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Conclusies 

"Is there any reality in anything here and if so, what is real ? " (col. Blankenhorn, OSS) 

Wie de verwezenlijkingen van het IVV tot 1945 confronteert met de ambities die bij de start 
in 1919 werden geformuleerd, is waarschijnlijk geneigd om te concluderen dat de 
geschiedenis van de internationale vrije vakbeweging er een was van grote woorden en kleine 
daden. Wie zich blind staart op deze weinig spectaculaire geschiedenis en oordeelt op basis 
van niet plaatsgevonden internationale industriële actie en mobilisatie concludeert met David 
Calhoun dat « pursuing the history of international trade unions is like chronicling the 
peregrinations of a soap-bubble: however attractive its shiny, shimmery surface, there is 
nothing there of substance at all, and it will never get anywhere in any event »1216. 

Indien dit zo zou zijn, dan kan men zich afvragen hoe het mogelijk is dat alle strekkingen 
binnen de vakbeweging, niet alleen de sociaal-democratische, zo veel energie en geld hebben 
gestoken in het ontwikkelen van internationale samenwerkingsverbanden. Het internationale 
niveau is door de vakbewegingen in stand gehouden in de moeilijkste en extreemste 
omstandigheden. Internationalisme vervulde dus blijkbaar een behoefte en was functioneel 
voor de ambities van de participerende organisaties en personen. De manier waarop het I W 
zich heeft georganiseerd, de allianties, de actie of het gebrek aan actie, geeft ons dus inzicht in 
wat vakbonden en hun leidingen belangrijk vonden. 

Het gewone vakbondslid is in dit verhaal nauwelijks aanwezig1217. In het beste geval kan men 
veronderstellen dat door middel van een getrapte besluitvorming de standpunten die nationale 
leiders op het internationale niveau innamen ook gedragen werden door hun achterban. De 
geschiedenis van het I W is die van een bovenbouw van nationale en internationale 
functionarissen en beleidsverantwoordelijken. 

In die zin sloot het IYV naadloos aan bij zijn voorganger het Internationaal Secretariaat van 
Nationale Secretariaten (IS). Hoewel zijn oprichters vooral oog hadden voor het nieuwe, erfde 
het I W een aantal grondkenmerken van het oude Internationaal Secretariaat. 

* 

Eén van die kenmerken van het vakbondsintemationalisme was en bleef de dominante positie 
van de nationale structuren. De keuze dat de nationaliteit en niet het beroep de basis van een 
internationale vakbeweging zou zijn was gemaakt bij de oprichting van het Internationaal 
Secretariaat in 1901 en werd in 1919 door niemand ter discussie gesteld. Industriële 
organisaties bleven buiten de besluitvorming en de algemene leiding was in handen van de 
internationale koepel van nationale centrales, die geen ruimte liet aan anderen. 
De keuze om de internationale op te bouwen vanuit het nationale in plaats van het industriële 
niveau was bepalend voor het karakter van de organisatie. Dat de internationale vakbeweging 
er niet in geslaagd is om internationale industriële acties te ondernemen vindt hier zijn 
verklaring. Nationale centrales hebben immers een bij uitstek politieke en representatieve 
opdracht. Een internationale bestaande uit IBS had allicht, zoals Edo Fimmen het had gezien, 

1215 Colonel Blankenhom, OSS, aan David Shaw, OSS, 10 mei 1945 (NARA, RG 226, E 190, B 306, f 190) 
1216 David Calhoun, The TUCand the Russians, o.c, p. 407. 
1217 Over internationalisme in de Britse en Amerikaanse publieke opinie, zie : V. Silverman, Imagining 
Internationalism in American and British Labor, 1939-1949, (Urbana, University of Illinois Press, 2000) 
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een meer actie-gerichte internationale vakbeweging kunnen uitbouwen. Maar de IBS hebben 
dit niet gedaan, enkel de nationale centrales waren bereid of in staat om de zware financiële 
verplichtingen die het in stand houden van internationale structuren met zich meebracht op te 
brengen. 

De keuze dat slechts één nationale centrale per land werd toegelaten was een tweede 
basisprincipe dat het I W van zijn voorganger erfde. Dit versterkte het gesloten karakter van 
het IVV, dat ook geen samenwerking zocht met andere vakbondsinternationales. Integendeel, 
het IVV eiste voor zichzelf het alleenrecht op voor de internationale representatie van de 
vakbeweging. Het IVY zocht dus de controle over verwante nevenstructuren en een 
monopolie op het eigen terrein. Het gevolg was een onafgebroken reeks conflicten die ten 
dele de slagkracht van de internationale vakbeweging in zijn geheel hebben aangetast. Voor 
organisaties die geen toegang kregen werd het I W een vijand, wat ondermeer heeft belet dat 
het zich na de Tweede Wereldoorlog kon omvormen tot wereldvakverbond 

Het Internationaal vakverbond was, net als zijn voorganger, ook geografisch beperkt en had 
grote moeite om terrein te veroveren buiten de geïndustrialiseerde landen van West-Europa. 
Tegenover de bewegingen uit de koloniale landen had men geen aanbod, terwijl de afstand tot 
de grootste niet-Europese vakbeweging, de Amerikaanse, slechts werd gedicht toen alle 
Europese democratieën zich in een existentiële crisis bevonden. Met uitzondering van het 
Britse TUC hebben de Europese vakbonden deze beperking niet als problematisch ervaring. 
Slechts nadat door het wegvallen van de Duitse vakbeweging de financiering van de 
internationale in gevaar kwam werd gerichte prospectie ondernomen. Het wereldbeeld van de 
meerderheid van de Europese vakbondsleiders was Euro-centrisch, zowel in zijn geografische 
als filosofische betekenis. Binnen de Britse vakbeweging lag dit anders. De Britse 
vakbondsverantwoordelijken zagen zichzelf als een deel van een grote internationale 
engelstalige gemeenschap en hebben zich intens ingezet om het I W te versterken met de 
vakbeweging van de industriële grootmacht die de Verenigde Staten toen al was. 

Het gesloten karakter van het I W was ook een gevolg van het politiek-institutionele kader 
waarin internationale vakbonden werden opgericht rond de eeuwwisseling. Het Internationaal 
Secretariaat was in belangrijke mate de vakbondsafdeling van de Tweede Internationale, een 
bij uitstek politiek orgaan. En hoewel het I W zich, in tegenstelling tot zijn voorganger, 
autonoom zou opstellen en niet hiërarchisch onder de politieke internationale opereerde, was 
er wel een duidelijke gemeenschappelijke politiek-ideologische band. 

Het I W maakte zich op organisatorisch vlak bewust los van de politieke internationale, maar 
nam zelf wel onmiddellijk een sterk politiek gekleurd programma aan. Tijdens de eerste jaren 
na de wederoprichting lag in de externe werking zelfs de klemtoon op de politieke 
doelstellingen : vrede, socialisatie, strijd tegen de Reactie ... Na de woelige beginjaren 
zouden de zuiver politieke programmapunten in de schaduw komen van het economische en 
sociale programma dat in belangrijke mate van zijn ideologische dimensie werd ontdaan. De 
toenemende internationale instabiliteit en de existentiële bedreiging vanwege het nazisme 
plaatsten de politieke actie opnieuw bovenaan de agenda. Het IVV werd echter 
geconfronteerd met zijn eigen onmacht, die in het verlengde lag van het failliet van de 
internationale publieke instellingen 

Nieuw was een zekere ideologische gelijkschakeling; er werd gestreefd naar eenheid van 
tactiek, doelstelling en methode. De vooroorlogse scherpe tegenstellingen tussen het Duitse 
reformistische en het Franse syndicalistische model die de geschiedenis van het Internationaal 
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Secretariaat hadden gedomineerd, werden opgelost. Reformisme werd de norm, maar in de 
methode zouden syndicalistische concepten zoals de algemene staking geregeld opnieuw 
opduiken. Dit politieke programma, met een radicale fraseologie maar een gematigde praktijk, 
bezat de ambiguïteit van de sociaal-democratie van dat moment. Het kon intern de 
tegenstellingen tussen radicale en gematigde tendensen onder controle houden, maar 
reduceerde de recruteringsmogelijkheden zowel aan de linker- als aan de rechterzijde. 

Ook de interactie tussen regeringen en vakbonden was een nieuw element. Reeds tijdens de 
Eerste Wereldoorlog traden socialistische partijen toe tot diverse regeringen en steunden 
vakbonden de oorlogsinspanningen van hun land, ongeacht het kamp waartoe ze behoorden. 
Na de oorlog zou de verstrengeling tussen politiek en vakbeweging nog in sterke mate 
toenemen. Uit de biografieën van de nationale vakbondsverantwoordelijken die binnen het 
I W vooraanstaande functies innamen blijkt dat de combinatie van een politieke en een 
vakbondsloopbaan eerder regel dan uitzondering was. Zelfs degenen die geen politiek 
mandaat hadden, bekleedden namens hun organisaties functies in de economische en sociale 
overlegorganen die binnen vele landen tijdens het Interbellum werden opgericht. In 
crisismomenten deden regeringen een beroep op de internationale status van nationale 
vakbondsleiders voor het ontwikkelen van een parallelle diplomatie. De vakbeweging werd 
op die manier een regimebevestigende factor. Op hun internationale ontmoetingen gedroegen 
deze nationale vakbonds- en politieke verantwoordelijken zich dan ook in belangrijke mate 
als vertegenwoordigers van een land en een regering. 

Bij het afwegen van constanten en vernieuwing blijken de structureel-institutionele elementen 
het minst aan verandering onderhevig. Organisatiepatronen die het I W van zijn voorganger 
het IS erfde overleefden alle economische en politieke stormen. Dit bevestigt de analyse van 
James Scoville dat "the initial structure of the labor movement exercises an impact on the 
future course of its evolution"1218. Het is de klassieke institutionele inertie. De dynamiek op 
inhoudelijk gebied contrasteert hiermee. Het I W heeft zich aangepast aan de zich snel en 
soms dramatisch wijzigende politieke en economische omstandigheden : radicaal in het 
potentieel revolutionair klimaat van de onmiddellijke na-oorlog, gematigd en pragmatisch 
tijdens de economische groeiperiode van de late jaren twintig, terugplooiend op het nationale 
niveau tijdens de economische en politieke stormen van de jaren dertig. 

Waarom internationaal ? 

De internationale activiteiten van vakbonden zijn tijdens het interbellum sterk gegroeid, zowel 
in omvang als intensiteit. Nationale centrales wisselden delegaties uit en woonden eikaars 
congressen bij, hetzelfde gebeurde bij grote beroepscentrales. Vakbonden speelden ook hun 
rol bij de grote internationale conferenties van de Volkenbond en de IAO. We maken in deze 
jaren ook de ontwikkeling mee van een internationale professionalisering. Zowel bij de 
algemene vakbondsinternationales, de nationale centrales, verschillende 
beroepsinternationales als de grote nationale beroepscentrales gingen topmedewerkers zich 
geheel of gedeeltelijk toeleggen op het internationale terrein. De vakbeweging speelde met dit 
alles in op de toenemende internationalisering van het politieke en economische leven. 

James Scoville, "Some Determinants of the Structure of Labor Movements", in: Adolf Sturmthal en James 
Scoville (eds), The International Labor Movement in Transition, (Urbana, University of Illinois Press, 1973), p. 
74. 
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Op de vraag waarom nationale vakbonden zoveel middelen en energie gestoken hebben in het 
ontwikkelen van internationale activiteiten is geen eenduidig antwoord mogelijk. Men kan het 
internationalisme van vakbonden niet zomaar verklaren vanuit de basisopdracht die ze als 
sociale organisatie hebben. J. Harrod : « Social organizations come into existence to perform 
primary functions in society which relate to the specific welfare and needs of the 
membership »1219. Een vakbond kan men dus definiëren als een organisatie van werknemers 
die handelt in het belang (lonen, sociale verzekering, veiligheid ...) van zijn leden1220. Maar 
welk belang hebben leden erbij dat hun vakbond samenwerkt met andere vakbonden in het 
buitenland ? Diverse auteurs hebben hierover sterk uiteenlopende inzichten gepubliceerd. 
Voor G. K. Busch is één van de moeilijkheden hierbij dat de nationale en internationale 
activiteiten van vakbonden nauwelijks te vergelijken zijn : « Since there are, with some minor 
exceptions, no international negociated collective agreements it is difficult to perceive just 
why, how and with whom trades unions interact on an international basis »1221. 

Toch heeft John Logue geprobeerd om een theorie te formuleren. Zijn algemene stelling is dat 
: "trade unions will undertake international activities when such actions are perceived to be 
the most rational means to achieve members' goals"1222. Een vakbond zal dus volgens Logue 
pas internationaal actief worden indien hetgeen hij voor zijn leden wil bereiken niet op het 
nationale niveau kan worden gerealiseerd. Maar welk was het belang van het modale 
Amerikaanse vakbondslid bij de pogingen van Gompers om in 1919 de leiding te nemen van 
de internationale vakbeweging ? En was de situatie dan in zulke mate veranderd dat het 
Amerikaanse vakbondslid vanaf 1920 geen belang meer had bij internationale activiteit van 
de AFL ? Welk belang had het Duitse vakbondslid erbij dat de ADGB in 1933 zijn 
internationale banden doorknipte ? En hadden de leden van het CIO dan wél en die van de 
AFL geen belang bij lidmaatschap van het Wereldvakverbond ? 

Het is duidelijk dat de 'waarom-vraag' niet te beantwoorden is in de vorm van een of andere 
wetmatigheid. We moeten ons dus concentreren op de impulsen die vakbonden ertoe 
aanzetten om het internationale terrein te betreden en die kunnen zowel een externe als een 
interne oorsprong hebben. Samengevat onderscheidt men in de literatuur drie clusters van 
positieve impulsen : economische, functionele en politieke. 

De economische factor gaat het verst terug in de tijd. De oprichting van de Eerste 
Internationale, die een verzameling was van politieke en syndicale groepen, werd in 1863 
voorafgegaan door een oproep "To the workmen of France from the working men of 
England" 223, waarin gepleit werd voor samenwerking tegen de internationale 
loonconcurrentie. Het was de bedoeling "to bring up the wages of the ill-paid, to as near a 
level as possible with that of those who are better remunerated"1224. Het is een klassiek 
voorbeeld van de positieve manier waarop arbeiders buitenlandse loonconcurrentie trachten 
uit te schakelen, namelijk door hun eigen, betere en dus duurdere arbeidsvoorwaarden, te 
exporteren. 

J. Harrod, Trade Union Foreign Policy. A Study of British and American Trade Union Activities in Jamaica, 
(New York, Doubledaa & Company, 1972), p. 37 
1220 De klassieke definitie van Sydney en Beatrice Webb : "A Trade Union, as we understand the term, is a 
continuous association of wage-earners for the purpose of maintaining or improving the conditions of their 
working lives" (S. & B. Webb, The History of Trade Unions, (London, Longmans, 1920) 
1221 G. K. Busch, The Political Role of International Trade Unions, (New York, St. Martin's Press, 1983), p. 1 
1222 John Logue, Towards A Theory of Trade Union Internationalism, (Göteborg University, 1980), p. 56. 
1223 Originele tekst in : David Rjazanov "Zur Geschichte der Ersten Internationale", Marx-Engels-Archiv,Vol 1. 
(Frankfurt am Main, s.d.), pp; 119-202. 
1224 idem 
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De ontwikkeling van een transnationale arbeidsmarkt en een transnationale handel heeft dus 
aan de nog jonge vakbeweging van de industriële landen impulsen gegeven om internationaal 
samen te werken. De import van goedkopere arbeid of van producten die het resultaat waren 
van goedkopere arbeid ondermijnden de economische positie van de arbeiders die onder 
betere voorwaarden werkten. Het zijn twee economische factoren die tot vandaag vakbonden 
aanzetten tot internationale activiteit. 

Marcel van der Linden wijst erop dat nog een derde economische factor vakbonden kan 
bewegen tot internationale activiteit en dat is de ontwikkeling van transnationaal kapitaal 
Naarmate er zich internationale concerns en multinationals gaan ontwikkelen groeit het 
belang van de werknemers van dergelijke internationale bedrijven om samenwerking te 
zoeken. 

Deze drie economische factoren zijn vooral van belang bij de ontwikkeling van de 
grensoverschrijdende samenwerking van beroepsbonden en verklaren ten dele waarom de 
oudste internationale vakbondsstructuren precies de IBS zijn. Toch waren ook de algemene 
internationales gevoelig voor de gevolgen van een groeiende economische 
internationalisering. Zo was het verhinderen van de zgn. "Blacklegging" of stakingsbreking 
door de import van buitenlandse arbeidskrachten een belangrijk aandachtspunt binnen het IS 
voor de Eerste Wereldoorlog. Terwijl het I W de 8-urige werkdag in alle landen tegelijk wou 
invoeren om loonconcurrentie te vermijden. 

Verschillende auteurs wijzen op een tweede categorie redenen, die van functionele aard zijn. 
Sommigen zien zelfs uitsluitend dergelijke factoren. John Windmuller onderscheidt drie 
vormen van praktisch-functioneel nut van de internationale vakbeweging voor haar 
aangeslotenen : 'servicing function' (dienstverlening), 'missionary function' (propageren van 
de vakbeweging in gebieden waar ze niet bestaat of zwak is) en 'representational function' 
(de vertolking van algemene vakbondsstandpunten tegenover intergouvernementele 
instellingen om op die manier inspraak te verkrijgen bij algemene pakten en 
onderhandelingen). 

Ook Georg Herrmann wijst op de praktische kanten van wat hij een pragmatisch 
internationalisme noemt en onderscheidt de internationale activiteiten volgens drie types : 
"Erstens : Die Vermittlung von Kenntnissen und Informationen über den Stand der Sozial-
und Wirtschaftspolitik und der politischen Errungenschaften der Arbeiterbewegung. Zweitens 
: die Hilfeleistung für kleinere Verbande bei ihrer Afbauarbeit oder bei Arbeitskampfen. 
Drittens : Die Ausarbeitung eines gemeinsamen sozialen und politischen Reformprogramms 
für ihren Berufszweig."12 7 

Het zijn analyses die zeer nauw aansluiten bij wat het I W zichzelf tot doel stelde en die ook 
in belangrijke mate de dagelijkse werking hebben bepaald. Wanneer men de praktijk van het 
IVV hieraan toetst dan blijkt dat deze functies zeker niet op eenzelfde niveau stonden. Hulp 
bij stakingen en hulp bij de opbouw of instandhouding van zwakke organisaties was 

1225 Marcel van der Linden, "Conclusion" in : A. Carew et al. The International Confederation of Free Trade 
Unions.... o.c, p. 523. 
1226 John Windmuller, "International Trade Union Organizations : Structure, Functions, Limitations", in : 
Solomon Barkin et al. (eds), International Labor, (New York, Harper & Row, 1967), pp. 81-105. 
1227 Georg Herrmann, Die Geschichte des Internationalen Bergarbeiterverbandes, 1890-1939, (Frankfurt am 
Main, Campus, 1994) 
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marginaal. Informatie- en kennisuitwisseling was een van de centrale dagelijkse taken en 
kreeg zowel gestalte in de talloze publicaties als bij het voorbereidende studiewerk voor 
congressen en in de voorbereiding van de jaarlijkse IAO-conferenties. De representatieve 
functie was echter nog belangrijker. Via het I W konden nationale centrales niet alleen 
participeren in het werk van de IAO, wier werknemersgroep men zelfs domineerde, maar ook 
deelnemen aan alle grote internationale conferenties die in het kader van de Volkenbond 
werden gehouden. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was het perspectief op de oprichting van 
een internationale arbeidsorganisatie een van de voornaamste redenen geweest om het I W zo 
snel weer op te starten en tijdens de Tweede Wereldoorlog zou de ambitie om inspraak te 
verwerven bij internationale verdragen en bij de nieuwe internationale organen zelfs een van 
de belangrijkste motieven worden om een Wereldvakverbond op te richten. 

Bij mijn weten wijzen geen auteurs op de legitimerende functie van de internationale 
vakbeweging. Ook dat was een functioneel argument. Lidmaatschap van het I W impliceerde 
dat een vakbond deel werd van een brede internationale vrije vakbeweging, die in ruime mate 
erkenning genoot binnen de internationale gemeenschap van die tijd. Dit betekende onder 
meer dat voor bij het I W aangesloten organisaties de toegang tot de IAO veel makkelijker 
was dan voor niet-leden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het voor de vakbondsgroepen 
in ballingschap zeer belangrijk om door het I W te worden erkend als de wetmatige 
vertegenwoordiger van voormalige nationale centrales. Binnen de groep gevluchte Duitse 
vakbondsactivisten ontstond zelfs een bitse strijd om die erkenning. Ook voor de 
Amerikaanse hulporganisaties en voor de geheime diensten was lidmaatschap van het I W 
een soort certificaat van vertrouwen. 

Tenslotte zijn er de politieke factoren. We moeten hier een onderscheid maken tussen de 
politiek-ideologische factoren en de nationaal-politieke. 

Edo Fimmen wees in 1924 al op de scherpe ideologische breuklijnen binnen de internationale 
vakbeweging. Het I W vertegenwoordigde, samen met de IBS, de reformistische en sociaal
democratische tendens. De voorloper van het I W , het IS, was tot stand gekomen onder de 
vleugels van de Tweede Internationale en ook na de oorlog was voor iedereen duidelijk dat 
het I W de vakbondsarm was van de internationale sociaal-democratie. Het 
organisatieprincipe was een van de kerngedachten van de sociaal-democratie en behoefde 
geen specifieke motivering. Voor elke sociaal-democratische nationale vakbondscentrale was 
lidmaatschap van het I W dan ook een vanzelfsprekendheid. 

De geschiedenis van het IS bewijst evenwel dat politiek-ideologische verbondenheid nog iets 
anders is dan een politiek programma en politieke doelstellingen. Het I W had een duidelijk 
politiek geladen programma, dat bijzonder ambitieus was. John Logue wijst erop dat de 
internationale politieke ambities, de strijd tegen de Reactie en het voorkomen van nieuwe 
oorlogen, kort na het einde van de Eerste Wereldoorlog buiten het bereik lagen van de 
individuele nationale centrales. In zijn theoretisch model vindt hij hierin een voor deze 
organisaties gegronde reden om internationaal te gaan samenwerken. Volgens Logue viel 
deze reden weg na het mislukken van de pogingen om de Ruhr-bezetting door middel van 
algemene stakingen te beletten. 

Hoewel Logue het bij het rechte einde heeft wanneer hij beweert dat de inactiviteit tegenover 
de Ruhr-bezetting een gevolg was van "the identification of the national trade union 
movements with their respective governments", betekende dit, wat het IW-betreft, niet dat 
haar internationale politieke activiteit hiermee stopte. De sociaal-democratische vakbonden 
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hebben in het kader van het I W samengewerkt in politieke acties tegen het fascisme, tegen 
de herbewapening en voor het respect van de vredesverdragen, tegen het nazisme in Duitsland 
en Oostenrijk, en voor de ondersteuning van de Spaanse republiek. Al deze acties lagen buiten 
het bereik van individuele nationale confederaties. Het feit dat er weinig successen werden 
geboekt betekent niet dat het I W daarom voor de nationale centrales niet functioneel was. 
Zowel voor de praktische organisatie en het beheer als wegens het propagandistisch effect dat 
uitging van de grote internationale solidariteits- en protestcampagnes was een internationale 
structuur onontbeerlijk. 

Ook gevoelens van solidariteit en cultureel-ideologische elementen van de internationale 
sociaal-democratie speelden een stimulerende rol. De internationale vakbeweging was 
zichtbaar en herkenbaar. De lidboekjes hadden een vakje voor een internationale zegel, voor 
de anti-oorlogsactie, het internationaal solidariteitsfonds, voor "Spanje's kinderen". De 
affiches die Kathe Kollwitz1228 voor het vredescongres van Den Haag ontwierp sierden de 
vakbondslokalen. Ze maakten deel uit van de identiteit van de massabeweging die de sociaal
democratie was. Samen met de liederen, de teksten en het 1-mei feest, creëerden ze een 
internationalistisch gevoel en leidden allicht ook tot een zekere mythevorming. Ook John 
Logue erkent het bestaan van "an international working class identity" als een van de 
"independent forces for internationalism"1229. 

Naast ideologische, dreven ook motieven van nationaal-politieke aard de nationale vakbonden 
naar het internationale terrein. Jeffrey Harrod wijst er op dat vakbonden zich gingen inlaten 
met de buitenlandse politiek van hun eigen land om hun macht op het thuisfront te houden of 
doen toenemen. Volgens Harrod kan internationale actitiviteit een aantrekkelijke manier zijn 
voor vakbonden "of acquiring status within the nation policy-making elite and perhaps within 
the public at large" ,230. 

Het is een motief geweest dat gold voor zowat alle bij het I W aangesloten nationale 
confederaties. De interesse waarmee regeringen de internationale activiteit van hun 
respectieve vakbonden volgden wijst er ook op dat de politieke leiding van een land niet 
neutraal stond tegenover deze activiteiten. De internationale vakbeweging oefende met haar 
miljoenen leden een zeer grote aantrekkingskracht uit op de regeringen van de democratische 
landen. Naast de theoretische mobilisatiekracht had dit te maken met de invloed op de eigen 
publieke opinie maar ook met de mogelijke beinvloeding van buitenlandse politieke opinies. 
Gary Busch concludeert dat: "The international trade-union movement has been, and 
continues to be, a vital tool of governments in the shaping of the political destinies of foreign 
political parties and states and is an important part of most national foreign policy 
systems"1231. 

Het nationaal politieke-motief heeft dus twee zijden : de positie van de vakbeweging in haar 
eigen, nationale, omgeving en de aantrekkelijkheid van nationale vakbewegingen als 
instrument voor de realisatie van de buitenlandse politiek van regeringen. 

1228 Kathe Kollwitz (1867-1945): Duits grafica, schilderes en beeldhouwster, met grote belangstelling voor de 
sociale- en oorlogsellende. Had een nauwe band met de sociaal-democratie, de vrouwenbeweging en anti-
oorlogsorganisaties voor wie ze geregeld opdrachten uitvoerde. 
1229 J. Logue, Toward a Theory...,o.c, p. 35 
1230 idem, p. 35. 
1231 G. Busch, The Political Role of International Trade Unions.o.c, p. 4. 
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De geschiedenis van het I W staat vol voorbeelden die deze aspecten van de nationaal-
politieke en diplomatiek-politieke aard illustreren. Vooral in momenten van nationale crisis, 
zoals een oorlog, hebben nationale vakbonden vaak gehandeld vanuit zelfverdediging en het 
zelfbehoud van de natie, "The idea that for self-preservation purposes unions must assist in 
the exercise of state foreign policy receives the strongest promotion in times of national 
crisis"1232. Tegelijk hebben vakbonden van deze perioden van crisis gebruik kunnen maken 
om hun invloed uit te breiden. Want het ging, zeker vanwege de vakbeweging, ook om een 
ruiloperatie : functies in nationale overleg- en controleorganen en mandaten op internationale 
conferenties en binnen internationale organisaties. 

Naast deze positieve hebben ook negatieve factoren geleid tot internationale activiteit. We 
wezen er al op dat het internationale werk uitsluitend voorbehouden is aan een elite van hoge 
vakbondsfunctionarissen. Volgens John Logue zal zo'n elite het internationale niveau 
aanwenden om zichzelf te voorzien van privilegies - "conference travel, an interesting life, 
and some sense of importance"1233, waarbij het niet relevant is of de leden er al dan niet beter 
van worden. Logue noemt dit een "parasitic elite internationalism"1234. Ook J. Harrod wijst er 
op dat de behoeften van een leidende elite op zich een stimulans kan zijn voor internationale 
activiteit. Vakbondsleiders zelfwijzen op "the personal pleasure they acquired from 
expenses-paid trips abroad; especially as, until recently, such activities would be outside of 
the normal scope of their lives"1235. Wanneer we naar de praktijk binnen het I W kijken, dan 
kan inderdaad niet worden ontkend dat dit element een rol heeft gespeeld. De dagboeken die 
voorzitter Walter Citrine bijhield hebben soms meer het karakter van een toeristisch 
prentenboek. Toen Jan Oudegeest in 1927 ontslag had moeten nemen drukte hij er zijn spijt 
over uit dat hij nu niet langer in staat zou zijn om geregeld Genève te bezoeken1236. Later 
probeerde hij omwille van die geregelde reizen naar Genève een mandaat te krijgen bij een 
van de werkgroepen van de Volkenbond. En in 1935 verwoorde Valentin Hartig, algemeen 
secretaris van de IBS der openbare diensten, zijn ontgoocheling omwille van de naar zijn 
mening te geringe steun aan Duitland als volgt: " Ach diese Internationalen. Inn ganzer Wert 
besteht doch nur in dem Glauben der einfachen Leute, die weit von den internationalen 
Getriebe sind, an das magische Wort "Internationale". In wirklichkeit sind, besonders die 
Berufsinternationalen doch nichts anderes als sehr kostspielige Reiseinstitutionen fuer die 
obersten Funktionaere der Bewegung"1237. 

Een tweede 'negatieve' factor vloeide rechtstreeks voort uit de gesloten structuur van het 
I W . In landen waar meerdere nationales centrales bestonden kon de ene de andere 
internationaal isoleren door zelf aan te sluiten bij het I W . Dit was minder het geval op het 
Europese continent waar de ideologische drempel dit soort praktijken belette, maar buiten 
Europa en bij minder politiek gebonden organisaties heeft dit wel degelijk gespeeld. Het 
duidelijkste voorbeeld was de AFL, die in 1937 slechts lid werd om het CIO de pas af te 
snijden. 

1232 J. Harrod, Trade Union Foreign Policy, o.c., p. 47 
1233 J. Logue, Toward a Theory, o.c, p. 28 
1234 idem, p. 29 
1235 J. Harrod, Trade Union Foreign Policy, o.c., p. 53 
1236 Correspondentie tussen Jan Oudegeest en Albert Thomas (ILO, Albert Thomas Papers CAT 5-0-7) 
1237 Valentin Hartig aan Martin Plettl, 28 augustus 1935 (DGB-archiv in AdsD, Martin Plettl 1/MPAA000015) 
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Indien we de periode tussen de stichting van het IS (1901) en de oprichting van het 
Wereldvakverbond (1945) in ogenschouw nemen, dan moeten we vaststellen dat zich in die 
halve eeuw, naast de initiële economische impulsen een hele reeks van factoren hebben 
ontwikkeld die vakbonden in de richting van internationale activiteit hebben gedreven. Deze 
evolutie verliep niet rechtlijnig maar volgde een conjuncturele cyclus op het ritme van de 
economische en politieke crises. We moeten de ontwikkeling van de internationale 
samenwerking van nationale vakbondscentrales dan ook in die context plaatsen. 

Wie al deze factoren op een rijtje zet moet wel concluderen dat de strikt functionele 
verklaring van John Logue op zijn minst verruimd moet worden. Denis Macshane deed al een 
poging : "unions engaged in international activity not only to promote or attain members' 
goals, but defensively to protect what they saw as the interests of the nations whence they 
came"1238. Die dubbele rationaliteit vat echter evenmin de complexe realiteit. Deze theorieën 
focussen te veel op endogene factoren en miskennen daarom een breed palet van exogene 
impulsen. Internationalisering van politiek en economie is namelijk een bij uitstek dynamisch 
gegeven. De wereld waarin het I W opereerde was er een van toenemende interdependentie 
tussen nationale economieën en staten, een wereld die belang had bij het ontwikkelen van 
internationale normen, maar waarin nationale tegenstellingen tussen vooral koloniale 
mogendheden de toon zetten en extremistisch nationalisme uiteindelijk tot een nieuwe 
wereldoorlog leidde. De ontwikkeling van internationale inter-gouvernementele relaties 
binnen het kader van de nieuwe internationale instellingen en conferenties leidde niet 
noodzakelijk tot meer internationale samenwerking en kon ook de vrede niet redden. Maar 
deze internationale instellingen creëerden wel een nieuw kader waarin het overleg over 
internationale normen en standaarden tot stand kon komen. Het is in dit complexe en 
interactieve geheel van een groeiend inter-nationalisme1239 dat het I W voor de nationale 
vakbondscentrales niet alleen nuttig, maar zelfs noodzakelijk was. 

1238 Denis MacShane, International Labour and the Origins of the Cold War, o.c, p. 11. 
1239 De term werd gelanceerd door Kevin Callahan : "Inter-Nationalism in Stuttgart in 1907 : French and German 
Socialist Nationalism and the Political Culture of an International Congress", International Review of Social 
History, (45), april 2000, pp. 51-87. 


