het verhaal begon in de zomer van 1944, toen het National War Fund de projecten van de 
AFL en CIO relief committees voor hulp aan de vakbeweging in de bezette gebieden 
goedkeurde. Het VS Treasury Department gaf hierop een licentie, waarmee het geld naar het 
buitenland kon worden gebracht. Voor de Beneluxlanden werd in eerste instantie een bedrag 
van $ 200.000 vrijgemaakt, nadien verhoogd tot $ 265.000. Het geld kon voor drie doeleinden 
worden gebruikt: hulp aan ondergedokenen, hulp aan gevangen vakbondsleden en hulp aan 
de families van gevangenen en geëxecuteerden11 8. Het beheer van de middelen werd 
opgedragen aan het door het Amerikaanse National War Fund erkende 'agentschap' van de 
betrokken landen : de "Friends of Belgium inc.", de "Friends of Luxemburg inc", en het 
"Queen Wilhelmina Fund". 

Het toewijzen van de fondsen werd voorafgegaan door lobbywerk van Jef Rens, Pierre Krier 
en Jacobus Oldenbroek1189, drie vertrouwelingen van het OSS én van de Amerikaanse 
vakbeweging. Het was van bij de aanvang duidelijk dat het geld bestemd was voor militaire 
doeleinden, hulp aan de ondergrondse vakbeweging, en dat het humanitaire aspect slechts een 
dekmantel was. Het geld dat door het National War Fund werd vrijgemaakt kwam terecht in 
Bern waar het onder de controle kwam van het plaatselijk kantoor van het OSS, dat onder 
leiding stond van Allen Dulles. 

De Luxemburgers Pierre Clement en Antione Krier, broer van Pierre, en net als Clement 
Luxemburgs vakbondsfunctionaris werden benoemd tot 'Trustees'. Het was hun opdracht om 
te zorgen dat het geld uiteindelijk terecht kwam waar het hoorde. Clement en Antoine Krier 
bevonden zich op dat moment eveneens in Bern en zouden met de vertegenwoordiger van de 
War Relief Board in Zwitserland, Ross McClelland, de zaak afhandelen. McClelland nam 
kennis van het dossier en opende op naam van de drie verschillende agentschappen een 
rekening bij de Banque Nationale Suisse, waarop in diverse schijven tussen juli en december 
1944 het overeengekomen bedrag van $ 275.000 werd gestort, waarvan $ 165.000 voor de 
Nederlandse vakbeweging, $ 90.000 voor de Belgische en $ 20.000 voor de Luxemburgse. 

Onmiddellijk na de bevrijding vertrokken Clement en Krier echter naar Luxemburg, hetgeen 
de afhandeling van deze zaak ernstig bemoeilijkte. Ross McClelland was een nauwgezette 
maar zeer voorzichtige bureacraat, die zich strikt hield aan de voorwaarden van de 
oorspronkelijke licentie. Intussen was de situatie in Luxemburg en België echter wel drastisch 
veranderd. Beide landen waren bevrijd en dus was het niet mogelijk om dit geld vrij te maken, 
aangezien het was voorzien voor hulp aan mensen in bezet, vijandig gebied 

Het gevolg was dat toen tegen eind oktober 1944 al $ 115.000 op de bankrekening van de 
Amerikaanse ambassade in Bern geblokkeerd stond, Van Arkel van OSS-Bern concludeerde 

1187 Allen Welsh Dulles (1893-1969): Amerikaans diplomaat. Hoofd van het OSS in Bem. In 1953 werd hij 
hoofd van de CIA. Moest ontslag nemen na de mislukte invasie van Cuba in 1961. 
1188 Matthew Woll, voorzitter Labor League for Human Rights en Irving Abramson, voorzitter National CIO 
War Relief Committee aan Pierre Krier, 26 juli 1944 (Roosevelt Library, WRB, Box 61) 
1189 Brief van J.H. Oldenbroek, ITF, aan T. Wilson, OSS London, 21 December 1944 (Roosevelt Library, WRB, 
Box 61) 
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"that the money never did reach its intended object and that therefore it schould be returned to 
the donors"1190. Het geld werd echter niet teruggegeven, integendeel, de stortingen door het 
National War Fund gingen gewoon door. 

Kort na de reactie van Van Arkel startten de initiatieven om het geld ter bestemming te 
krijgen. De eerste die in actie schoot was J. Oldenbroek. Vermits Nederland nog ten dele 
bezet was belette in principe niets de uitbetaling van de gelden. Op 26 oktober liet het State 
Department aan McClelland weten dat de "War Refugee Board and interested groups here 
have just received information that Oldenbruck (sic), having discussed this project with labor 
groups /.. ./had arranged for the transfer of $ 90.000 to Holland through the Dutch 
Government, with the understanding that Government would be reimbursed by the Queen 
Wilhelmina Fund"1191. Volgens Oldenbroek was dit geld door hem een tijd geleden ter 
beschikking gesteld van J.A.W. Burger1192, socialistisch minister zonder portefeuille in de 
Nederlandse regering, die volgens hem in nauw contact stond met de ondergrondse beweging 
in Nederland. Hierop kreeg de ambassade van Bern de opdracht om $ 90.000 ter beschikking 
te stellen van de afgevaardigde van de Nederlandse regering. Omdat McClelland van mening 
was dat de verklaring van Oldenbroek niet sluitend was, besloot hij dit echter niet te doen 
Het duurde uiteindelijk tot 19 januari 1945 vooraleer McClelland van de WRB de formele 
opdracht kreeg om de voor Nederland bestemde gelden die intussen waren opgelopen tot $ 
165.000 over te maken aan de "Dutch minister at Bern". De Nederlandse regering zou de 
garantie hebben gegeven dat "$ 90.000 has been made available to labor groups in Holland 
and that local currency equivalent of $ 75.000 will be made available to labor groups in 
Holland as soon as the transfer of $ 165.000 to the dutch Minister in Bern has taken 
place"1194. Op 26 januari werd het bedrag overgemaakt aan Bosch de Rosenthal, van de 
Nederlanse ambassade in Zwitserland, hetgeen deze op 19 februari schriftelijk bevestigde1195. 

De Luxemburgse en Belgische fondsen waren echter nog moeilijker ter bestemming te 
krijgen. Op 20 november 1944 ontving Jean Gallion, de schatbewaarder van de Federation 
Luxembourgeoise des Ouvriers Mineurs et Métallurgistes, een klein bedrag van 2.000 
Zwitserse Fr. Intussen werden alle mogelijke argumenten gezocht om het geld in niet-bezet 
Luxemburg te kunnen gebruiken. Het was Ross McClelland zelf die dan op een bepaald 
moment suggereerde om het Rode Kruis in te schakelen, waarop het State Department op 17 
maart liet weten akkoord te zijn "to remit to ICRC for relief of Luxembourg deportees 60.000 
Swiss francs from balance of 83.000 francs held by you for labor-sponsored projects"1196. 
Hierdoor dreigden deze fondsen voor de Luxemburgse vakbeweging verloren te gaan. Krier 
en Clement kwamen hierop in actie en slaagden erin op 26 april een eerste schijf van 5.000 

1190 Memo van OSS Bern, G.P. Van Arkel aan Mr Thomas Wilson, 30 oktober 1944 (Roosevelt Library, War 
Refugee Board Records, Box 61) 
1191 State Department aan R. McClelland, 26 oktober 1944 (Roosevelt Library, War Refugee Board Records, 
Box 61) 
1192 Jacob Burger (1904 - 1986): Nederlands advocaat en sociaal-democratisch politicus. Minister zonder 
portefeuille van augustus 1943 tot mei 1944, minister van Binnenlandse Zaken van mei 1944 tot begin 1945. 
Fractieleider van de PVDA van 1951 tot 1962. Tussen 1963 en 1970 lid van de Eerste Kamer. Eindigde zijn 
loopbaan als lid van de Raad van State. 
1193 Telegram van Huddle aan McClelland, 1 december 1944 (Roosevelt Library, WRB, Box 61) 
1194 Telegram van Stettinius, State Department aan McClelland, 19 januari 1945. (Roosevelt Library, WRB Box 
61) 
1195 Bosch de Rosenthal aan McClelland, Bern 19 februari 1945 (Roosevelt Library, War Refugee Board 
Records, Box 61) 
1196 Telegram van Acheson, State Department aan McClelland, 17 maart 1945 (Roosevelt Library, WRB Box 
61) 
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Zw. Fr. vrij te krijgen1197. Na een onderhoud met McClelland stelde Krier een verklaring op 
waarin hij bevestigde dat de Luxemburgse vakbeweging sinds april "sur une tres large 
échelle"1198 steun verleende aan de in de licentie omschreven doelgroepen, zij het dan niet in 
een bezet maar wel in een bevrijd Luxemburg. Hierop spande McClelland zich in om het geld 
van het Rode Kruis te recupereren, waarin hij grotendeels slaagde, omdat ook het Rode Kruis 
er niet in geslaagd was om aan de oorspronkelijke opdracht te voldoen en slechts 4.455 Zw. 
Fr had uitgegeven. McClelland vroeg daarom aan William O'Dwyer, de Executive Director 
van de WRB de toestemming om de oorspronkelijke licentie in die zin te amenderen, dat ook 
hulp in Luxemburg toegelaten was . De WRB kon hiermee instemmen en op 29 juni 1945 
kwam dan de opdracht om het resterende saldo van de Friends of Luxembourg inc., 72.889, 
45 Sw. Fr., over te maken aan Jules Elter, de Luxemburgse consul in Bern1199, die het geld op 
zijn beurt in opdracht van Clement en Krier aan Conrad lig, van de International 
Metaalarbeiders Federatie, bezorgde1200. 

Intussen zocht men ook wie het voor België bestemde geld in ontvangst kon nemen . Op 19 
november 1944 kreeg McClelland het bericht dat twee leiders van de Belgische 
arbeidersbeweging, Louis Major en Hubert Lapaille, verklaard hadden dat ze "in anticipation 
of aid /.. ./borrowed funds in Belgium to aid families of men deported to Germany and 
persons hiding or escaping from the Germans"1202(een bewering waaruit blijkt dat ze de 
voorwaarden van de Amerikaanse licentie kenden). McClelland kreeg hierop de opdracht om 
het equivalent van $ 90.000 over te maken "to the Belgian Legation in Switzeland for transfer 
to Mr. Major in repayment of part of the amount Lapaille and he borrowed in Belgium." 
Op 16 december 1944 liet de Belgische zaakgelastigde, De Caritat, aan Roswell L. 
McClelland, van de Amerikaanse legatie in Bern, weten dat hij een bedrag van 384.005, 10 
Fr. Suisse had ontvangen, of het equivalent van de $ 90.000, min douanekosten. De Caritat 
had hiertoe de opdracht gekregen van de Belgische Minister van Binnenlandse zaken . Op 
14 juni 1945 tekende Louis Major ten slotte het ontvangstbewijs voor 3.909.172 Belgische 
fr1205. Daarmee waren de drie fondsen leeg. 

In deze scharnierperiode op het einde van de oorlog en het begin van de wederopbouw 
reageerden de Amerikaanse autoriteiten dus niet bepaald soepel. De bezetting was voorbij en 
het geld was in principe niet meer nodig om de oorlog te winnen. Het militaire motief viel dus 
weg. De wederopbouw van « bonafide » organisaties kwam nu op het voorplan en er was 
zware druk nodig om deze fondsen een dergelijke nieuwe en politieke functie te geven. Zowel 
in het Witte Huis, het State Department als de Belgische en Nederlandse regeringen waren 
krachten aanwezig die sterk genoeg waren om die omschakeling door te drukken. 

Het Free Trade Union Committee 

Ontvangstbewijs getekend door Antoine Krier, Bern, 26 april 1945 (Roosevelt Library, WRB Box 61) 
A. Krier aan R. McClelland, 26 april 1945 (Roosevelt Library, WRB Box 61) 
Telegram van State Department aan McClelland, 29 juni 1945 (Roosevelt Library, WRB Box 61) 
P. Clement en A. Krier aan Roswell D. McClelland, 19 juli 1945 (Roosevelt Library, WRB, Box 61) 
Zie hierover ook de correspondentie van Jef Rens (SOMA, Jef Rens PR5-830/380) 
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1202 Telegram van Stettinius, State Department, aan R. McClelland, 18 november 1944 (Roosevelt Library, 
WRB Box 61) 
1203 idem 
1204 Telegram van R. McClelland aan WRB, 16 december 1944 (Roosevelt Library, WRB, Box 61) 
1205 Ontvangstbewijs getekend door Louis Major, Brussel 14 juni 1945 (Roosevelt Library, WRB Box 61) 



240 

Hoewel de AFL geen rechtstreekse controle had over de middelen die via het OSS naar 
Europa werden gesluisd, werd het geld dus wel aangewend voor de reconstructie van 
vakbonden die naar de normen van de AFL « vrij » waren, in die zin dat ze vrije 
onderhandelingen konden voeren met werkgevers en dat ze niet onderworpen waren aan 
regeringen of politieke partijen. Dit fundamenteel uitgangspunt van het AFL-denken kwam 
onmiddellijk na de oorlog nog meer op de voorgrond : « labor organized in free trade unions 
/.. ./will be fundamental for the safeguarding of human rights in the postwar world »1206. Na 
de uitschakeling van het fascisme betekende dit nu meer dan ooit de strijd tegen het 
communisme, zowel tegen de communistische regimes als tegen communistische invloed in 
de vakbeweging eender waar ter wereld1207. Overeenkomstig haar traditie zou er geen 
overheid en geen organisatie zijn die de AFL hiervan kon afbrengen. Bovendien zouden deze 
woorden ook gevolgd worden door actie op het terrein, en hiervoor viel de AFL terug op de 
methode die ze ontwikkeld had sinds ze in 1934 met de Labor Chest een actieve 
inmengingspolitiek in Europa was gaan voeren. Personen die men had leren kennen in het 
kader van het I W en in wiens anti-communisme men kon vertrouwen wou het AFL opnieuw 
aan de macht brengen in hun wederopgebouwde organisaties1208. 

Dit werd een van de voornaamste opdrachten van het beruchte Free Trade Union Committee 
dat door de AFL op haar conventie van 1944 werd opgericht met als opdracht het organiseren 
van hulp door de Amerikaanse vakbeweging voor de reconstructie van « free and 
democratie trade unions in Europe, Asia and Central and Latin America »1209. Op het moment 
dat het I W virtueel dood was en de AFL zichzelf buiten spel had gezet bij de vorming van 
een nieuw Wereldvakverbond, moest het FTUC de internationale connecties van de AFL, die 
voortaan via een hele reeks bilaterale betrekkingen zouden lopen, in stand houden.1210 De 
AFL vroeg de aangesloten bonden om een fonds van één miljoen dollar in te zamelen, maar 
haalde uiteindelijk slechts een fractie van dit bedrag binnen1211. Op driejaar tijd werd slechts 
$ 170.000 verzameld, waarvan de helft dan nog van de ILGWU kwam1212. Dit heeft het 
FTUC niet belet om sommen uit te delen die hiervan een veelvoud waren en dit tot minstens 
1958. Het FTUC was dus «highly dependent on CIA finance while providing the agency 
valuable cover »1213. 

Het Free Trade Union Committee werd opgericht als een agentschap van de Labor League for 
Human Rights en was daarmee ook organisatorisch een voortzetting van de actieve 
buitenlandse politiek van de AFL zoals die vanaf 1934, sinds de « Labor Chest», werd 
gevoerd. De leiding bleef in handen van het trio Dubinsky-Meany-Woll, met Lovestone als 
executive secretary en met Green in een symbolisch ere-voorzitterschap. Het FTUC was - net 
zoals de Chest en zijn opvolgers - officieel een onderdeel van de AFL, maar diende geen 
rekenschap te geven aan de AFL-structuren. Naar buiten uit was het FTUC enkel de uitgever 
van het Free Trade Union News, maar, zoals Anthony Carew het stelt: "its operational side 
was shrouded in secrecy"1214. 

1206 AFL, Postwar Program, p. 6. Geciteerd door F. Romero, The United States..., o.c, p. 13 
1207 J. C. Goulden, Meany, (New York, Atheneum, 1972), p. 123. 
1208 F. Romero, The United States..., o.c. p. 14. 

Roy Godson, "The AFL foreign policy making process from the end of world war II to the merger", in : 
Labour History, 16 (1975), nr. 3, p. 327. 

Michael Kerper, The International Ideology of US-Labor, o.c, p. 21 
1211 idem, p. 21 

12 Roy Godson, The AFL foreign policy ,o.c. p. 331 
Anthony Carew, "The American Labor Movement in Fizzland : The Free Trade Union Committee and the 

CIA" Labor History, 39 (1998), pp. 25-42. 
1214 Idem, p. 25 



Besluit 

Vakbonden hebben tijdens de oorlog samengewerkt met regeringen. De samenwerking met 
geheime diensten was hiervan de logische consequentie. Voor een vrije vakbeweging die 
sterk op haar onafhankelijkheid stond was dit evenwel geen vanzelfsprekende ontwikkeling, 
want wie stuurde wie eigenlijk ? Een algemeen geldend antwoord is er niet. Vakbonden 
waren geïnteresseerd in samenwerking met overheden, zowel om toegang te krijgen tot 
informatie als tot de besluitvorming. Anderzijds waren overheden vaak geïnteresseerd in 
vakbonden als de uitvoerende armen van hun politiek en als communicatiekanaal naar de 
miljoenen leden. In die zin ging het dus om een ruiloperatie, maar ook om een constante 
wisselwerking. Een voorbeeld van die wisselwerking is de inwisselbaarheid van functies. 
Vakbondsfiguren uit de tweede of derde rij (Goldberg, Stolz, Rens, Price...), gingen functies 
opnemen in overheidsagentschappen om vaak na een kort of langer verblijf terug te keren 
naar de vakbeweging. 

Het verhaal van de Amerikaanse geheime dienst, het OSS, is echter van een andere orde. 
Waar de SOE op een beperkte schaal beroep deed op verantwoordelijken uit de 
arbeidersbeweging, maakte het OSS er een echt systeem van. Wat opvalt is de gretigheid 
waarmee vakbondsfunctionarissen op het Amerikaanse aanbod zijn ingegaan. De 
oorlogsomstandigheden verklaren natuurlijk veel, maar toch niet alles. Het financiële aspect is 
onmiskenbaar ook al omwille van de hoogte van de bedragen. Bovendien was er naast de 
militaire ook een verdoken maar niet minder reëele politieke dimensie aan deze 
samenwerking. Op het einde van de oorlog viel het militaire aspect zelfs weg. 

De samenwerking die dan startte vindt zijn oorsprong bij de Labor Chest in 1934. Na de 
openlijke en zelf gefmancieerde bijdrage aan de strijd tegen het fascisme, eerst in de Labor 
Chest en daarna in de Labor League for Human Rights, begon de Amerikaanse vakbeweging 
tijdens de oorlog in overleg met de overheid met de financiering van humanitaire 
hulpverleningsprojecten. Het ging hier niet meer om eigen middelen van de vakbonden. 
Vanaf 1943, toen Labor een belangrijk element werd in de Amerikaanse oorlogsinspanningen 
startten, met medeweten en goedkeuring van de Amerikaanse vakbonden, de pogingen om 
een gedeelte van deze middelen in te zetten voor de hulp aan verzetsorganisaties. Na de 
bevrijding duurde het slechts enkele maanden om hiervoor een nieuwe bestemming te vinden, 
namelijk de financiële ondersteuning van de "bonafide" vakbeweging bij haar wederopbouw 
en haar strijd tegen het communisme. 


