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Het was midden in
wat later de Grote
Depressie zou
worden ge-
noemd. Op 23 au-
gustus 1931 ver-
zamelden zich
zo’n vijfhonderd
vooraanstaande
wetenschappers

en zakenlieden uit 23 verschillende landen in
het Koloniaal Instituut om daar een week lang te
discussiëren over de grote sociaaleconomische
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Het vergeten congres
Crisis Op zoek naar de aanpak van de wereldwerkloosheid

Negentig jaar
geleden begon 
in Amsterdam
een opmerkelijk
internationaal
congres over de
aanpak van de
wereldwijde
werkloosheids -
crisis. Plaats van
handeling: het
Koloniaal
Instituut.

uitdagingen van de tijd. Initiatiefnemer was het
International Industrial Relations Institute
(IRI), waar binnen de Nederlandse onderzoeker
en sociaal hervormer Mary Fleddérus een drij-
vende kracht was. Nederlandse kranten volg-
den het congres dagelijks op de voet.

De economische crisis en de massale werk-
loosheid hadden het vertrouwen in de heilzame
werking van de vrije markt aangetast. Door de
westerse landen werden mogelijke wegen naar
een nieuwe ordening verkend, buiten het kapi-
talisme en het communisme om. Het congres
presenteerde zich nadrukkelijk als apolitiek en
planning en rationaliteit waren de nieuwe
 beloftevolle begrippen.

De openingstoespraak kwam van de net afge-

In de Verenigde Staten vindt
anno 2021 een herwaardering
van oude ideeën plaats: de
overheid lijkt er opnieuw in de
mode. Met een investerings -
plan van ruim 2000 miljard
dollar wil president Biden de
 infrastructuur herstellen,
 internettoegang verbeteren en
de economie vergroenen. Het
is het grootste investeringsplan
sinds de Tweede Wereldoorlog,
waarmee de regering-Biden
miljoenen nieuwe banen hoopt
te creëren.

Joe Biden

treden Amsterdamse wethouder Floor Wibaut,
die zijn hoop uitsprak op internationale solida-
riteit. Geen vanzelfsprekendheid, te midden
van de opkomst van fascisme en protectionisme
en de spanningen tussen de kapitalistische en
communistische ideologieën. 

Maakbaarheidsdenken
Bijzondere aandacht ging uit naar de vertegen-
woordigers van de Sovjet-Unie. Het was de eer-
ste keer dat Sovjetafgezanten naar het Westen
waren gereisd om hun vijfjarenplannen inter-
nationaal te bespreken. Men keek naar hen met
evenveel bewondering voor de Russische indu-
strialisatie, die zich in een moordend tempo
voltrok, als scepsis over de manier waarop dat

→ Groepsfoto van de
congresdeelnemers, met
aanjager Mary Fleddérus op 
de eerste rij.  FOTO STADSARCHIEF
ROTTERDAM


