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Voorwoord 

Toen Joseph Snijders zich in 1878 als een van de weinige joodse arbeiders aansloot bij de Sociaal-
Democratische Vereniging, ontving zijn vrouw een bezorgde brief van een joodse anonymus die er met 
zijn verstand niet bij kon dat een jood zich aansloot bij een socialistische organisatie. 'Een jehoede moet 
toch chogemer wezen' was het commentaar van de briefschrijver. Hij was niet de enige die op dit 
standpunt stond. Twintig jaar later was een flink aantal joden lid van de arbeidersbeweging. De 
samenwerking met hun niet-joodse leden kwam voorzichtig tot stand. Weer dertig jaar later groeide 
mijn (niet-joodse) moeder op in de Amsterdamse Oosterparkbuurt. Haar verhalen over een jeugd waarin 
joodse en niet-joodse jongeren als vanzelfsprekend samen de geneugten en ergernissen ondergingen van 
het beschavingsoffensief van links maakten indruk. Dat gold ook voor het relaas over de oorlog die in 
een klap, of beter met een lange serie doffe dreunen aan dit alles een einde maakte en wel zeer 
persoonlijke offers vroeg - de nagedachtenis aan mijn grootvader Arie de Haas zij tot zegen. 

De colleges van Hans Blom, en dan vooral het doctoraal werkcollege over de jodenvervolging in 
Nederland in internationaal perspectief, wakkerden de belangstelling voor joodse geschiedenis aan en 
waren een eerste kennismaking met de internationale vergelijking. Deze kennismaking verdiepte zich 
door mijn werk op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), waar vergelijkend 
onderzoek al jarenlang hoog in het vaandel staat. Dit werk bracht me bovendien weer terug bij de 
geschiedenis van de arbeidersbeweging. En zo werd het idee geboren: er moest een onderzoek komen 
naar het ontstaan van de band tussen joden en de linkse beweging en tussen joden en niet-joden binnen 
die beweging, in Amsterdam, maar ook in andere Westeuropese steden. Dat van dit idee uiteindelijk 
een proefschrift is gekomen, is zeker niet alleen de verdienste van de promovendus geweest. 

Vanaf de eerste fascinatie tot en met de laatste correctie zijn er altijd mensen die op de voor- en 
achtergrond meehelpen het proefschrift te maken. Een woord van dank aan deze mensen is hier op zijn 
plaats. 

De grote motor achter dit proefschrift is mijn promotor Hans Blom. Zijn nuchtere en tegelijkertijd 
analytische blik op de geschiedenis van Nederland in het algemeen en de positie van joden daarbinnen 
in het bijzonder, maakten onze gesprekken tot stimulerende uitwisselingen van ideeën. Zijn grote 
ervaring als promotor maakte dat hij me zonder al te grote kleerscheuren door het proces van 
onderzoeken - schrijven - twijfelen en weer schrijven heeft heen geloodst. Ik koester goede herinneringen 
aan onze besprekingen, die plaats vonden op het Historisch Seminarium, op de decanenkamer in het 
Bungehuis, op het - toen nog - Riod, maar ook bovenin een dubbeldekker in Oxford en aan de voet van 
de muur om de oude stad in Jeruzalem. Zijn gewoonte om elk begeleidingsgesprek te beginnen met 
'Hoe gaat het met Karin?', om vervolgens pas verder te gaan met 'En hoe staat het met het proefschrift?' 
heb ik altijd bijzonder gewaardeerd. 

Naast Hans Blom trad Marcel van der Linden op als promotor. Vanaf mijn eerste baantje bij het 
IISG is hij altijd zeer nauw betrokken geweest bij mijn werkzaamheden. Hij gaf mij als socioloog een 
ander gezichtspunt, en was als denker op het terrein van de internationale vergelijking een groot - en 
soms onnavolgbaar - voorbeeld. 

Beide promotoren hebben onvermoeibaar, met grote betrokkenheid en grote snelheid alle versies van 
alle hoofdstukken doorgelezen en elk van hun zeer waardevolle, zij het zeer van het elkaar verschillend 
commentaar voorzien. De een waakte over de leesbaarheid, de ander over de logica, de een stuurde mij 
ervaren door het proces van bron tot boek, de ander droeg theorieën aan en wist met zijn enorme 



belezenheid steeds weer opnieuw interessante titels uit zijn mouw te schudden die mijn onderzoek in 
een breder kader plaatsten. 

Naast de beide promotoren zijn twee instellingen zeer belangrijk geweest voor de totstandkoming van 
dit proefschrift: het Postdoctoraal Opleidingscentrum voor de Negentiende en Twintigste Eeuwse 
Geschiedenis (PONTEG) en het IISG. PONTEG gaf mij een baan als aio, bekostigde genereus mijn 
vele buitenlandse reizen en verblijven en creëerde met 'het reizende aio-circus' een kring lotgenoten waar 
je goed mee kon praten over 'disserteren'. In het bijzonder moeten daarbij Evelien Gans en Ruth 
Hoogewoud-Verschoor genoemd worden, omdat hun onderzoek qua onderwerp dicht tegen het mijne 
aanlag. Daarnaast moeten de drie mensen genoemd worden waarmee ik een congres organiseerde: Pieter 
de Coninck, Rico op den Camp en natuurlijk Hans Verhage. Wie had ooit gedacht dat je met 'eenzame 
arbeid' een warme vriendschap kon opbouwen? 

Het IISG en de mensen die er werk(t)en hebben een grote rol gespeeld bij de totstandkoming van 
dit boek. Ze boden me bijzonder prettig onderdak met alles erop en eraan, lieten me gebruik maken van 
de prachtige collecties, maakten me warm voor internationaal vergelijkend onderzoek en boden een 
groep collega's - van wie een flink aantal zelf proefschriften schreef- die zeer goede en stimulerende 
gesprekspartners waren. In het bijzonder moet hier Joost van Genabeek genoemd worden die mij 
wegwijs maakte in de door hem en Georg Reuding ontsloten bron van Struve en Bekaar. 

Ook buiten het IISG waren er mensen die mij hun onderzoeksmateriaal ter beschikking stelden. 
Ik ben Paul van Horssen en Dick Rietveld bijzonder dankbaar dat zij mij inzage gaven in hun 
ledengegevens van de SDB en de Sociaal Democratische Arbeiderspartij (SDAP). In 1992 heb ik een 
doctoraal werkcollege gegeven over joodse arbeiders in Amsterdam. De scripties van mijn studenten heb 
ik zo hier en daar geplunderd, net als de doctoraalscriptie die Jeroen Huber (mede) onder mijn 
begeleiding schreef. 

Uiteraard is het onbegonnen werk alle mensen van alle bibliotheken en archiefinstellingen waar ik 
onderzoek heb gedaan te bedanken, maar een paar springen eruit. Op het Gemeentearchief Amsterdam 
wezen Odette Flessing en Peter Hofland me op interessante bronnen. Ze ondernamen ook voor mij (en 
ook voor mij weer tevergeefs) de zoektocht naar de beroepenspreiding van Sanders en De Lieme. Verder 
moet Frits Hoogewoud, de bibliothecaris van de Bibliotheca Rosentahliana, worden genoemd. Hij 
bracht mij weliswaar altijd op - heel interessante maar tegelijkertijd ook tijdrovende - zijsporen, maar 
wees mij ook op boeken en collecties die ik over het hoofd had gezien. 

Inspirerend waren tijdens de onderzoeksfase de gedachtenwisselingen die ik had met Salvador 
Bloemgarten en Selma Leydesdorff over Amsterdam, met Nancy Green over Parijs, en met David 
Feldman, Anne Kershen en William Fishman over Londen. Daniel Soyer uit New York hielp me met 
voor mij volstrekt onleesbare brieven in Jiddish handschrift ('you sure sent me a tough one this time') 
en ook Rena Fuks-Mansfeld hielp me met moeilijke passages in het Jiddisch. Zij las bovendien (lang 
voordat ze lid van de promotiecommissie was) een deel van het manuscript en voorzag het van nuttig 
commentaar, net als Lex Heerma van Voss, mijn kamergenoot op het IISG. Bijzonder dankbaar ben 
ik de twee commissieleden die het manuscript van kaft tot kaft lazen en er nog heel veel fouten, foutjes, 
onnauwkeurigheden en inconsequenties uithaalden: Wout van Bekkum en Jan Lucassen. Vooral deze 
laatste heeft meer gedaan dan ik ooit had durven hopen. Uiteraard zijn alle fouten die zijn blijven zitten 
mijn schuld en niet die van anderen. 

Ten slotte moeten er mensen dicht bij huis bedankt worden. Dat mijn beide ouders op een 
volstrekt vanzelfsprekende manier altijd hebben geloofd dat het allemaal wel af zou komen heeft me 
bijzonder gesteund, net als de niet ophoudende belangstelling van andere familieleden, vrienden en 
kennissen. In de laatste fase van het proces hebben mijn broer Arthur en mijn neef Arjen (en zijn 



moeder, mijn zus Carla) een belangrijke rol gespeeld bij de voorbereiding van de promotie en het 
totstandkomen van het manuscript zoals dat er nu ligt, mijn dank daarvoor is groot. 

Het is een goed gebruik het beste tot het laatste te bewaren. De allergrootste lof en dankbaarheid 
verdient mijn partner Nico Markus, die mij niet anders kent dan 'bezig met het proefschrift'. Nog 
tijdens de sollicitatieprocedure voor mijn aio-schap had hij al een cadeautje gekocht. 'Omdat ik toch wel 
wist dat je het worden zou'. Dit rotsvaste vertrouwen heeft hij tot het einde toe volgehouden en 
uitgedragen. Dat heeft mij meer dan wat ook gesterkt. Hij heeft het schrijven van dit boek 
vergemakkelijkt omdat hij er als collega historicus altijd was om 'technische' problemen mee te 
bespreken. Hij heeft oneindig bijgedragen aan de leesbaarheid van het boek door telkens maar weer alle 
versies, maar vooral de laatste, met ijzeren discipline en een zeer strenge hand door te nemen en van 
meer dan nuttig commentaar en aanvullingen te voorzien. Hij heeft niet over mijn fysieke afwezigheid 
tijdens de eerste jaren van het onderzoek geklaagd, en ook niet over mijn psychische afwezigheid tijdens 
het laatste jaar van het schrijven. Onze dagelijkse omgang veraangenaamde het dagelijks leven als 
promovendus bijzonder. Ik draag dit proefschrift graag aan hem op. 
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Inleiding 

'Aan de oprichting van de kleinste arbeidersvereniging zal de toekomstige geschiedschrijver veel meer 
waarde hechten dan aan de slag bij Sadowa'. 

Met deze (in het Jiddisch gesproken) woorden stak de joodse socialist Benjamin Feigenbaum in 1889 
de joodse arbeiders in Manchester een hart onder de riem, toen zij in navolging van hun collega's in 
Londen een joodse arbeidersclub hadden opgericht.' Dit boek staat vol verhalen over kleine, joodse 
arbeidersverenigingen. En hoewel de slag bij Sadowa niet onbelangrijk schijnt te zijn geweest2, wordt 
aan elk van deze kleine joodse arbeidersverenigingen inderdaad meer aandacht besteed dan aan deze slag 
tussen het Oostenrijkse en het Duitse leger. 

Het socialisme en de arbeidersbeweging hadden op joodse arbeiders en intellectuelen (die zich vaak 
opwierpen als hun leiders) een grote aantrekkingskracht. De beweging scheen een goed instrument om 
de joodse arbeiders uit hun dubbele achterstandpositie - als jood en als arbeider - te halen. De titel van 
dit boek 'Als ik niet voor mijzelf ben' heeft betrekking op deze 'zelfbevrijding'. Het is de eerste regel van 
een aforisme van de joodse schriftgeleerde Hillel, die in de eerste eeuw voor de gewone jaartelling leefde. 
Vrij vertaald luidt dit aforisme: 'Als ik niet voor mijzelf ben, wie is er dan voor mij? Maar als ik alleen 
voor mijzelf ben, wie ben ik dan? En als niet nu, wanneer dan?'3 Deze retorische vragen - en dan vooral 
de eerste - zijn vaak gebruikt als motto in de joodse arbeidersbeweging, omdat ze de lezer oproepen om 
voor zichzelf op te komen en op zichzelf te vertrouwen.4 Tegelijkertijd stelt de tweede vraag dat niet 
alleen het individuele belang gediend moet worden met dit optreden, maar ook het collectieve. De derde 
vraag tenslotte spoort de lezer aan toch vooral niet te wachten met optreden. Juist omdat het aforisme 
oproept tot zelfbevrijding en collectieve actie kozen leiders en leden van de joodse arbeidersbeweging dit 
als motto voor hun activiteiten om joodse arbeiders uit hun achterstandpositie te halen. 

De beste manier om dit te doen was volgens hen aansluiting zoeken bij de algemene 
arbeidersbeweging. Soms lukte dat, maar soms was de positie van joodse arbeiders zo specifiek dat er 
aparte joodse bewegingen opgericht werden. Welke vorm de organisaties van de joodse arbeiders ook 
kregen, uiteindelijk was het doel van vrijwel al deze organisaties samenwerking met of aansluiting bij 
de algemene arbeidersbeweging. Op deze manier zou de emancipatie en integratie van de joodse 
arbeiders plaats kunnen vinden. 
In Amsterdam voltrok zich deze integratie in de algemene arbeidersbeweging tamelijk geruisloos. In 

Londen en Parijs verliep het proces stroever. Het feit dat de joodse arbeiders in Amsterdam autochtoon 
waren, terwijl de joodse arbeiders in Londen en Parijs immigranten uit Oost-Europa waren, lijkt op het 
eerste gezicht een afdoende verklaring voor dit verschil.5 

Wanneer echter de pogingen tot samenwerking in deze drie steden meer gedetailleerd worden bekeken 
en onderling worden vergeleken, blijkt dat andere factoren een rol speelden, die wellicht alleen zijdelings 
en misschien helemaal niets met de autochtone danwei allochtone achtergrond van de joodse arbeiders 
te maken hebben. Daarom wordt in deze studie een vergelijking gemaakt tussen de joodse arbeiders in 
Amsterdam, Londen en Parijs, met als centrale vraag: waarom integreerden de joodse arbeiders in 
Amsterdam zoveel sneller in de algemene arbeidersbeweging dan de joodse arbeiders in Londen en Parijs. 
Ook wordt een antwoord gezocht op de vragen: hoe verklaren we eventuele verschillen tussen Londen 
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en Parijs onderling en hoe zit het met overeenkomsten tussen Amsterdam, Londen en Parijs. De 
achterliggende gedachte is dat alleen een vergelijking duidelijk kan maken wat uniek is en wat meer 
algemeen is. 

De vergelijking: waarom en hoe 

In 1896 kwam de sociaal-wetenschapper en econoom Leonty Soloweitschik op het idee om onderzoek 
te gaan doen naar de sociaal-economische positie van joodse arbeiders. Dat dit soort onderzoek op dat 
moment weinig gangbaar was, blijkt uit de reactie van de hoogleraar van de Universiteit van Genève bij 
wie Soloweitschik met zijn plan aanklopte: 'bestaan er dan joodse arbeiders? Ik dacht altijd dat alle joden 
bankiers waren.' 

In twee jaar tijd voltooide Soloweitschik zijn baanbrekende onderzoek, dat niet alleen de hoogleraar 
maar ook veel anderen ervan overtuigde dat er wel degelijk joodse arbeiders bestonden. Omdat nog maar 
weinig geschreven was over dit onderwerp, won Soloweitschik zijn informatie in bij de betrokkenen zelf. 
Hij sprak met joodse arbeiders, leiders van joodse en algemene vakbonden, bezocht sociale 
wetenschappers en las hun rapporten. Hij ging op deze manier een aantal landen af en vergeleek de 
sociaal-economische positie van joodse arbeiders in Nederland, Engeland, de Verenigde Staten, 
Roemenië en Rusland. Hij vulde deze informatie aan met wat korte opmerkingen over de positie van 
joodse arbeiders in een aantal andere landen. In zijn beschrijvingen betrok hij ook de verhoudingen 
tussen de joodse en niet-joodse arbeiders en hun (al dan niet gezamenlijke) arbeidersorganisaties. Hij 
zette de verzamelde gegevens op een rij en vergeleek ze. 

Soloweitschik onderscheidde in zijn vergelijking drie categorieën joodse arbeiders: het slechtste af 
waren joodse arbeiders in landen waar ze helemaal geen burgerrechten hadden (Roemenië en Rusland). 
Joden stonden daar buiten de wet, verkeerden in zeer slechte sociaal-economische omstandigheden en 
hadden geen of slechte contacten met de niet-joodse bevolking. Het was voor joodse arbeiders zo goed 
als onmogelijk om zich (op een legale manier) te organiseren.7 Daar waar joodse arbeiders pas 
gearriveerde immigranten waren, (Engeland, de VS) was hun sociaal-economische situatie aanvankelijk 
slechter dan die van de autochtone arbeiders, maar dat zou bij volgende generaties verbeteren.8 In 
Engeland (Londen) waren joodse arbeiders nauwelijks georganiseerd en mede daarom waren de 
verhoudingen tussen joodse en niet-joodse arbeiders slecht.9 In de Verenigde Staten waren joodse 
arbeiders wel georganiseerd, maar toch werden zij door de autochtone arbeiders als concurrenten gezien 
en waren de betrekkingen tussen beide groepen niet goed.10 

De joodse arbeiders in Nederland (lees Amsterdam) waren volgens hem goed af. Daar waar joden al 
lange tijd deel uitmaakten van de bevolking, geassimileerd waren en volledige burgerrechten bezaten, 
verschilde volgens Soloweitschik de sociaal-economische situatie van joodse arbeiders niet van die van 
niet-joodse arbeiders. Joodse (diamant)arbeiders in Amsterdam waren hand in hand met de niet-joodse 
diamantarbeiders georganiseerd. ' ' 

Soloweitschik was niet alleen de eerste die serieus onderzoek deed naar de positie van joodse arbeiders 
in internationaal vergelijkend perspectief, hij zou ook lange tijd de enige blijven die Nederland 
(Amsterdam) in een dergelijk onderzoek betrok. In de studies over joodse arbeiders en hun organisaties 
die daarna verschenen, komt Nederland niet meer voor. Deze trend zet zich tot recente datum voort: 
in de catalogus bij de grote overzichtstentoonstelling Workers and Revolutionaries - The Jewish Labor 
Movement uit 1994 blijft Amsterdam geheel buiten beschouwing.'2 Dat komt wellicht door 
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onbekendheid, maar waarschijnlijk meer door de hantering van de definitie van de joodse 
arbeidersbeweging als iets dat per se zijn basis heeft in Oost-Europa: 

'One political subculture came into being in Vilna, Minsk, Belostok, the East End of London, and 
the Lower East Side of New York. Its lingua franca was Yiddish; its economic base, the clothing 
industry and the sweat shop; its politics, the running dispute and constant interaction between socialist 
internationalism and Jewish nationalism; its organizational expression, the Yiddish press, the public 
meeting, the trade union, the ideologically committed party, and (where relevant) the armed self-
defense unit'. 13 

en: 
'It is possible to view the Jewish labor movement as one whole; from its origins in East European 
Jewry it spread to western Europe and overseas, to North and South America'.14 

Wie deze definities van de joodse arbeidersbeweging hanteert, kan hiertoe onmogelijk de vakbonden en 
sociaal-democratische partijen van de joodse arbeiders in Amsterdam rekenen. De oorsprong van deze 
organisaties lag niet in Oost-Europa maar in Amsterdam, de leden van de organisaties kwamen niet uit 
Wilna en omstreken maar uit de hoofdstad zelf, sommigen misschien uit de Nederlandse provincie. De 
economische basis van de beweging was niet in de eerste plaats de kledingindustrie, maar de 
diamantindustrie en de voertaal was niet Jiddisch, maar Amsterdams, zij het in veel gevallen met een 
Jiddisch accent. 

Omdat deze definities gehanteerd worden, besteedden de historici die over de internationale joodse 
arbeidersbeweging schreven, geen aandacht aan de geschiedenis van de Amsterdamse joodse arbeiders 
en hun organisaties. Andersom droegen de historici die zich met de geschiedenis van de joodse arbeiders 
in Amsterdam bezighielden, ook niet bij tot de integratie van deze geschiedenis in de internationale 
geschiedschrijving over dit onderwerp. In de meeste gevallen wordt in hun studies met geen woord 
gerept over de joodse arbeiders elders en de manier waarop zij zich organiseerden. In een enkel geval 
wezen deze historici er - terecht - op dat Amsterdam de enige Westeuropese stad was met een 
omvangrijke groep autochtone joodse arbeiders. Ten onrechte werd geconcludeerd dat Amsterdam, 
omdat het hierin uniek was, niet kon en ook niet hoefde vergeleken te worden met andere steden.15 

Zo is Amsterdam grotendeels buiten de internationale historiografie van de joodse arbeidersbeweging 
gebleven. Dat is jammer, omdat zo de automatische gevolgtrekking 'joodse arbeiders in Amsterdam 
waren autochtoon en daarom is het vanzelfsprekend dat zij zich samen met de niet-joodse arbeiders 
organiseerden', nooit op zijn geldigheid wordt getoetst. Bovendien is de veronderstelling dat joodse 
arbeiders die van oorsprong uit Oost-Europa kwamen zich apart organiseerden, omdat ze nu eenmaal 
immigranten uit Oost-Europa waren, ook nooit onder vuur genomen. 

In een zeer recent en bijzonder geslaagd boek over joodse arbeiders in de moderne diaspora, 
samengesteld door negen verschillende onderzoekers en geredigeerd door Nancy Green, zijn wel teksten 
van en over joodse arbeiders in Amsterdam opgenomen.16 In een vluchtige vergelijking aan het eind van 
het boek worden overeenkomsten en verschillen tussen joodse arbeiders(gemeenschappen) in Londen, 
Parijs, Amsterdam, New York, Buenos Aires en Duitsland gesignaleerd. Het boek moet echter in de 
eerste plaats als bronnenboek worden gezien en wil graag (en zal ook) dienen als 'a stimulus to further 
analysis of these workers' communities within a comparative perspective'.17 

Een welkome uitzondering op de regel dat Amsterdamse joodse arbeiders (nog) niet in de internationale 
historiografie van de joodse arbeidersbeweging is opgenomen, is Le pain de misère, de trilogie van Nathan 
Weinstock over de geschiedenis van deze beweging in Europa.18 Hij zet in deel twee van zijn overzicht 
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voor het eerst Amsterdam weer tussen de andere steden en landen. Analoog aan Soloweitschiks' indeling 
van joodse arbeiders, onderscheidt Weinstock drie typen joodse arbeidersbewegingen. 

Als eerste noemt hij de joodse arbeidersbeweging in Oost-Europa, waar virulent antisemitisme heerste 
en waar een groot verschil bestond tussen het klassebewustzijn van de joodse en niet-joodse arbeiders.19 

Het tweede 'type' joodse arbeidersbeweging is volgens Weinstock de beweging in de landen waar joodse 
arbeiders Oosteuropese immigranten waren (Engeland en Frankrijk). Daar hergroepeerde de joodse 
arbeidersbeweging zich, kreeg een overgangsstructuur en was in meer of mindere mate verbonden met 
de lokale arbeidersbeweging. Het derde type is de beweging in Amsterdam waar - uniek voor West-
Europa - een autochtone joodse arbeidersklasse bestond, die niet zijn basis had in Oost-Europa en die 
ook niet de neiging had zich apart te organiseren.20 

Daar waar Soloweitschik ter verklaring van het verschil tussen de eerste twee groepen en de laatste 
groep, alleen op de burgerrechten en geassimileerdheid van de Amsterdamse joodse arbeiders wees, gaat 
Weinstock een stapje verder in de richting van een verklaring voor de Amsterdamse 'gezamenlijkheid'. 
Hij verklaart het niet ontstaan van een aparte joodse arbeidersbeweging in Amsterdam uit het ontbreken 
van een onderscheid tussen het klassebewustzijn van joodse arbeiders en dat van niet-joodse arbeiders, 
en uit het ontbreken van een populaire antisemitische stroming. In plaats daarvan bestond in 
Amsterdam volgens hem juist een grote solidariteit tussen de joodse en de niet-joodse arbeiders. 
Overigens (en ook dat is ook al weer een stap verder) is voor hem de gezamenlijke organisatie in 
Amsterdam niet zo vanzelfsprekend: immers joodse arbeiders woonden ook in deze stad apart en 
werkten het liefst alleen voor elkaar. 

Ofschoon Weinstock's vergelijking nieuwe perspectieven biedt, voldoet zijn verklaring voor het 
ontbreken van een aparte joodse arbeidersbeweging in Amsterdam niet helemaal. Er bestond in de 
diamantindustrie wel degelijk onderscheid tussen het klassebewustzijn van de joodse en de niet-joodse 
arbeiders. In dit boek zal dit onderwerp uitgebreid aan de orde komen. Verder was er in de vroege 
arbeidersbeweging wel sprake van antisemitisme (al staat dat in geen verhouding tot het Oosteuropese 
antisemitisme). Tenslotte kwam de door Weinstock zo geroemde solidariteit tussen de joodse en niet-
joodse arbeiders (de februaristaking van 1941 noemt hij hiervan het hoogtepunt) juist door het 
gezamenlijk optreden in de arbeidersbeweging tot stand, het was er niet de oorzaak van. 

Selma Leydesdorff, die een baanbrekende studie schreef over het joodse proletariaat in Amsterdam en 
daarin ook enkele alinéas wijdde aan (de onmogelijkheid van) de vergelijking tussen de organisaties van 
de joodse arbeiders in Amsterdam, en die van de joodse arbeiders in Oost-Europa, de VS, Londen en 
Parijs, vindt Weinstocks' beschouwing te eenzijdig.21 Zijn idee dat het eigenlijk helemaal niet zo voor 
de hand liggend was dat de Amsterdamse joodse arbeiders zich met hun niet-joodse collega's 
organiseerden, gaat volgens haar 'te veel uit van een situatie waar het normaal is dat Joden en niet-Joden 
van elkaar gescheiden leven, zich apart organiseren, elkaar haten of waarin de sterke de zwakkere 
vervolgd.' Vervolgens wijst ze wel op de scheiding die tussen joden en niet-joden in de Algemeene 
Nederlandsche Diamantbewerkersbond (ANDB) en de Sociaal Demokratische Arbeiderspartij (SDAP) 
bestond, en op het feit dat ook in deze organisaties soms antisemitisme voorkwam. Waarom kwam 
volgens haar dan toch de aansluiting zo gemakkelijk tot stand? Ook zij wijst in antwoord op deze vraag 
op het ontbreken van een onderscheid tussen het klassebewustzijn van de joodse en niet-joodse arbeiders. 
Beiden werkten in industrieën, en het socialisme dat onder de joodse arbeiders aanhang vond 
ontwikkelde zich in deze specifieke industriële traditie. Hun dromen kwamen overeen met die van de 
niet-joodse arbeiders en hun beweging, die immers in dezelfde industriële traditie wortelde.23 

Onbeantwoord blijft hiermee de vraag of dit gelijkgestemde klassebewustzijn (dat zoals gezegd in de 
diamantindustrie aanvankelijk helemaal niet zo gelijkgestemd was) de hindernissen van het aparte wonen 
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en werken oversteeg. Volgens Leydesdorff hebben ideeën over een aparte joodse arbeidersbeweging in 
Nederland nooit wortel kunnen schieten door de overheersende rol van de ANDB.24 Hier haalt zij, net 
als Weinstock in zijn argumentatie over de solidariteit tussen joodse en niet-joodse arbeiders en de 
gezamenlijke organisatie, oorzaak en gevolg door elkaar. Er was een klimaat geschapen waarin de ANDB 
- met enige moeite - kon worden opgericht als gezamenlijke organisatie. Toen die er eenmaal was, was 
een aparte joodse arbeidersbeweging niet meer nodig. De belangrijkste vraag is: hoe was dit klimaat 
ontstaan, ondanks het aparte wonen en werken en ondanks de scheiding tussen joodse en niet-joodse 
arbeiders en het antisemitisme dat zo nu en dan de kop op stak in de arbeidersbeweging. 

Het idee 'wanneer joodse arbeiders autochtoon zijn, is gezamenlijke organisatie met niet-joodse arbeiders 
vanzelfsprekend', lijkt niet helemaal juist. Het verband is ingewikkelder. 

Hoe zit het met het de relatie tussen de Oosteuropese achtergrond van de joodse arbeiders in Londen 
en Parijs en hun aparte organisaties? In de bestaande literatuur over de joodse immigranten in Londen 
en Parijs wordt ter verklaring van de 'apartheid' van de joodse arbeidersorganisaties gewezen op de 
taalproblemen en het feit dat joodse arbeiders in specifieke onderdelen van vakken werkten, waar 
specifieke arbeidsomstandigheden heersten en andere werkmethoden werden gehanteerd. Joodse 
arbeiders werkten bovendien het liefst voor joodse bazen, waardoor conflicten tussen bazen en arbeiders 
direct tot conflicten binnen de joodse immigranten-gemeenschap konden leiden. Daarnaast wordt 
gewezen op de sociaal-culturele kloof tussen de joodse immigranten-arbeiders en de niet-joodse 
autochtone arbeiders.25 

AJ deze verklaringen zijn plausibel, maar verklaren niet geheel waarom de samenwerking tussen 
geïmmigreerde joodse arbeiders enerzijds, en autochtone, niet-joodse arbeiders anderzijds, in de ene stad 
beter verliep dan in de andere. Er komen steeds meer studies, artikelen vooralsnog, waarin de 
Oosteuropees joodse immigranten in verschillende steden met elkaar vergeleken worden en waaruit 
duidelijke verschillen naar voren komen.26 Deze studies brengen al nuanceringen aan in het beeld van 
eenheid en vanzelfsprekendheid. Wanneer we de joodse immigranten-arbeiders in twee verschillende 
steden nu ook nog vergelijken met joodse autochtone arbeiders in een stad, komen we misschien op nog 
meer nuanceringen en wellicht nieuwe verklaringen. 

Over het nut van vergelijken in historisch onderzoek wordt veel geschreven. Vaak wordt daarbij gewezen 
op de wenselijkheid van het toepassen van vergelijkende theorieën uit de sociale wetenschappen.27 

Historici hebben echter in de praktijk grote moeite die theorieën goed toe te passen.28 De afstand tussen 
de specifieke details die uit de archieven worden opgediept, en de indrukwekkende, maar oneindig 
geabstraheerde modellen van de sociale wetenschappers is groot. Het is goed deze afstand te erkennen, 
in de woorden van Aristide Zolberg: 'The process of abstracting configurations from historical reality 
and their treatment as variables entails a certain degree of intellectual make-believe, which is justified 
only to the extent that we remain aware that it is make believe'.29 

Toch waren er voor deze studie wel inspirerende voorbeelden, zowel op het gebied van de 'labour 
history' als op het terrein van de geschiedenis van de joodse emancipatie, te weten de door Ira 
Katznelson en Aristide Zolberg geredigeerde bundel over Working-Class Formation en de door Pierre 
Birnbaum en dezelfde Katznelson geredigeerde bundel Paths of Emancipation. Jews, States, and 
Citizenship}0 

Niet alleen inspirerend maar ook bijzonder nuttig zijn de artikelen van Nancy Green waarin zij op 
basis van de bestaande, klassieke vergelijkende theorieën enige theoretische beschouwingen schreef die 
direct toepasbaar zijn op immigratie-studies.31 Voor een groot deel zijn deze theoretische beschouwingen 
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ook toepasbaar in een vergelijking van immigranten en autochtonen. Hoe een vergelijking wordt 
uitgewerkt hangt volgens haar af van de keus van het onderwerp, de keus voor de eenheid waarbinnen 
vergeleken wordt (natie-staat of stad bijvoorbeeld) en de keus van het niveau waarop vergeleken wordt. 

Het onderwerp van vergelijking is in dit geval de samenwerking tussen de joodse arbeidersorganisaties 
en de algemene arbeidersbeweging. Als eenheid is gekozen voor de steden Amsterdam, Londen en Parijs. 
Amsterdam omdat het de enige Westeuropese stad was met een grote groep autochtone joodse arbeiders, 
Londen en Parijs omdat het twee Westeuropese steden waren waar zich tot 1914 de omvangrijkste 
groepen joodse arbeiders vestigden. In grote lijnen maakten de drie Westeuropese steden op sociaal-
economisch en politiek terrein dezelfde ontwikkeling door, waardoor de vergelijking zo min mogelijk 
wordt 'verstoord' door grote verschillen in omgevingsfactoren. 

Tenslotte is gekozen voor een vergelijking op microniveau: dat wil in dit geval zeggen op 
organisatieniveau. Wie van grote afstand naar de joodse arbeiders en hun organisaties kijkt, ziet alleen 
overeenkomsten tussen Londen en Parijs en verschillen tussen Londen en Parijs enerzijds en Amsterdam 
anderzijds. Wie echter op organisatieniveau kijkt, ziet overeenkomsten tussen - bijvoorbeeld - de 
ontwikkelingen in de Amsterdamse ANDB en de Londense kleermakersbond, terwijl de Parijse 
pettenmakersbond erg verschilt van de Londense schoenmakersbond. 

Dit boek bestaat uit drie verhalende delen: per stad wordt een beeld geschetst van de joodse arbeiders, 
hun organisaties en de samenwerkingspogingen die zij ondernamen. Deze samenwerkingspogingen 
worden beschreven tegen de achtergrond van de positie van de joodse arbeiders in de drie steden, de 
plaats die zij innamen op de arbeidsmarkt, de ontwikkeling van de algemene arbeidersbeweging, de 
houding die deze beweging innam ten opzichte van de joodse arbeiders, het bestaan van vooroordelen 
en antisemitisme, en economische en politiek-maatschappelijke ontwikkelingen. Dit zijn de factoren 
waarvan na vooronderzoek verondersteld werd dat ze een rol zouden spelen bij de al dan niet tot 
standkoming van samenwerking. Op basis van steeds dezelfde clusters vragen, maar met ruimte voor 
specificiteit van de ontwikkelingen in iedere stad, worden zo de pogingen (geslaagd en mislukt) tot 
samenwerking beschreven en geanalyseerd. Er is echter niet alleen voor de inductieve weg - met van te 
voren bepaalde factoren - gekozen. 

Het laatste deel van het boek is comparatief van opzet. Hierin worden de drie verhalen 
samengetrokken, de verschillen en overeenkomsten worden gesignaleerd, en aan de hand van 
bovengenoemde verklarende factoren geanalyseerd. Bij deze analyse kwamen ook extra (onderdelen) van 
verklarende factoren naar voren, die niet van te voren voorzien waren. Door de inductieve methode te 
combineren met de deductieve methode is een zo compleet mogelijke vergelijking opgezet. 

In dit boek wordt een systematische, internationale vergelijking gemaakt van de ontwikkeling van de 
organisaties van joodse arbeiders, samen met niet-joden en apart, tegen de achtergrond van de positie 
van joodse arbeiders in de verschillende steden. Dit soort vergelijkingen (gedaan door één onderzoeker) 
kan alleen tot stand komen als er al de nodige literatuur bestaat. Van die literatuur is in dit boek 
dankbaar gebruikt gemaakt.32 Toch ontkom je er als onderzoeker niet aan - als je zo'n gerichte vraag 
hebt en op zoek bent naar specifieke details - om opnieuw de bronnen in te gaan, dat is dan ook 
gebeurd. Bij het verwerken van de bronnen tot tekst zijn alle citaten in het Frans en het Engels in de 
oorspronkelijke taal weergegeven. De Jiddische citaten zijn echter in verband met de leesbaarheid in het 
Nederlands vertaald, ook als ze in vertaling zijn gevonden (bijvoorbeeld citaten uit in het Engels 
vertaalde, van oorsprong in het Jiddisch geschreven memoires). 

Veel mensen verkeren in de veronderstelling dat Jiddisch 'gewoon' in Latijns schrift wordt geschreven. 
Zalig zijn de onwetenden. Jiddisch wordt in Hebreeuws schrift geschreven. Wie de barrière van het 
leesprobleem heeft geslecht, blijft zitten met het transliteratieprobleem. Zoveel mogelijk is in dit boek 
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gebruik gemaakt van de transliteratieregels van het YIVO. Dit zou een consequent woordbeeld kunnen 
opleveren, ware het niet dat het Jiddisch vele dialecten kent. In de bronnen kom je bijvoorbeeld 
verschillende versies van het woord voor joods tegen, die in getranslitereerde vorm Yidish maar ook Idish 
kunnen opleveren. Verder zijn de transliteratieregels lang niet door iedereen toegepast. Wanneer een in 
dit boek geciteerde Jiddische boektitel ook een 'officiële' getranslitereerde versie draagt, is deze titel 
gehandhaafd, ook al is hij niet volgens de regels gemaakt. Hetzelfde geldt voor auteursnamen. Ooit zijn 
deze 'fout' getranslitereerd in catalogi opgenomen en zo zijn ze ook weer terug te vinden. In de lopende 
tekst zijn tenslotte de namen van de hoofdrolspelers zoveel mogelijk getranslitereerd zoals in de 
Encyclopaedia Judaica. Wanneer de namen van hoofdrolspelers niet in deze Encyclopedie voorkwamen 
en ook niet in Jiddische teksten gevonden werden, zijn ze volgens de Nederlandse regels uit het Russisch 
getranslitereerd. 

17-





Deel I. Amsterdam 





1. De positie van joodse arbeiders in de Amsterdamse samenleving 

'Een Joodsche provincie-stad als de hoofdstad van ons land'1 

Amsterdam was een provinciestad, geen wereldstad. Dat men aan het begin van deze eeuw ook zo dacht, 
blijkt uit een journalistiek commentaar uit 1912. Aanleiding voor het stuk was de houding van Ferwerda 
en Tieman, eigenaren van restaurant Trianon, die op alle mogelijke manieren probeerden joodse 
bezoekers te weren. In het restaurant, dat gevestigd was onder in het Hirsch-gebouw op het Leidseplein, 
moesten joden het dubbele, soms driedubbele betalen voor hun consumpties. Joodse klanten werden 
niet of nauwelijks bediend, ze werden gescheiden van de niet-joodse klanten en soms werd hen bij 
binnenkomst al te kennen gegeven dat hun aanwezigheid niet op prijs werd gesteld. Toen deze 
praktijken de pers ter ore kwamen barstte de verontwaardiging los. Door zich zo op te stellen was het 
restaurant helemaal niet zo chique als het zich wilde doen voorkomen en bovendien: hoe dacht het 
restaurant te gaan floreren zonder joodse klanten? Een journalist schreef: 'Deze firma meende werkelijk, 
dat men in een typisch Joodsche stad als Amsterdam, waar de Joden de kern vormen voor elk openbaar 
leven (zonder Joden had deze stad evenmin een Concertgebouw als zoveele grote café's) een inrichting 
zou kunnen exploiteren, uitsluitend rendabel gemaakt door het geld van de Christen-aristocratie. Zoiets 
kan men in een wereldstad doen, of in een Christen provincie-stad, doch in een Joodsche provincie-stad 
als de hoofdstad van ons land gaat het niet'.2 

Hoewel het hier nu niet direct om joodse arbeiders gaat, is deze uitspraak toch opgenomen omdat 
zij zo illustratiefis voor de positie van joden in Amsterdam. Joden vormden een niet onaanzienlijk deel 
van de Amsterdamse bevolking en drukten een duidelijk stempel op de stad. In 1912 waren zij 
grotendeels geaccultureerd en geïntegreerd en namen actief deel aan het maatschappelijk leven. In 
sommige onderdelen van het maatschappelijk leven was hun aandeel zelfs zo groot, dat deze zonder hen 
niet schenen te kunnen bestaan. Tegelijkertijd werden Amsterdamse joden nog steeds als jood herkend 
en door sommigen daarom niet gewaardeerd. 

Rond 1870 was de acculturatie en integratie van - vooral - de joodse onderklasse nog veel minder ver 
gevorderd. Zij vormden een groep apart, waarvan de demografie, de geografische spreiding, de 
beroepenspreiding, de sociale stratificatie, de filantropie en de cultuur 'anders' was. Dit anderszijn was 
gebaseerd op religie en gezamenlijke afstamming, ook al hadden deze componenten in veel gevallen 
alleen nog maar indirecte invloed op de identiteit van de joodse arbeiders. Al deze elementen hadden 
hun invloed op de positie die joodse arbeiders zouden gaan innemen binnen de arbeidersbeweging. 

Amsterdam aan het eind van de negentiende eeuw 

Als uit een diepe winterslaap ontwaakt, zo omschreef Thorbecke de wederopstanding van Amsterdam 
in de tweede helft van de negentiende eeuw.3 De stad had in de eerste helft van de eeuw een periode van 
economische en demografische stagnatie doorgemaakt, maar rond 1865 keerde het tij. De overzeese 
handel in koloniale producten nam toe en daarmee ook de scheepvaart. De bouwnijverheid nam een 
enorme vlucht en ook in de diamantnijverheid vond aanvankelijk een voorzichtige en later, in de jaren 
1870-73, een enorme bloei plaats.4 In het begin van de jaren tachtig stagneerde de economische bloei, 
maar de veranderingsprocessen die in gang waren gebracht zetten zich voort. In industrieën waar 
schaalvergroting mogelijk was werd deze ingevoerd. De productiviteit in de kleinschalige industrieën 
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werd door het gebruik van nieuwe vindingen als de gas- en de elektromotor opgevoerd. Als gevolg van 
de economische ontwikkelingen nam de bevolking van Amsterdam in de tweede helft van de 
negentiende eeuw snel toe. Zowel natuurlijke groei als immigratie zorgden voor bevolkingsaanwas. Had 
de stad in 1859 nog 243.304 inwoners, in 1889 waren dat er 408.061.5 

Al deze ontwikkelingen veranderden het aanzien van de stad in rap tempo. In de binnenstad werden 
grachten gedempt en huizen gebouwd. Er werden tram- en spoorlijnen aangelegd, het Centraal Station 
werd op een kunstmatig eiland in het IJ gebouwd en de haven werd sterk uitgebreid. Geïnspireerd door 
het Londense Christal Palace liet Sarphati in 1864 (op het huidige Frederiksplein) het Paleis voor 
Volksvlijt bouwen. Iets verderop werd de Sarphatistraat aangelegd, een brede straat met grote huizen, 
en ook in de Plantage verrezen statige herenhuizen. Met het voorbeeld van het Parijse Bois de Boulogne 
voor ogen liet C.P. van Eeghen in 1865 het Vondelpark aanleggen en ook rondom dit park verschenen 
luxe woningen. Voor minder gegoeden verrezen nieuwe wijken met goedkopere huizen. Er werd 
begonnen met de aanleg van wat later de Pijp zou gaan heten en in Amsterdam-Oost verrezen de 
Dapperbuurt en de Oosterparkbuurt. 

De buurt die in deze periode daarentegen niet of nauwelijks van aanzien veranderde was de 
jodenbuurt, en daar woonde het grootste deel van de joodse arbeiders in de tweede helft van de 
negentiende eeuw nog. 

De joodse gemeenschap 

Joodse arbeiders in Amsterdam waren autochtoon. Het waren de nazaten van - meest - Asjkenazische 
families, die al een eeuw en soms nog langer in de hoofdstad woonden en sinds 1796 burgerrechten 
hadden. Ze spraken Nederlands - het Jiddisch was mede als gevolg van een reeks Koninklijke Besluiten 
in de eerste helft van de negentiende eeuw zo goed als uitgebannen - en waren op de hoogte van de gang 
van zaken in Amsterdam. 

Ondanks dit alles vormden joodse arbeiders ook in Amsterdam rond 1870 nog duidelijk een aparte 
groep. Een groot percentage van hen woonde bijeen in de jodenbuurt, dat ook het centrum van de 
sociale contacten was en waar in een beperkt aantal beroepen werk gevonden werd, dikwijls bij 
geloofsgenoten. Het Nederlands (of beter, het Amsterdams) dat er gesproken werd, had vaak een 
Jiddisch accent. Het dagelijks leven in de jodenhoek was duidelijk anders dan dat in de rest van 
Amsterdam. Voor vele Amsterdammers en provincialen was het een 'uitje' om op zondag, de eerste 
werkdag van de joodse week, een kijkje te nemen in de jodenhoek. Van het leven in deze wijk bestaan 
talloze beschrijvingen, waarvan sommigen nostalgisch positief zijn en anderen overdreven negatief, maar 
waarin altijd het 'anders zijn' van de bewoners gesignaleerd wordt.6 Nog in 1858 schreef het Weekblad 
voor Israëlieten - een van de eerste joodse weekbladen in Nederland, uitgegeven voor en door het meer 
geassimileerde en geïntegreerde deel van de joodse gemeenschap - over de jodenbuurt: 'Zoo ergens, dan 
voorzeker bestaat daar behoefte aan nauwere aansluiting, aan loslating van ingewortelde misbruiken, aan 
verbetering en zuivering van het eigenaardig taai-dialect, een gevolg van het spreken van het zogenaamd 
Amsterdams Joodsch-Duitsch en van de weinige verkeering met overige medeburgers'7. 

Na 1796 was het in eerste instantie alleen de bovenlaag van de joodse gemeenschap geweest die had 
geprofiteerd van het emancipatieproces. Zij veroverden als eersten een gelijkwaardige positie in de 
maatschappij, al zou het ook voor hen nog heel lang moeilijk blijven representatieve functies te krijgen. 
Pas in het midden van de negentiende eeuw kreeg de gegoede joodse burgerij de kans zich te 
emanciperen. Profiterend van het liberalisme van Thorbecke en de zijnen, vormde het jood-zijn voor 
hen steeds minder een belemmering om allerlei maatschappelijke posities te bekleden. De joodse lagere 
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midden- en onderklasse profiteerde als laatste groep binnen de joodse gemeenschap van de emancipatie. 
Voor deze groep namen vooral na 1870 de mogelijkheden toe om te emanciperen en te integreren. De 
schoolwet van 1857, die er toe bijdroeg dat vanaf 1861 het grootste deel van de joodse kinderen naar 
openbare scholen ging, en de bloei in de diamantindustrie vormden de basis van de integratie van deze 
groep. Met de plotselinge groei in de diamantindustrie in de jaren zeventig nam voor een deel van de 
bewoners van de jodenhoek de mogelijkheden toe om zich in andere (gemengde) wijken te vestigen, 
waardoor meer sociale contacten met niet-joden konden ontstaan. De beroepsmogelijkheden werden 
groter en bepaalde culturele evenementen werden meer toegankelijk. De vanzelfsprekende eenheid van 
de joodse onderlaag verdween hiermee enigszins, maar er bleven vooralsnog voldoende bindende 
elementen over om - ondanks de onderlinge verschillen - te spreken van een gemeenschappelijke joodse 
identiteit. De basis van deze identiteit was religie en gezamenlijke afstamming en deze bepaalde voor een 
groot deel de keuzes die gemaakt werden: met wie er getrouwd werd, waar een huis gezocht werd, en 
waar en bij wie werk gezocht werd, met wie sociale contacten onderhouden werden, enzovoorts. 

Demografie 

De joodse gemeenschap vormde in de periode 1880-1914 ongeveer 11% van de totale Amsterdamse 
bevolking. Meer dan de helft van alle Nederlandse joden woonde in deze periode in Amsterdam. 

Aantal joden in Amsterdam, als percentage van het totaal aantal joden in 
Nederland en als percentage van de totale Amsterdamse bevolking. 

Jaar aantal groei-index % van totaal 
aantal joden in 

Nederland 

totale bevolking 
van A'dam 

joden als % van 
A'damse bevolking 

1849 25156 100 43.0 224035 11.2 

1859 26725 106 41.9 243304 11.1 

1869 29952 119 44.0 264694 11.3 

1879 40318 160 49.4 317011 12.7 

1889 54479 201 56.0 408061 13.3 

1899 59065 235 56.4 510853 11.6 

1909 60970 242 57.3 566131 10.8 

1920 67249 267 58.4 647427 10.4 

Bronnen: E. Boekman, Demografie van de Joden in Nederland, 33; J.H. van Zanten, 'Eenige 
demografische gegevens over de Joden te Amsterdam', 4 en 'Statistiek der bevolking van 
Amsterdam' {Statistische Mededeelingen no 67) 40. 
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De grote groei-sprong tussen 1869 en 1889 is door Boekman en verschillende auteurs na hem ten 
onrechte voornamelijk verklaard uit het aantal joodse immigranten uit Oost-Europa dat zich in 
Amsterdam gevestigd zou hebben.9 Uit de telling die Sanders en De Lieme in 1906 ondernamen onder 
alle joden in Amsterdam, blijkt echter dat in dat jaar niet meer dan 1.764 joden uit het buitenland in 
de hoofdstad woonden. Van deze 1764 joden waren er 642 uit Duitsland afkomstig, 411 uit Engeland 
en 348 uit Rusland. 226 joodse inwoners van Amsterdam waren afkomstig uit een gebied buiten Europa 
en 137 uit Oostenrijk-Hongarije. Poolse joden worden niet genoemd, waarschijnlijk zijn ze tot de 
Duitse en Russische joden gerekend.10 Tellingen op basis van de reis- en verblijfpassen registers van de 
Amsterdamse politie wijzen in dezelfde richting: in de periode 1880-1914 vestigden slechts 1.532 
buitenlandse joden zich definitiefin Amsterdam." Van dit totaal kwam zo'n 46% uit Oost-Europa. 
Verklaringen voor de plotselinge stijging van het aantal joden in Amsterdam moeten daarom waarschijn
lijk gezocht worden in de natuurlijke groei, de trek van het platteland naar de stad, en wellicht ook in 
een verbetering van de administratie na 1869.12 

De natuurlijke groei van de joodse bevolking werd deels bepaald door een relatief laag sterftecijfer. 
Tot circa 1910 was het sterftecijfer onder joden lager dan het gemiddelde, waarbij vooral de lage 
zuigelingensterfte opviel.13 Uit een uitgebreide analyse van veel voorkomende ziekten blijkt dat ook 
hierin grote verschillen bestonden tussen joden en niet joden.14 Deze verschillen worden doorgaans 
verklaard door de hygiënische omstandigheden in de joodse huisgezinnen. Verschillende religieuze 
voorschriften, die wellicht enigszins van hun religieuze inhoud waren ontdaan, maar waar men zich 
traditiegetrouw wel aan hield, zorgden voor goede hygiënische omstandigheden bij het bereiden van de 
maaltijd en voor rigoureuze schoonmaakbeurten voor de feestdagen. Ook wordt wel op de sterkte 
familieband en de grote onderlinge zorg gewezen ter verklaring van het lagere sterftecijfer.15 

Wonen 

Een groot deel van de Amsterdamse joden, waaronder de joodse arbeiders, verbleef graag in de omgeving 
van mensen met dezelfde achtergrond, die dezelfde tradities, gewoonten en gebruiken kenden en 
hetzelfde accent, dezelfde gesticulaties en dezelfde soort humor hadden, kortom die elkaar begrepen en 
die het gevoel hadden samen een groep te vormen. De neiging om bijeen te wonen in een bepaalde wijk 
is een praktisch uitvloeisel van deze neiging. Aanvankelijk gebeurde dat alleen in de oude jodenbuurt, 
later, toen door de sociale en economische mobiliteit van de joodse arbeiders ook hun geografische 
mobiliteit toenam, ontstonden in de nieuwe buurten opnieuw joodse straten.16 

De traditionele jodenbuurt van Amsterdam strekte zich uit tussen de Prins Hendrikkade, de Oude 
Schans, de Amstel en de Nieuwe Herengracht. Het hart van de jodenbuurt werd gevormd door de 
eilanden Marken, Uilenburg, Vlooienburg en Rapenburg, met daarlangs de Joden Breestraat. In 1873 
was 97% van de bewoners van Marken, 78% van de bewoners van Uilenburg en 93% van de bewoners 
van de Joden Breestraat joods.17 De woningen in de jodenhoek waren oud, klein, meestal niet voorzien 
van stromend water en andere sanitaire voorzieningen. De kelder-en zolderwoningen, en de een- en 
meerkamerwoningen waren donker, vochtig en onzindelijk, aldus een rapport uit 1901.'8 De 
bevolkingsdichtheid in deze buurt was enorm hoog: in verschillende eenkamerwoningen woonden elf 
mensen, gemiddeld woonden zes à zeven mensen in een kamer. Er bestond evenwel binnen die 
jodenbuurt een grote differentiatie, die wellicht voor een buitenstaander niet altijd even zichtbaar was, 
maar door de buurtbewoners wel zo ervaren werd. De ene straat was 'beter' dan de andere, en per straat 
was ook weer onderscheid naar woonruimte: sommige bewoners hadden een heel huis met alle 
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verdiepingen tot hun beschikking, de meesten moesten het met een etage doen en anderen hadden 
alleen een kelder.19 

De bloei in de diamantindustrie, de zogenaamde Kaapse tijd die in de jaren 1870-1873 een deel van 
de joodse diamantbewerkers bijzonder veel welvaart bracht, zorgde ervoor dat het meer gegoede deel van 
de bewoners van de jodenbuurt vertrok. Zij gingen in de nieuw gebouwde herenhuizen in de 
Plantagebuurt en de Sarphatistraat wonen. Arbeiders en kleine middenstanders vestigden zich in de 
Lepelstraat, op de Nieuwe Prinsengracht, in Amsterdam Oost en in bepaalde gedeeltes van de Pijp.20 

Dat de trek uit de jodenbuurt niet een proces was dat zich in snel tempo voltrok, zelfs niet onder 
georganiseerde diamantbewerkers, blijkt uit een ledenlijst van de Algemeene Nederlandsche 
Diamantwerkersbond (ANDB) uit 1896 of 1897. Van de 909 vermelde adressen waren er 539 in de 
jodenbuurt, 150 in de aangrenzende Weesper- en Lepelstraat en 111 in de Utrechtse Dwarsstraat.21 Nog 
steeds woonde bijna 60% van de georganiseerde diamantbewerkers in de jodenbuurt, pas in de eerste 
decennia van de twintigste eeuw zou de trek uit de jodenbuurt grootschalige vormen aannemen. Dit 
proces werd verder bevorderd toen de gemeente in 1916 begon met de sloop van woningen op 
Uilenburg. Het totaal aantal bewoners van de oude jodenbuurt nam in de periode 1889-1920 af met 
ongeveer dertig procent.22 De buurt tussen 'Amstel en Nieuwe Vaart' (dat wil zeggen de Oosterpark-, 
Indische- en Transvaalbuurt) waar in 1921 bijna 30% van alle Asjkenazische joden woonden, was 
duidelijk het belangrijkste nieuwe vestigingsgebied geworden.23 

. , • . ..". . . . 

De Amsterdamse jodenbuurt rond 1900 
Detail van de kaart op de volgende pagina 

Collectie GAA 
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Werken 

Zoals een groot deel van de Amsterdamse joden nog tot diep in de negentiende eeuw bijeenwoonde in 
één bepaalde wijk, zo was er ook sprake van een duidelijke concentratie in een beperkt aantal beroepen. 
Uit de telling die Sanders en De Lieme in 1906 maakten, blijkt dat er in Amsterdam sprake was van 
een joodse beroepenstructuur die afweek van de algemene beroepenstructuur. (Zie de tabel hiernaast) 
Van Zanten heeft voor de samenstelling van de tabel de gegevens van de telling van Sanders en De 
Lieme gecombineerd met de algemene beroepstelling, gehouden in Amsterdam in 1909. Wat vooral 
opvalt is dat, in vergelijking met de totale mannelijke beroepsbevolking, een onevenredig groot deel van 
de joodse mannelijke beroepsbevolking werkzaam was in de diamantindustrie en in de handel. Voor wat 
betreft het werken in de diamantindustrie gold voor de vrouwelijke beroepsbevolking hetzelfde. Joodse 
mannen en vrouwen waren verder (overigens niet meer dan gemiddeld) te vinden in de voedings- en 
genotsmiddelenindustrie. Hierbij moet vooral aan de sigarenindustrie worden gedacht, maar 
waarschijnlijk werden ook joodse slagers en bakkers tot deze groep gerekend.24 Daarnaast vinden we 
joodse mannen en vrouwen in de kledingindustrie. In de overige industrietakken en in de bouw was het 
aantal joden te verwaarlozen. Opvallend is ook dat joodse mannen relatief vaak als ambtenaar of in een 
van de vrije beroepen werkten, hieruit blijkt dat de emancipatie en de integratie van de joden uit de 
midden- en hogere klassen in 1906 op bepaalde economische terreinen al ver gevorderd was. 
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Beroepenspreiding van de joden in Amsterdam in 1906, vergeleken met beroepenspreiding van de 

totale bevolking uit 1909. 

Beroepen joodse mannen joodse vrouwen tot.beroeps 
bevolking 

mannen 

tot. beroeps 
bevolking 
vrouwen 

Nijverheid 

Diamantindustr. 29.2 9.8 5.4 1.5 

Voedings- en genotsmiddelen 8.3 0.1 9.4 1.6 

Kleding en reiniging 2.9 17.1 3.5 21.2 

Bouwvakken 1.3 - 11.3 0.2 

Overige 4.5 1.1 19.0 2.9 

Subtotaal nijverheid 46.2 28.1 48.6 27.4 

Handel 38.7 11.7 20.4 11.1 

Ambtenaren 5.8 - 2.5 -

Vrije beroepen 3.8 1.8 2.0 1.0 

Transport 2.5 0.7 16.0 5.3 

Huishoudelijke diensten 0.4 52.0 0.4 46.5 

Losse werklieden 0.4 0.3 4.2 2.4 

Landbouw en visserij 0.3 - 0.8 0.1 

Overige 1.9 5.4 5.1 6.2 

Totaal 100 100 100 100 

Bron: J.H. van Zanten, 'Eenige demografische gegevens over de Joden te Amsterdam', 9. 
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Armoede en armenzorg 

Over het welvaartspeil van de joodse gemeenschap in Amsterdam en de sociale verhoudingen binnen 
die gemeenschap is veel geschreven. Het verschil tussen rijk en arm zou groot zijn, groter dan bij de 
bevolking in zijn geheel. Het percentage joden dat bedeeld werd, zou vele malen groter zijn dan het 
percentage bedeelden van andere kerkgenootschappen en een echte middenklasse zou zo goed als 
ontbreken.25 Dit beeld stemt niet helemaal overeen met de werkelijkheid en dient gecorrigeerd te 
worden op basis van een aantal herinterpretaties van bestaande gegevens. 

Er waren Amsterdamse joden die echt rijk waren. Vaak waren zij werkzaam in de financiële wereld, 
zoals bijvoorbeeld Bischofheim, Königswärter, Sarphati, Lippman, Rosenthal en Wertheim. Zonder 
twijfel behoorden zij tot de rijksten van de Amsterdamse bevolking, maar hun rijkdom was niet zo groot 
dat zij bijvoorbeeld de aanleg van spoorwegen konden financieren, zoals in het buitenland wel gebeurde. 
'Een Rothschild was er nooit bij' aldus een auteur.26 Tot het meer vermogende deel van de joodse 
gemeenschap behoorden de eigenaren van de grote warenhuizen Bijenkorf, Gerzon, Hirsch en de 
Bonnetrie. Een gegoede middenklasse bestond zeker en moet vooral gezocht worden in bepaalde delen 
van de handel, de ambtenarij en de vrije beroepen. Helemaal onderaan de ladder stonden de sjnorrers 
en bedelaars, iets hoger de kleine straatventers, daar weer boven de kleine middenstand en de arbeiders 
in de sigaren-, kleding- en sommige onderdelen van de diamantindustrie. Diamantarbeiders namen in 
dit geheel een bijzondere positie in. 

De diamantindustrie werd gekenmerkt door een gecompliceerd stelsel van arbeidsdeling dat 
consequenties had voor de sociale stratificatie van de diamantbewekers. Binnen de diamantindustrie 
bestonden verschillende beroepen waarvan sommige, vooral het kloven en het snijden, zeer goed betaald 
werden. In 'goede tijden' konden de uitoefenaars van deze beroepen zeer goed verdienen, maar in slechte 
tijden (de diamantindustrie was als luxe-industrie zeer conjunctuurgevoelig) werden ook zij werkloos. 
De geweldige bloei die de diamantindustrie in de Kaapse Tijd had doorgemaakt, had (zowel bij joden 
als niet-joden) geleid tot mythevorming rond de verdiensten van diamantbewerkers, maar in de praktijk 
kon werkloosheid in 'het vak' tot zeer grote armoede leiden onder de diamantbewerkers. 

Ondanks de grote verschillen in inkomsten en de perioden van grote werkloosheid en armoede bleef 
het aanzien van de arbeiders in 'het vak' groter dan dat van andere arbeiders. Dit aanzien, dat lang niet 
altijd op verdiensten gebaseerd was, maakt het moeilijk de diamantbewerkers een plaats te geven in de 
sociale stratificatie. Daarnaast was het heen en weer schuiven tussen de sigaren- en de diamantindustrie 
en tussen beide industrieën en de kleinhandel een bekend verschijnsel in de joodse gemeenschap. Ook 
dat maakt het bijzonder moeilijk de leden van de gemeenschap vast te pinnen op een bepaalde sociale 
status. 

Ook al zijn de sociale verhoudingen binnen de joodse gemeenschap om bovengeschetste redenen 
moeilijk in cijfers te vangen, toch zijn er wel gegevens die een iets exacter beeld geven van de welvaart 
van de joodse gemeenschap in Amsterdam. Een steekproef van 990 namen uit de bijna 5000 inwoners 
van Amsterdam die in 1884 op basis van hun belastingbetaling kiesrecht hadden, levert 174 joodse 
kiezers op.27 Van deze steekproef uit Amsterdammers met kiesrecht was dus ruim 17% joods, terwijl 
joden in 1889 'slechts' 13,3% van de totale Amsterdamse bevolking vormden. Dat is een aanwijzing 
voor het feit dat de bovenlaag van de joodse bevolking relatief welvarender was dan de rest van de 
bevolking. 

De onderlaag van de joodse bevolking had het naar verhouding slechter dan de bevolking als geheel, 
en daarmee was de kloof tussen arm en rijk binnen de joodse gemeenschap inderdaad groter dan bij de 
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rest van de bevolking, zij het minder groot dan vaak wordt voorgesteld. Door de concentratie in een 
klein aantal beroepen was de joodse bevolking in periodes van economische laagconjunctuur meer 
kwetsbaar dan de algemene bevolking. De grote afhankelijkheid van de diamantindustrie had tot gevolg 
dat een crisis in deze industrie niet alleen leidde tot een welvaartsafname bij een - groot - aantal 
diamantbewerkers, maar ook tot minder inkomsten van de middenstand, die het voor een groot deel 
moest hebben van de uitgaven van de diamantbewerkers. Bovendien gingen werkloze diamantbewerkers 
extra concurreren op de arbeidsmarkt, hetgeen het algemene welvaartspeil in de jodenhoek ook deed 
afnemen. Deze beperkingen van de 'joodse economie' leidden tot armoede en bedelingscijfers die onder 
de joodse bevolking lange tijd hoger lagen dan onder de algemene bevolking. In een verslag van het 
Nederlands-Israëlitisch Armbestuur (NIA) over de jaren tachtig werd gesteld dat 'de behoeftige israelieten, 
wat hun maatschappelijk leven, hun burgerlijk bestaan aangaat, niet zijn gelijk te stellen met de armen 
van andere kerkgenootschappen. Van een vast wekelijksch inkomen als ambachtsman, voorzeker een 
goede maatstaf voor de beoordeling, is bij onze arme geloofsgenooten, helaas! zelden sprake, en wat de 
onbemiddelde diamantwerkers betreft, deze verdienen een weekloon, dat in hun vak meer dan in eenig 
ander hoogst onzeker is. Op weinig uitzonderingen na zijn onze armen straatventers, sjouwers, kruiers, 
en vaak is menig gezin, dat de eene week middelen heeft om te leven, in de volgende week van alles 
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verstoten. 
Het NIA, dat in 1825 was opgericht, was het officiële overkoepelende armbestuur van de joodse 

gemeente. Daarnaast bestond nog een grote hoeveelheid kleine, onafhankelijke joodse organisaties op 
het gebied van de filantropie en de armenzorg.29 Tot 1902 bood het NIA verschillende vormen van 
hulp: individuen of gezinnen die tijdelijk in nood zaten kregen hulp in natura, zoals brood en turf. Aan 
mensen die niet in staat werden geacht in hun eigen levensonderhoud te voorzien - gedacht moet 
worden aan bejaarden, huiszittende zieken, gehandicapten, weduwen, wezen en 'verlaten vrouwen' -
werd geld gegeven.30 'Huiszittende zieken' kregen naast geld ook (koosjer) voedsel, kraamvrouwen 
kregen tijdelijke financiële ondersteuning, en ook geneeskundige hulp, medicijnen, kledingstukken en 
beddegoed werden verstrekt. Er bestond een apart fonds waaruit renteloze voorschotten werden 
gefinancierd 'ter voorkoming van armoede' (waarschijnlijk werd dit aan noodlijdende middenstanders 
gegeven om te voorkomen dat ze failliet gingen). Al deze hulp werd tot de burgerlijke armenzorg van 
het NIA gerekend. 

Om er voor te zorgen dat ook minvermogenden aan hun religieuze plichten konden voldoen werd 
paasbrood (matzes) uitgedeeld, en werden gebedsriemen geschonken. Naar 'zieltogenden' werd een 
waker gestuurd en ook alle rituelen rondom overlijden en begraven werden vergoed: er werden 
'doodskleederen' vertrekt, de stoffelijke overschotten werden naar de begraafplaats in Zeeburg gebracht 
en degenen die sjiwwe zaten bij een overleden bloedverwant kregen financiële ondersteuning (zij konden 
immers zeven dagen niet naar hun werk).31 Dit soort hulp werd kerkelijke armenzorg genoemd. De 
enige voorwaarden die gesteld werden aan de toekenning van bedeling was dat wanneer de bedeelden 
kinderen hadden, deze gevaccineerd moesten worden en trouw de 'maatschappelijke en 
godsdienstscholen' moesten bezoeken.32 Dat laatste werd overigens niet gecontroleerd. Naast deze 
individuele ondersteuning onderhield het NIA een joods ziekenhuis, een krankzinnigengesticht en een 
'oude-liedenhuis'. Het armbestuur hield tenslotte ook nog toezicht op een instelling die 's winters soep 
uitdeelde in de Uilenburgerstraat. 

Om de omvang van armoede van de joodse gemeenschap in Amsterdam te bepalen, wordt vaak 
verwezen naar de verschil tussen het aantal bedeelde joden in Amsterdam en het totaal aantal bedeelde 
Amsterdammers.33 Volgens deze opgaven werd in 1849 17% van alle Amsterdammers bedeeld, 
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tegenover 55% van alle Asjkenazische joden. Deze vergelijking klopt echter niet. Tot de 'algemene' 
bedeelden worden alleen zij gerekend die tijdelijk of doorlopend financiële ondersteuning kregen. In de 
opgaven van het NIA, die waarschijnlijk als uitgangspunt van de bovenstaande becijfering dienden, 
werden echter ook diegenen gerekend die slechts zeer incidenteel, vaak alleen met paasbrood, bedeeld 
werden. Bovendien werden in deze jaarverslagen ook degenen die medische zorg ontvingen tot de 
bedeelden gerekend, terwijl deze bij de overige armbesturen niet werden meegerekend. Wanneer alleen 
gekeken wordt naar bedeling in geld en goederen, kreeg in de periode van 1829 tot 1854 gemiddeld 
26% van alle Amsterdammers bedeling, tegenover 45,3 % van alle Asjkenazische joden.35 

Volgens sommige auteurs zou rond 1899 nog maar 2.2% van alle Amsterdammers bedeeld worden, 
terwijl 11,6% van de Askenazische joden bedeeld werd.36 Ook hier gaat het om een vertekend beeld. 
Wanneer we uitgaan van de cijfers die het Bureau van Statistiek voor de Gemeente Amsterdam 
verzamelde, komen we op andere cijfers uit. Per kerkgenootschap registreerde het bureau het aantal 
tijdelijk bedeelden, het aantal doorlopend bedeelden en het aantal bedeelden dat medische zorg kreeg. 
Wanneer we het aantal thuiszittende bedeelden dat kerkelijke bedeling kreeg (zonder medische zorg) 
per kerkelijke armenzorgorganisatie vergelijken, zien de cijfers er als volgt uit: 

Thuiszittende bedeelden zonder medische zorg in 1899 

Instelling ital bedeeld % bedeelden 

Nederduits Hervormde Diaconie 212247 

R.K. Oude Armen-kantoor 120033 

NIA 54166 

3407 

3067 

2432 

1.61 

2.56 

4.49 

Bronnen: Statistisch Jaarboek der Gemeente Amsterdam uitgegeven door het bureau van statistiek der 
Gemeente 1899, 214-228 en: Statistische Mededeeling No 100. De bevolking van Amsterdam. Deel II: de 
uitkomsten der tienjaarlijksche volkstellingen van 1830 tot 1930, 23 

Wanneer we per officiële kerkelijke armenzorginstelling het totale aanbod van armenzorg vergelijken, 
inclusief medische zorg, verpleging van 'zieken en gebrekkigen', bejaardenzorg en zorg voor wezen, zien 
de cijfers er als volgt uit. 
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Thuiszittende bedeelden met medische zorg in 1899 

Instelling aantal bedeeld % bedeelden 

Nederduits Hervormde Diaconie 212247 6225 2.93 

R.K. Oude Armen-kantoor 120033 6686 5.57 

NIA 54166 6880 12.7 

Bronnen: Statistisch Jaarboek der Gemeente Amsterdam uitgegeven door het bureau van statistiek der 
Gemeente 1899, 214-228 en: Statistische Mededeeling No 100. De bevolking van Amsterdam. Deel II: de 
uitkomsten der tienjaarlijksche volkstelllingen van 1830 tot 1930, 23. 

Het grote verschil zit in de zorg die het NIA aan 'zieken en gebrekkigen' bood. Zij konden in verband 
met de religieuze voorschriften niet in inrichtingen van de Gemeente Amsterdam worden 
ondergebracht. Ze konden immers - in principe - het in ziekenhuizen en andere inrichtingen verstrekte 
niet-koosjere voedsel niet eten, en konden zich in niet-joodse instellingen niet aan de joodse kalender 
houden. Tot 1902 kreeg het NIA daarom elk jaar een vast bedrag (sinds 1889 f 65000,-) van de 
Gemeente Amsterdam, dit was de zogenaamde 'afkoopsom'.37 Naast subsidie van de Gemeente kreeg 
het NIA ook een structurele bijdrage van de Nederlands-Israëlitische Hoofdsynagoge (NIHS) en had het 
inkomsten uit eigen middelen (kapitaal, legaten, giften, contributies etc). Toch kwam het armbestuur 
voortdurend geld tekort.38 Uit een rapport uit 1895 van het NIA aan het gemeentebestuur blijkt dat de 
toestand nijpend was. Het NIA bestuur merkte op dat de draagkracht van de leden van de Israëlitische 
gemeente veelal overschat werd en dat het aantal leden dat meer kon betalen, gering was. En bovendien, 
niet iedereen die kon, wilde ook meer bijdragen. 'Men mag niet uit het oog verliezen dat velen - en 
daaronder niet de minst gefortuneerde Israëlieten - hunnen bijdragen aan de kerk onthouden (...) 
Daarentegen komt de zorg van alk behoeftige Israëlieten onverschillig welke hunne richting zij op 
godsdienstig gebied, voor onze rekening, zoodat zelfs zij die verklaren op ritueele behandeling volstrekt 
geen prijs te stellen, niet in stedelijke Gasthuizen kunnen worden opgenomen maar in ons ziekenhuis 
moeten worden behandeld.'39 Met deze opmerking speelde het NIA onverstandig genoeg haar 
belangrijkste troef uit handen: als de zaken er zo voor stonden dan was de specifieke joodse hulp 
eigenlijk helemaal niet meer nodig. 

De Gemeente Amsterdam besloot in 1902 dat de 'afkoopsom' zou worden afgeschaft.40 Voortaan 
zou de Gemeente (het Burgerlijk Armbestuur) de burgerlijke armenzorg voor joodse armen voor haar 
rekening nemen. Als onderdeel daarvan zou de Gemeente ook voor de joodse zieken, oude van dagen 
en krankzinnigen gaan zorgen, maar dat wilde het NIA coûte que coûte in eigen hand houden. Door 
middel van extra bijdragen van het NIHS, steun van de Provinciale Staten (t.b.v. 
krankzinnigenverpleging) en hulp van particulieren kon het NIA de zieken-, oude van dagen- en 
krankzinnigeninrichting blijven exploiteren. Joodse zieken konden nu zelf kiezen of ze in de joodse 

richting verpleegd wilden worden, of in een algemene inrichting. Werden ze in een algemene 
ichting opgenomen, dan konden zij koosjer voedsel krijgen van het NIA. Het NIA kreeg van de 

in 
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Gemeente per persoon per verpleegdag een subsidie, of de joodse zieke nu in een joodse instelling lag 
of niet. 

Nadat het Burgerlijk Armbestuur in 1902 de bedeling van de thuiszittende armen van het NIA had 
overgenomen, werden in 1909 van de 56170 Asjkenazische joden in Amsterdam er 1442 door dit 
Armbestuur bedeeld en 470 nog door het NIA zelf, dat is samen 3.4% 41Wanneer we dit percentage 
vergelijken met de bedeling van de thuiszittende armen van de andere kerkgenootschappen, levert dat 
de volgende resultaten op. 

Thuiszittende armen zonder medische zorg in 1909 

Instelling aantal bedeeld % bedeelden 

Nederduits Hervormde Diaconie 199345 

R.K. Oude Armen-kantoor 133277 

NIA/Burgerlijk Armenbestuur 56170 

2070 

3357 

1912 

1.04 

2.52 

3.4 

Bronnen: Statistische Mededeelingen door het Bureau van Statistiek der Gemeente Amsterdam No 51 
Armenzorg te Amsterdam 1914 en 1S>15, 48; Statistische Mededeelingen uitgegeven door het Bureau van 
Statistiek der Gemeente Amsterdam No 44: Armenzorg te Amsterdam 1908, 1909 en 1910, 120-121 en 
Statistische Mededeeling No 100. De bevolking van Amsterdam. Deel II: de uitkomsten der tienjaarlijksche 
volkstellingen van 1830 tot 1930, 23. 

Voor zover uit de bedeling per kerkelijke armenzorgorganisatie iets is af te leiden over de armoede onder 
de leden van het kerkgenootschap, was de bedeling van joden inderdaad groter dan de bedeling van 
andere gelovigen, maar minder groot dan de bestaande (aan het NIA ontleende) cijfers willen doen 
geloven. Het aantal bedeelden bleef onder joden hoger dan onder katholieken en protestanten, maar de 
verschillen werden wel steeds kleiner. 

Onderwijs 

In de loop van de negentiende eeuw werd onderwijs steeds meer een zaak van de overheid en steeds 
minder een taak van de kerkgenootschappen. In joodse kring had dat zeer verstrekkende gevolgen. 

Joodse kinderen van minvermogenden gingen in de eerste helft van de negentiende eeuw vrijwel 
allemaal naar de joodse armenscholen waar maatschappelijk- en godsdienstonderwijs werd gegeven. Dit 
maatschappelijk onderwijs was niet in alle gevallen van hoog niveau. De wet van 1857, die een einde 
maakte aan de overheidssubsidie van confessionele scholen, veranderde deze situatie. Zonder subsidie 
konden de joodse scholen nauwelijks voortbestaan en de meesten sloten hun poorten. Het merendeel 
van de arme joodse kinderen ging vanaf dat moment (in Amsterdam vanaf 1861, eerder waren geen 
'openbare' scholen ingericht in de jodenbuurt) naar een openbare school. 2 Na schooltijd gingen ze dan 
vaak nog naar een godsdienstschool. (Wanneer hun ouders ondersteuning ontvingen van het NIA was 
dit naschoolse godsdienstonderwijs verplicht). Er bleef één joodse armenschool bestaan in Amsterdam: 
de Talmoed Toraschool, die ongeveer 150 leerlingen had.43 Het was overigens niet alleen de 'dwang' van 
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de wet van 1857 die joodse kinderen naar een openbare school dreef, het gebeurde ook vrijwillig, want 
ook de kinderen die oorspronkelijk op particuliere joodse scholen zaten, gingen steeds meer openbare 
scholen bezoeken.44 

In eerste instantie keurde het grootste deel van de joodse gemeenschap deze gang naar het openbaar 
onderwijs goed. Het onderwijs op de openbare scholen was beter van kwaliteit, het zou de integratie 
bevorderen en het zou het godsdienstig belang van de kinderen niet een twee drie schaden, te meer daar 
op scholen waar een groot deel van de leerlingen joods was, op zaterdag geen les werd gegeven. Toen 
twintig jaar na de invoering van de wet gesproken werd over een wetswijziging, bleek dat inmiddels 
bezwaren gerezen waren tegen de openbare school.45 In de joodse bladen werd geklaagd dat voor het 
godsdienstonderwijs niet meer dan een paar 'snipper- en tussenuurtjes' overbleven. Voor de kinderen 
was het veel te zwaar om de twee programma's naast elkaar te volgen en van het godsdienstonderwijs 
staken ze zo goed als niets meer op. 

Ondanks deze bezwaren kwam in joodse kring geen beweging op gang die de strijd voor bijzonder 
onderwijs aanging. Ook al waren velen bang dat de kennis van de joodse godsdienst bij de kinderen af 
zou nemen en daarmee ook het geloof, anders dan orthodox-protestanten en katholieken voelden joden 
er weinig voor om zich op basis van hun religieuze overtuiging politiek te organiseren en deel te nemen 
aan de schoolstrijd. De verknochtheid aan liberale waarden, de scheiding van Kerk en Staat en de 
terughoudendheid om te veel de nadruk te leggen op specifiek joodse eisen wogen zwaarder dan de 
bezwaren tegen het openbaar onderwijs.46 Groot was de verbazing dan ook toen opperrabbijn Joseph 
Hirsch Dünner zich in 1898 plotseling fel tegen het openbaar onderwijs keerde en opriep tot het 
stichten van bijzondere joodse scholen.47 Zijn grote angst was echter niet zo zeer dat de joodse kinderen 
niets meer van het geloof en de geschiedenis van hun voorvaderen zouden weten, maar meer dat de 
kinderen op de openbare scholen - waar volgens het populaire vooroordeel alleen 'rode onderwijzers' les 
gaven - met het socialistische virus besmet zouden raken. Dünner riep de gegoede leden van de joodse 
gemeenschap op om de oprichting van een joodse armenschool te financieren, maar hij ondervond 
weinig steun voor zijn initiatief. De trek naar de openbare scholen was niet meer te keren en droeg sterk 
bij tot de integratie van de onderlaag van de joodse gemeenschap. 
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Religie 

Rond 1850 was het grootste deel van de Amsterdamse joden nog orthodox. Het meest zichtbare 'bewijs' 
hiervan was het synagogebezoek en de handhaving van de sabbatrust. Dat synagogebezoek vond vaak 
niet in een van de grote synagoges op het huidige Jonas Daniël Meyerplein plaats, maar in de 
beslotenheid van een kleine buurt-, huis- of chewre (verenigings) synagoge.48 Het religieuze leven was 
voor een groot deel ingericht zoals het in de achttiende eeuw ook het geval was geweest. De 
Reformbeweging49 en de doop, die onder joden in het buurland Duitsland zo populair waren, bleven 
in Nederland tamelijk betekenisloos, zeker onder de joodse bevolking van de jodenbuurt. Dat de 
bevolking uit de jodenhoek van de Reformbeweging niets wilde weten, blijkt onder meer uit het 
incident rondom de uit Duitsland afkomstige Reform-rabbijn Chronik, die in Amsterdam zijn ideeën 
uiteen kwam zetten. Onder de Amsterdams-joodse bourgeoisie vonden zijn opvattingen wel aanhang, 
maar het joodse proletariaat deinsde er niet voor terug om de man in 1860 met stenen te bekogelen en 
zo voor altijd de wijk uit te jagen.50 Dat ook de doop in deze kring niet veel voorstanders had, blijkt uit 
de lotgevallen van dominee Schwartz, een bekeerde jood die in 1858 probeerde zendingswerk te 
verrichten in de Amsterdamse jodenbuurt. Op een van zijn tochten werd hij door een fanatieke 
orthodox joodse jongen met een mes verwond.51 

Ondanks deze heldhaftige acties ter verdediging van het orthodoxe geloof, was de aanhang van dit 
geloof, ook in de jodenhoek, in het laatste kwart van de negentiende eeuw tanende. Een van de meest 
meetbare uitingen hiervan was het afnemende synagogebezoek.52 Zoals bij elke religieuze groepering 
nam ook onder Amsterdamse joden de secularisatie toe als gevolg van de grote veranderingen die het 
leven in een moderne maatschappij met zich mee bracht. In het geval van de Amsterdamse joden moet 
daarbij vooral gedacht worden aan de invloed van de schoolwet van 1857, die ervoor zorgde dat de 
joodse kinderen naar openbare scholen gingen, en aan de - tijdelijke - toename van de welvaart in de 
diamantindustrie.53 Beide ontwikkelingen zorgden ervoor dat steeds meer joden kennis en contacten 
kregen buiten de beperkte eigen kring en zo meer van de 'buitenwereld' zagen en met andere 
opvattingen kennis maakten. Ook in praktische zin werd het moeilijker orthodox te leven. Joodse 
kinderen kregen door tijdgebrek (ze moesten immers overdag naar de openbare school) steeds minder 
godsdienstonderwijs en volwassenen die hun geld verdienden in de diamantindustrie of in een ander vak, 
moesten soms tijdens drukke tijden ook op zaterdag werken. Voor veel joden betekende dit schenden 
van de sabbatrust het begin van het einde van het leven volgens de joodse wet. 

Naast de oorzaken die de algemene trend van onkerkelijkheid en secularisatie verklaren, speelde in 
joodse kring wellicht meer dan in andere kringen mee, dat de afstand tussen de geestelijk leiders en de 
leden van het kerkbestuur enerzijds, en tussen deze leiders en de gemeenteleden anderzijds, wel erg groot 
was. Deze geestelijk leiders en kerkelijke bestuurders vormden samen een merkwaardige, en weinig 
inspirerende of geloofwaardige combinatie van orthodoxie en geseculariseerdheid. Het meest in het 
oog springende voorbeeld hiervan was de combinatie van de orthodoxe opperrabbijn Dünner en de 
geseculariseerde voorzitter van de kerkeraad Wertheim. 

Van 1874 tot 1911 was de orthodoxe Joseph Hirsch Dünner opperrabbijn van ressort Noord-
Holland (en daarmee van Amsterdam), terwijl de liberale bankier Abraham Carel Wertheim, die niet 
volgens de tradities leefde en lid was van de vrijmetselaarsloge, van 1886 tot 1897 voorzitter van de 
Kerkeraad van de Hoofdsynagoge was. Dünner, die in Krakau geboren was en zowel zijn 
rabbijnenopleiding als zijn universitaire opleiding in Duitsland had genoten, komt uit de bronnen in 
de eerste plaats naar voren als een bijzonder geleerd. Voor de problemen van alle dag was hij wellicht 
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te academisch ingesteld, en van een warme binding met zijn gemeenteleden, vooral het arme deel ervan, 
was geen sprake, daarvoor was de afstand te groot.56 

De op het eerste gezicht onlogische samenwerking tussen de strikt orthodoxe Dünner en de zeer 
liberaal- zo niet on-godsdienstige Wertheim, berust op pragmatische gronden en is door sommigen 
terecht als 'mariage de raison' omschreven.57 De kerkbestuurders waren gegoede en vooraanstaande 
burgers, die het kerkgenootschap op een burgerlijke, standbewuste en paternalistische manier 
bestuurden. Voor de grote massa - zo meenden zij - was het het beste, wanneer de regels zo helder 
mogelijk waren, met andere woorden: wanneer de orthodoxe leer gehandhaafd bleef. In de woorden van 
Wertheim: 'Het jodendom moet orthodox zijn of het moet niet zijn'.58 Er waren uiteraard 
kerkeraadsleden die meer naar de regels leefden, maar Wertheim was als voorzitter wel gezichtsbepalend. 
Dat deze combinatie van de strenge, strikt orthodoxe Dünner en de oesters etende Wertheim, die samen 
bepaalden dat het grootste deel van de gemeente zich onder alle omstandigheden aan de regels moest 
houden, de secularisatie onder de Amsterdamse joden bespoedigde is zeer aannemelijk. 

Er waren joodse Amsterdammers, vooral de armeren uit de jodenbuurt, die weliswaar van Dünner 
en de zijnen weinig moesten hebben, maar die zich van het geloof als zodanig niet afkeerden. Op hen 
had rabbijn Meijer de Hond grote aantrekkingskracht. De Hond, die zelf in 1882 in de jodenbuurt 
geboren was, voelde zich sterk verbonden met het leven in de jodenbuurt en gaf hiervan sterk 
geïdealiseerde beschrijvingen in zijn beroemd geworden Kiekjes. De Hond had net aan het Nederlands-
Israëlitisch Seminarium zijn kandidaat-rabbijn examen afgelegd toen hij in 1905 benoemd werd tot 
predikant bij het Beth Hamidrasch Ets Chaïm, een in 1740 opgerichte godsdienstige organisatie. Ter ere 
van De Hond's benoeming werd de godsdienstige vereniging Touroh Our (de leer is licht) opgericht om 
'de kennis van God en zijn leer te verbreiden'.59 Meijer de Hond had een groot redenaartalent en wist 
met zijn preken mensen aan zich te binden. Dat hij mensen aansprak blijkt uit het feit dat in 1910 
Touroh Our 1200 leden had. ° Zijn godsdienstige opvattingen zijn enigszins te herleiden uit de stukken 
die hij schreef in Libanon, het maandblad dat Touroh Our in 1908 ging uitgeven. Zijn opvattingen 
komen er - voor zover het mogelijk is hier een eenduidige typering van te geven - ongeveer op neer dat 
het geloof meer met het hart en minder het hoofd, en vooral minder met vastgeroeste tradities moest 
worden beleden. Geregeld viel hij in Libanon religieuze gebruiken aan, die volgens hem niets meer met 
de ware geloofsbelijdenis te maken had. Met Dünner en het Kerkbestuur raakte Meijer de Hond 
hierdoor in conflict en er wordt beweerd dat Dünner hem daarom liet zakken voor zijn 
rabbijnenexamen. Hoewel dat niet meer is na te gaan, zijn er wel aanwijzingen in die richting: toen 
Touroh Our er in slaagde om genoeg geld in te zamelen om Meijer de Hond voor twee jaar naar 
Duitsland te sturen zodat hij daar zijn rabbijnendiploma en zijn wereldlijke doctorstitel kon halen, 
weigerde Dünner na De Honds terugkeer de rabbijnentitel van de 'dissident' te erkennen.62 Een officieel 
erkend praktiserend rabbijn zou de Hond nooit worden, wel werd hij de volksrebbe bij uitstek. Met zijn 
preken, zijn Kiekjes, zijn toneelstukken over het joodse volksleven, zijn joodse onderwijs aan lagere 
schoolkinderen en bovendien zijn geesteskind de Joodsche Invalide, oefende hij op de joodse 
gemeenschap in Amsterdam, zeker op een flink aantal van de minder vermogende leden daarvan, 
behoorlijke invloed uit.63 

Ondanks de inspanningen van zowel Dünner en de zijnen, als van Meijer de Hond, nam de 
secularisatie snel toe onder de Amsterdamse joden. Deze secularisatie nam een zeer specifieke, 
karakteristiek joodse vorm aan. Het synagogebezoek nam af, maar slechts weinigen gingen zover hun 
lidmaatschap van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) op te zeggen. Een belangrijke reden 
hiervoor is dat dit lidmaatschap nodig was om 'gebruik te maken van de diensten van het NIK' op 
momenten in het leven dat dit noodzakelijk scheen, zoals bij geboorte (en dan vooral van jongetjes, die 
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moesten immers besneden worden), huwelijk en ovedijden. De meeste Amsterdamse joden wilden 
bijvoorbeeld op een joodse begraafplaats begraven worden.64 En terwijl in Amsterdam het percentage 
gemengde huwelijken bij protestanten in de jaren 1899 tot 1910 toenam van 12,8% tot 18,9 % van 
alle gesloten huwelijken in deze kring, en bij katholieken van 35,3% tot 38,3%, bleven bij joden deze 
percentages beperkt tot 3,9% en 5,4% .65 Van alle voltrokken joodse huwelijken bleef het aantal 
'kerkelijke huwelijken' in de periode 1901-1915 zeer hoog: van 97,3 % daalde het slechts tot 96,5.%66 

Vrijwel alle uit joodse moeders geboren jongens werden besneden. Cijfers uit de periode voor 1914 zijn 
niet voorhanden, maar volgens het vroegste cijfer, dat uit 1932 dateert, werd ruim 96% van alle joodse 
jongens besneden. 'Een niet besneden jongen was voor veel joden geen echt joods kind, dat niet 
kerkelijk meerderjarig kon worden, en niet kerkelijk kon trouwen. 'Terwille van de grootouders, om van 
ooms en tantes niet te spreken, stemmen ouders in de besnijdenis toe (...) het kan geen kwaad en staat 
de assimilatie niet in den weg' schreef Sanders in 1918.67 Hiermee is de houding die veel Amsterdamse 
joden ten aanzien van religieuze gebruiken aannamen in een notendop weergegeven. 

Cultuur 

Niet alleen tijdens de plechtige hoogtepunten speelde de religie een rol. Het dagelijks leven van de joodse 
arbeiders in Amsterdam werd aan het eind van de negentiende eeuw nog in sterke mate bepaald door 
hun jood-zijn. Al nam wellicht de inhoud van de religieuze voorschriften steeds meer in belang af, toch 
hield men zich in een of andere vorm aan deze voorschriften. In vrijwel alle gezinnen werd wel op een 
of andere manier vrijdagavond gevierd en het gezins- en familieleven speelde daarbij een zeer belangrijke 
rol, zoals het dat overigens ook op de andere dagen van de week deed. De vrije tijd die er na werk en 
familie-verplichtingen overbleef, werd in veel gevallen besteed aan uitgaan. 

In de uitgaanscentra rond het Rembrandsplein en de Plantage hoorden joden tot de vaste bezoekers 
van toneel- en cabaretvoorstellingen, van opera's en concerten. Ook al heerste er grote armoede, 
uitgegaan werd er.68 Voor wie graag een concert beluisterde maar de entreegelden met geen mogelijkheid 
kon betalen, bestond altijd de mogelijkheid aan het hek van het Paleis van Volksvlijt te gaan luisteren, 
als zogenaamd 'hek-Iid'.69 Bepaalde cafés op het Rembrandsplein werden door joden gefrequenteerd, 
maar, volgens de overlevering was het alcoholgebruik onder joden beduidend lager dan onder de 
algemene Amsterdamse bevolking. Volgens diezelfde overlevering waren daarentegen dobbelen en het 
spelen van andere kansspelen, samen met hoerenlopen een onder de (mannelijke) joodse bevolking 
wijder verspreide 'ondeugd'. 70 

Er werd gelezen in joodse arbeiderskring: veel joodse arbeiders waren lid van de vereniging Leeskunst 
(een voorloper van de Volksuniversiteit) en de bibliotheek van de joodse handwerksliedenvereeniging 
Handwerkers Vriendenkring (HV) werd goed bezocht.71 Sommige joodse arbeiders lazen Het Algemeen 
Handelsblad of De Amsterdamsche Courant, waarop men vaak een gezamenlijk abonnement had.72 Ook 
het Nieuw Israëlitisch Weekblad (NIW) moet in deze kringen lezers hebben gehad. 73Het landelijke 
oplagecijfer van het NIW bedroeg 7000 in 1899, dat houdt in dat één op de vijftien joden in Nederland 
een abonnement had. In 1909 had één op de negen joden een abonnement.74 Ongetwijfeld hebben 
daarvan ook exemplaren hun weg gevonden naar de joodse arbeiders, al zullen die er - naast typisch 
joodse berichten uit de gemeente en de gemeenschap - op sociaal terrein weinig van hun gading in 
gevonden hebben. 
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Antisemitisme 

Om de positie van joodse arbeiders in Amsterdam te kunnen beoordelen moet niet alleen hun eigen 
doen en laten in ogenschouw genomen worden, het is ook belangrijk te weten hoe tegen hen 
aangekeken werd. 

Vergeleken met het antisemitisme dat in de tweede helft van de negentiende eeuw in Duitsland, 
Oostenrijk en Frankrijk de kop opstak, bleef het antisemitisme in Nederland zeer beperkt. Er waren 
geen grote antisemitische schandalen (afgezien van het Pincoffs schandaal wellicht)75 en er bestonden 
geen (politieke) antisemitische groeperingen of knokploegen. In het maatschappelijk verkeer waren 
antisemitische uitlatingen en gedragingen eigenlijk 'not-done'. Dat wil niet zeggen dat er geen 
antisemitisme bestond. Er bestond christelijk anti-judaïsme, dat zich vooral tegen joden 'als ontkenners 
van Jezus als Messias' c.q 'de moordenaars van Jezus' richtte, maar er bestond ook antisemitisme dat 
joden als 'volk' of als 'ras' met behulp van stereotypen bepaalde endogene kenmerken toeschreef. Er 
bestond antisemitisme in de politiek, ook in de arbeidersbeweging (zoals we later nog zullen zien), de 
pers, de literatuur en in het dagelijks leven. Soms werd het expliciet uitgesproken, veel vaker bleef het 
impliciet: er waren grenzen aan wat een jood kon bereiken in het maatschappelijk leven. Wertheim 
omschreef die begrenzing als volgt: 'Zijn daar niet zelfs onder de meest ontwikkelden, kringen voor hen 
gesloten en is de toelating niet soms een werk van welwillendheid waarop de ontwerper fier is? (...) 
Wordt niet de verheffing van een Israëliet tot een hooger staatsambt zelfs voor den meest verdraagzamen 
met zekere verbazing verkondigd? (...) Wordt niet dikwijls bij het vervullen van betrekkingen bij stad 
en land met zorgvuldige nauwlettendheid met de verhoudingen van het zielental rekening gehouden? 
Ofwel, onwillekeurige vernedering, als voorrecht gegund, waar slechts van recht sprake mag zijn?'76 

De verzuilde Nederlandse samenleving werd gekenmerkt door godsdienstige tolerantie en 
pluriformiteit. De joodse gemeenschap had - overigens zonder zelf erg actief aan het verzuilingsproces 
deel te nemen - baat bij deze maatschappelijke constellatie.77 In alle rust kon de groep emanciperen en 
integreren, zonder dat dit heftige reacties opriep, zoals in Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk het geval 
was. Wel circuleerden binnen de verschillende zuilen stereotyperingen ten aanzien van de leden van de 
'andere' zuil. Volgens sommigen zijn de antisemitische stereotyperingen die in Nederland bestonden, 
te vergelijken met de stereotyperingen die ten aanzien van katholieken en protestanten bestonden.78 

Bovendien waren deze stereotyperingen volgens dezelfde auteur onschuldig. Toch kunnen deze 
stereotyperingen als keerzijde van de verzuilings-medaille worden gezien. Een andere keerzijde was de 
weerstand die het niet deelnemen van de joodse gemeenschap aan het verzuilingsproces opwekte in 
orthodox-protestantse en ultra-montaans katholieke kring. 

Tot de emancipatie hadden katholieken en joden, als aanhangers van niet erkende 
minderheidsgodsdiensten, voor hetzelfde doel gestreden. Toen de juridische emancipatie eenmaal 
doorgevoerd was en de grondwetswijziging van 1848 de rechten van de katholieken grondwettelijk had 
gegarandeerd, verdween dit gemeenschappelijke doel. De katholieke leiders keerden zich af van de 
liberale politiek, die de positie van de kerk in gevaar bracht. Omdat vooral joden zich in het kamp de 
liberalen schaarden, werden joden in de ogen van sommige katholieken het symbool van al het kwaad 
dat het liberalisme bracht. Er waren verschillende katholieke organisaties, vooral in het Zuiden van 
Nederland, die zich antisemitisch uitlieten. 79 Ouderwetse, anti-judaïstische standpunten mengden zich 
in sommige geschriften met moderne antisemitische uitgangspunten, en naast 'algemene' katholieke 
kranten met een antisemitische grondtoon, zoals De Maasbode en De Tijd, verschenen er ook krantjes 
die speciaal uitgegeven werden om het antisemitisme te verspreiden. In het Limburgse Meerssen 
bijvoorbeeld werd door J. Rüssel Canivet sinds 1890 het weekblad De Talmudjood geredigeerd en 
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uitgegeven. In 1893 veranderde Canivet de naam van het blad in: Waarheid en Recht met als 
onverbloemde ondertitel Antisemitisch Weekblad. Beide bladen, die in een oplage van 1200 exemplaren 
verschenen, waren sterk geïnspireerd door het werk van de Franse antisemiet Drumont.80 Thema's als 
de rituele moord, 'jodenschandalen', de jood als vrijmetselaar en de joden en de kerk kwamen steeds 
weer aan de orde en artikelen over antisemitische ontwikkelingen in Frankrijk en Duitsland vulden de 
pagina's. Wie een abonnement nam op De Talmudjood, ontving als welkomstgeschenk het boekje De 
Jood. Een waarschuwend woord aan den Christen geschreven door A. van Ros in 1891. Ook dit boekje 
leunt zwaar op het werk van Franse antisemieten, en het bevat elementen van religieus, economisch en 
racistisch antisemitisme. Zowel de weekbladen als het boekje gingen nauwelijks in op de situatie in 
Nederland zelf. Ofschoon de brochure en de elkaar opeenvolgende bladen veel kritiek opwekten in 
Nederland, is het zeer de vraag of deze schrijfsels buiten Limburg veel invloed hadden. In 1893 werd 
de redacteur-uitgever door de rechter wegens laster veroordeeld en de publicatie van het blad werd 
gestaakt.81 

Het antisemitisme kwam niet alleen van katholieke zijde: ook de antirevolutionaire voorman 
Abraham Kuyper liet zich, onder andere in een serie artikelen in het antirevolutionaire blad De 
Standaard, antisemitisch uit. Deze artikelen werden later gebundeld en onder de titel Liberalisten en 
Joden als brochure uitgegeven. Hierin waarschuwde Kuyper Europa voor de steeds groter wordende 
macht van joden in de pers, de financiële wereld, de medische wereld en de rechtspraak. Hij verklaarde 
deze opzienbarende invloed deels door fysieke kenmerken van joden en vreesde dat 'er aan een afdoend 
terugdringen van dien invloed naar juister evenredigheden voorshands niet te denken valt'. De oorzaak 
van het probleem lag voor een ander deel bij de Europeanen zelf, die joden te zeer hadden gesteund in 
hun emancipatie. Als verklaring voor Kuyper's gedrag wordt aangevoerd dat hij teleurgesteld was over 
rol van joden in de schoolstrijd.83 Kuyper had gehoopt dat ook zij zich in deze strijd als voorstanders van 
het bijzonder onderwijs zouden betuigen. Toen bleek dat de leiders van de joodse gemeenschap hierover 
andere ideeën hadden, zag Kuyper de leden van de andere minderheidsgodsdienst niet langer als 
medestanders maar als vijanden. 

Een ander voorbeeld van antirevolutionair antisemitisme is de houding van mr. L.W.Ch. 
Keuchenius, de minister van koloniën, die in 1890 door Wertheim werd gekapitteld. Wertheim sprak 
zijn verontwaardiging uit over het feit dat de gouverneur van Suriname een blad in stand hield waarin 
stukken uit de Limburgse Talmudjood werden overgenomen.84 Wertheim achtte weliswaar het vaderland 
tegen de bacillen van het antisemitisme voldoende ingeënt, maar vond dat de vertegenwoordiger van 
het Nederlandse gezag in Suriname zich fatsoenlijk moest gedragen. Keuchenius sloeg hard terug en 
hield een rede waarin hij stelde dat hij 'zijne Israëlitische landgenooten aan de algemeene verachting 
wenste prijs te geven'. Hij voelde zich door de bacillen-beeldspraak beledigd als belijder van het 
Christendom 'dewijl het toch alleen het Christendom was waardoor Israël altijd redenen had te roemen 
over de gastvrijheid in Nederland'. Fijntjes wees Wertheim er in zijn repliek op dat er geen sprake meer 
was van Nederlandse gastvrijheid ten aanzien van joden, want: 'Gij en ik zijn beide Staatsburger met 
gelijke rechten en plichten'.85 Overigens was Wertheim niet de enige joodse politicus die door 
Keuchenius mede om zijn jood zijn werd aangevallen, ook de oprichter van de Liberale Unie, I.A. Levy 
viel aan Keuchenius vijandigheid ten prooi.86 Niet alleen in de politiek en de pers kwam antisemitisme 
voor. In de literatuur werd het joodse stereotype dikwijls ten tonele gevoerd. A.C. Wertheim werd 
bijvoorbeeld in een sleutelroman als een stereotiepe jood uitgebeeld. 7 

In het dagelijks leven werden joden, en dus ook joodse arbeiders in Amsterdam, dikwijls 
geconfronteerd met antisemitisme. Dit hoofdstuk opent met het voorbeeld van het restaurant van 
Ferwerda en Tieman waar joodse klanten niet welkom waren. Het kwam in Amsterdam (en 
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hoogstwaarschijnlijk ook elders) vaker voor dat café's en restaurants probeerden joodse klanten te 
weren88 en ook sommige verenigingen bleven voor joden gesloten.89 Niet zelden ondervonden joden 
problemen bij het zoeken van een huis en het vinden van werk.90 Wanneer joodse kinderen op school 
sterk in de minderheid waren werden ze vaak gepest.91 

Voor een juiste beoordeling van dit antisemitisme92 is het belangrijk te weten dat dit ook tijdgenoten 
verontrustte. De joodse pers signaleerde het bestaan van antisemitisme en waarschuwde ervoor.93 Zowel 
opperrabbijn Dünner als kerkeraadsvoorzitter Wertheim waarschuwden tegen het gevaar van het 
antisemitisme. In 1893, het jaar van het proces tegen Rüssel Canivet, kwamen er protesten en 
waarschuwingen van de twee joodse leiders. In zijn Pesachrede waarschuwde Dünner, die in de rust en 
vrede waarin joden in Nederland zich tot dan toe verheugden de hand Gods zag, dat hij omtrent de 
toekomst niet gerust was. 'Ach, wij behoeven slechts onze blik te wenden naar zekere plaatsen in ons 
land, behoeven slechts onze opmerkzaamheid te vestigen op zekere geschriften in onze onmiddellijke 
nabijheid, om ons te overtuigen dat de Egyptenaren niet dood zijn'.94 Ook Wertheim waarschuwde 
datzelfde jaar in een rede voor het antisemitisme in Nederland. Hij stelde weliswaar 'Gelukkig heeft de 
Nederlandsche taal geen woord en het Nederlandsch gemoed geen plaats voor judenhetze', maar hij wees 
- in het hierboven al geciteerde deel van deze rede - ook op de beperkte mogelijkheden van joden in 
Nederland.95 
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Tot slot 

In Amsterdam bestond aan het einde van de negentiende eeuw nog een duidelijk herkenbare joodse 
gemeenschap, die voldoende specifieke kenmerken had om van een aparte groep te spreken. Vooral 
kleine joodse middenstanders en joodse arbeiders maakten deel uit van deze herkenbare groep, de 
bovenlaag van de joodse bevolking was grotendeels 'opgegaan' in de kringen van de Amsterdamse elites. 
Deze kleine middenstanders en arbeiders vormden een heterogene en tegelijkertijd hechte groep. Men 
woonde bij elkaar, werkte bij elkaar en besteedde zijn vrije tijd binnen de eigen groep. 

Hoewel de directe invloed van religie, die de basis vormde van de identiteit van de joodse 
gemeenschap, begon af te nemen in de periode 1870-1914, bleven zaken die afgeleid waren van religie, 
maar een 'eigen leven' waren gaan leiden, invloed houden. Ook al taande het geloof, vrijwel niemand 
liet zich uitschrijven als lid van het NIK omdat men er toch 'bij wilde horen' op het moment dat dit 
nodig was. Getrouwd werd er in eigen kring, als er een zoon uit het huwelijk geboren werd, dan werd 
hij besneden, en begraven werd men het liefst op de joodse begraafplaats. De specifieke demografische 
kenmerken van de joodse gemeenschap geven aan dat deze manier van leven tot in de twintigste eeuw 
invloed had op de omvang en de samenstelling van de joodse bevolking. 

Dit alles bij elkaar rechtvaardigt wellicht het gebruik van de term 'etnische binding', hoe vaag dit 
begrip ook is. De joodse gemeenschap in Amsterdam vormde een duidelijk herkenbare minderheid met 
etnisch-religieuze basis, die als zodanig ook door de buitenwereld werd gezien en geaccepteerd, zij het 
dat antisemitisme in relatief milde vorm ook in Amsterdam voorkwam. 
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2. De verhouding tussen joden en niet-joden in de vroege arbeidersbeweging 

'Van de Israëlitische elementen kon niet worden gezegd dat zij bizonder rood waren'.1 

Joseph Snijders was een diamantbewerker die als een van de weinige joodse arbeiders van het begin af 
aan betrokken was bij de Sociaal-Democratische Bond (SDB).2 Al in juli 1878 sloot hij zich aan bij de 
Amsterdamse Sociaal-Democratische Vereniging (SDV)3 en bleef lid toen deze vereniging opging in de 
SDB.4 Bij geloofsgenoten viel zijn politieke overtuiging niet in goede aarde. Op een dag ontving zijn 
vrouw een anonieme brief van een bezorgde geloofsgenoot, die haar wilde waarschuwen voor de politieke 
overtuiging van haar man: 'jou man is een sociaal, in merg en been, die moet in de harington' zo begon 
de brief. Op zich was dit geen uitzonderlijke verwensing aan het adres van een socialist, maar juist het 
feit dat een jood een overtuigde SDB'er was stuitte de (ongetwijfeld) joodse anonimus tegen de borst: 
'Dat kan ik me niet begrijpen, een jehoede zal zoo een ijzere Hein wezen (...) waarachtig hij heeft Jomtof 
als er een vergadering is, je mist hem nooit (...) een jehoede moet toch chogemer wezen.' 

Hij vervolgde zijn tirade tegen Snijders met de boodschap dat deze ook vast wel Recht voor Allen zou 
lezen (het blad van Ferdinand Domela Nieuwenhuis dat in 1883 het officiële SDB orgaan werd), een 
blad dat volgens hem 'te vuil [was] om er jou achterste mee af te vegen'. Hij merkte op dat Snijders zich 
'goed van die gateisem mesjogge [liet] maken'. Over het waarom van Snijders handelen tastte de 
briefschrijver volkomen in het duister: 'Die man wil sociaal zijn, die wil vrij zijn, ik geloof hij is vrij 
genoeg, hij kan toch met zijn sigaartje in is [= zijn] mond gerust op Sjabbes op straat'. Het ergste vond 
de briefschrijver nog wel, dat Snijders' vrouw nu ook was aangestoken, Snijders had haar namelijk 
meegenomen naar een meeting voor het algemeen kiesrecht: 'wat is dat nou voor een jiddiesje vrouw, 
daar vind je heel weinig van, die binnen [= zijn] gogemer. Die hebben anders te doen, die gaan liever 
naar een Concert, of gaan een uurtje wandelen, ja die gaan naar Stroucken [Maison Stroucken, plaats 
waar vaak vergaderingen waren] om over kiesrecht te hooren, hoeveel jiddiesje vrouwen waren er dan? 
Die hebben maling aan kiesregt. 

Deze briefis illustratief voor de houding van een groot deel van de Amsterdamse joodse arbeiders: 
van het socialisme moesten ze niets weten. De SDB had aanvankelijk geen grote aanhang in Amsterdam, 
maar het aantal joodse arbeiders dat lid werd van de SDB was naar verhouding wel erg klein. Dat wil 
niet zeggen dat joodse arbeiders niet georganiseerd waren: de vakbonden mochten zich wèl in de 
belangstelling van joodse arbeiders verheugen. Geschoolde joodse arbeiders in de diamant- en 
sigarenindustrie hadden zich in de jaren zestig en zeventig naar verhouding sterk in vakverenigingen 
georganiseerd. Hoewel cijfers hierover ontbreken, benadrukken verschillende auteurs de rol van joodse 
arbeiders in deze vroege vakorganisaties. Oudegeest schreef hierover: 'Het is noodig hierbij nadrukkelijk 
erop te wijzen, dat, terwijl onder de joodsche en protestantsche arbeiders zich een sterk leven op politiek 
en economisch gebied ontwikkelde, de katholieke arbeiders buiten deze stroomingen gehouden 
werden.'7 Over de sigarenmakersvereniging in Amsterdam schreef Hudig: 'In de vereeniging daar ter 
stede waren voornamelijk Israëlieten georganizeerd. Deze, van bewegelijken aard, stonden in 
voortdurende aanraking met Londen, waar veel Israëlitische Hollandsche sigarenmakers werkten. (...) 
Het behoeft dus niet te verwonderen, dat zij met de Engelsche organizacies in kennis kwamen en dat 
getracht werd ook hier toe te passen wat in het buitenland was gezien. De Israëlitische aard, tot 
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vereenigen geneigd, moest dit vergemakkelijken'.8 Tegelijkertijd schreef Hudig - op dezelfde pagina -
'Van de Israëlitische elementen kon niet worden gezegd dat zij bizonder rood waren" 

Diamantbewerkers 

Joden speelden in de diamantbewerkersverenigingen een belangrijke rol. Verbazingwekkend is dat niet, 
zij vormden immers de meerderheid in het vak, hoewel in de jaren zeventig van de negentiende eeuw, 
tijdens de legendarische Kaapse Tijd, ook veel niet-joden het vak gingen uitoefenen. 
Om te begrijpen hoe de organisatie van de diamantbewerkers in elkaar stak is het nodig iets meer te 
weten van de gecompliceerde arbeidsverhoudingen binnen de diamantindustrie. 

De werkgevers in de industrie waren juweliers: zij kochten partijen ruwe diamant die ze lieten 
bewerken door diamantbewerkers. In sommige gevallen namen de diamantbewerkers een of meer 
knechten in dienst om het werk uit te voeren. Dit soort diamantbewerkers werden bazen genoemd. Er 
bestonden ook eigenwerkmakers: diamantbewerkers die zelf een klein partijtje stenen kochten en 
bewerkten. Binnen de diamantbewerking bestonden verschillende beroepen, die elk specifieke 
vaardigheden vereisten, specifieke arbeidsomstandigheden kenden en hun eigen status hadden.10 De 
ruwe diamant werd eerst gekloofd, daarna gesneden, waarbij de grondvorm van de diamant tot stand 
kwam, en tenslotte geslepen. Klovers stonden aan de top van de diamantbewerkers-hiërarchie, gevolgd 
door de snijders. De snijders waren onderverdeeld in briljantsnijders en roosjessnijders. De 
briljantsnijders stonden in hoger aanzien en verdienden meer, omdat de vorm waarin zij de diamant 
sneden (de briljant) ingewikkelder was dan het roosje. Slijpersbazen volgden in de hiërarchie, gevolgd 
door de slijperskechten. 

Tijdens het slijpen rustte de diamant op een horizontaal draaiende schijf, die bevestigd was aan een 
slijpmolen die door stoom aangedreven werd. Om de diamant te kunnen slijpen was deze bevestigd in 
een zogenaamde dop (een soort koperen houdertje) waarin de steen met soldeer zat vastgemaakt. De 
diamant moest, om aan alle zijden geslepen te kunnen worden, versteld worden in de dop zodat steeds 
een andere kant voor kwam. Dit was het werk van de versteller. Schijvenschuurders schuurden de 
bovengenoemde schijven. Verstellers stonden helemaal onder aan de ladder. Schijvenschuurders werden 
officieel niet tot het diamantvak gerekend, en worden doorgaans in de hiërarchie niet opgenomen, maar 
waren natuurlijk wel sterk afhankelijk van de ontwikkelingen in de industrie. 

De verdiensten in de diamantindustrie verschilden sterk per beroep en waren ook afhankelijk van 
de kwaliteit van de te bewerken stenen. Al was het diamantvak in de periode van dit onderzoek nog 
steeds een 'joods vak', onder de slijpers waren ook veel niet-joden te vinden en vooral zij gingen in de 
late jaren tachtig op grotere schaal dan voorheen ook schilfers diamant (de zogenaamde chips) tot kleine 
briljanten slijpen. Dat joodse slijpers in het algemeen de grotere stenen, het grofwerk bewerkten, wordt 
verklaard door goede (familie)relaties en protectie." 

Het slijpen gebeurde steeds meer op grote fabrieken waar rijen slijpmolens stonden. Die fabrieken 
waren in handen van eigenaren die verder met de diamantindustrie niet veel te maken hadden. Er waren 
slijperijen waar alleen joden werkten (deze waren gesloten op zaterdag), slijperijen waar alleen niet-joden 
werkten (die gesloten waren op zondag) en gemengde slijperijen waar zowel op zaterdag als op zondag 
slijpmolens werden verhuurd. Er waren in 1889 29 joodse slijperijen, 37 niet-joodse slijperijen en vier 
gemengde slijperijen.12 Aangenomen mag worden dat in het slijpen en het verstellen evenveel joden als 
niet-joden werkzaam waren.13 Het kloven en snijden bleven voornamelijk joodse beroepen. 

Het verschil tussen joodse en niet-joodse arbeiders in de diamantindustrie uitte zich niet alleen in 
de rustdag en de maat van de stenen, ook de manier van betaling verschilde. Na de bloei van de 
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diamantindustrie in de zogenaamde Kaapse Tijd (1870-1873), daalden de prijzen in de 
diamantindustrie in de periode na 1880. De lonen werden drastisch verlaagd om nog winst te kunnen 
maken en te kunnen concurreren met de internationale groothandel in geslepen stenen. Joodse arbeiders 
in de grofbranche bleven in deze periode op tijdloon werken; dit wordt het vastgeldstelsel genoemd. 
Niet-joodse diamantarbeiders, werkzaam in de kleinbranche waar de prijsdalingen nog sterker waren, 
werden door hun bazen aangenomen tegen een bepaald tarief per partij stenen die ze te bewerken 
kregen. De niet-joodse slijpers kregen hetzelfde tarief per partij stenen betaald als de baas zei te 
ontvangen, echter met aftrek van de kosten van de productie. Molenhuur, verstellersloon en een 
vastgesteld 'bazengeld' verminderden het inkomen van de niet-joodse slijpersknechten, dit wordt het 
werken met het zogenaamde 'eigen-kostenstelsel' genoemd. De vraag naar producten uit de kleinbranche 
was echter groter en stabieler dan de vraag naar de producten uit de grofbranche. Joodse arbeiders waren 
in deze periode daarom vaker werkloos dan de niet-joodse. 

Vakorganisaties 

In het diamantvak bestond per beroepsgroep een vakvereniging. In 1866 was de Diamantslijpers-
Vereeniging opgericht, die 240 leden had in 1869-14 Tijdens de Kaapse Tijd, toen een grote vraag naar 
geslepen diamant bestond en een tekort aan werklieden, werden ook roosjesslijpersverenigingen, 
briljantsnijdersverenigingen en klovers- en verstellersverenigingen opgericht. Deze verenigingen hadden 
in de jaren 1870-1873 een sterke positie en slaagden er in de werkgevers een verbod op te leggen op het 
aanstellen van nieuwe leerlingen. De neiging om in hausse-periodes te veel leerlingen aan te nemen, die 
in latere baisse-periodes weer werkloos zouden worden, werd hiermee onderdrukt. Daarnaast waren de 
diverse vakverenigingen er verschillende malen in geslaagd door middel van stakingen de tarieven te 
verhogen. Toen de hoogconjunctuur in de diamantindustrie over zijn hoogste punt heen was, begonnen 
de vakverenigingen een groot deel van hun macht te verliezen. De juweliers hielden zich niet langer aan 
het leerlingenbesluit en de tarieven werden verlaagd. De vakverenigingen zakten in: op 1 januari 1875 
telde de Diamantslijpers-Vereeniging nog 572 leden (van de naar schatting ruim 1200 slijpers), maar dit 
aantal nam snel af.15 

De categorale, per vak georganiseerde, verenigingen leidden een slapend bestaan, toen in oktober 
1888 op instigatie van de SDB de Sociaal-Democratische Diamantbewerkersvereeniging werd opgericht. 
Op het SDB congres van 1887 was namelijk besloten dat vakverenigingen voortaan de basis van de SDB 
organisatie zouden vormen.16 In 1888 nam afdeling Amsterdam het besluit dat zodra binnen de afdeling 
15 of meer leden uit één bepaald vak aanwezig waren, een vakvereniging gevormd moest worden. 

De Sociaal-Democratische Diamantbewerkersvereeniging die zo ontstond, kwam onder leiding te staan 
van de niet-joodse slijpersbaas Jan van Zutphen. Op de joodse diamantbewerkers had deze organisatie 
geen enkele aantrekkingskracht. Terwijl in 1875 alle 572 leden van de Diamantslijpers-Vereeniging joods 
waren, was in 1888 slechts een jood lid van de Sociaal-Democratische Diamantbewerkersvereeniging}7 Er 
bestond bij de meeste joodse arbeiders blijkbaar geen aarzeling om zich aan te sluiten bij een 
vakvereniging, of om vakacties te voeren, maar voor de SDB deinsde men terug. De Sociaal-
Democratische Diamantbewerkersvereeniging verdween van het toneel. Toen een jaar later de neutrale 
Nederlandsche Diamantbewerkers-Vereeniging (NDV) werd opgericht, onder leiding van Bernard Wins 
(voorzitter) en Jan van Zutphen (vice-voorzitter), traden er wèl joodse diamantbewerkers toe, ook als 
bestuurslid. 

In 1890 nam het ledental van deze bond, door een tijdelijke crisis in de diamant, toe tot 1200. De 
bond belegde namelijk speciale werklozenvergaderingen en de werklozen die de vergaderingen 
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bijwoonden konden lid worden van de vereniging zonder contributie te betalen.18 Om de nood van de 
werkloze diamantbewerkers te lenigen werd een steuncomité opgezet. Het liberale gemeenteraadslid A.C. 
Wertheim was de voorzitter van dit comité, waarin ook bestuursleden van de NDV een leidende functie 
hadden, hoewel de vakvereniging zich officieel van het comité losmaakte. Er werd f 30.000 
bijeengebracht en onder de werklozen verdeeld, maar omdat dit niet op een erg doordachte manier 
gebeurde kwam veel geld in verkeerde handen terecht, zelfs bij mensen die helemaal geen 
diamantbewerker waren.19 Volgens Herman Kuijper, de niet-joodse briljantsnijder en de latere voorzitter 
van de NDV, had de samenwerking van de vakvereniging en het comité 'veel kwaad bloed gezet, vooral 
bij de Christenen'. Want: 'van de 2.000 aanvragen om ondersteuning [waren er] geen 20 van Christenen 
afkomstig', aldus Kuijper.20 Eind 1890 had de NDV nog maar 200 leden en dit aantal zou nog verder 
afnemen, tot 30 in 1892.21 

Deze geringe belangstelling kan voor een groot deel verklaard worden uit het feit dat de NDV maar 
weinig uit kon richten in een slappe tijd. Een andere reden was wellicht ook dat voor sommige 
diamantbewerkers de NDV toch te sociaal-democratisch was. Een uitspraak van de joodse 
diamantsnijder Salomon van Minden illustreert dit. In antwoord op de vraag waarom hij geen lid was 
van de NDV, stelde hij dat hij de vereniging niet praktisch genoeg vond, dat vakverenigingen zich van 
politiek moesten onthouden en dat ze zich enkel met het belang van het vak mochten bemoeien.22 

Volgens Van Minden bleek uit het deelnemen aan demonstraties en de manier waarop het blad van de 
NDV was geredigeerd dat ze erg 'den sociaal-democratischen kant uitdreef. Op de vraag of het dan niet 
beter was de arbeiders die er net zo over dachten als hij te organiseren, zodat de richting van de 
vereniging gewijzigd kon worden, antwoordde Van Minden: 'Wanneer ik een groot getal zou kunnen 
krijgen van lieden, die het met mij eens zijn, misschien wel; doch over het algemeen zijn de 
diamantbewerkers een lastig volkje, en veel geest van solidariteit is er niet in te krijgen'.23 

Pas in 1892 kwam de NDV weer enigszins tot bloei toen een aantal jonge joodse socialisten zich over 
de vereniging ging ontfermen. Toen pas kon ook een deel van de joodse diamantbewerkers tot de SDB 
'bekeerd' worden. 

Sigarenmakers 

Voor veel joodse diamantbewerkers was het sigarenmaken een 'vluchtvak: als het niet goed ging in de 
diamantindustrie zocht men werk in de sigarenindustrie. Dit blijkt ondermeer uit de getuigenis van 
Benjamin Bergman Carels, een van de grootste sigarenfabrikanten in Amsterdam, voor de 
enquêtecommissie die in 1887 de toestanden op werkplaatsen en fabrieken onderzocht. In 1873 hadden 
veel sigarenmakers het vak verlaten. 'Toen ging het nogal goed in het diamantvak en gingen velen bij 
dat vak over', aldus Bergman Carels, die verder opmerkte 'vroeger bestond het werkvolk voor 1/3 uit 
Israëlieten; er zijn er nu nog maar 3 of 4' (van de ruim 200 arbeiders op de fabriek).24 In 1910, toen een 
enquête werd gehouden naar de toestanden in de huisindustrie, bleek dat van de 159 ondervraagde 
sigarenmakers er 22 waren die ooit een ander beroep hadden gehad. Negen van hen waren eerder 
diamantbewerker geweest.25 Vooral de eigenwerkmakers, die thuis sigaren maakten, waren vaak eerder 
diamantbewerker geweest. 'Volbloed Amsterdammers voor een belangrijk deel joden', noemde een van 
de samenstellers van de enquête hen.26 Joodse sigarenmakers bewogen zich niet alleen heen en weer 
tussen de diamant- en de sigarenindustrie, velen trokken - als er in Amsterdam minder te verdienen viel -
ook voor korte of langere tijd de grens over om te gaan werken in Londen of New York.27 

De sigarenindustrie had in de jaren veertig van de negentiende eeuw in Amsterdam zijn intrede 
gedaan en maakte in de jaren zestig en begin jaren zeventig een periode van bloei door.28 Er was veel 
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werk in de groeiende industrie en vaak was er een tekort aan geschoolde sigarenmakers. Omdat sigaren, 
net als diamanten, een luxe-artikel waren, nam in periodes van economische achteruitgang de vraag naar 
sigaren automatisch af, zoals in de jaren tachtig en begin jaren negentig van de negentiende eeuw het 
geval was.29 Protectionistische maatregelen in Duitsland (waarnaar veel Nederlandse sigaren geëxporteerd 
werden) en de concurrentie van de sigarenindustrie in Noord-Brabant, waar voor lagere lonen werd 
gewerkt, zorgden ervoor dat de Amsterdamse sigarenindustrie in deze periode extra getroffen werd. In 
de tweede helft van de jaren negentig bloeide de Amsterdamse sigarenindustrie weer op: vooral de 
fabricage van betere sigaren, zowel voor interne afzet als voor export, was inmiddels het Amsterdamse 
handelsmerk geworden. 

De sigaren werden met de hand vervaardigd, waarbij onderscheid werd gemaakt tussen de sigaren 
die helemaal met de hand gemaakt werden ('handwerk'), waarbij het de grootste kunst was om alle 
sigaren er hetzelfde uit te laten zien, en de sigaren die hun vorm kregen in een plank met gleuven die 
als mal diende ('vormwerk'). Sigaren bestaan uit drie delen: het binnengoed, waar een omblad omheen 
wordt gewikkeld zodat het samen de kern van de sigaar vormt die 'bosje' wordt genoemd, en tenslotte 
het dek dat om het bosje wordt gewikkeld en dit luchtdicht afsluit. Voordat de sigaren gemaakt kunnen 
worden, moeten de tabaksbladeren eerst vochtig worden gemaakt zodat ze goed verwerkt kunnen 
worden zonder te scheuren. Dan worden de tabaksbladeren 'gestript', dat wil zeggen van de nerf 
ontdaan, waardoor twee helften ontstaan. 

Het maken van het dek- en omblad was meestal het werk van de geschoolde sigarenmaker zelf, terwijl 
hij vaak een 'jongen' in dienst had om de bladeren te strippen en de bosjes te maken. Het strippen werd 
ook door vrouwen gedaan die vaak op een aparte afdeling van een fabriek werkten. De sigaar werd 
tenslotte door de sigarenmakers in elkaar gerold. Sigarenmakers werden per stuk betaald en moesten zelf 
hun 'jongen' betalen als ze die gebruikten. Sigaren werden gemaakt op grote fabrieken, zoals die van 
Justus van Maurik en Benjamin Bergman Carels, waar in 1887 respectievelijk 90 en 200 tot 300 mensen 
werkten, maar ook in kleinere bedrijven waar 10 of minder arbeiders werkten.30 Deze kleine bedrijfjes 
waren geconcentreerd in de Jordaan en de Jodenbuurt. Ook thuiswerk kwam voor in de 
sigarenindustrie: er waren thuiswerkers die voor een baas werkten, maar er waren ook thuiswerkers die 
voor zichzelf werkten. 

Joodse sigarenmakers namen niet, zoals hun geloofsgenoten in de diamantindustrie, een specifieke 
positie in op de arbeidsmarkt binnen de sigarenindustrie. Wel bestonden er - net als in de 
diamantindustrie - fabrieken waar een flink deel van de werklieden joods was.31 Vaak waren deze 
fabrieken op zondag open. Ook waren er - zoals hierboven al gesignaleerd is - naar verhouding veel 
kleine werkplaatsen in de jodenbuurt en veel joodse sigarenmakers werkten als eigenwerkmaker. 

Vakorganisaties 

In 1871 werd op initiatief van de Amsterdamse sigarenmakersverenigingen Eensgezindheid baart vreugde 
en Door Vriendschap Bloeiende de Nederlandse Sigarenmakersbond opgericht, die in verschillende steden 
afdelingen had. Een lang leven was deze bond niet beschoren. Al in april 1873 brak naar aanleiding van 
een loonconflict bij de Amsterdamse sigarenfabriek Bergman Carels een staking uit die uiteindelijk de 
ondergang van de afdeling zou betekenen en die, door het landelijke karakter van het conflict, de 
vakbond in heel Nederland een gevoelige slag toebracht. De staking brak uit op 11 april en nog dezelfde 
dag plaatste een groot aantal Amsterdamse sigarenmaker-patroons gezamenlijk een advertentie waarin 
ze stelden dat ze personeel dat lid was van de bond zouden ontslaan en niet meer zouden aannemen. In 
de dagen die hierop volgden sloten sigarenmakers-patroons uit heel Nederland zich bij deze beslissing 
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aan en overal kwamen sigarenmakers op straat te staan. Zo raakten bijna 1500 sigarenmakers hun baan 
kwijt. Om de financiële nood van de stakers enigszins te verlichten kregen de sigarenmakers 
ondersteuning van arbeiders uit andere vakken, vooral van diamantbewerkers. Het contact tussen beide 
beroepsgroepen was groot, omdat - zoals al is opgemerkt - in beide vakken veel joden werkten die in 
tijden van crisis in het ene vak, overstapten naar het andere vak. Er werd een landelijke steuninzameling 
georganiseerd en ook uit Engeland kwam, via de contacten met Nederlands-joodse sigarenmakers in 
Londen, veel geld. De langdurige staking liep uit op een mislukking voor de stakers. De 
sigarenmakersbond raakte door de massale uitsluiting het grootste deel van zijn leden kwijt. De 
Amsterdamse afdeling verdween van het toneel en de landelijke bond ging niet lang daarna ten onder.32 

Het duurde tot 1885 voor er weer een Amsterdamse sigarenmakersvereniging werd opgericht. 
Ditmaal ging het om een SDB vereniging, die zich met 148 leden bij de Bond aansloot en die als eerste 
artikel in zijn statuten had opgenomen: 'Het doel der Sigarenmakers-Vereniging Vooruit is het streven 
en steunen van den Sociaal-Democratischen Bond'.33 Na enige tijd ging Vooruit' echter ook ten onder, 
'wellicht overspannen bij discussie over problemen die men nog niet kon omvatten', aldus een auteur.34 

Op 26 december 1886 werd een meer stabiele Amsterdamse sigarenmakersvereniging opgericht, waarvan 
Gerard Blankert secretaris werd. In 1887 had deze vereniging 160 leden.35 Eind 1887 werd op initatief 
van deze Amsterdamse sigarenmakersvereniging contact gelegd met de Rotterdamse sigarenmakers, die 
onder leiding stonden van Harry Eichelsheim. Zo werd tijdens de kerstdagen van 1887 de Nederlanéche 
Sigarenmakers en Tabaksbewerkersbond geboren. Later zou de bond Nederlandsche Internationale 
Sigarenmakers en Tabaksbewerkersbond (N1STB) gaan heten. De NISTB was strak geleide bond met een 
weerstandskas en een eigen blad, De Sigarenmaker, dat in februari 1889 voor het eerst verscheen. De 
Amsterdamse afdeling van de NISTB sloot zich aan bij de SDB.36 

De kern van het hoofdbestuur van de NISTB werd jarenlang gevormd door het driemanschap 
Hendrik Bruens, Harry Eichelsheim en Frederik Bommer, die alledrie van christelijke huize waren.37 

Joodse sigarenmakers vinden we vooralsnog niet in het bestuur van de bond. Dat joodse sigarenmakers 
in het landelijke bestuur ontbraken is niet zo vreemd, gezien de zware concentratie van sigarenmakers 
in het Oosten en het Zuiden des lands waar veel minder joden woonden. Dat joodse sigarenmakers in 
deze periode niet terug te vinden zijn in het bestuur van de Amsterdamse afdeling van de NISTB is wel 
vreemd. Joden vormden een niet onaanzienlijk deel van de Amsterdamse sigarenmakers en het is zeer 
waarschijnlijk - omdat het archief van de NISTB verloren is gegaan ontbreken de bronnen die hier meer 
uitsluitsel over kunnen geven - dat zij ook lid waren van de vakbond. Dat zij niet in het bestuur van de 
bond terug te vinden zijn is wellicht mede te verklaren door het feit dat de bond gelieerd was aan de 
SDB, waar de meeste joodse arbeiders maar weinig van moesten hebben. 

Naaisters en kleermakers 

Het derde vak waarin veel joodse arbeiders werkzaam waren, was de kledingindustrie. Het gaat daarbij 
vooral om vrouwen, die veelal in de confectie-industrie werkten. 

Tot aan het laatste kwart van de negentiende eeuw bestond in Amsterdam geen confectie-industrie. 
Wie het kon betalen liet de kleding op maat maken, hetzij op grote kleermakersateliers, hetzij bij kleine 
buurtkleermakers of bij naaisters. Wie zich geen maatkleding kon permiteren droeg zelfgemaakte of 
tweede-hands kleren. Rond 1870 begon men confectiekleding, zowel voor heren als voor dames, uit 
Duitsland te importeren, en de Amsterdamse kleermakers klaagden dat er haast niet met deze Duitse 
producten te concurreren viel.40 Langzaam aan ontwikkelde zich vervolgens ook in Amsterdam een 
confectie-industrie, maar in 1887 bestonden in de hoofdstad nog maar een paar confectie-ateliers van 
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enige omvang. ' In de late jaren tachtig en begin jaren negentig kwam de confectie-industrie in 
Amsterdam pas echt op gang. Dat hing samen met de komst van ondernemers uit het buitenland. De 
Duitse Kulturkampf verjoeg een groot aantal katholieke ondernemers naar het buitenland, waarvan een 
deel in Amsterdam neerstreek.42 Ook joodse ondernemers, vaak afkomstig uit Duitsland en de Elzas, 
beproefden in Amsterdam hun geluk. Het chique kledingmagazijn Hirsch (1893) en de zaak van de 
gebroeders Gerzon kwamen zo tot stand, evenals de in 1909 gestichte Hollandia-Kattenburg 
confectiefabriek van Jacques Kattenburg, die vooral gespecialiseerd was in de fabricage van 
regenkleding.43 

In 1911 bood de Amsterdamse kledingindustrie een totaal ander aanzicht. De hoofdstad was 
inmiddels het centrum van de Nederlandse kledingindustrie geworden, waar zowel het maatwerk als de 
confectie-industrie en detail en en gros floreerde.44 Een enquêtecommissie stelde tevreden vast, dat de 
Amsterdamse confectie nu de concurrentie van de Duitse producten goed de baas kon en na 1900 
werden zelfs heren- en kinder(confectie)kleren en gummi-regen jassen geëxporteerd.45 

De confectie-industrie dreef op goedkope arbeid, vooral van vrouwen. In de confectie-industrie werd 
zowel dames- als herenkleding vervaardigd en zowel boven- als onderkleding. Er werd gewerkt in 
fabrieken, op ateliers, in sweatshops (die doorgaans voor de kleding-groothandel produceerden) en er 
werd thuis gewerkt.46 Er bestonden joodse fabrieken, dat wil zeggen fabrieken van joodse eigenaren die 
op zaterdag gesloten waren en waar op zondag gewerkt werd. Verder waren er vooral in de jodenbuurt 
en de Jordaan kleine thuisateliers en er waren veel joodse eigenwerkmakers.47 

Uit alle enquêtes komt echter duidelijk naar voren dat de joodse werkneemsters in de confectie-
industrie geen specifieke plaats op de arbeidsmarkt innamen, dat wil zeggen ze deden hetzelfde werk als 
hun niet-joodse collega's. 

Vakorganisaties 

Hoewel vooral de rol van joodse vrouwen in de confectie-industrie opvalt, waren er ook joodse mannen 
werkzaam als kleermaker en we vinden hen ook terug in de kleermakersverenigingen. Een voorbeeld 
daarvan is de joodse kleermaker Isaac Snijders, de broer van de al genoemde diamantbewerker Joseph 
Snijders. Hij was de eerste secretaris van de Kleermakersvereeniging Vooruitgang door Broederschap, die 
in 1870 door H. Gerhard was opgericht.48 Groot was - voor zover dat nog is na te gaan - het aandeel 
van joodse mannen in de sector en de vakbeweging naar verhouding niet. In 1876 werd Vooruitgang 
door Broederschap ontbonden. Het bleef een tijd stil tot in 1887 de Amsterdamse afdeling van de 
landelijke kleermakersbond Voor Allen Door Allen (VADA) tot stand kwam. Deze bond sloot zich in 
1888 aan bij de SDB.49 

Veel groter zou de rol zijn die joodse vrouwen in de naaistersbond gingen spelen. Deze vrouwen 
waren voor het grootse deel werkzaam in de confectie-industrie. De eerste vrouwenvakvereniging in de 
kledingindustrie werd pas in 1897 opgericht, ofschoon al sinds maart 1889 berichten verschenen in 
Recht voor Allen, waarin naaisters werden opgeroepen zich te organiseren.50 Toen uiteindelijk de 
naaistersbond werd opgericht, was de rol van joodse vrouwen daarbij groot. 
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Politiek: Joodse arbeiders tussen oranje en rood 

De internationale economische crisis die in de tweede helft van de jaren tachtig inzette, had grote 
werkloosheid tot gevolg en zorgde voor sociale onrust, die ook in Amsterdam tot uiting kwam. Er 
werden massademonstraties voor algemeen kiesrecht georganiseerd en werklozendemonstraties. In juli 
1886 was de spanning zo hoog opgelopen dat het zogenaamde Palingoproer uitbrak in de Jordaan. 

Het palingtrekken was in de Jordaan een zeer populair volksvermaak. Over de gracht werd een touw 
gespannen met in het midden een levende paling. De deelnemers werden in bootjes door de gracht 
geroeid en moesten de gladde en kronkelende paling van het touw aftrekken. Toen de politie tegen het 
verboden spel optrad, braken er relletjes uit. Die liepen de volgende dag zo uit de hand dat er barricaden 
werden opgericht, waarna het leger werd ingezet en er 26 doden vielen.51 De SDB had met deze 
volksopstand niets te maken, maar toch groeide de verwachting dat de socialisten nu zouden ingrijpen 
om een einde te maken aan de ellendige omstandigheden waarin veel werkloze Amsterdammers 
verkeerden. Het ledental van de SDB nam toe: in 1886 bedroeg het aantal leden van de Amsterdamse 
afdeling ongeveer ÏOOO.52 Toen de verwachte omwenteling uitbleef, werd het bezoek van Koning 
Willem III in februari 1887 door een flinke groep ontevreden Amsterdammers aangegrepen om hun 
woede af te reageren op 'de socialisten'. Er braken grootscheepse gevechten uit tussen socialisten en 
oranje-aanhangers, die onder de naam Oranjefurie de geschiedenis in zouden gaan. De politie trad hard 
op en de SDB werd als gevolg van de onlusten aan een streng regime onderworpen. 

Uit de beschrijvingen van de gebeurtenissen die in de tweede helft van de jaren tachtig in Amsterdam 
plaatsvonden, blijkt geen grote betrokkenheid van joodse zijde bij de sociaal-democratische beweging. 
Voor zover hierover iets uit de bronnen naar voren komt, waren joodse arbeiders eerder orangistisch dan 
socialistisch. Levend in een tamelijk besloten gemeenschap hielden zij niet veel contact met wat zich in 
'de buitenwereld' op het politieke vlak ontwikkelde. 'Het gezag' werd vertegenwoordigd door de 
plaatselijke politiecommisaris, en - op een iets hoger niveau - door het vorstenhuis, waarmee de 
Nederlandse joden een traditioneel goede band hadden. 'Nederland was in hun ogen feitelijk identiek 
met Amsterdam; van de regering kenden zij allen één figuur, te weten 'de gebenschte Malke' [i.e.: de 
gezegende koningin] en de hoofdcommissaris op het politiebureau Meijerplein vonden zij een veel 
gewichter personage dan een of andere minister uit het verre Den Haag' aldus een tijdgenote.53 

De Oranjegezindheid van de Nederlandse joden had een zeer lange traditie. Al in 1642 bezocht 
stadhouder Willem Frederik de synagoge in Amsterdam en zette daarmee de toon voor de volgende 
Oranjes. Lang voor de joodse emancipatie had het huis van Oranje hiermee laten zien dat ze joden als 
medeburgers beschouwden en bescherming wilden bieden. Een van generatie op generatie doorgegeven 
genegenheid van joodse zijde ten aanzien van het vorstenhuis was hiervan het gevolg.54 Deze Oranje
gezindheid zal zeker een rol hebben gespeeld bij de neiging van veel joodse arbeiders zich verre te houden 
van de socialistische beweging die zich immers fel tegen het koningshuis keerde. Deze Oranje-gezindheid 
bleek zeer taai: naar aanleiding van het bezoek van koningin Wilhelmina aan de jodenhoek in 1924 zei 
een kenner van de Amsterdams-joodse gemeenschap tegen een journalist: 'Dacht u niet, dat van al die 
duizenden Joden, die langs dien weg waren samengestroomd en echt spontaan gejubeld hebben, niet 
minstens de helft bij de verkiezingen op S.D.A.P. candidaten hadden gestemd?'55 

Naast Oranje-gezindheid speelde ook het gebrek aan politiek bewustzijn een grote rol bij de houding 
van de joodse arbeiders ten aanzien van de socialistische beweging. Een groot deel van hen had tot 1896 
geen stemrecht, hetgeen de belangstelling voor wat er op politiek terrein gebeurde niet stimuleerde. Als 
joodse arbeiders, op basis van hun inkomen, wel stemrecht hadden en politiek geïnteresseerd waren, 
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stemden ze meestal liberaal. Hierbij volgden ze vaak hun voorkeur voor bepaalde (joodse) liberale 
politici, die ze goed kenden, zoals 'hun Bram' Wertheim56, maar de voorkeur was zeker niet alleen 
persoonsgebonden: ook hier was sprake van een lange traditie. Joden hadden immers aan de idealen van 
de Franse revolutie en aan het daaruit voortkomende liberalisme hun emancipatie te danken, deze 
denkbeelden bleven minstens tot het einde van de negentiende eeuw zeer gangbaar in joodse kring.57 

Naast de Oranje-gezindheid, de a-politieke instelling of liberale gezindheid van de joodse arbeiders, 
waren er ook tendensen binnen de SDB zelf die joodse arbeiders schrik aanjoegen. De antigodsdienstige 
stemming binnen de SDB zal voor veel van de joodse arbeiders, al zaten ze niet elke zaterdag meer in 
de synagoge, pijnlijk zijn geweest. Hoe er in joodse kring tegen de SDB en zijn leden werd aangekeken, 
blijkt bijvoorbeeld uit de aan het begin van dit hoofdstuk geciteerde anonieme brief, die naar de vrouw 
van het joodse SDB-lid Joseph Snijders werd gestuurd. 

Uit deze brief blijkt de enorme afkeer van alles wat met het socialisme te maken had. Deze atmosfeer 
paste volgens de briefschrijver absoluut niet bij de joodse levensstijl, die voldoende vrijheden bood om -
bijvoorbeeld - op zaterdag een sigaartje te roken. Uiteraard is uit deze ene brief niet af te leiden hoe er 
in brede, joodse kring over de SDB werd gedacht, maar illlustratief is hij wel in zijn vanzelfsprekendheid 
over de afkeur van joodse zijde voor alles wat met 'socialen' te maken had. 

Naast de antigezag- en antigodsdienstige houding van de SDB, zal ook het antisemitisme dat binnen 
de SDB gelederen zeker leefde, veel joodse arbeiders van deze organisatie hebben afgeschrikt. 
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Antisemitsme binnen de SDB 

Antisemitisme was in negentiende eeuws Nededand geen ongebruikelijk verschijnsel, en het kwam zeker 
niet alleen voor binnen de arbeidersbeweging, maar binnen die vroege beweging werd in bepaalde 
kringen wel bijzonder fel uitgehaald naar joden. De eerste grote botsing tussen joden en socialisten vond 
plaats tijdens de Oranje-furie in 1887. Bij de aanvallen op het café van de SDB'er Penning en het huis 
van partijgenoot Fortuijn, waren volgens de politierapporten ook joden betrokken.58 Een rapport spreekt 
van een groep van '100 Israëlieten' die voor Pennings café 'De Leeuw van Waterloo' op het 
Waterlooplein heen en weer liepen. Bij deze groep van honderd voegde zich later een massa uit de 
Jordaan afkomstige betogers, en vervolgens werd het café bestormd. Hoe de politie zo precies wist dat 
het bij de eerste honderd om joden ging, wordt uit de rapporten niet duidelijk. Wel is duidelijk dat in 
zeer brede kring werd aangenomen dat joden zich - als overtuigde Oranje-aanhangers - bij de rellen niet 
onbetuigd hadden gelaten.59 

In Recht voor Allen verscheen naar aanleiding van de rellen een ingezonden brief, waarin gesteld werd 
dat de plunderbende tijdens de rellen had bestaan uit politie-agenten en joden.60 Deze joden waren 
volgens de briefschrijver door 'de rabbijnen' opgestookt om tegen de socialisten te vechten en dit konden 
zij beter maar niet doen: 'laten dé Joden een blik op het overige Europa werpen voor ze de verdeeldheid 
nog vermeerderen en daarmede hun eigen vrijheid op 't spel zetten', aldus de briefschrijver die 
vervolgens een dreigend exposée over het antisemitisme in Duitsland begon. Antisemitisme kwam 
binnen de socialistische beweging volgens de briefschrijver niet voor: 'het socialisme staat boven de 
kerkelijke partijen; zowel de verdrukte jood als de uitgezogen katholiek, zowel de lijdende protestant als 
de beschimpte vrijdenker vinden troost onder zijn banier (...) Israëlieten van alle standen, laat u niet 
verder blindelings leiden; onderzoekt zelf; leert het socialisme kennen' adviseerde de briefschrijver, die 
ondertekende met V.R. 

De redactie van Recht voor Allen reageerde op dit stuk met de melding dat de brief hen uit het hart 
gegrepen was, maar toch zwakte ze de beschuldiging enigszins af door slechts te spreken van 'sommige' 
joden die tijdens de Oranjefurie plunderden. ' De redactie sloot zich aan bij de bezorgdheid van de 
briefschrijver over het opkomend antisemitisme, viel immers niet kort tevoren in de Tweede Kamer nog 
het verwijt te beluisteren dat joden tijdens de Republiek te veel vrijheden hadden gekregen? Zo gebruikte 
ook de redactie van Recht voor Allen de dreiging van het antisemitisme van anderen om joden er van te 
overtuigen niet tegen de socialisten te strijden. Het stuk sloot met een oproep tot vrijheid, gelijkheid en 
broederschap. 

Uit de plaatsing van de brief en het commentaar van de redactie blijkt dat men er niet voor 
terugdeinsde om - op basis van mager bewijsmateriaal - te verklaren dat joden een rol hadden gespeeld 
bij de Oranjerellen. Ter verklaring van de houding van deze joden werd gewezen op de rol van de 
rabbijnen en de liberalen die hen zouden hebben opgehitst. Uit de stukken blijkt geen godsdienst- of 
rassenhaat en joden werden expliciet opgeroepen zich aan te sluiten bij de socialistische beweging, die 
een eind aan alle misstanden zou maken en geen onderscheid zou maken naar godsdienst of overtuiging. 

Enige tijd later veranderde de toon. Recht voor Allen werd in januari 1889 een dagblad en Domela 
Nieuwenhuis en zijn mederedacteur C. Croll bleken niet in staat het blad dagelijks met zinnig nieuws 
te vullen. Bovendien namen de conflicten in en rond de SDB in deze periode toe.62 Het gevolg hiervan 
was dat de kolommen van Recht voor Allen steeds meer gevuld raakten met polemieken, in plaats van 
met politieke berichtgeving en discussies. Die polemieken hadden bovendien vaak het karakter van 
ordinaire vuilspuiterijen. Dat bleek ook in de uitlatingen die het blad deed over joden. Er werd - in een 
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artikeltje over het bezoek van de Oostenrijkse kroonprinses aan Zandvoort - gesproken over 'joden-
badplaats Zandvoort'.63 Dit schoot Sam Coltof, op dat moment de enige jood die in de SDB een 
leidende functie had, in het verkeerde keelgat. Ofschoon Coltof volgens sommigen niet vreemd was van 
joodse zelfhaat64 reageerde hij fel op dit stuk: dergelijke uitlatingen hoorden volgens hem niet thuis in 
het partijorgaan van de SDB. Hij vond het verkeerd de bourgeoisstrijd over te planten op de 
socialistische beweging en vond dat een 'hater van de eene of de andere godsdienstige sekte' niet in de 
partij thuishoorde.65 Uit het commentaar van de redactie op het stuk van Coltof bleek hoe daar 
inmiddels over dit soort kwesties gedacht werd: 'Men meene nog vreeze dat ons blad zich zou leenen tot 
een soort van jodenvervolging (...) Maar wij schromen evenmin hier te uiten dat wij den jood 
beschouwen als de vleeschwording van het kapitalisme dat wij haten (...) den jood ziet men het aan dat 
hij in dat stelsel [i.e. het kapitalisme k.h.] leeft en opgaat met een soort van wellust'.66 Volgens 
sommigen is deze reactie geschreven door Croll, die sinds 1886 mederedacteur was van Recht voor 
Allen.67. Of dat zo is, wordt uit het stukje niet duidelijk. Feit is wel dat toen Domela Nieuwenhuis nog 
alleen de redactie voerde, dit soort stukken niet in Recht voor Allen stonden.68 Daar staat tegenover dat 
Domela Nieuwenhuis als hoofdredacteur verantwoordelijk was voor wat er in zijn krant verscheen. Wie 
het ook geschreven moge hebben, in dit stuk openbaarde zich economisch antisemitisme in oversneden 
vorm: aan joden als groep werd het stereotype van de vleesgeworden kapitalist gehecht. Er verschenen 
steeds meer artikelen met een antisemitische strekking in Recht voor Allen. Tegelijkertijd ontstond 
binnen de SDB steeds meer protest hiertegen. Fr. Gatzenmeijer schreef een ingezonden brief waarin hij 
stelde dat hij zich in toenemende mate ergerde aan de stijl van Recht voor Allen. Hij hekelde onder meer 
het feit dat er geschreven werd over het smousenliberalisme van het Handelsblad. 'Mag het nu uw 
roeping als redacteur-voorlichter zijn om rassenhaat te preeken en aan te wakkeren (in onze bond zijn 
toch ook Israëlieten) en zulke lage, gemeene straattaal te bezigen?' vroeg Gatzenmeijer zich af.69 Domela 
Nieuwenhuis en mederedacteur C. Croll reageerden nog in hetzelfde nummer wèl op de overige 
bezwaren van Gatzenmeijer maar repten met geen woord over de rassenhaat die zij zouden kweken. 
Blijkbaar maakte de redactie zich daar niet veel zorgen over, want de antisemitische schrijverijen gingen 
door, ook toen Croll in december 1889 afscheid nam als redacteur.70 

Naar aanleiding van het bezoek van de koningin en prinses aan Amsterdam in juli 1890, schreef 
Recht voor Allen bijvoorbeeld dat joden van de gelegenheid 'massel maakten' door portretten van beiden 
te verkopen: 'voor 5 centen heb-i ze allebei', zo werden de straathandelaren in het blad geïmiteerd.71 Een 
briefschrijver die ondertekende met 'homo sum', protesteerde tegen deze gang van zaken: 'ik haat het 
jodendom, zoals ik iedere godsdienst haat, als de pest, maar heb deernis met den jood, daar hij niet het 
minste invloed op zijn opvoeding kan uitoefenen (...) is hij later dermate ontwikkeld, dat hij zijn 
godsdienst leert verachten, dan nog draagt zijn physionomie den stempel van jood, en wordt hij als 
zoodanig aangemerkt.'72 Homo sum noemde Marx, Lassalle en Singer joden die opgehouden hadden 
jood te zijn en in plaats daarvan mens waren geworden. 'De socialisten, die alles willen beoordelen naar 
de oorzaak, laten die consequentie vallen, wanneer het joden betreft. Waarom dat berichtje van der 
Koninginne bezoek vereenzelvigd met het "massel" der joden? Een blad door Humaniteit groot, mag 
zich niet door zulks geschrijf bezoedelen.' Nadat hij een uiteenzetting had gegeven over de 
leefomstandigheden in de jodenhoek, meldde 'homo sum' nog dat er onder joden 'meer 
vooruitstrevende, of liever socialistisch (...) gevonden worden, dan u vermoedt, maar het denkbeeld, dat 
bij een eventuele opstand zij toch, krachtens hun sterk sprekende jodentype als jood zullen worden 
behandeld of liever mishandeld (uw berichtje is er weer een bewijs van) weerhoudt hun er openlijk voor 
uit te komen.' Het commentaar van de redactie is opnieuw slechts voor één uitleg vatbaar: ze gaven de 
ingezonden brief weer met voetnoten op plaatsen waarover ze iets op te merken hadden. Bij het stukje 
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over joodse verkopers schreven ze: 'wij bedoelen hier den jood als man van zaken, zoals hij altijd is, ook 
al barst hij van de geestdrift.' Bij het stukje over de socialistische joden schreef de redactie dat zij ook 
altijd meende dat er meer socialistische joden waren dan ze dachten, tot ze eens een jood spraken 'die 
nog iets durfde' en gezegd had: 'Vriend geloof mij met de joden is niets te beginnen'. 73De redactie van 
Recht voor Allen scheen nu zelfs de aanwezigheid van joden binnen de beweging niet meer na te streven. 

In september 1890 kwam Von Barnekow Domela Nieuwenhuis bijstaan in de redactie van Recht voor 
Allen. Freiherr von Barnekow was getrouwd met de zuster van Henry Tindal, de financier van het 
dagblad De Amsterdammer en de latere oprichter van De Telegraaf74 Von Barnekow was op dat moment 
gewikkeld in een financieel geschil met zijn schoonfamilie. Een socialist was hij eigenlijk helemaal niet, 
hij gebruikte Recht voor Allen vooral om er zijn strijd met de familie van zijn vrouw in te voeren. Een 
groot aantal SDB bestuurders had dit al vrij spoedig in de gaten, maar Domela Nieuwenhuis zelfwas 
blij dat Von Barnekow het gat vulde dat Croll achterliet en hij is Von Barnekow, althans in het 
openbaar, nooit afgevallen.75 Met de toetreding van Von Barnekow verwerd Recht voor Allen helemaal 
tot een forum voor ruzies van allerlei aard en het antisemitische gehalte van het blad nam toe. 

In een van zijn eerste bijdragen noemde Von Barnekow de redacteuren van het Handelsblad 
'sjacheraars van oude hazenvellen en venters van parapluies en versleten cilinderhoeden'.76 A. van 
Emmenés protesteerde hiertegen en Von Barnekow verschool zich achter het argument dat hij in het 
artikel het woord jood niet noemde.77 In een groot artikel, dat onder de titel 'Anti-semitisme?' op de 
voorpagina van Recht voor Allen verscheen, ging Von Barnekow enige tijd later in op de kritiek die 
Wertheim had geuit aan het adres van Keuchenius (zie pagina 39). Hij vond het onlogisch dat iemand 
die een jood eens flink onder handen nam, onmiddellijk voor antisemiet uitgemaakt werd. Hij wilde 
protest aantekenen tegen deze manier van redeneren, die ook socialisten nog wel eens parten zou kunnen 
gaan spelen, en daarom moest nu maar eens duidelijk uiteengezet worden wat het antisemitisme 
eigenlijk inhield. 'Het antisemitisme, zooals ik het opvat, vindt zijne redenen in de ekonomische 
overheersching, die de Israëlieten hebben weten te veroveren als een direkt gevolg der kapitalistische 
produktie- en verkeerswijze. (...) er kan geen twijfel over bestaan, dat juist de Israëlieten meer dan de 
overige medeburgers van het kapitalistische stelsel hebben weten partij trekken.'78 Wanneer alle joden 
over een kam geschoren werden dan was dat volgens Von Barnekow hun eigen schuld: 'want ook nadat 
zij hunne burgerlijke en politieke vrijheid hadden verkregen, hebben zij zich altijd van andere 
medeburgers teruggetrokken en een eigen kringetje gevormd.' Dat dit terugtrekken in eigen kring het 
gevolg was van een afwijzende houding van de omgeving, was volgens Von Barnekow niet waar, en het 
gold zeker niet voor de SDB gelederen. Hij vond dat joden zich veel te vaak ten onrechte als verdrukten 
voordeden. Dat vond hij 'nu niet juist zeer mannelijk' en bovendien draaiden ze zo mensen een rad voor 
ogen. Zo koos, tot zijn grote onvrede, de gehele pers in het conflict tussen Wertheim en Keuchenius, 
partij voor de eerste. Dat conflict kwam volgens hem overigens neer op een conflict tussen het 
kapitalisme en de christelijke kerk. In de rest van het stuk mopperde Von Barnekow nog op de grote 
onderlinge steun van joden, die er voor zorgde dat zij veel minder snel in financiële moeilijkheden 
kwamen, en hij besloot zijn stuk met de opmerking: 'Zoolang de jood in het algemeen opgaat en niets 
anders wil zijn dan mensch onder medemenschen, is hij zoowel als ieder ander bij ons hartelijk welkom 
(...)'• 

Toen ook Von Barnekow eind 1891 de redactie verliet nam het aantal antisemitische artikelen in 
Recht voor Allen af.79 In 1891 werd tijdens het Kerstcongres van de SDB besloten om Recht voor Allen -
in verband met inhoudelijke kritiek en een voortdurend exploitatietekort - niet langer als dagblad te 
laten verschijnen. In plaats daarvan zou het blad in 1892 drie maal per week verschijnen.80 Het blad had 
inmiddels concurrentie gekregen van een groot aantal regionale socialistische bladen, waarvan De Nieuwe 
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Tijd van Troelstra de belangrijkste was. Troelstra was - in de richtingenstijd die in de vroege jaren 
negentig binnen de SDB was ontstaan - de leider van de zogenaamde parlementairen, die zich afzetten 
tegen de 'anti-parlementairen' onder leiding van Domela Nieuwenhuis. Na enige maanden verhuisde 
De Nieuwe Tijd van Leeuwarden naar Amsterdam, waardoor de concurrentie en de richtingenstrijd 
alleen maar toenam. Het verging de SDB en haar blad slecht in de hoofdstad in 1893.8I 

Door de praktische beperking van het aantal pagina's per week en de richtingenstrijd binnen het 
bestuur, die belangrijker scheen dan welke kwestie ook, veranderde de inhoud van Recht voor Allen. Het 
antisemitisme verdween langzaam aan uit de kolommen van het blad, wellicht ook omdat inmiddels iets 
meer joodse arbeiders zich bij de SDB hadden aangesloten. 

Tot slot 

In de vroege vakbeweging namen joodse arbeiders - voor zover is na te gaan - geen onbelangrijke plaats 
in. De vroege politieke tak van de arbeidersbeweging, de SDB, oefende echter op het gros van de joodse 
arbeiders totaal geen aantrekkingkracht uit. Ten dele moet dit verklaard worden uit de politieke cultuur 
van de joodse arbeiders, hun neiging tot het liberalisme, de trouw aan het Oranje-huis, maar ook het 
antisemitisme van de SDB zal zeker bij hebben gedragen tot de koele onderlinge verhoudingen. Begin 
jaren negentig kwam hierin enige verandering. 
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3. Joodse pioniers worden lid van de SDB 

'Eene afzonderlijke taktiek [is] voorhands nog noodig (...) om het Ghetto te bestormen!' 

In de eerste helft van de jaren negentig raakten steeds meer joodse arbeiders betrokken bij de sociaal
democratische beweging. Bij deze toenadering tussen de sociaal-democratische beweging en de joodse 
arbeiders speelde een aantal pioniers een grote rol. Zij hadden zelf, eind jaren tachtig, begin jaren 
negentig, een geleidelijke overgang naar het socialisme doorgemaakt, en slaagden erin - onder andere 
geholpen door de ontwikkelingen in de diamantindustrie - anderen mee te krijgen. Voor een aantal van 
deze pioniers liep de weg naar de sociaal-democratie via de zogenaamde radicale beweging die eind jaren 
tachtig in Amsterdam ontstond. 

Radicalen worden sociaal-democraten 

De economische recessie die in de tweede helft van de jaren tachtig heerste en de sociale onrust die 
daarvan het gevolg was, alarmeerden velen en leidden ertoe dat de Tweede Kamer in 1886 de opdracht 
gaf een enquête te houden om de toestand op de fabrieken en de werkplaatsen te onderzoeken. Ook 
werd de kieswet in 1887 uitgebreid, waardoor het aantal kiezers werd verdubbeld. In Amsterdam kwam, 
als reactie op deze ontwikkelingen, een radicale stroming op. Uit deze kringen kwam in 1888 de radicale 
kiesvereniging Amsterdam voort, die zich onder leiding van M.W.F. Treub onder meer sterk wilde 
maken voor algemeen kiesrecht en sociale wetgeving. 

Vanaf het begin sloot een aantal joden zich bij deze beweging aan, zoals Salomon (Sallie) Jozef 
Boom, een joodse godsdienstonderwijzer en boekdrukker, Jacob Batavier en Abraham (Bram) Loopuit, 
die respectievelijk als diamantklover en snijder de kost verdienden bij de juwelier Andries van Wezel. 
Hoogstwaarschijnlijk was Franc van der Goes een belangrijke spil in dit geheel. Hij was goed bevriend 
met Andries van Wezel, die uit de enquête naar voren komt als een uitermate humaan werkgever. Hij 
was geïnteresseerd in het werk van Multatuli en stond niet afwijzend tegenover het socialisme.2 Op het 
atelier van Van Wezel kwamen Van der Goes, Batavier en Bram Loopuit elkaar regelmatig tegen. Zij 
werden goede vrienden en toen de jonge snijder A.S. (Dolf) de Levita, Herman Kuijper (de enige niet-
jood in het gezelschap), Henri Polak en Bram Loopuits jongere broer Jos ook bij Van Wezel kwamen 
werken, werden zij automatisch in het vriendengroepje opgenomen. Het contact tussen Franc van der 
Goes en de joodse diamantbewerkers was goed: hij ging vaak bij ze eten, tot grote verbijstering overigens 
van een aantal van zijn vrienden. Op 2 december 1889 schreef Frederik van Eeden aan Willem Kloos: 
'Goes is heel aardig geweest. Maar ik vind dat hij zich verschrikkelijk met die diamantslijpers 
encanailleert. Ik ken die lui ook - ze zijn onder mijn patiënten. Verguld zijn ze door dien omgang met 
Van der Goes. lederen Zaterdag eet hij bij een, - bij den rijksten natuurlijk. Hoe iemand zich zoo tot 
Joden-luis vernederen kan begrijp ik niet.'3 Ook in deze kringen waren dergelijke uitlatingen blijkbaar 
heel gewoon in deze periode. Van der Goes trok zich weinig aan van het oordeel van zijn vrienden, want 
gedurende zijn gehele leven heeft hij vriendschappelijke banden onderhouden met het joodse 
(diamantbewerkers) trio Polak, Loopuit en De Levita. 

In 1889 kwam het tot een splitsing binnen de gelederen van kiesvereniging Amsterdam: de meer 
progressieve leden die zich inmiddels sociaal-democraat noemden werden geroyeerd en zij stapten over 
naar De Unie. De Unie was in 1880 opgericht om - vooral door middel van propaganda en ontwikke-
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lingsavonden - de weg naar het algemeen kiesrecht te plaveien. Nog datzelfde jaar fuseerde de Unie met 
de Amsterdamse afdeling van de Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht. In 1894 zou de Unie zich bij 
de SDAP aansluiten.5 Tot de groep die naar De Unie overstapten behoorden ook Van der Goes, Boom, 
Batavier, en Bram Loopuit. Van der Goes en Boom zouden zich tot socialisten ontwikkelen, Batavier 
en Bram Loopuit werkten zich op tot juwelier en lieten de socialistische beweging verder voor wat hij 
was.6 De jonge diamantbewerkers De Levita, Jos Loopuit en Polak waren in 1890 inmiddels zover 
opgeschoven in de sociaal-democratische richting, dat zij lid werden van de SDB. Van der Goes zou hen 
in 1891 volgen. De Levita en Polak gingen al snel bestuursfuncties vervullen binnen de Amsterdamse 
afdeling van de SDB: De Levita werd voorzitter en Polak tweede secretaris.7 

Ondanks de negatieve berichten over joden in de Recht voor Allen waren nu toch joodse arbeiders lid 
geworden van de SDB, en het waren niet zomaar arbeiders. Het diamantbewerkerstrio was goed 
geschoold, sprak en schreef goed Nederlands en was om deze reden in de SDB zeer welkom, zij het niet 
bij iedereen. Toen Polak zich bij de SDB als lid aan kwam melden bij Sam Coltof, merkte deze op dat 
hij liever geen joden in de partij zag. 8Dat ook later de verhouding tussen joden en niet-joden binnen 
de SDB niet altijd even goed was, blijkt uit een brief van Polak aan Nieuwenhuis uit november 1892: 
'Klasse-vooroordeel, antisemietisme, wantrouwen, dat alles heb ik in onze partij opgemerkt en het smart 
en grieft mij diep. Het kan en moet anders worden.'9 Inmiddels werden ook vanuit de SDB een- en 
tweemans-acties gevoerd om er voor te zorgen dat meer joodse arbeiders zich aansloten bij de SDB. 

De sociaal-democratische ontwikkelings- en propagandaclub Het Centrum 

Op 29 augustus 1890 richtte Willem Speelman, een in 1869 geboren joodse koopman, zich in Recht 
voor Allen tot 'de Joden' met het advies om tijdens de komende koninginnedag (toen prinsessefeest) niet 
mee te doen aan de festiviteiten voor Oranje. De Oranjeliefde werd er volgens Speelman door de 
rabbijnen uit weloverwogen eigenbelang ingepompt, omdat alleen bij een goed verbond tussen troon 
en altaar de orde gehandhaafd kon blijven. In plaats van Oranje te aanbidden konden joden beter een 
adres richten aan de regering om de krotten op Vlooienburg, Uilenburg en Marken die hij 'in het geheel 
niet koosjer' noemde, op te ruimen.10 'Groepeer u liever om eene adresbeweging op touw te zetten die 
buurten af te breken en frissche ervoor in de plaats te doen verrijzen' (...) 'Aanschouwt de joden te 
Londen, deze hebben hunne eigene socialistische vereeningen en orgaan en houden zich niet met 
koningslolletjes op', aldus Speelman. En, zo vervolgde hij, zeg niet 'ja, maar wij zijn hier niet in 
Engeland, wij zijn in ons vrij Nederland en leven zoo lekker mogelijk, wij worden niet verjaagd zooals 
in Rusland'. 

Hij besloot zijn stuk met een oproep om zich aan te sluiten bij de sociaal-democratische partij. 
'Neem als voorbeeld de Joden Marx en Lassalle, grote stichters van het socialisme' (...) 'Sluit u aan bij 
de sociaal-demokratische partij, opdat men vooraleer een jaar verlopen is ook van de Joden kan zeggen, 
nu zijn ze niet meer in onwetendheid verzonken en strijden ook mede voor vrijheid en recht'. Speelman 
sprak tenslotte de hoop uit dat, zodra er voldoende joodse leden waren, een joodse sociaal-democratische 
vereniging en een joodse propagandaclub konden worden opgericht. Bovendien zou dan een joods 
partijblad kunnen gaan verschijnen." 

Enige tijd later publiceerde Speelman een brochure onder de titel Het beloofde land Kanaan of de 
komst der Messias. Hierin raadde hij joden opnieuw af om Oranjegezind te zijn. In plaats daarvan 
moesten ze hun energie wijden aan de strijd tegen de rijke diamanthandelaren, die er volgens hem voor 
hadden gezorgd dat ze kort ervoor nog een periode van crisis hadden doorgemaakt. Onder verwijzing 
naar de uittocht uit Egypte riep hij de joodse arbeiders op om deel te nemen aan de socialistische strijd 
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ter verbetering van hun eigen lot. Dat volgens Speelman eerst nog heel wat propaganda nodig was 
voordat joodse arbeiders aan deze oproep gehoor konden geven, blijkt uit de zin: 'De joden te 
Amsterdam in het bizonder (...) behoeven meer dan elk ander deel van ons volk voorlichting omtrent 
de economische vraagstukken, die aan de orde van de dag zijn, zij hebben ontwikkeling noodig tot 
deelname aan den Socialistischen strijd (...), want duizenden hunner, alleen nog maar van Amsterdam 
gesproken, leven nog bij de grootste ellende en ontbering in dusdanige onderworpenheid en gelatenheid, 
en toonen in hunne zeldzame berusting een slavengeest te bezitten, waardoor zij hunne menschwaarde 
onbewust (...) dan ook onbekwaam zijn voor hunne plichten als mensch en als staatsburger'.12 Om zijn 
opwekking niet als al te beledigend te laten overkomen voegde hij hieraan toe: 'Doch ziet in deze 
brochure geene deele anti-semitisme; neen ik laat u geheel vrij in uwe godsdienst, gij kunt daarmede 
doen, hetgeen gij zelf verkiest; juist het omgekeerde is het geval, dewijl ik tot slot mijner brochure eenige 
staaltjes wil mededeelen dat het Anti-Semitisme ook in Nederland is doorgedrongen'.13 Vervolgens wees 
Speelman op het blad De Talmudjood (zie pagina 38) en gaf hij nog meer voorbeelden van 'alledaags' 
antisemitisme in Zuid-Limburg. Dit antisemitisme kon zich volgens hem makkelijk verspreiden over 
heel Nederland, reden te meer voor de joodse arbeiders om zich aan te sluiten bij de SDB : 'de partij die 
naar verbetering der toestand der menschheid streeft en die ieder burger vrij in zijne godsdienstige 
meeningen laat' H 

Halverwege oktober 1892 lukte het Willem Speelman om samen met de joodse diamantklover en 
café-eigenaar Bram Reens de sociaal-democratische ontwikkelings- en propagandaclub Het Centrum op 
te richten die zich ten doel stelde onder joodse arbeiders propaganda te maken voor de beweging.15 Ter 
verdediging van de oprichting deze specifiek joodse club schreef Speelman in Recht voor Allen: 'De niet-
Israëlieten ontken ik het recht te oordelen, over ons die beweren, dat helaas eene afzonderlijke taktiek 
voorhands nog noodig is om het Ghetto te bestormen!1 

Om in joodse kring extra aanhang en belangstelling te trekken voerden Speelman en Reens actie 
onder de joodse marktkooplui van het Waterlooplein, plakten ze socialistische motto's op muren in de 
buurt van dit plein en tracteerden ze de koningin op een enorm fluitconcert tijdens haar bezoek. Vanaf 
februari 1893 gaf Het Centrum Ons Blad. Socialistisch Orgaan voor de Israëlieten uit, waarvan - voor zover 
is na te gaan - in het totaal 11 nummers verschenen, het laatste in januari 1894. 

In dit blad werd uiteraard propaganda gemaakt voor de sociaal-democratische beweging, en er werd 
vooral ook veel geageerd tegen een aantal zaken. Er werd geageerd tegen het Oranje-huis, tegen de 
bestuurders van de kerkeraad, tegen de joodse geestelijken, in het bijzonder opperrabbijn Dünner, tegen 
joodse godsdienstonderwijzers en joodse scholen, tegen de joodse pers, kortom tegen de gevestigde orde 
binnen de joodse gemeenschap. Vooral de welgestelde bestuurders die zelf niet meer volgens de joodse 
wet leefden, maar dat van hun minder vermogende gemeenteleden wel eisten, moesten het ontgelden.17 

Wertheim werd als boegbeeld van de kerkeraad en als liberale voorman in het bijzonder aangevallen, 
bijvoorbeeld toen hij in het Algemeen Handelsblad een stuk had geschreven waarin stond dat de liberalen 
moedig tegen de sociaal-democraten streden. Het Centrum nodigde Wertheim daarop uit om tijdens een 
bijeenkomst van de joodse propagandaclub zijn standpunt te komen toelichten 'in tegenwoordigheid 
van sociaal-democraten gesproten uit den joodschen stam"8. Wertheim zag daar niet zoveel in: 'Ik maak 
mij niet de minste illusie uw geestverwanten te kunnen overtuigen' was zijn argument, maar ook zijn 
opvatting 'In de vergaderzaal kan ik slechts geestverwanten bestrijden of onverschilligen. Israëlieten als 
zoodanig ken ik slechts in de kerk' droeg bij tot zijn weigering voor de joodse propagandaclub op te 
treden.19 

Niet alleen de leden van de kerkeraad werden in Ons Blad aangevallen, ook de joodse geestelijken 
moesten het ontgelden, omdat ze te weinig zouden doen aan de armoede binnen de gemeente. Er werd 
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gewezen op de geestelijken van protestantse en katholieke zijde die zich wel met sociale strijd 
bezighielden. Dat de joodse geestelijkheid hier niet toe over ging, moest verklaard worden uit de 
gezagsgetrouwe houding van deze geestelijkheid. Deze was Oranjegezind in Nederland, omdat de rest 
dat was, en Republikeins in Frankrijk, omdat de rest dat was. 'Waar de voorgangers van een volk zoo 
meegaande zijn daar kan het niet anders of de volgelingen zijn het ook? Vrienden met kracht gewerkt 
om Israël een gevoel van zelfstandigheid te verschaffen!'20 Opmerkelijk is dat Ons Blad hier in feite 
pleitte voor de oprichting van een joodse zuil, terwijl elders in het blad het jood zijn en alles wat daarmee 
te maken had als achterhaald werd afgeschilderd. 

Van alle geestelijken moest Dünner het het meest ontgelden: 'Nooit begaf gij u eens onder het volk 
of kwaamt ge in wijken der armen, om het leven der minbedeelden te begrijpen' (...)'en toch wat hadt 
ge niet al kunnen doen dat den arme ten goede kwam - en wat kunt ge niet nog doen?' (...)'Neem een 
voorbeeld aan den Engelschen kardinaal Manning, die in de groote werkstaking der dokwerkers te 
Londen bewezen heeft een hart te bezitten, dat warm klopt voor de arme zwoegers, voor de proletaren. 
Tracht met uw thans nog geldende invloed bij den joodschen arbeider de idée ingang te doen verkrijgen, 
dat eendracht macht is, en dat de eerste voorwaarde voor een blijvende verbetering gelegen is in de 
organisatie der arbeiders'.21 

Ons Blad opende zelden rechtstreeks de aanval op de godsdienst zelf, hoewel Bram Reens in een 
artikel wel uitlegde waarom hij atheïst was en niet in god geloofde.22 Vooral de kerkelijke instituties 
werden aangevallen: naast het kerkbestuur en de geestelijk leiders werd ook het joodse onderwijs onder 
vuur genomen. De Talmud Toraschool werd een rassenschool genoemd, een broeinest van geloofshaat 
waar mensen met godsdienstvooroordeel werden vergiftigd. Het grootste bezwaar tegen de school was: 
'dat de joodsche proletariërskindren nooit met christenkinderen in aanraking komen, en er zoodoende 
bij hen geen milde geest van verdraagzaamheid kan geboren worden!' 

De Oranje-gezindheid van de joodse arbeiders was Ons Bladeen doorn in het oog, en de joodse pers, 
die deze Oranjeliefde met graagte voedde, moest het (mede) daarom ook ontgelden. Tegen de 
koningsgezindheid van L.P. Perel, de redacteur van het Onaßankelijk Israëlitisch Orgaan, werd 
gefulmineerd: 'En dan het belachelijke beweren, dat de Israëlieten zoveel aan dat Oranje geslacht te 
danken hebbe! (...)' hij wist toch zeker wel dat de Fransche revolutie den joden het burgerrecht schonk!' 
(...) Gij weet, hoe de arme joodsche bevolking vreemd gehouden is van de beschaving, gij weet zo goed 
als wij, dat bij voorbeeld in onze stad duizenden menschen wonen die zelfs hun eigen taal niet kunnen 
spreken, gij weet zogoed als wij dat alles de schuld is van een zwerm winzuchtige rabbijnen, die in de 
domheid der menigte hun bestaan vinden!'.2 

Ons Blad viel zo'n beetje alle pijlers van de joodse gemeenschap aan, maar moest - als propagandadub 
specifiek voor joodse arbeiders - toch ook aansluiten bij het jood-zijn van de potentiële abonnees. Mocht 
religiositeit, of althans vasthouden aan bepaalde religieuze tradities nog een onderdeel zijn van het jood
zijn van de lezers, dan liet zich dat wel bijzonder slecht combineren met het socialist zijn: 'Een onzer 
kennissen, die in 't bezit is van...de volledige werken van Multatuli, was met den grooten verzoendag, 
den geheelen dag in den kerk. Aan zoo'n vrijdenker heb je ook wat!'2 

Toch wilde Ons Blad ook niet per se het platform van alle antireligieuze joden worden. In een 
redactioneel commentaar op een briefschrijver die alle antireligieuze joden wilde organiseren, schreven 
Reens en Speelman dat zij voor zo'n organisatie niets voelden, dat een eenmalige bijeenkomst hen wel 
voldoende leek. Bovendien weigerden de redacteurs, 'krachtens ons socialist zijn in een vereniging te 
gaan waar het jood zijn als voorwaarde tot toelating wordt gesteld, zoals het hier onwillekeurig het geval 
zal worden. Wij hebben opgehouden jood te zijn en zijn socialisten geworden, 't doet ons pijn wanneer 
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we voor jood, doch 't laat ons koud als we voor socialist gescholden worden!'26Vreemd is wel, dat de 
redacteuren die hier benadrukten dat het voor hen niets meer betekende om jood te zijn, nog geen jaar 
eerder opriepen 'om Israël een gevoel van zelfstandigheid te verschaffen!'27 Het lijkt alsof er bij de 
redactie eerder sprake was van een worsteling met de joodse achtergrond dan van een uitgebalanceerde 
mening hierover. 

De joodse achtergrond van het blad kwam echter niet alleen tot uiting in die worsteling. Er werd ook 
dankbaar gebruik gemaakt van het referentiekader dat religie en religieuze tradities bood. Refererend aan 
de bevrijding uit de slavernij in Egypte werd gesteld dat de joodse arbeiders nu nog steeds niet vrij 
waren: 'Zijn we niet nog slaven zoo goed als vroeger al zij het in andere vorm'.28 In Ons Blad werd niet 
alleen gerefereerd aan joodse tradities, ook de lotsverbondenheid met joden elders werd benadrukt. Toen 
Recht voor Allen meldde dat in New York een 1 mei betoging was georganiseerd met 25.000 deelnemers, 
waarvan er 5000 joods waren, noemde Ons Blad dat 'Om van te watertanden'.29 

Ook aan antisemitisme besteedde Ons Blad aandacht, zij het niet vaak. Wijzend op De Talmudjood 
vergeleek Ons Blad At beledigingen aan het adres van joden met de aantijgingen die tegen socialisten 
gemaakt werden. Antisocialisme was, met andere woorden, net zo erg als antisemitisme.30 Hoewel hier 
sprake is van een nogal ongenuanceerde en mank gaande vergelijking, werd in het blad ook op meer 
genuanceerde wijze aandacht besteed aan antisemitisme. Bijvoorbeeld in de recensie van Henri Polak 
die de brochure van F.P. Oudens, Het Anti-Semitisme een hedendaagsch verschijnsel? besprak. Oudens was 
een niet-joodse spoorwegbeambte, lid van de SDB en later van de SDAP. In zijn brochure wees Oudens, 
na een kort historisch overzicht van de geschiedenis van het antisemitisme, op het feit dat 'hoewel de 
gansche christenheid met afgrijzen en ergernis vervuld wordt, wanneer zij kennis neemt van de 
verschrikkelijke jodenvervolgingen in Rusland, zal zij den Israëliet straks uit de vriendenkring bannen, 
hem de hand harer dochters weigeren, wanneer hij slechts een burgerlijke betrekking maar geen geld 
heeft, of hem van eenig ambt uitsluiten omdat hij Jood is'.31 Oudens legde daar de vinger op de zere 
plek: de beperking die de meeste contacten tussen joden en niet-joden kenmerkte, een beperking die 
door de niet-joden werd bepaald. Tegelijkertijd merkte hij op dat joden ook zelf hadden bijgedragen tot 
het ontstaan van die situatie. 'Het Joodsche ras moet zijn kenmerkende eigenschappen langzamerhand 
verliezen, wanneer het voor de niet-jood niet langer een schandvlek wordt genoemd, dat hij zich door 
banden des bloeds of door een duurzame trouwe vriendschap solidair voelt met den Israëliet, zijn 
bloedverwant, zijn vriend of natuurgenoot. (...) Van beide zijden zijn fouten gemaakt; de Christelijke 
weerzin tegen alles wat Jood heet, is een ziekelijke manie, 'n verschijnsel dat reeds lang tot het verleden 
had moeten horen: doch ook het Joodsche ras moet zijn afgetrokkenheid, z'n rassenscheiding achterwege 
laten en verbroederen met zijn medemenschen.'32 

Polak was zeer te spreken over de inhoud van de brochure, met uitzondering van deze laatste alinea. 
'Hoewel wij nu zeer goed weten dat alle Joodsche Proletariers (want deze zal Oudens immers wel met 
het Joodsche ras bedoelen) nog niet tot het bewustzijn hunner toestand en tot een juist inzicht in het 
ellendige wezen der maatschappij zijn gekomen, weten wij toch evengoed, dat de groote massa der 
Christelijke of ex-Christelijke Proletariers op een even lage trap van ontwikkeling staat en dat dus die 
oproep tot verbroedering met hetzelfde recht tot de niet-Joodsche als tot de Joodsche arbeiders had 
kunnen gericht worden. Of zijn bijgeval alle christelijke loonslaven verbroederd? Oudens weet 
waarachtig wel beter. En misschien zijn de Joodsche arbeiders in ons land, vergelijkenderwijze 
gesproken, nog wel zoo goed van het solidariteits-idee doordrongen als de niet-Joodsche. Buiten 
Amsterdam behooren zeer weinig Joden tot den arbeidsstand, doch in Amsterdam bestaat de overgroote 
meerderheid der Israelitische bevolking uit werklieden en daar is, als men het aantal Joodsche leden der 
afdeling van den Sociaal Democratische Bond en van 'Het Centrum' als maatstaf mag nemen, het 
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socialisme in even groote mate doordrongen als onder de 'anders denkende arbeiders'. En wat betreft 
hen die aan de spits der arbeidersbeweging staan, kan ook, zoowel wat aantal als wat gehalte betreft, de 
Joodsche stam gerust de vergelijking met andere rassen doorstaan', aldus Polak die zijn recensie expliciet 
gebruikte om de socialistische joodse arbeiders te verdedigen, terwijl zij niet de enigen waren waarop 
Oudens wees in zijn laatste alinea. 

Officieel was Het Centrum een wijkvereniging en als zodanig was de club verbonden met de SDB. 
Er waren ook persoonlijke banden tussen de SDB en Het Centrum. Polak was beide organisaties lid33 

en sprekers als Polak, Van der Goes en De Levita traden op tijdens cursussen van Het Centrum* 
Hoeveel leden de club had en hoeveel abonnnees Ons Blad had is niet meer na te gaan, volgens Reens 
zelfwaren het er 'eenige duizenden'.35 Wel is duidelijk dat in de loop van 1893 steeds meer joodse arbei
ders zich aangetrokken begonnen te voelen tot de sociaal-democratische beweging. 'De resultaten van 
onze taktiek, zijn voor de afdeeling Amsterdam, duidelijk zichtbaar', stelden Speelman en Reens 
tevreden vast.36 

De joodse massa 

In de eerste helft van de jaren negentig sloot een aantal joodse pioniers zich aan bij de SDB en deed erg 
zijn best de rest van de joodse arbeiders over de streep te trekken. De vraag is nu hoe de joodse achterban 
op deze activiteiten reageerde. 

Het gros van de joodse arbeiders bleek door de economische achteruitgang, de sociale onrust en de 
activiteiten van de arbeidersbeweging wel enigszins beïnvloed. In de tweede helft van de jaren tachtig 
en de eerste helft van de jaren negentig voltrok zich binnen Handwerkers Vriendenkring (HV), de enige 
organisatie waar een groot aantal joodse arbeiders lid van was, een duidelijke mentaliteitsverandering. 

HV was in 1869 opgericht door de joodse horlogekastenmaker Barend Koch. Van de eerste 113 
leden werkten er negentien (16,8%) in de diamantindustrie, dertien werkten er als kleermaker (11,5%) 
evenveel als schoenmaker; elf werkten er in de boekdrukkerij en -binderij (9.7%) en evenveel werkten 
er als timmerman. Verder waren er nog acht schilders/behangers, (7%) zeven sigarenmakers (6.1%), 
zeven goudsmeden (inclusief horlogemakers) en zes smeden (5.3%). Van de overige vakken waren er 
drie of minder vertegenwoordigers.37 

Het doel van Koch was een wederzijdse hulporganisatie op te richten, niet alleen voor joodse 
arbeiders, maar wel specifiek gericht op joodse arbeiders. Zij konden immers moeilijk ergens anders 
terecht38 en bovendien waren zij sterk geconcentreerd in een vak - de diamantindustrie- en dat maakte 
hen extra kwetsbaar. Naast steun bij ziekte, invaliditeit en overlijden, wilde HV de werklieden ook de 
mogelijkheid tot ontwikkeling bieden. Verder wilde de kring een scholingsprogramma opzetten zodat 
de zonen van diamantbewerkers ook buiten 'het vak' beroepskeuzemogelijkheden kregen. Alleen 
mannen konden lid worden van HV. HV werd opgericht in een periode dat het bijzonder goed ging 
in de diamantindustrie, en het is waarschijnlijk mede daaraan te danken dat de vereniging al snel 200 
leden had.39 HV was vooral opgericht als een wederzijdse hulporganisatie die sterk de nadruk legde op 
ontwikkeling en scholing. Van politiek hield de vereniging zich in principe afzijdig, tot de leden daarin 
verandering brachten. 

In 1891 begon HV een Maandblad uit te geven waarin de atmosfeerverandering binnen de 
vereniging duidelijk naar voren komt. In november 1893 constateerde het HV bestuur deze verandering 
zelf: 'Toen H V . opgericht werd, is daarmede bedoeld een vereeniging te stichten van werklieden, die 
door samenwerking iets zouden kunnen doen om zich (...) te verzekeren (...) die elkaar zouden steunen 
bij het aanschaffen van hulpmiddelen, noodig om hun zoons of pupillen beroepen te laten leeren (...) 
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de zedelijke ontwikkeling der Leden was echter daarbij niet vergeten. (...) Er is echter sedert dien veel 
veranderd. De tijdgeest vraagt tegenwoordig dat men ook op een heel ander terrein zich bewege, met 
name op dat der politiek.'40 Op politiek terrein begaf HV zich echter wel zeer behoedzaam. 

Uit het maandblad blijkt dat HV in 1891 o.m. door kiesvereniging 'de Unie' werd benaderd om 
propaganda te maken voor uitbreiding van het kiesrecht. De bestuurders van HV vonden dit streven 
loffelijk, maar steunden de organisatie niet. In plaats daarvan stuurden ze uit eigen naam een adres aan 
de Tweede Kamer.41 HV probeerde op politiek terrein enigszins neutraal te blijven, en dat resulteerde 
in een fraaie combinatie van acties en steunbetuigingen.42 Zo speelde de vereniging in 1890 een grote 
rol bij ontvangst van 'beide Koninginnen' ( d.w.z. moeder en dochter) in Amsterdam, terwijl ze in 1892 
een SDB voorstel met betrekking tot de verbetering van het systeem van schoolartsen steunde. Ze 
steunde een voorstel van Gerritsen en Treub in de Amsterdamse Gemeenteraad met betrekking tot de 
regulering van de arbeidstijd, maar ze verleende geen steun aan de afdeling Amsterdam van de SDB toen 
deze een bijeenkomst voor de Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht wilde beleggen.43 

In de bibliotheek van HV konden onder meer de volgende bladen gelezen worden: het liberale 
Algemeen Handelsblad, het orthodoxe Onaßankelijk Israëlitisch Orgaan voor Nederland, het sociaal
democratische Recht voor Allen en het progressief liberale dagblad De Amsterdammer. Ook uit deze brede 
keuze van bladen blijkt dat men binnen HV zo veel mogelijk overtuigingen naast elkaar wilden laten 
bestaan. 

Voor de joodse SDB'ers waren de leden van HV - in 1892 waren dat er 700 - potentiële SDB-leden. 
Zij zagen de HV als een springplank van waaruit de sociaal-democratische beweging zich verder kon 
ontwikkelen. Dat de basis hiervoor bestond constateerde het bestuur van HV zelf: van de 700 leden 
waren er volgens hen in 1892 al 70 sociaal-democratisch.44 Wat de SDB betrof konden dit er wel wat 
meer worden. Overigens had het bestuur van HV heel goed in de gaten dat de SDB'ers HV als 
springplank wilden gebruiken. In 1893 hadden Henri Polak en Dolf de Levita geprobeerd lid te worden 
van HV, waarschijnlijk om van binnen uit verder propaganda te maken voor de SDB. De joodse 
SDB'ers kwamen echter niet door de ballotage-commissie. Lid worden kon alleen na ballotage door een 
commissie van HV-bestuurders. Polak en De Levita kwamen niet door de ballotage omdat ze te sociaal
democratisch waren, en er voor aan werden gezien dat ze hun overtuiging ook zouden uitdragen. 'Als 
oprechte aanhangers der Soc.-Demokratie is het hun plicht voor hun leer propaganda te maken en de 
werkliedenvereeniging H V . is misschien een begeerd propagandaterrein', aldus HV. Dit was niet de 
bedoeling, want: de 'vereeniging [bestaat] op een paar uitzonderingen na geheel uit Israëlieten en onder 
dezen vindt men betrekkelijk zeer weinigen, die met Fortuijn [een bekende SDB'er] c.s. meelopen.' 7 

De meeste leden wilden volgens het HV bestuur verschoond blijven van SDB propaganda.48 

Ook al was het gros van de joodse arbeiders volgens het bestuur van HV niet gediend van 
propaganda voor de SDB, een groot gedeelte van de joodse arbeiders was inmiddels wel voorstander van 
het algemeen kiesrecht. Toen Loopuit en Polak echter in 1892 voor een flinke groep joodse arbeiders 
propaganda probeerden te maken voor de SDB werden ze niet met open armen ontvangen. Op 29 
februari 1892 sprak Jos Loopuit in gebouw Amicitia over het onderwerp 'Jodendom-socialisme'. In zijn 
toespraak vroeg hij zich af waarom zo weinig joodse arbeiders zich aangetrokkken voelden tot het 
socialisme. Hij zocht de belangrijkste oorzaak in hun verknochtheid aan de Oranjes. Tijdens deze 
bijeenkomst verliep alles rustig, volgens het dagblad De Amsterdammer was het publiek talrijk, maar 
overwegend niet-joods.50 De SDB notulist omschreef het geheel als volgt: 'Druk bezocht. Uitstekend 
geslaagd'.51 Toen Polak een ongeveer maand later (op 19 april) over hetzelfde onderwerp sprak, werd 
hij met stoelen en tafels bekogeld en moest de politie het pand ontruimen.52 De SDB notulist noteerde 
nu 'Zaal zeer vol, erg rumoerig. Spreker verhinderd voort te gaan; eindigde met gevecht en ontruiming 
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der zaal door politie'.53 Hoogstwaarschijnlijk had dit tumult veel te maken met Polaks optreden enkele 
dagen eerder, voor de NDV. 

Joodse diamantbewerkers organiseren zich 

Begin jaren negentig was het droevig gesteld met de organisatie van de joodse diamantbewerkers. Na 
een crisis in de diamant in 1889-1890 was het aantal leden van de NDV gedaald tot 30.54 De vraag naar 
geslepen producten begon in 1890 af te nemen, een ontwikkeling die zich, met korte onderbrekingen, 
door zou zetten tot in de zomer van 1894.55 Grote werkloosheid en een scherpe daling van de lonen van 
de nog werkende diamantbewerkers waren het gevolg van deze crisis. 

In 1892 kwamen Polak, Dolf de Levita en Jos Loopuit de NDV nieuw leven inblazen en in het kader 
van deze NDV propaganda sprak Polak de joodse diamantbewerkers op 13 april 1892 toe. Tijdens deze 
bijeenkomst brak een rel uit, die door Polaks biograaf Salvador Bloemgarten in geuren en kleuren en 
met veel oog voor detail is beschreven.56 Polak zei tijdens deze bijeenkomst onder meer: 'De joodsche 
werklieden zien in hunne vakgenooten van een ander ras indringers, die geen recht hebben op de titel 
van diamantbewerkers. Weg toch met dien rassenhaat'. NDV bestuurder M.E. van Praag junior schreef 
daarop een woedend stuk in De Amsterdammer, en stelde dat Polak 'J0°clsche e n Christen 
diamantbewerkers tegen elkaar in het harnas wilde jagen'. Polak reageerde daar weer op in hetzelfde 
blad: hij had alleen gezegd dat joodse diamantbewerkers de loonsverlagingen ten onrechte toeschreven 
aan de concurrentie van niet-joodse arbeiders en dat die misvatting een obstakel was voor gezamenlijke 
organisatie. 

De joodse pers stortte zich op het voorval en viel Polak aan. Die dacht de zaak op te kunnen lossen 
door weer een openbare bijeenkomst te organiseren. Op 19 april sprak hij in gebouw Amicitia tijdens 
een openbare vergadering die door de SDB was georganiseerd. Het onderwerp van de bijeenkomst was: 
'Jodendom-Socialisme'. Polak probeerde de toedracht van de zaak uiteen te zetten en liet zich toen een 
term ontvallen die de ontheiliging van gods naam betekende. De menigte keerde zich als één man tegen 
Polak, begon Oranje boven te zingen en bekogelde de spreker met tafels, stoelen en banken. 

Mocht de zaal partij kiezen tegen Polak, het NDV bestuur deed dat niet. Van Praag werd als gevolg 
van de rel geroyeerd als NDV bestuurder en De Levita vulde zijn plaats op. Polak werd redacteur van 
De Diamantbewerker, en maakte van dit vakblad een vakbondsblad. In het blad werd gepleit voor de 
invoering van de achturendag en het schaftuur, maar ook voor de invoering van het algemeen 
kiesrecht. 7 Met wisselend succes werden nu vergaderingen gehouden, maar het bleek niet mogelijk het 
ledental boven de honderd te brengen.58 Hoogstwaarschijnlijk bleef het feit dat de leiders van de NDV 
sociaal-democraten waren, en de meeste (potentiële) leden niet, de organisatie parten spelen. Uit een 
redactioneel artikel in De Diamantbewerker blijkt dat de redactie zelf ook wist dat veel diamantberkers 
de NDV te sociaal-democratisch vonden. Wie zich niet in de theorieën van deze stroming kon vinden 
sloot zich niet aan.59 Om potentiële leden gerust te stellen merkte de redactie op dat de vereniging niet 
sociaal-democratisch was. In de reglementen van de NDV stond niet dat een lid de socialistische 
principes moest zijn toegedaan en ook niet dat het de doelstelling van de vereniging was om het program 
van de SDB te verwezenlijken. 

Net als de ondervrager van de enquête-commissie destijds aan Salomon van Minden vroeg waarom 
hij dan zelf niet de NDV van richting veranderde, vroeg ook de redactie van De Diamantbewerker zich 
af waarom de diamantbewerkers zich dan niet massaal aansloten bij de vereniging en een eind maakten 
aan het socialistische bestuur. 'Och, dat doen ze eenvoudig daarom niet omdat het gemakkelijker is 
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zorgeloos van den eenen dag op den anderen voort te leven, zonder zich om de toekomst te 
bekommeren'.60 

In april 1893 brak in de diamantindustrie weer een crisis uit, die zou duren tot de zomer van 1894. 
Veel diamantbewerkers werden werkloos en gaande weg kreeg de NDV bij hen enige voet aan de grond. 
Op 6 juli werd door de NDV een meeting voor werkloze diamantbewerkers georganiseerd waar 700 
mensen op af kwamen. Op 13 september werd in gebouw Plancius opnieuw een bijeenkomst 
georganiseerd voor deze groep, ditmaal trad Polak namens de NDV als spreker op en Bram Reens 
namens Het Centrum. Meer dan 1200 diamantbewerkers bezochten de bijeenkomst, zeker 1000 van de 
1200 aanwezigen waren joden en de sprekers werden zeer enthousiast ontvangen.61 

Ter gelegenheid van het 1-jarig bestaan van Het Centrum werd op 17 oktober 1893 een grote 
bijeenkomst georganiseerd in zaal Plancius, waar ongeveer 1500 mensen op afkwamen. Domela 
Nieuwenhuis sprak over 'Mozes als sociale wetgever' en wees er tijdens zijn voordracht op dat 'men 
volstrekt niet ongodsdienstig behoeft te zijn om socialist te worden'62. Hubert van Kol sprak over 'De 
bevrijding van Israël'. Henri Polak, die voor De Nieuwe Tijdeen verslag schreef van deze bijeenkomst, 
vergeleek deze bijeenkomst met eerdere bijeenkomsten van de SDB in de jodenbuurt: 'Toen: rumoer, 
geschreeuw, onderbreking, bedreiging, ja zelfs pogingen tot mishandeling van den spreker; thans: 
volmaakte aandacht, diepe stilte en óók onderbreking van den spreker, doch nu in den vorm van 
daverende toejuichingen'.63 

Langzaam aan begon de sociaal-democratische beweging enige aanhang te krijgen onder de joodse 
arbeiders. Het tij scheen gekeerd. 
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Tot slot 

Onder invloed van een aantal pioniers die in de diamantbewerkersvakbond en de joodse sociaal
democratische propagandaclub Het Centrum actief waren, begon de sociaal-democratische beweging 
enige vooruitgang te boeken in joodse kring. De ontwikkelingen in de diamantindustrie speelden daarbij 
een belangrijke rol, maar ook HV hielp - overigens zonder het zelf te willen - de joodse arbeiders meer 
de sociaal-democratische kant op. Dat het antisemitisme in Recht voor Allen enigszins verstomde hielp 
de toenadering ook. De 'afzonderlijke taktiek' had inderdaad geholpen om een deel van het 'Ghetto' te 
bestormen. 
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4. De joodse arbeiders zijn ontwaakt 

"Welk sociaal-democraat te Amsterdam durft het ontkennen, dat de joodsche arbeiders ontwaakt zijn" 

Op 9 april 1894 organiseerde de joodse Sociaal Democratische Propaganda- en Ontwikkelingsclub Het 
Centrum in de Parkschouwburg een benefietvoorstelling - met zangers, zangeressen en een trapeze-act -
voor de sigarenmakers van de fabrieken van Roelofs en Van den Korput die in staking waren.2 Recht voor 
Allen kondigde de benefietvoorstelling aan en De Diamantbewerker riep de diamantbewerkers op solidair 
te zijn met de stakende sigarenmakers en hun strijd te steunen. 

De sigarenmakersstaking was de eerste in een reeks stakingen waar joodse arbeiders nauw bij 
betrokken zouden zijn. Na de diepe depressie die de Amsterdamse economie begin jaren negentig had 
getroffen, trok de conjunctuur in de loop van 1894 weer aan. Timmerlieden, typografen, bakkers, 
meubelmakers, sigarenmakers en diamantbewerkers grepen deze periode van bloei aan om meer loon 
te eisen en in staking te gaan.4 Deze stakingen gaven de bestaande vakverenigingen nieuwe impulsen en 
leidden in het geval van de diamantbewerkers tot de oprichting van een nieuwe bond: de Algemeene 
Nederlandsche Diamantbewerkersbond (ANDB). 

Binnen de vakbeweging voltrok zich in deze periode een aantal ontwikkelingen. Nadat begin jaren 
'90 binnen de SDB discussies op gang waren gekomen over de onwenselijkheid van de verbinding tussen 
politieke partij en vakbeweging, werd op het SDB congres van 1892 besloten de vakorganisatie los te 
laten. Politiek neutrale vakverenigingen zouden in staat zijn veel meer arbeiders aan zich te binden dan 
de expliciet socialistische SDB-verenigingen. Om de verschillende - vaak kleine - vakverenigingen in een 
groter verband te brengen, zodat ze gezamenlijk konden optreden, werd in 1893 een nieuw, 
overkoepelend orgaan voor de vakbeweging opgericht: het NationaalArbeids-Secretariaat (NAS). 

De afscheiding van de vakbonden was niet de enige ontwikkeling die de SDB in de eerste helft van 
de jaren negentig doormaakte. De twisten tussen de voorstanders van parlementaire actie en deelname 
aan de verkiezingen enerzijds, en de tegenstanders van parlementarisme anderzijds, verdiepten zich in 
deze periode. Ze zouden in de loop van 1894 leiden tot een scheuring binnen de SDB en de oprichting 
van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP). Van het begin af aan waren joodse voormannen 
en -vrouwen betrokken bij de oprichting van de Amsterdamse afdeling van de SDAP, en ook een deel 
van de aanhang van de SDAP zou uit joodse arbeiders gaan bestaan. Toen in 1897 de kieswet van Van 
Houten in werking trad, behoorde een flink aantal joodse diamantbewerkers tot de groep nieuwe 
kiesgerechtigden. De leiders van de SDAP deden erg hun best om deze groep nieuwe kiezers voor zich 
te winnen en hadden succes met hun acties. 

Joodse arbeiders vonden in en na 1894 hun weg in algemene arbeidersorganisaties, waarvan ze een 
niet gering deel van de aanhang zouden gaan vormen. Binnen deze jonge organisaties moesten joodse 
en niet-joodse arbeiders samenwerken en hun belangen met elkaar in overeenstemming brengen. 
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De staking in de sigarenindustrie 

Eind februari 1894 waren in de sigarenindustrie acties begonnen uit protest tegen een aantal verkapte 
kortingen op het loon van de sigarenmakers. De sigarenmakers moesten 'zitgeld' (een soort 
arbeidsplaatshuur) aan hun werkgevers afdragen, zelf voor het stijfsel zorgen dat bij de fabricage van de 
sigaren gebruikt werd en bovendien voor het schoonhouden van de fabriek betalen.5 De actievoerende 
sigarenmakers eisten dat deze heffingen afgeschaft werden. De meeste fabrikanten waren bereid althans 
een deel van de eisen in te willigen, maar de fabrikanten Roelofs en Van den Korput weigerden elke 
vorm van medewerking. Bij deze firma's brak een werkstaking uit. 

Hoeveel joodse sigarenmakers bij deze staking betrokken waren, is door gebrek aan bronnen niet 
meer precies te achterhalen.6 Wel is uit een nijverheidsenquête, die Struve en Bekaar in 1888-1890 
maakten, af te leiden dat er van de 100 sigarenmakers die bij Roelofs werkten zeker een flink aantal 
joods geweest moeten zijn.7 De fabriek was namelijk op zondag open, speciaal voor hen. Bij Van den 
Korput werkten toen 13 mensen. Op deze 'fabriek' kwam geen zondagswerk voor. De staking vond 
weliswaar enkele jaren na de enquête plaats, maar toch mogen we er van uitgaan dat deze verhoudingen 
nog ongeveer gelijk waren en dat zich onder de stakers ook joodse sigarenmakers bevonden. 
Traditiegetrouw kregen de stakende sigarenmakers veel steun van de diamantbewerkers. Er werd niet 
alleen een benefietvoorstelling met trapeze-act georganiseerd, er werd ook gecollecteerd op de 
slijpfabrieken. 

De staking bij Roelofs en Van den Korput duurde tot begin mei en werd gewonnen door de stakers. 
Zes maanden na de overwinning van de stakende sigarenmakers gingen de diamantbewerkers zelf in 
staking. 

De grote staking in de diamantindustrie en de oprichting van de ANDB 

In de zomer 1894 kwam een eind aan de crisis die de diamantindustrie sinds 1889 teisterde en voor 
werkloosheid, lage lonen en misstanden op de fabrieken had gezorgd. In Amerika stond een verhoging 
van de invoerrechten op diamant op stapel, en om deze verhoging voor te zijn begonnen de Amerikaanse 
handelaren in geslepen (diamant) op grote schaal in te kopen.9 Wetende dat het nu mogelijk was 
succesvol acties te voeren, begonnen de diamantbewerkers looneisen te stellen. Hierin werden ze 
gestimuleerd door de houding van verschillende juweliers. Die begonnen namelijk uit zichzelf al hogere 
lonen te betalen zodat ze de beste diamantbewerkers aan zich konden binden, om maar zo snel mogelijk 
aan de grote vraag te kunnen voldoen. 

Links en rechts begonnen diamantbewerkers zich te organiseren in bonden. Naast de NDV, die open 
stond voor diamantbewerkers uit alle vakken, bestond een aantal oude categorale bonden, zoals de 
Snijdersvereeniging, die opgericht was in 1871, en de Diamantslijpers-Vereeniging uit 1866. In de loop 
van 1894 werd ook een aantal nieuwe categorale bonden opgericht, zoals de Briljantslijpersknechts-
Vereeniging 'Streven naar Verbetering (SNV) en de Briljantsnijdsters- en snijdersvereeniging. Ook 
internationaal begonnen diamantbewerkers zich te organiseren en in juni 1894 vond in Antwerpen het 
Internationale Congres van Diamantbewerkers plaats. Henri Polak en Jos Loopuit vertegenwoordigden 
daar de NDV. 

In Amsterdam was het grootste aantal georganiseerde (joodse) diamantbewerkers echter niet te 
vinden in de NDV of een van de categorale bonden, maar in HV. Daarom stuurde HV, ofschoon het 
een algemene vereniging ter behartiging van de belangen van joodse arbeiders was en geen specifieke 
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vakvereniging voor diamantbewerkers, in juni Heiman Barnstein en A. Stokvis als afgevaardigden naar 
het Internationale Congres. Tijdens dit congres werden plannen gemaakt om een internationale bond 
van diamantbewerkers op te richten, met plaatselijke afdelingen die zouden streven naar een algemeen 
geldend minimumloontarief. Bovendien zou er geijverd worden voor de beperking van het aantal 
leerlingen en de invoering van een 50-urige werkweek. 

Eenmaal thuis gekomen nam HV het initiatief tot het vormen van een comité van diamantbe
werkers, dat een onderdeel zou kunnen gaan vormen van de internationale diamantbewerkersbond en 
dat de programmapunten die in Antwerpen waren vastgesteld ten uitvoer zou kunnen brengen. HV, 
de NDV en de oude en nieuwe categorale bonden kwamen een aantal malen samen en organiseerden 
in september een eerste openbare vergadering om 'de werklieden wakker te schudden."1 Tijdens de 
tweede openbare vergadering van het comité, die op 1 november plaatsvond in d'Geelvinck, was de zaal 
stampvol. Heiman Barnstein van HV en NDV-voorzitter Max Pam spraken de menigte toe. 'Reeds in 
die vergadering, welke zeer druk bezocht werd, bleek dat er iets broeide: verschillende circulaires werden 
in de zaal verspreid waarin werd kennis gegeven van stakingen, die bij kleine juweliertjes of 
eigenwerkmakers plaats hadden, alle met den eisch om loonsverhooging. Men hechtte aan de berichten 
betreffende die stakingen niet veel gewicht', aldus Barnstein.12 Uit deze stakingen zou echter de grote 
algemene werkstaking voortkomen die de aanleiding vormde voor de oprichting van de ANDB. 

De stakingen die Barnstein beschreef, begonnen op fabrieken waar voornamelijk niet-joodse 
eigenwerkmakers werkten, die door knechten diamanten lieten slijpen en dat werk uit lieten voeren 
volgens het eigen-kostensysteem. In verband met de stijgende prijzen van de ruwe diamant waren de 
juweliers er begin jaren negentig toe over gegaan steeds kleinere stukjes diamant te laten bewerken. Dit 
chipsslijpen was een enorm arbeidsintensief proces, en om toch nog wat op de kleine steentjes - die in 
Amerika erg populair waren - te verdienen, kon voor deze arbeid niet al te veel betaald worden. Het is 
daarom niet verwonderlijk dat juist op deze christelijke fabrieken, die voornamelijk in de Pijp en de 
Jordaan stonden, stakingen uitbraken nu de vraag naar geslepen diamant toenam. 

Het begon allemaal op 5 november, toen een staking uitbrak op de fabriek De 3 Fontijne op de 
Lijnbaansgracht, waar Jan van Zutphen als slijpersbaas werkte. De stakers riepen zijn hulp in en Van 
Zutphen ondernam onmiddellijk actie: hij stelde een manifest op waarin de chipsslijpers opgeroepen 
werden meer loon te eisen. Hij stelde een stakings-comité samen en de volgende dag trok een stoet 
stakers langs de diamantslijperijen in de Jordaan en de Pijp. Steeds meer slijpers sloten zich aan en op 
7 november was de staking op de niet-joodse fabrieken algemeen. Er vond die dag een grote 
stakingsbijeenkomst plaats in de Parkschouwburg, waar onder voorzitterschap van Jan van Zutphen 
werd besloten dat 'nu ook krachtige propaganda bij de joodsche werklieden' gevoerd moest worden.13 

De joodse bestuurders van de NDV, die snel naar de Parkschouwburg waren gekomen, verklaarden zich 
ter plekke solidair en er werd een algemene staking uitgeroepen. De stakers verlieten daarop de 
Parkschouwburg en trokken door de jodenbuurt waar de diamantbewerkers van een aantal fabrieken 
zich direct aansloot, terwijl de rest nieuwsgierig achter de gesloten hekken bleef staan kijken. Hun 
stakingsbereidheid was aanvankelijk niet erg groot, waarschijnlijk omdat zij meer betaald kregen voor 
hun werk. 

Die avond kwam het bestaande stakingscomité samen met het bestuur van de NDV, met Barnstein 
en Stokvis van HV en met vertegenwoordigers van de verschillende categorale bonden om een 
minimumtarief vast te stellen. Nog diezelfde nacht maakten Max Pam, Jos Loopuit en Henri Polak een 
extra nummer van De Diamantbewerker waarmee de volgende morgen werd gecolporteerd. In dit extra 
nummer werden de joodse diamantbewerkers apart opgeroepen aan de staking mee te doen. De auteur 
van het artikel, Max Pam, vond het 'een teeder punt' dat hij de joodse diamantbewerkers er op moest 

- 6 9 -



wijzen dat zij in de strijd voor lotsverbetering sterk ondervertegenwoordigd waren. Hij vroeg zich af wat 
hiervoor de reden was. 'Hebben zij het dan zoveel beter dan hun christelijke vakbroeders? Of voelt hun 
maag minder honger als zij voor een poos werkloos zijn of bij al hun werken soms met een hongerloon 
zich tevreden moeten stellen?' De auteur wees de joodse diamantbewerkers, die met 'vakbroeders' 
aangesproken werden, op het feit dat het slagen van de werkstaking voor een groot deel van hun 
houding afhankelijk was: 'Zult gij uwe christen vakgenooten die dan toch niet alleen voor hun belang, 
maar dan toch in het belang van aüe vakgenooten deze loonsbeweging op touw gezet hebben, alleen 
laten staan? Zult gij nog langer uw broeders en strijdmakkers alleen laten staan, daar waar gij allen te 
samen moest gaan? Schande is het, dat deze vragen nog tot u gericht moeten worden. Schande! dat gij, 
onder wien 'het vak' toch al zoveele jaren als uw vak beschouwd werd, nog door u moet opgepord 
worden om uw plicht te doen (...)'. Als extra stimulans ter opwekking van de joodse diamantarbeiders 
wees de auteur op het feit dat ook de leden van de oude categorale Diamantslijpers-Vereenigingen van 
HV zich hadden aangesloten: 'Deze beide laatsten bestaan geheel uit joden en uit personen die zich niet 
zouden aangesloten hebben, ware het niet dat de beweging een ernstig karakter zou dragen. (...) Alleen 
als gij allen met ons de arbeid als één man zult neerleggen, dan is 't zeker dat de beweging voor hooger 
loon moet slagen...'1 

De volgende morgen, op 8 november, had zich een enorme menigte diamantbewerkers verzameld 
rond het Rijksmuseum en ook op de joodse fabrieken was de staking nu algemeen. Henri Polak riep de 
werkgevers op om met hem en de andere leden van het Stakingscomité op vrijdagmiddag 9 november 
te komen onderhandelen. Sommige werkgevers hadden de schrik zo te pakken dat ze zich 's ochtends 
al meldden bij het stakingscomité om zich akkoord te verklaren met het minimum-tarief. Loopuit en 
Polak joegen, als we hun latere memoires over deze dag mogen geloven, de aanwezige bazen zo de 
stuipen op het lijf dat velen niet alleen de overeenkomst ondertekenden, maar ook nog eens geld stortten 
in de stakingskas.'6 Het grootste deel van de juweliers willigde de eis in en keurde de minimumtarieven 
goed. Op zondag 11 november hervatten de joodse arbeiders hun werk, terwijl de niet-joodse slijpers 
op maandag weer aan het werk gingen. 

Nadat de staking succesvol was geëindigd, spanden de stakingsleiders zich in om een hechtere 
organisatie van diamantbewerkers op te zetten. Op 18 november kwamen de besturen van de diverse 
categorale vakverenigingen en de vertegenwoordigers van HV bijeen. Op advies van Barnstein werd 
besloten niet voort te borduren op de oude NDV. In plaats daarvan zou een nieuwe, 'neutrale' vakbond 
moeten worden opgericht.17 Besloten werd een Hoofd-Comité der gezamenlijke Diamantbewerkers-
Vereenigingen te vormen, dat zich vanaf maart 1895 ANDB noemde.18 

Analyse van het succes van de staking 

De massaliteit van de staking en het enorme succes ervan heeft verschillende historici heeft 
beziggehouden. Ter verklaring van het succes van de staking heeft Theo van Tijn gewezen op een aantal 
factoren. Ten eerste noemt hij de economische factoren waarbij vooral de zwakke positie van veel van 
de kleine Amsterdamse juweliers binnen de internationale (groot)handel in ruwe en geslepen diamant 
opvalt." Tegenover de goed georganiseerde kartels van handelaren in ruw en geslepen vormden de 
Amsterdamse juweliers een heterogene groep, waarvan de leden elk voor zich door constante 
prijsverlagingen van het geslepen product toch nog wat probeerden te verdienen. De grotere 
Amsterdamse juweliers zagen in dat deze prijsinstabiliteit nadelige effecten had op hun eigen positie. Het 
was dan ook vanuit welbegrepen eigenbelang dat zij het manifest voor de instelling van een 
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minimumtarief ondertekenden en zo zorgden voor de totstandkoming van wat Van Tijn een 
verkoopkartel van arbeid noemt.20 

Naast economische factoren noemt Van Tijn een aantal sociale factoren. Hij wijst op het geringe 
sociale prestige van de meeste kleine juweliers, die nauwelijks de publieke opinie en de steun van het 
stadsbestuur achter zich kregen. Nu waren de arbeiders in de diamantindustrie vooralsnog ook weinig 
ontwikkeld, maar daar stond een aantal beter (politiek) gevormde leiders als Jan van Zutphen, Henri 
Polak, Jos Loopuit en Herman Kuijper tegenover.21 De arbeiders zelf hadden in de periode voorafgaande 
aan de staking volgens Van Tijn een 'proletariseringsproces' doorgemaakt, dat vooral neerkwam op 
flinke loonsverlagingen. Naast dit proletariseringsproces waren het de geschooldheid van de 
diamantbewerkers, hun gemiddeld lage leeftijd en hun onafhankelijke positie ten opzichte van hun baas, 
die volgens Van Tijn de grote actiebereidheid van de diamantbewerkers bepaalden. Dat in september 
1894 in verband met de gunstige conjunctuur de tijd rijp was voor actievoeren droeg ook bij tot het 
succes van de staking. Tot zover zijn Van Tijns verklaringen helder en aannemelijk. Waar hij echter in 
zijn verklaring voor het succes van de staking wijst op de verschillen tussen de joodse en de niet-joodse 
diamantbewerkers, lijkt hij soms de plank mis te slaan. 

De niet-joodse slijpersknechts, die door de crisis in de diamantindustrie het hardst getroffen werden, 
waren onbetwist de initiatiefnemers van de grote staking. Vast staat ook dat het de stakingsleiders moeite 
kostte om de joodse diamantbewerkers te overreden om mee te staken. Maar dat 'de drijfkracht van de 
staking en vervolgens van de Bond, geleverd werd door christenslijpersknechts'22 en dat 'zonder de 
christenslijpers (...) het vakbondswonder in het diamantvak niet tot stand [zou] zijn gekomen' 23valt te 
betwijfelen, gezien de grote inzet van zowel joodse leiders als joodse leden van de latere ANDB. Van Tijn 
beweert dat het joodse deel der diamantbewerkers 'geen gunstige voedingsbodem voor vakactie en 
vakorganisatie' opleverde omdat bij deze groep een vrij sterke binding bestond met het joodse milieu. 
Dit hield volgens hem in dat er protectie binnen het vak bestond (hetgeen niet te betwisten valt), maar 
ook dat joodse arbeiders veel meer en veel vanzelfsprekender profiteerden van liefdadige giften. Hij 
verwijst daarbij naar de joodse traditie die bepaalt dat het voor de ontvanger van een gift geen schande 
is om te ontvangen en dat het bovendien, anders dan in de christelijke traditie, voor de schenker veel 
meer een plicht is dan een deugd om te geven.25 Inderdaad wijkt het theoretisch-theologische concept 
van de joodse liefdadigheid af van het christelijke, maar in de praktijk werd die 'plicht' om te geven vaak 
niet zo ervaren, en werd de 'schande om te ontvangen' wel degelijk gevoeld. De patriarchale 
verhoudingen, de minzaamheid van de gevers van de joodse armenzorg en het gevoel van vernedering 
van de ontvangers komt uit verschillende bronnen duidelijk naar voren.26 Bovendien blijkt uit de cijfers 
dat de structurele liefdadigheid van het NIA niet veel meer bood dan die van andere 
kerkgenootschappen. Van Tijn baseerde zijn opvatting waarschijnlijk op Herman Kuijpers gemopper 
over het feit dat in 1890 veel meer joodse dan niet-joodse aanvragers bij het steuncomité voor werkloze 
diamantbewerkers (zie pagina 46 van dit stuk). Maar zelfs al zou in joodse kring meer sprake zijn van 
het schenken en ontvangen van 'losse' giften, dan nog kon een gedupeerde diamantbewerker met een 
gezin niet van deze giften leven en is het zeer twijfelachtig of deze zijn actiebereidheid hebben beïnvloed. 

Naast deze vermeende grotere afhankelijkheid van liefdadigheid was er volgens Van Tijn nog een 
factor die er toe bijdroeg dat joodse arbeiders niet zo'n groot aandeel hadden in de staking en de latere 
activiteiten van de bond: ze hadden maar weinig contacten met het algemene arbeidersmilieu en het 
georganiseerde deel daarvan.27 Bloemgarten heeft in reactie hierop terecht gewezen op de activiteiten van 
de leden van Het Centrum en de NDV, die in de periode voorafgaande aan november 1894 de joodse 
arbeiders niet zonder succes lieten kennis maken met het socialisme en de vakbeweging. Ook wijst hij 
niet zonder reden op de grote rol van de HV bij de staking en de totstandkoming van het 
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Hoofdcomité.29 Een deel van de joodse arbeiders had wel degelijk contact met het milieu van de 
georganiseerde arbeiders, zij het vooral met het joodse deel ervan. Daarbij kan ook nog gewezen worden 
op de uitgebreide contacten tussen de georganiseerde (joodse) sigarenmakers en diamantbewerkers. 
Hoewel ze zich schoorvoetend bij de staking aansloten, kan niettemin vastgesteld dat joodse arbeiders 
in 1894 uiteindelijk een belangrijke rol speelden bij de staking en vervolgens bij de oprichting van de 
ANDB. 

De ANDB als goed gestructureerde organisatie 

Tijdens de oprichtingsvergadering van 18 november werd besloten dat de nieuwe bond een federatie 
van de bestaande diamantbewerkersbonden zou worden. Aanvankelijk was het de bedoeling van Polak 
om de NDV uit te laten groeien tot de bond in de diamantindustrie, waar diamantbewerkers uit alle 
verschillende beroepen zich bij aan zouden moeten sluiten. Barnstein - die zijn aanhang goed kende en 
wist dat het merendeel van de leden van zijn HV niets voelde voor een bond met een sociaal
democratisch bestuur en dito imago, raadde dit sterk af.30 Niet alleen de sociaal-democratische 
uitstraling, ook de fragmentatie van de arbeidsmarkt binnen de diamantindustrie maakte organisatie in 
een enkele bond moeilijk. De arbeidsomstandigheden van een klover weken immers sterk af van die van 
een chips-slijper. NDV bestuurder Max Pam gaf blijk van een goed inzicht in de toestand op die 
arbeidsmarkt toen hij opmerkte dat een 'algemeene Bond een doodgeboren kind [was], waar zulke 
tegenstrijdige belangen bestaan, die het Centraal Comité (...) onmogelijk oplossen kan'.31 Daarom werd 
de ANDB een bond op federatieve grondslag. 

De bestaande categorale bonden werden afdelingen, die zelfstandig opereerden en een eigen bestuur 
hadden. De bond werd bestuurd door een dagelijks bestuur (DB) gevormd door Herman Kuijper 
(secretaris), Henri Polak (voorzitter), Jan van Zutphen (vice-voorzitter), een penningmeester en een 
tweede secretaris.32 Naast dit dagelijks bestuur bestond een hoofdbestuur (HB), waarin de leden van het 
DB zaten, aangevuld met afgevaardigden van de verschillende afdelingen.33 Op deze manier konden de 
afgevaardigden van de afdelingen de - onderling sterk van elkaar verschillende - belangen van hun 
achterban verdedigen in het HB. De leden van het Dagelijks- en Hoofdbestuur moesten samen een 
koers uit zien te stippelen die de verschillende belangen van de verschillende beroepsgroepen binnen de 
industrie verdedigden. Dit zou nog jaren lang een van de moeilijkste taken van het ANDB bestuur 
worden. 

Op de oprichtingsvergadering werd niet alleen de organisatorische structuur van de bond bepaald, 
ook werd besloten dat de nieuwe organisatie een blad uit zou geven. Het eerste nummer van het 
Weekblad der gezamenlijke Diamantbewerkers-Vereenigingen {Weekblad) verscheen op 30 november 1894. 
Jos Loopuit werd redacteur van het Weekblad, maar na enkele weken trok hij zich terug en nam Polak 
zijn functie over. Aanvankelijk waren alleen Kuijpers functie als secretaris en Polaks baan als redacteur 
betaalde functies, later zou het gehele dagelijkse bestuur gaan bestaan uit betaalde functionarissen. 

De doelstellingen van de bond werden vastgelegd in statuten, waarvan vooral artikel twee aangeeft 
wat de bestuurders van de bond voor ogen stond: 'de ANDB beoogt de bevordering van de stoffelijke 
en zedelijke belangen der diamantbewerkers, met terzijdestelling van alle godsdienstige, politieke en 
andere die belangen niet onmiddellijk rakende kwestiën'.34 Dat naast 'stoffelijke' belangen van het begin 
af aan ook 'zedelijke' belangen behartigd werden, blijkt uit de nadruk die binnen de bond (vooral door 
Henri Polak) gelegd werd op beschaving in de breedste zin van het woord. Al in 1895 vroeg Polak 
Berlage een kop te ontwerpen voor het Weekblad, dat inmiddels een oplage had van 7000 exemplaren. 
In zijn brief aan Berlage beargumenteerde Polak zijn verzoek alsvolgt: 'daar ik niet alleen de leden op 
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hunne materiële belangen wil attent maken, doch ook de schoonheidszin bij mijne vakgenoten zoo veel 
mogelijk wil opwekken'.35 

Naast een goed georganiseerd bestuur, een eigen blad en heldere doelstellingen had de bond van meet 
af aan ook een niet gering aantal leden die zich bereid verklaarden vijf procent van hun verdiensten in 
de weerstandskas te storten. Zo leek de jonge bond een goed bestuurde eenheid van bewuste, actieve 
diamantbewerkers te zijn geworden. Kort na de glorieuze november-overwinning zou blijken dat de 
bond nog een lange weg had te gaan voor het daadwerkelijk zo'n eenheid was. 

De oprichting van de SDAP 

Het diamantbewerkers-trio Polak, Loopuit en De Levita hield zich in 1894 niet alleen bezig met de 
oprichting van de ANDB. Ook bij de oprichting van de SDAP waren ze betrokken. 

De strijd die binnen de SDB was uitgebroken tussen de antiparlementairen onder leiding van 
Domela Nieuwenhuis en de parlementairen onder leiding van Troelstra, leidde tot steeds grotere 
tegenstellingen binnen de SDB. Op het kerst-Congres van 1893 werd de motie Hogezand-Sappemeer 
aangenomen, die inhield dat de SDB zich onthield van elke deelname aan verkiezingen. Deze motie 
druiste in tegen de politieke ideeën van onder meer Van der Goes, Polak, Loopuit en De Levita en 
zorgde voor een verwijdering tussen hen en de SDB.36 In het voorjaar van 1894 riepen deze vier sociaal
democraten hun Amsterdamse partijgenoten op om een onafhankelijke Sociaal-Democratische Vereniging 
(SDV) te stichten. Het programma van de SDV was van de hand van Van der Goes en volgde het 
besluit van het congres van de Internationale in Zürich van 1893 dat arbeiders om de macht te 
veroveren niet alleen economische maar ook politieke actie moesten voeren. 

Terwijl het in de SDB jaren duurde voordat joden zich aansloten, waren bij de SDV van de zeven 
mensen die het uiteindelijke bestuur vormden er op zijn minst drie joods, te weten voorzitter Jos 
Loopuit, MA. Hamel (een joodse diamantsnijder) en Greetje Cohen, die ook lid was van de Vrije 
Vrouwenvereniging en kiesvereniging De Unie.38 Tot de overige bestuursleden behoorden Carl Hester, 
die als versteller en bestuurslid van de NDV goed bekend was met de joodse diamantbewerkers, en Fr. 
Gatzenmeyer die in het verleden geprotesteerd had tegen antisemitische uitlatingen in Recht voor Allen. 
Op dit punt was de SDV voor joden vanaf het begin laagdrempeliger dan de SDB. Lang heeft de SDV 
niet bestaan. Op 26 augustus 1894 vond de beroemde bijeenkomst in Zwolle plaats waar na de oproep 
van de 'twaalf apostelen' besloten werd tot de oprichting van de SDAP. Op 7 september werd de 
afdeling Amsterdam van de SDAP opgericht waarna de SDV op 27 september besloot op te gaan in de 
SDAP. De Levita werd voorzitter en Loopuit secretaris van deze SDAP afdeling. 

De SDAP was aanvankelijk niet erg welkom en weinig succesvol in Amsterdam. De SDB, de bond 
die inmiddels wegens het prediken van 'onwettige middelen' door de regering tot verboden organisatie 
was verklaard en zich nu Socialisten Bond (SB) noemde, had veel meer aanhangers en deze maakten de 
SDAP'ers het leven zuur. De eerste partijbijeenkomst die op 1 oktober 1894 plaatsvond in gebouw 
Constantia liep uit op een veelbeschreven vechtpartij waarbij Socialistenbonders de SDAP'ers te lijf 
gingen. Slechts weinig SB-leden stapten over naar de SDAP en de jonge partij was aanvankelijk niet in 
staat onder de tot dan toe ongeorganiseerde Amsterdammers nieuwe leden te vinden.39 Niet alleen had 
de SDAP aanvankelijk weinig leden, de leden die er waren toonden niet al te veel belangstelling en 
bezochten de huishoudelijke vergaderingen slecht.40 

Pas in 1897 begon het ledental van de SDAP in Amsterdam wat toe te nemen, het grote aantal 
joodse diamantbewerkers onder deze leden is opvallend. Uit de zeer gedetailleerde ledengegevens die Van 
Horssen en Rietveld verzamelden over de Amsterdamse SDAP-leden, blijkt dat in 1896 slechts 
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negentien joodse en zes niet-joodse diamantbewerkers lid waren van de SDAP afdeling Amsterdam (die 
overigens in januari 1897 maar 176 leden telde).42 In 1897 waren in totaal 102 joodse 
diamantbewerkers lid van de afdeling Amsterdam. Het totaal aantal leden bedroeg in februari van dat 
jaar 230. In hetzelfde jaar begon ook het aantal leden van de Amsterdamse afdeling van de SDAP het 
aantal leden van de Amsterdamse afdeling van de SB te overtreffen.43 Toen Domela Nieuwenhuis in 
december 1897 de SB verliet, uit protest tegen de handhaving van het uitgangspunt dat de partij 
weliswaar niet aan de verkiezingen zou deelnemen, maar dat de individuele leden hierin vrij waren, 
begon de afdeling Amsterdam van de SB te zieltogen. In 1900 sloot wat nog over was van de SB zich 
aan bij de SDAP.44 

De toestroom van joodse diamantbewerkers in de SDAP in en na 1897 moet voor een groot deel 
verklaard worden door de niet geringe invloed die de ANDB en zijn sociaal-democratische voormannen 
had op de joodse diamantarbeiders. Deze invloed had de ANDB evenwel niet direct bij zijn oprichting. 
Er gingen enige tumultueuze jaren voorbij voordat de ANDB zo'n invloedrijke organisatie werd. 

'De wilde jaren van de ANDB' 

Niet geheel ten onrechte noemde Jan van Zutphen de periode 1894-1897 de 'wilde jaren' van de 
ANDB.45 De jonge bond kreeg een groot aantal problemen te verwerken, die zich niet alleen voordeden 
tijdens de onderhandelingen met de werkgevers, maar ook bij de contacten tussen bestuur en leden en 
tussen leden onderling. Veel van deze 'interne' problemen zijn terug te voeren op de grote verschillen 
en (soms ogenschijnlijke) belangentegenstellingen die tussen de diverse beroepscategorieën binnen de 
diamantindustrie bestonden. Omdat de scheidslijnen tussen de verschillende beroepscategorieën vaak 
samenvielen met de scheidslijnen tussen joodse en niet-joodse diamantbewerkers, mondden conflicten 
die een economische aanleiding hadden vaak uit in scheldpartijen over en weer, waarin niet alleen 
antisemitisme maar ook antigojisme weerklonk. In de eerste jaren van het bestaan van de bond, toen 
zowel de bestuurders als de leden het vakbondswerk met vallen en opstaan moesten leren, kwam dit 
soort conflicten vaak voor. Ze begonnen eigenlijk al meteen in december 1894, toen het eerste 
enthousiasme voor de jonge bond getemperd was en de diamantbewerkers elkaar in het Weekblad 
begonnen te beschuldigen van slecht bondslidmaatschap. 

Het bleek dat de meeste diamantbewerkers helemaal niet bereid waren een deel van hun loon in de 
weerstandskas te storten. Veel ernstiger was nog, dat er fabrieken waren waar de diamantbewerkers 
bewust onder het minimumtarief werkten. Dat het enthousiasme voor de bond afnam toen de staking 
eenmaal was afgelopen, blijkt ook uit het feit dat de vergaderingen van de diverse bondsafdelingen slecht 
werden bezocht. In het Weekblad werd over dergelijke praktijken vaak geklaagd en de leden werden 
dikwijls opgeroepen zich meer als lid te gedragen. Meestal waren deze oproepen gericht aan alle leden, 
maar soms verschenen er artikelen waarin stond te lezen dat het vooral de joodse leden waren die zich 
niet aan de regels hielden. Sommige (bestuurs)leden van de bond waren er zelfs al bij voorbaat van 
uitgegaan dat vooral joodse leden slechte vakbondsleden zouden worden, getuige een redactioneel artikel 
in het Weekblad van 28 december 1894. Volgens de schrijver van dit artikel was dit angstige voorgevoel 
niet juist gebleken: 'Tot ons genoegen kunnen wij mededeelen, dat onze vrees, als zouden onder onze 
Israëlitische vakbroeders het eerste vuur reeds zijn gedoofd, zeer is verminderd'. Op de volgende pagina 
van datzelfde nummer van het Weekblad stond echter een artikel dat deze vrees weer aan zou kunnen 
wakkeren. Het ging om een verslag van een vergadering die de Briljantslijpersknechts Vereeniging SNV 
met de werknemers van fabriek Moppes had gehad om het probleem van de onderkruipers (in dit geval 
mensen die onder het tarief werkten) op te lossen. De vice-voorzitter van de vergadering, J.B. Schainck, 

-74 -



betreurde dat de opkomst zo gering was, terwijl Moppes toch zo'n grote fabriek was. Hij riep de joodse 
arbeiders op het voorbeeld van de niet-joodse arbeiders te volgen en het werk neer te leggen tot alle 
onderkruipers van de fabriek verdwenen waren. Max Pam meldde tijdens dezelfde bijeenkomst dat op 
de niet-joodse fabrieken de onderkruipers uitgeroeid waren door het krachtige optreden van deze niet-
joodse arbeiders. De joodse arbeiders moesten dit voorbeeld volgens hem volgen. 7 

Een ander stuk waarin de joodse diamantbewerkers geringe actiebereidheid werd verweten, verscheen 
anderhalve maand later in het Weekblad. Onder de kop 'Zijn Christen Diamantslijpers verplicht beter 
solidair te blijven dan hunne Israëlitische vakbroeders?' schreef de secretaris van SNV, C.W. Breukelaar, 
een stuk over de verschillen tussen joodse en niet-joodse diamantbewerkers waar het hun houding ten 
opzichte van de bond betrof.48 Aanleiding van zijn schrijven was een knechtenvergadering waar het 
onderwerp 'onder het tarief werken' aan de orde was gesteld. Volgens hem waren het vooral de joodse 
arbeiders die zich hieraan schuldig maakten, en soms moesten zij daar met geweld van weerhouden 
worden. Hij ging nog verder in zijn beschuldigingen aan het adres van de joodse diamantslijpers. Niet 
alleen werkten ze onder het tarief, ook droegen ze niet genoeg contributie af. De auteur had 'omdat hij 
toch werkloos was', zoals hij zelf schreef, de lijsten van de stortingen voor de weerstandskas 
doorgenomen en het was hem opgevallen dat op niet-joodse fabrieken veel meer gestort werd dan op 
joodse fabrieken.49 'Welnu hebben de christenen niet een beetje reden om wat drukte te maken over de 
gierigheid der Israëlieten? (...) het is gierigheid of gebrek aan doorzicht; en daarom hoop ik dat jood en 
christen zich in het vervolg solidair zullen gedragen en niet elkaar den moed ontnemen...' 

Als naschrift schreef de redactie van het Weekblad d^t ze dit artikel had geplaatst omdat ze wist dat 
'de harde, doch juiste woorden tot onze Israëlitische vakgenooten gericht, niet voortkomen uit minne 
rassenantipathie, doch uit welgemeende belangstelling in het lot van alle vakgenooten (...)'5° Enkele 
weken later verscheen een ingezonden brief in het Weekblad waarin geprotesteerd werd tegen het 
standpunt van Breukelaar. De briefschrijver richtte zich tot de 'christen roosjes-slijpers' die erop werden 
gewezen dat zij nu juist niet solidair waren. Op huishoudelijke vergaderingen van de Roosjesslijpers 
Vereenigingwaren van de honderdvijftig niet-joodse roosjesverstellers die bij de vereniging ingeschreven 
stonden nog geen tien aanwezig, aldus de briefschrijver.51 Niet alleen bij de briljantslijpers en de 
roosjesslijpers waren de verhoudingen tussen de joodse en de niet-joodse diamantbewerkers soms wat 
verstoord. In het geval van de briljantverstellers-afdeling waren de verhoudingen zo slecht dat de niet-
joodse leden de vergaderingen niet meer bezochten omdat, zo meenden ze, 'men kan niet vergaderen 
met de israelitische vakgenooten'.52 

De Nieuwe Koers: 'De bond als broeinest van rassenhaat?' 

Ondanks alle beschuldigingen over en weer, steunden de diamantbewerkers elkaar als het echt nodig 
was. Tijdens een staking van chipsslijpers, die van 18 maart tot begin mei 1895 duurde en gewonnen 
werd door de stakers, toonden de overige diamantbewerkers zich solidair en droegen geld af aan de 
stakingskas.53 De chipsslijpers wonnen de staking, maar toch werd het tarief- vooral door niet-joodse 
chipsslijpersbazen - weer ontdoken omdat zij steeds slechtere stenen aan hun slijpers gaven. De 
bewerking daarvan kostte meer tijd en zo verdienden de op stukloon werkende niet-joodse chipsslijpers 
toch weer minder dan het minimumtarief. De joodse slijpers werkten meestal volgens het vastgeldstelsel 
(d.w.z. uurloon) en hadden van deze loonsverlaging geen last, bovendien kregen zij vaak betere stenen 
te bewerken. 

Om de onderlinge verschillen in beloning binnen de diamantindustrie op te heffen werd op 26 
augustus 1895, tijdens het Internationale Diamantbewerkers Congres, besloten om de zogenaamde 
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Nieuwe Koers in te zetten. Dit hield in dat er naar gestreefd werd een internationaal loontarief op te 
stellen op basis van een doorsnee-tarief, dat de diamantbewerkers een menswaardig bestaan moest 
garanderen.54 Volgens Polak en Kuijper kwam dat in het geval van de Amsterdamse diamantbewerkers 
neer op een gemiddeld weekloon van ƒ 24,- De Nieuwe Koers was niet bedoeld om alle 
diamantbewerkers ongeacht hun prestaties en het soort werk dat ze verrichtten een gelijk loon te 
garanderen, maar wel om een norm te hebben tijdens de onderhandelingen met de juweliers. Als reactie 
op het uitroepen van de Nieuwe Koers braken in september op een groot aantal fabrieken stakingen uit, 
omdat veel op stukloon werkende diamantbewerkers minder verdienden dan het doorsneetarief van ƒ 
24,- De vraag naar geslepen was op dat moment groot en opnieuw gaven veel bazen toe aan de eis van 
de stakende diamantbewerkers. 

Als reactie op deze loonacties organiseerden de juweliers zich in de Algemeene Juweliers Vereening 
(AJV). Iniatiefnemer tot de oprichting van de AJV was Bram Loopuit, de broer van Jos, die vroeger zelf 
slijper was geweest en in die periode een collega en vriend van Polak was. In zijn motivatie voor de 
oprichting van de AJV viel Bram Loopuit zijn oude vriend Polak op nogal persoonlijke wijze aan. Na 
een opsomming van zakelijke argumenten - veel juweliers konden de hogere loonkosten niet opbrengen, 
bovendien zou een verhoging van de lonen leiden tot de verplaatsing van een deel van de industrie naar 
het goedkopere Antwerpen - beschuldigde Bram Loopuit Polak van demagogie en ophitserij.55 Dolf de 
Levita, die het met zijn bondscollega Polak niet eens was en ook meende dat de Nieuwe Koers geen 
rekening hield met de draagkracht van de juweliers, nam het op voor Bram Loopuit. Deze onenigheid 
tussen de oude vrienden zou later de basis vormen voor een groot conflict dat zowel binnen de ANDB 
als de SDAP grote gevolgen zou krijgen. 

Inmiddels begon ook onder de leden van de ANDB het gemor over de Nieuwe Koers toe te nemen. 
De conflicten tussen de joodse en niet-joodse diamantbewerkers liepen daarbij op, hoewel de Nieuwe 
Koers juist was bedoeld om de aanleiding voor dit soort conflicten weg te nemen. Op 23 september 
1895 riep het dagelijks bestuur van de ANDB de leden van de Briljantslijpersknechts-Vereeniging (SNV) 
en de Briljantslijpersbazen-Vereeniging bijeen om nieuwe tarieven vast te stellen op basis van het 
doorsnee-tarief. 

Tijdens deze vergadering braken schermutselingen uit. Op de vergadering waren 176 van de ruim 
600 bazen en nog geen 500 van de circa 3.000 knechten op komen dagen.56 Van Zutphen zat de 
vergadering voor en moest uit zien te leggen dat als gevolg van de tariefsaanpassingen van de Nieuwe 
Koers toeslagen geëist zouden worden op het loon van de laagst betaalde (meest niet-joodse) 
eigenkostenwerkers. Daar stond tegen over dat het deel van de vastgeldwerkers dat meer verdiende dan 
het doorsnee-tarief (dat waren voor het merendeel joodse slijpers), met minder genoegen moesten gaan 
nemen. De eerste mededeling leidde tot grote woede onder de slijpersbazen, terwijl de tweede 
mededeling tot grote verontwaardiging onder de joodse slijpers leidde. Er ontstond tumult, de 
bestuurders werden ervan beschuldigd dat zij alles van bovenaf regelden, er werden antisemitische 
uitlatingen gedaan en tenslotte werd de vergadering geschorst. 

Het Dagelijks Bestuur nam als reactie op deze roerige bijeenkomst een rigoureuze beslissing: het trad 
en bloc af. Nog geen jaar na de oprichting was de ANDB nu plotseling stuurloos geworden. Het bestuur 
gaf naar aanleiding van zijn opheffing een manifest uit waarin het stelde: 'De ondergetekenden gaan 
heen met den wensch, dat het den leden van den A.N.D.B. moge gelukken leiders te vinden, die meer 
het vertrouwen, de sympathie en de medewerking van hunne vakgenooten wegdragen.'57 De redenen 
die het bestuur gaf voor zijn opheffing waren: de geringe medewerking, gebleken uit de meer dan slechte 
opkomst; de geest van verdeeldheid en van antisemitisme die uit de vergadering sprak; het geringe 
vertrouwen van de aanwezigen en het feit dat de mensen die zich zo hadden ingezet voor de bond in het 
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openbaar beledigd werden. 'Wij kunnen niet langer voortwerken als wij missen het vertrouwen en de 
medewerking van al onze vakgenooten. Wij kunnen het niet lijdelijk aanzien dat er in onzen bond twee 
kampen komen, of liever dat de bond een broeinest wordt van rassenhaat', aldus Henri Polak.58 

Ook secretaris Herman Kuijper sprak zijn afkeuring uit over het gebeurde. Hij zette in een artikel, 
getiteld 'Anti-Semitisme', uiteen hoe moeizaam de bond op gang was gekomen. De diamantbewerkers 
waren volgens hem moeilijk te organiseren, het waren immers 'ruim 10.000 werklieden, geheel vreemd 
aan eenige organisatie, en behept met alle mogelijke vooroordeelen, voor het grootste deel niet in staat 
een juist oordeel te vormen voornamelijk voortkomend uit de omstandigheid dat niemand geheel op 
de hoogte was van de verhoudingen waaronder de verschillende diamantbewerkers hun bedrijf 
uitoefenen'. Daar kwam nog bij dat 'onder die duizenden er waren met de meest uiteenlopende 
inrichtingen, opvattingen, levensomstandigheden en beschaving'.59 Hoewel een aantal acties succesvol 
was geweest, waren veel leden nog steeds kortzichtig, aldus Kuijper. Zij stelden eigenbelang boven 
algemeen belang en waren alleen uit op snel te behalen voordelen, terwijl het lange termijn-perspectief 
over het hoofd werd gezien. 'Niet te ontkennen valt het, dat deze kortzichtigheid het meest voorkwam 
onder de Israëlitische vakgenooten.' Zo was het, volgens Kuijper, eigenlijk van het begin af aan geweest: 
'de eigenlijke beweging was ontstaan bij de christenen, en slechts meesmuilend meegemaakt door de 
Israëlieten.' Het bestuur zo stelde Kuijper, was voorbereid geweest op deze situatie en had zich ingezet 
om een eind te maken aan 'kwaadwilligheid en onkunde'. Steeds vaker werd echter de klacht gehoord 
dat de arbeiders die zich wel aan de tarieven hielden steeds minder verdienden omdat 'het gavere werk 
hun ontfutseld werd door de onderkruipende Israëlitische bazen', aldus Kuijper, die hieraan toevoegde: 
'helaas, voor ieder die weet, hoe rassenhaat nog altijd sluimert in de boezem van ieder volk, hoe 
verderfelijk het wordt aangekweekt van hooger hand, waar men op de schoolbanken de kinderen van 
de verschillende nationaliteiten leert elkander te haten, voor ieder die wist wat kanker het anti-Semitisme 
is, zag daarin duidelijk een begin van wat het einde zou worden'. 

Kuijper gaf in zijn artikel ook tegenwicht tegen de bestaande ideeën. Hij wees op het feit dat het 
gedrag van enkele onderkruipende bazen bepaalde hoe men oordeelde over een groot aantal mensen. 
Hij wees op het feit dat joden een groot deel van de beste leden van de bond vormden, die vanaf het 
eerste moment toonbeelden van solidariteit waren. Hij legde er de nadruk op dat de knechten van bazen 
die onder het tarief werkten zich van dit misdrijf nauwelijks bewust waren en dat in sommige gevallen 
de handhaving van het minimumtarief onmogelijk was. 'Doch al luider werd op de Christen-fabrieken, 
(men vergeve ons deze populaire uitdrukking) geroepen dat de joden de onderkruipers waren, en hoorde 
men reeds hier en daar uitingen, welke geheel als anti-semitisme moeten worden gebrand'. 

Kuijper gaf de klagers voor een groot deel gelijk. Het was waar, volgens hem, dat joodse bazen 
onderkruiperswerk lieten verrichten en dat op niet-joodse fabrieken meer gestort werd in de 
weerstandskas dan op joodse fabrieken, terwijl sommige joodse diamantbewerkers die nauwelijks 
contributie betaalden wel om hun uitkering vroegen. Het was waar dat joden nooit in evenredigheid de 
vergaderingen bezochten en dat het grootste aantal niet aangeslotenen onder joden voorkwam. Het was 
waar dat men hen slechts met de grootste moeite tot enige opoffering verkreeg en het was waar dat onder 
hen de bond en het bestuur dikwijls openlijk werden gehoond en bespot. 'Ja wel is dit, en nog veel meer 
waar, maar... wij hadden gehoopt dit langzamerhand te kunnen veranderen, en hadden de overtuiging 
te zullen slagen.' Wellicht had het bestuur de verkeerde tactiek gevolgd, aldus Kuijper, in ieder geval 
durfde zij haar werk niet langer voort te zetten. Kuijper hoopte dat de nieuwe leden van het bestuur, niet 
langer 'uitgescholden door de joden, niet meer gewantrouwd door de christenen', zouden bereiken waar 
de huidige leden naar gestreefd hadden: goed georganiseerde diamantbewerkers, 'die de ontstane 
rassenhaat zullen bezweren, door ook van hun Israëlitische vakgenooten te maken, werklieden die hun 
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plicht doen jegens de organisatie. (...) Werkelijk als een oprecht vriend geef ik mijne Israëlitische 
vakgenooten in ernstige overweging, om de rechtmatige grieven zelf uit de weg te ruimen...'. 

Het is nauwelijks te achterhalen of alle beschuldigingen, door anderen geuit en door Kuijper 
geciteerd, terecht waren.63 Belangrijker is dat deze indruk blijkbaar bij zoveel diamantbewerkers leefde, 
dat Kuijper een dergelijk stuk kon plaatsten in het Weekblad, zonder boze tegenreacties te ontvangen. 

Het dagelijks bestuur van de ANDB had hiermee zijn aftreden voldoende beargumenteerd, maar dat 
maakte de schok die dit aftreden teweeg bracht binnen de industrie er niet minder om. De pas 
opgerichte bond, die - zij het met hindernissen - op weg scheen de arbeidsomstandigheden in de 
diamantindustie grondig te herzien, werd nu met opheffing bedreigd. 

Nog dezelfde middag dat het aftreden bekend werd gemaakt legden de diamantbewerkers van een 
aantal grote fabrieken in de Jodenbuurt het werk neer. De besturen van de verschillende 
bondsafdelingen riepen de overige diamantbewerkers op om de volgende dag door middel van een 
staking het bestuur tot andere ideeën te brengen.64 Het bestuur bleek bereid zijn aanvraag om ontslag 
in te trekken, mits aan de volgende voorwaarden werd voldaan: het moest de machtiging krijgen om 
nieuwe tarieven vast te stellen op basis van de Nieuwe Koers; de twee-urige schafttijd moest onmiddellijk 
worden ingevoerd; uiterlijk binnen acht dagen moesten alle Amsterdamse slijperijen veranderd zijn in 
bondsfabrieken, waar alleen georganiseerde diamantbewerkers werk konden krijgen en alle 
diamantarbeiders moesten vanaf dat moment een gulden per week afdragen ten bate van de kassen van 
de bond. De geschrokken diamantbewerkers stemden met deze eisen in, maar de werkgevers in de 
diamantindustrie gaven zich niet zo snel gewonnen. 

Op 27 september begon de AJV samen met de Vereeniging van Eigenaren van Diamantslijperijen en 
de Vereeniging van Eigenwerkmakers een tegenactie: ze sloten alle diamantarbeiders uit en hielden de 
fabrieken dicht. Het bestuur van de ANDB riep daarop een algemene staking uit met als eis de invoering 
van bondsfabrieken. Tijdens deze staking vormden de onderling zo verdeelde diamantbewerkers een 
gesloten front, dat het - ondanks de beperkte inhoud van de weerstandskas- vijf weken vol hield. 
Tenslotte aanvaardde de ANDB een compromis dat onder meer inhield dat de eis ten aanzien van de 
bondsfabrieken werd losgelaten. De ANDB had echter met de staking zeer veel gewonnen: met de 
slijpersbazen werd afgesproken dat zij alleen zouden werken met georganiseerde slijpersknechten en 
verstellers, en zo werd er toch voor gezorgd dat op de fabrieken vrijwel alleen georganiseerde 
diamantbewerkers terecht konden. Verder werd een schafttijd van twee uur ingevoerd en werd de 
arbeidsduur teruggebracht van 72 tot 60 uur per week. Polak maakte van deze gelegenheid gebruik om 
'zijn' leden een opvoedkundige les te geven en ze bij te brengen dat zij nu ze twee uur pauze hadden 
eerst hun met lood besmeurde handen moesten wassen voor ze hun brood gingen eten. Ook dit 
opvoedende element behoorde volgens hem (en volgens de statuten) tot de taken van de ANDB. 

Met enige moeite waren zo de Nieuwe Koers tarieven ingevoerd en de interne kracht van de ANDB 
was door de staking enorm toegenomen. Er waren nog wel conflicten tussen joodse en niet-joodse leden, 
zo werden de joodse vastgeldwerkers tijdens een vergadering van SNV door de eigenkostenwerkers voor 
'joodse schijtpotten' uitgemaakt, maar de onderlinge saamhorigheid van de leden was gegroeid. Het 
aantal leden van de bond nam toe van 6500 tot 8000 en de leden hielden zich aan hun belofte een 
gulden contributie per week af te dragen.67 Toch waren de 'wilde jaren' van de ANDB nog lang niet 
voorbij. 
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Tot slot 

De oprichting van het 'vakbondswonder' ANDB dat zo'n grote rol zou gaan spelen in de kringen van 
joodse arbeiders was geen eenvoudige zaak geweest. De rol die HV speelde bij de totstandkoming van 
de bond was groot: de bestuurders van deze joodse arbeidersvereniging namen immers na hun tocht naar 
Antwerpen het initiatief tot het vormen van een comité dat aan de basis stond van de bond. Bovendien 
had deze vereniging verreweg de meeste joodse diamantbewerkers onder zijn gelederen en het bestuur 
overtuigde deze leden - waarvan de actiebereidheid aanvankelijk niet bepaald groot was - van de 
noodzaak om mee te staken. 

Na het succes van de staking bleek het moeilijk de belangen van verschillende categorieën 
diamantbewerkers in één bond te verdedigen. De 'groeipijnen' van de jonge bond waren zo nu en dan 
hevig, niet in het minst omdat de scheidslijnen tussen de verschillende beroepen (die elk hun eigen 
arbeidsomstandigheden en eisen hadden) samenvielen met de scheidslijnen tussen de joodse en niet-
joodse diamantbewerkers. Toch werd in deze periode de basis gelegd voor een stabiele organisatie van 
joodse en niet-joodse diamantbewerkers. De uitgekiende organisatorische structuur, het bekwame 
leiderschap en de gunstige conjunctuur hielpen de ANDB te overleven en te groeien. 

Ook de joodse sigarenmakers begonnen in deze periode actie te voeren en ook zij zouden, net als veel 
joodse diamantbewerkers, de weg naar de SDAP vinden. Zij zorgden ervoor dat de SDAP afdeling 
Amsterdam vanaf 1897 voor een groot deel op joodse leden dreef. Niet voor niets schreef Ons Blad 'welk 
sociaal-democraat te Amsterdam durft het ontkennen, dat de joodsche arbeiders ontwaakt zijn'. 
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5. Steeds meer joodse arbeiders organiseren zich 

'Een dam tegen de bruischende stroom van ongeloof en sociaaldemocratie'? ' 

In oktober 1895, nog geen jaar na de oprichting, was de ANDB hard op weg een invloedrijke bond te 
worden met veel joodse leden. Het succes van de staking van september 1895 breidde de macht van de 
bond verder uit, omdat vanaf dat moment ongeorganiseerde diamantslijpers nergens meer aangenomen 
werden en het bondslidmaatschap bijna als vanzelf verplicht werd. 

Een aantal leden van joodse gemeenschap begon zich nu ernstige zorgen te maken over de invloed 
van de ANDB. Wanneer alle diamantbewerkers lid moesten worden van de ANDB, zou de sociaal
democratische beweging snel voet aan de grond krijgen in joodse kring. Want ook al was de ANDB 
officieel neutraal, het bestuur van de bond bestond uit overtuigde sociaal-democraten en deze zouden 
niet rusten voordat iedereen 'bekeerd' was, zo meenden de bezorgde joodse gezagsdragers. Dus werd 
besloten tot een tegenactie zoals die ook in protestantse en katholieke kring werd gevoerd: er werd een 
joodse vakbond opgericht die de naam Betsalel kreeg. Het doel van Betsalel was 'een dam op te werpen 
tegen de bruischende stroom van ongeloof en sociaal-democratie'2. In eerste instantie richtte Betsalel zich 
alleen op joodse diamantbewerkers. Zij waren echter niet de enige joodse arbeiders die georganiseerd 
raakten in een sociaal-democratisch getinte bond, ook de joodse sigarenmakers en later ook de joodse 
naaisters vonden hun weg naar de algemene vakbonden, die op hun beurt steeds meer aansluiting 
vonden bij de SDAP. De oprichting van de Amsterdamse Bestuurdersbond (ABB) in 1899 droeg bij tot 
die toenadering. 

Deze ABB kwam tot stand nadat de SDAP na vele conflicten in 1896 uit het NAS was gezet.3 De 
SDAP had vervolgens contact gezocht met vakbonden buiten het NAS en zo kwam de ABB tot stand: 
een samenwerkingsverband tussen vakbonden, coöperaties, (kies)verenigingen en de SDAP. Via de 
bonden en de ABB kwam een groot deel van de joodse diamantbewerkers, sigarenmakers en naaisters 
bij de SDAP terecht, sommigen als lid, velen als stemmers. 

Betsalel 

De eerste aanzet tot de oprichting werd van de joodse bond werd in de synagoge gegeven. Op 14 
oktober 1895 sprak rabbijn A.S. Onderwijzer een rede uit over de onvermijdelijkheid en 
noodzakelijkheid van een joodse werkliedenvereniging, die 'de godsdienst als onfeilbare geest' zou 
erkennen en tegelijkertijd zou zorgen voor onderlinge samenwerking van de arbeiders ten behoeve van 
materiële lotsverbetering.4 De volgende dag kwamen Onderwijzer en een aantal vooraanstaande leden 
van de joodse gemeente samen om te praten over de oprichting van een 'Vereeniging ter bevordering 
der belangen van de Joodsche werklieden'. Het doel van deze vereniging zou moeten zijn: de 
'behartiging der stoffelijke zoowel als de moreele belangen der Joodsche werklieden'. Dat zou op een 
specifieke manier moeten gebeuren, namelijk 'door een bezadigd optreden (...) op eene wijze welke noch 
in strijd is met de godsdienst die zij belijden, noch als aanranding van het wettig gezag zal kunnen 
beschouwd worden'. Dit betekende in de praktijk dat een staking niet beschouwd werd als geoorloofd 
middel om het doel te bereiken. Betsalel had daarom geen stakingskas en probeerde lotsverbetering van 
de arbeiders te bereiken via onderhandeling met de werkgevers. 
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Dat de oprichting van Betsalel een reactie was op de acties van de ANDB blijkt duidelijk uit het 
einddoel dat de joodse bond formuleerde, namelijk het opheffen van 'de onderlinge vijandschap tussen 
patroon en werknemer, welke op een zoo onverantwoordelijke wijze door de tegenwoordige heerschende 
leiding der werklieden wordt gekweekt en gekoesterd' (...) 'om daardoor als het ware een dam op te 
werpen tegen de bruischende stroom van ongeloof en sociaaldemocratie die onze tegenwoordige 
maatschappij ondermijnt en waarheen onze geloofsgenooten, daar er voor hun op 't ogenblik geen 
andere voorlichting of vaan waaronder zij zich kunnen scharen bestaat, zich getrokken voelen'.5 

Deze reactie in joodse kring kwam laat: de Nederlandsche Roomsch-Katholieke 
Diamantbewerkersvereeniging St. Eduardus en de Christelijke Vereeniging van Diamantbewerkers, een 
vakafdeling van Patrimonium6, waren respectievelijk al op 12 oktober en 19 december 1894 opgericht. 
De regeling, die de ANDB eind september 1895 - na de uitsluiting en de staking - was overeengekomen 
met de AJV en die neerkwam op het verplichte bondslidmaatschap, was waarschijnlijk de directe 
aanleiding voor de plotselinge reactie in joodse kring. Ook orthodox joodse diamantbewerkers moesten 
nu aangesloten zijn bij een vereniging, anders zouden ze geen werk meer krijgen. 

Onderwijzers woorden vonden gehoor en op 29 oktober 1895 vond de oprichtingsveragdering van 
de Israëlitische Werklieden Vereeniging Betsalel plaats die bezocht werd door ruim honderd mensen.7 Bijna 
al deze bezoekers werden lid.8 Tijdens die vergadering merkte een van de aanwezigen op dat de 
oprichting van nog een werkliedenvereniging nogal onpraktisch was, omdat er al zoveel bestonden. 
Waarom sloot men zich niet aan bij HV, die bijna hetzelfde doel voor ogen had? Volgens Onderwijzer 
was een fusie met HV onmogelijk: 'daar wij willen oprichten eene Israëlitische werkliedenvereeniging 
op Joodschen grondslag en in H.V. over de twintig niet-Israëlitische leden zijn. Maar óók, daar in deze 
vereeniging gevonden worden zeer verschillende categorieën, zoals liberalen, radicalen, 
sociaaldemocraten tot zelfs anarchisten toe. En nu zal iedereen moeten toegeven dat eene vereeniging 
welke op Joodschen grondslag gevestigd is, elementen als laatstgenoemden niet kan opnemen'.9 

Onderwijzer had het liefst alleen 'orthodoxe elementen' als lid gehad, maar hij besefte dat hij dan op de 
steun van hooguit 100 tot 150 leden kon rekenen, 'die toch zeker geen macht kunnen vormen tegen 
de menigte waar de tegenpartij over beschikt'.10 

Het bestuur van Betsalel spiegelde zichzelf graag aan Patrimonium en St. Eduardus. In navolging van 
St. Eduardus stelde Betsalel ten geestelijk adviseur aan, en de joodse bond modelleerde zijn statuten naar 
die van de katholieke." Met beide bonden had Betsalel goed contact. De verhouding met de ANDB was 
een stuk slechter. Betsalel zette zich aftegen de ANDB die betiteld werd als 'de tegenpartij' en 'de 
vijand'.'2 De ANDB reageerde op zijn beurt furieus op de oprichting van Betsalel. (Overigens waren 
eerder al St. Eduardus en de afdeling van Patrimonium niet al te warm ontvangen).13 In het Weekblad 
noemde Polak Betsalel een 'mispuntig ding', de mede-oprichters en bestuurders werden voor 
'onderkruipers, meesterknechten en andere hielenlikkers' uitgemaakt. Volgens Polak waren de leden van 
Betsalel alleen tot die bond toegetreden omdat de contributie van deze vakvereniging lager was dan die 
van de ANDB. Ze waren niet uit godsdienstige overtuiging lid geworden van Betsalel en dat was volgens 
Polak ook helemaal niet nodig. Arbeiders moesten zich in hun keus voor een vakbond niet laten leiden 
door politieke of godsdienstige overtuigingen. Het ging hier immers om 'belangen die alle werklieden 
gemeen hebben, belangen die noch joodsch, noch katholiek, noch hervormd zijn, noch liberaal, noch 
conservatief, noch socialistisch'.14 

Ook De Levita fulmineerde in het Weekblad tegen Betsalel. Hij stelde dat Onderwijzer een nieuwe 
vakvereniging van diamantbewerkers had opgericht 'omdat men de kracht van de ANDB begon te 

15 De Levita vroeg zich af waar de hulp van de joodse geestelijkheid in 1889 bleef toen tijdens vrezen 
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de crisis in de diamantindustrie zoveel diamantbewerkers zonder geld zaten. 'In de synagoge werden 
eenige hatelijkheden ten beste gegeven aan het adres van hen, die onverschrokken op de bres van de 
joodsche arbeidende klasse waren gesprongen, en werd voor hen gewaarschuwd'. Dat net nu een joodse 
werkliedenvereniging werd opgezet, kon volgens hem alleen worden gezien als een bij voorbaat mislukte 
reddingsoperatie. Het joodse proletariaat in Amsterdam had zich met rasse schreden van het traditionele 
jodendom verwijderd en de joodse kerk had haar invloed op het volk verloren 'en wij meenen er op 
goede gronden aan te mogen twijfelen, o£ Betsalel haar die terug zal brengen'. Net als Polak ontkende 
De Levita de bestaansredenen van Betsalel: in de ANDB werden volgens hem de gevoelens van gelovige 
joden niet gekwetst, er werd binnen de ANDB geen propaganda gemaakt voor een beginsel dat in strijd 
was met het jodendom. 'Jood en Christen, geloovige en vrijdenker hebben slechts een verbond gesloten 
om het dagelijksch brood te verzekeren. Voor de rest bleef ieder zijn eigen weg gaan. Wat wil Betsalel 
dan?'16 

Na verloop van tijd begon Betsalel de slechte verstandhouding met de ANDB op te breken, vooral 
toen tijdens een roosjesslijpersstaking in februari 1896 het optreden van Betsalel niet het gewenste 
resultaat had. Het enige middel dat het bestuur van Betsalel tijdens deze staking kon hanteren was de 
onderhandeling met de werkgevers (staken was immers in haar ogen geen wettig middel) en deze was 
op niets uitgelopen. Ten lange leste hadden daarop ook de Betsalel-leden het werk neergelegd 
(waarschijnlijk ook uit angst voor represailles van stakende ANDB-leden). De leden van Betsalel kregen 
tijdens deze staking geen uitkering omdat de bond geen weerstandkas had. Veel leden van Betsalel 
werden daarom na deze staking ook lid van de ANDB, om bij een volgende staking wel in aanmerking 
te komen voor een uitkering. Dit zogenaamde dubbellidmaatschap was het bestuur van Betsalel een 
doorn in het oog.17 Onderwijzer en de zijnen besloten daarop dat wanneer Betsalel als volwaardige 
belangenbehartiger van de joodse arbeiders op wilde treden, er een ander standpunt ten aanzien van 
staken ingenomen moest worden. Nadat geestelijk adviseur en ere-voorzitter Onderwijzer na veel Thora-
studie had vastgesteld dat er geen godsdienstige bezwaren bestonden tegen staken, en in mei 1897 een 
nieuwe voorzitter was aangetreden - Wollie Druiff, die zelf diamantklover was en wist hoe de industrie 
in elkaar stak - werd besloten een weerstandkas op te richten.18 In datzelfde jaar zou ook de verhouding 
met de ANDB verbeteren. 

De staking bij Visser: de verhouding tussen ANDB en Betsalel wordt beter 

In januari 1897 gingen de diamantbewerkers die in dienst waren van juwelier Visser in staking, omdat 
Visser zich niet hield aan de vastgestelde minimumtarieven. In reactie hierop dreigde de AJV alle 
diamantbewerkers met uitsluiting.19 Het feit dat Visser als orthodox-joods bekend stond, bracht het 
bestuur en de leden van Betsalel in een lastig parket. Al was Visser een gelijk gestemde ziel, toch moest 
een werkliedenvereniging in deze kwestie optreden. Na mislukte onderhandelingspogingen, eerst van 
rabbijn Onderwijzer alleen en later van Onderwijzer en opperrabbijn Dünner samen, besloten bestuur 
en leden van Betsalel samen te gaan werken met de ANDB en de staking bij Visser te steunen. 

Deze stap van Betsalelwerd beantwoord met een positieve reactie van ANDB zijde. Polak sprak zijn 
waardering uit voor de bemiddeling van Onderwijzer en Dünner, die weliswaar zonder overleg tot stand 
gekomen was, maar toch een 'eenig feit in de geschiedenis der Nederlandse arbeidersbeweging' was, 
aldus Polak. De staking bij Visser ging intussen verder en pas na een 'herenakkoord' tussen een aantal 
bondsbestuurders en zakenlieden, waaronder Wertheim, gaf Visser toe en werd de staking opgeheven. 
Na deze staking verbeterde de verhouding tussen Betsalel en de ANDB. 
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Sigarenmakers 

In september 1895 ontving de Amsterdamse politie een brief van sigarenfabrikant Bergman Carels 
waarin hij waarschuwde voor een bijeenkomst van duizenden sigarenmakers, bijgestaan door 
diamantslijpers en leden van een schermvereniging: 'De schatting van 't geheel is beraamt op enkele 
duizenden personen, waarbij de schermclub te wapen of wapent U en de Diamantslijpers. Ik schrijf U 
dit op dat gij u ook wapenen kunt'. In rode inkt schreef de politie na afloop een droog commentaar op 
deze brief: 'niets te doen geweest'. Er waren 50 personen op de Dam geweest die zich na 'circa 1/2 uur 
toevens' weer in verschillende richtingen verspreidden.21 Aanleiding voor deze bijeenkomst was een 
staking in de sigarenindustrie. 

In juli 1895 ontsloegen Schumacher en Verhulst, de eigenaren van een Amsterdamse sigarenfabriek, 
een van hun werknemers omdat in verband met de slappe tijd volgens hen niet voldoende werk voor 
hem was. Voorstellen van de andere sigarenmakers op de fabriek om door korter werken dit ontslag te 
voorkomen, werden door de werkgevers niet geaccepteerd.22 De sigarenmakers bij Schumacher en 
Verhulst legden hierop op 23 juli 1895 het werk neer. 

De gezamenlijke werkgevers reageerden onmiddellijk. Op 31 juli hingen de werkgevers in alle 
fabrieken een proclamatie op, waarin stond dat wanneer de staking bij Schumacher en Verhulst niet 
binnen acht dagen was beëindigd, alle fabrieken gesloten zouden worden voor leden van de NISTB. De 
afdeling Amsterdam van de NISTB besloot dat deze schending van het recht op vereniging beantwoord 
moest worden met het uitroepen van een algemene werkstaking. De volgende dag werd op 46 van de 
87 sigarenmakerswerkplaatsen en fabrieken gestaakt. In totaal werkten op de stakende werkplaatsen 
1443 'werklieden', waartoe ook bosjesmakers, strippers en sorteerders behoorden.23 

Het ging inmiddels allang niet meer alleen om de ontslagen sigarenmaker, maar om het recht van 
vereniging. De stakers eisten dat alle fabrieken bondsfabrieken zouden worden, waar alleen bondsleden 
werk zouden krijgen. De staking zou veertien weken duren en het aantal uitgeslotenen liep op tot 700.24 

Voor het bestuur van de Amsterdamse afdeling van de NISTB vormde de financiële ondersteuning van 
de stakers een groot probleem, omdat hun actie niet was goedgekeurd door het hoofdbestuur van de 
NISTB. Het gevolg hiervan was dat de Amsterdamse afdeling zelf als enige verantwoordelijk was voor 
de financiële ondersteuning van de stakers. Hoewel de stakende sigarenmakers van verschillende kanten 
steun kregen, ook uit het buitenland, bepaalde deze zwakke financiële positie al snel de afloop van de 
staking. Deze werd verloren: de eis van de bondsfabrieken werd niet ingewilligd en het recht van 
vereniging werd niet erkend. Van de 450 overgebleven stakers en uitgeslotenen vonden er 190 geen 
nieuw werk.25 

Door een gebrek aan bronnen is niet meer precies na te gaan hoeveel joodse sigarenmakers tot de 
stakers en uitgeslotenen behoorden. Uit verschillende gegevens kan hierover wel iets afgeleid worden: 
van de 87 fabrieken waren er 20 van joodse eigenaren, te oordelen naar de naam van de eigenaar en de 
straat waar de fabriek c.q. werkplaats stond. Uit andere bronnen is bekend dat joodse sigarenmakers 
vooral voor joodse fabrikanten werkten.26 We kunnen er van uitgaan dat de bovengenoemde 20 sigaren-
makerijen in meer of mindere mate als 'joodse werkplaatsen' beschouwd kunnen worden. Op dertien 
van deze 'joodse werkplaatsen' werd gestaakt, hier werkten in totaal 207 van de 1443 stakers. Op zeven 
van deze 'joodse werkplaatsen' werd niet gestaakt, hier werkten in totaal 32 van de 194 niet stakende 
sigarenmakers. We mogen er dus van uitgaan dat een deel van de stakende sigarenmakers joden waren. 
Uit de steun die de stakende sigarenmakers ontvingen van diamantbewerkers blijkt nog steeds een grote 
betrokkenheid tussen beide beroepsgroepen die voor een groot deel moet zijn terug te voeren op de 
joodse achtergrond van beide groepen arbeiders.28 
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Niet alleen het aantal joodse stakers valt moeilijk na te gaan, ook is door gebrek aan bronnen niet 
meer te achterhalen hoeveel joodse leden de NISTB had. Wel is duidelijk dat in de Amsterdamse 
afdeling van de NISTB aandacht werd besteed aan de specifieke problemen van de joodse sigarenmakers. 
Een van die specifieke problemen was het bovenvermelde feit dat joodse sigarenmakers vrijwel alleen bij 
joodse fabrikanten konden werken, omdat ze op niet-joodse fabrieken werden geweerd. Het bestuur van 
de afdeling Amsterdam plaatste in april 1899 in De Sigarenmaker een oproep aan alle vakgenoten om 
naar een huishoudelijke vergadering te komen waar ondermeer gesproken zou worden over het punt: 
'Hoe komt het, dat de Israëlitische vakgenooten worden geweerd op vele fabrieken en wat daartegen te 
doen?'29 Een week later stond in het blad van de NISTB te lezen dat tijdens deze vergadering besloten 
was te vragen 'alle Israëlieten die kunnen aantonen dat zij bij christelijke patroons worden geweerd en 
dit bij ondervinding hebben, dit schriftelijk op te zenden bij den secretaris'.30 Of er brieven 
binnenkwamen is nooit vermeld. 

Blijkbaar was het probleem niet eenvoudig op te lossen, want in september van dat jaar stond in De 
Sigarenmaker dat 'het al of niet negeeren der Israëlieten nog altijd eene kwestie is'.31 Twee jaar later 
kwam men op deze zaak weer terug. Nog steeds, zo schreef 'vak en bondgenoot' M. Santen, werden 
joodse sigarenmakers op christelijke fabrieken geweerd en 'onder allerlei voorwendsels weggezonden'.32 

Om dit probleem aan te pakken werd een openbare vergadering belegd. Tijdens die vergadering werd 
een motie aangenomen die inhield dat een commissie zou worden ingesteld die gegevens zou verzamelen 
over het 'weren van Israëlitische sigarenmakers bij Christen-fabrikanten en omgekeerd' (dat laatste 
gebeurde blijkbaar ook).33 'Vakgenooten (...) ziet niet lijdelijk toe dat honderde [fout in orig. k.h.] 
arbeiders werk- en broodeloos rondloopen, alleen om hun geloof of omdat zij als Jood geboren zijn', zo 
besloot de indringende oproep om gegevens hieromtrent op te sturen.3 Of en hoeveel reacties er 
binnenkwamen en wat er verder aan het probleem gedaan werd, komt uit De Sigarenmaker verder niet 
naar voren. Het probleem werd wel gesignaleerd, maar er werd verder niet op terug gekomen. Het kan 
zijn dat er weinig mensen reageerden, maar meer voor de hand liggend is dat het niet binnen het bereik 
van de NISTB lag om aan dit soort praktijken een einde te maken. Wat wel uit het blad blijkt is dat ook 
op andere manieren met de joodse achtergrond van een deel van de leden rekening gehouden werd. 

Zo was er op zaterdag 28 september 1901 een feestelijke bijeenkomst, georganiseerd door een 
'commissie van gezellen' die allemaal op de fabriek van Keijzer werkten. De opbrengst van de 
bijeenkomst zou ten goede komen aan de weduwe van een overleden vakgenoot. De commissie had bij 
het bepalen van de datum van het feest geen rekening gehouden met het feit dat op die dag het 
Loofhuttenfeest begon. 'Ziet vakgenooten, dat bevreemdt mij zeer, terwijl de commissie bestond uit 
Joden en Christenen en ook de fabriek, waar de commissie zich vormde, uit bijna alle Joodsche 
vakgenooten bestaat, en er toch geen rekening mee is gehouden' zo schreef M.G. in De Sigarenmaker}5 

De schrijver van het stuk - zelf een jood - gaf blijk van inzicht in de gewoontes en tradities van de 
Amsterdamse joden. Bij wijze van voorschot op de te verwachten reactie dat de joodse leden toch niets 
meer aan hun geloof deden en daarom wel zonder probleem naar de voorstelling hadden kunnen gaan, 
schreef hij over zichzelf dat hij 'een der vrijgeestigsten onder hen allen' was (...) 'doch zoo'n avond is het 
gewoonte (waarvan de vrijgeestigsten niet afwijken) in een gezellige familiekring door te brengen.'36 

Uit andere berichtjes bleek dat de bestuurders van de sigarenmakersbond vaak rekening hielden met 
de joodse kalender. Om het sigarenmakersmannenkoor wat uit te breiden werden joodse sigarenmakers 
expliciet uitgenodigd om lid te worden: 'Alle Israëlitische vakgenooten welke lust gevoelen lid van 't 
Mannenkoor Concordia te worden (onder voorbehoud echter dat de repititiën in 't vervolg op een 
avond in de week zullen worden gehouden) worden opgeroepen op Dinsdag 26 Nov. des avonds om 
8 1/2 uur in 't cafe van Polak Rapenburgstraat'.37 De Sigarenmaker besteedde ook aandacht aan meer 
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ingrijpende 'joodse kwesties', ook als die in het buitenland speelden, zoals het opkomende antisemitisme 
in het Londense East-End ; het 'slavenleven' van de joodse vrouwen in de Russische tabaksfabrieken 
en de rol van de Bund bij de bestrijding hiervan. 39 

Hoewel we er vanuit mogen gaan dat joodse sigarenmakers een niet onaanzienlijk deel van het totaal 
aantal leden van de Amsterdamse afdeling van de NISTB vormde, en er wel degelijk met deze joodse 
sigarenmakers rekening werd gehouden, hebben - voor zover nog is na te gaan - in deze periode nog 
steeds maar weinig joden een vooraanstaande rol in het Amsterdamse NISTB bestuur gespeeld In de 
periode 1897-1903 is niet een keer een jood secretaris van de Amsterdamse afdeling is geweest Wel 
waren er joodse sigarenmakers die iets meer op de achtergrond een rol in het bestuur speelden, zoals 
Goubitz, die de oprichter was van het ziekenfonds van de bond.41 

Naaisters en kleermakers 

Op een vrijdagmiddag in 1897 vroegen veertien ateliermeisjes hun baas (Van Norden uit de 
Jodenbreestraat) om loonsverhoging. Toen zij op zondag weer aan het werk wilden gaan, merkten ze 
dat anderen hun plaatsen ingenomen hadden. Ze besloten hierop een oproep te plaatsen in het 
onafhankelijke socialistische orgaan Het Volksdagblad onder de titel 'Linnennaaisters Vereenigt U!'.42 In 
maart 1897 werd zo de Amsterdamse naaistersvereniging Allen Een opgericht.43 Roosje Vos, die in 1860 
in Amsterdam geboren was en vanaf haar veertiende was opgevoed in het Israëlitisch weeshuis waar zij-
tot thuisnaaister werd opgeleid, werd de eerste voorzitter van de eerste vrouwenvakbond in Nederland 44 

In de zomer van 1898 fuseerde de Amsterdamse vereniging Allen Een met de Rotterdamse 
naaistersvereniging en zo werd de Algemene Nederlandsche Naaistersbond (ANNB) opgericht waarvan 
Allen Een de Amsterdamse afdeling werd. Vanaf oktober 1898 gaf de bond De Naaistersbode uit Dit 
blad werd van 1898 tot 1901 geredigeerd door Sani Prijes, die ook secretaris werd van de bond.45 Prijes 
die in 1876 in de Amsterdamse jodenbuurt was geboren, was onder invloed van het werk van Henriette 
Roland Holst en Herman Gorter rond 1897 lid geworden van de SDAP.46 Pas nadat ze lid geworden 
was van de SDAP, besloot ze actief te worden in de vakbeweging. 'Ja, toen ik dan eenmaal socialiste was, 
vond ik dat het mijn meest voor den hand liggende, hoewel niet meest aantrekkelijken plicht was, mijn 
vakgenooten te organiseeren.'47 

Opvallend is dat joodse naaisters vanaf de oprichting bij Allen Een betrokken waren. Niet alleen 
waren de staaksters van het eerste uur waarschijnlijk joodse naaisters, ook een deel van de bestuursters 
van de bond was joods. Dat een deel van de leden joods was, kwam uit de berichten in De Naaistersbode 
zo nu en dan naar voren, bijvoorbeeld toen er geklaagd werd over de slechte opkomst van de 
huishoudelijke vergadering die op 19 september 1899 was gehouden. Volgens De Naaistersbode was dit 
gedeeltelijk te wijten aan het feit dat die dag het Loofhuttenfeest begon. Voor het overige deel moest de 
slechte opkomst aan gebrekkige propaganda worden geweten.48 

Allen Een groeide niet snel: in 1899 had de bond ongeveer 150 leden op een totaal van circa 6000 
naaisters in Amsterdam. (Overigens waren de vrouwen in de kledingindustrie beter georganiseerd dan 
de mannen: de Amsterdamse afdeling van de Algemene Nederlandsche Kleermakersbondhad op dat 
moment slechts 44 leden).50 Ondanks deze beperkte omvang wa, Allen Een redelijk goed georganiseerd 
en beschikte de bond over een stabiel bestuur. Omdat actieve vakbondsbestuurders en -leden vaak hun 
baan kwijt raakten en elders niet meer aan de slag kwamen, werd eind 1899 door vijf naaisters een 
coöperatie opgericht onder de naam 'Samenwerkende Linnennaaisters'.51 De coöperatie, die tot 1907 
zou blijven functioneren, bood niet alleen de werkloze bestuursleden een baan, ze bood de naaisters ook 
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een goedkoop adres om fournituren in te slaan en, voor de vakbond van groot belang, diende als ruimte 
waar vergaderd kon worden. Bij acties konden de vrouwen die bij de coöperatie werkten zich vrij maken 
voor coördinatie- en organisatiewede.52 Naast een groter nationaal verband, een eigen blad en een vast 
bestuur had de bond nu ook een vast adres. Een en ander droeg ertoe bij dat de bond in 1899 een aantal 
kleine, partiële stakingen tot een goed einde wist te brengen.53 

Allen Een organiseerde overigens meer dan alleen vakacties. Er werden ontwikkelingsavonden 
georganiseerd waarop bijvoorbeeld Aletta Jacobs sprak over ziektes die konden ontstaan als gevolg van 
de slechte arbeidsomstandigheden op de ateliers. Henriette Roland Holst sprak de naaisters toe over de 
Boerenoorlog en de geschiedenis van de kledingfabricage.54 Er waren jaarlijkse feesten, en men trok erop 
uit met de trein, bijvoorbeeld in de zomer van 1898 naar de Nationale Tentoonstelling Vrouwenarbeid 
in Den Haag. De naaistersbond bood de vrouwen die lid waren zo een mogelijkheid zich te ontwikkelen. 
Om ook de jonge naaisters (leerlingen en loopmeisjes) te bereiken werd in 1900 de club Jong Streven 
opgericht voor meisjes van twaalf tot zestien jaar. Zij kregen les, er werd een jeugdbibliotheek geopend 
en er verscheen zo af en toe een blaadje.55 

In 1901 ging de Naaistersbond, na lange discussies over de voors en tegens, samen met de Algemeene 
Nederlandsche Kleermakersbond. Op deze manier werd in 1901 de Nederlandsche Bond van mannelijke 
en vrouwelijke arbeiders in de kledingindustrie en aanverwante vakken gevormd, die meestal wordt 
aangeduid als de Bond in de Kleedingmdustrie.% De Amsterdamse vrouwenafdeling bleef Allen Een 
heetten, terwijl de mannenafdeling Amsterdam 1 ging heten. Het blad dat de nieuwe bond uitgaf, 
opnieuw onder redactie van Sani Prijes, heette De Naaisters- en Kleermakersbode. De rubriek 
'Amsterdamsch Naaistersnieuws' nam hierin een prominente plaats in. 

Ook al was Allen Een nu gefuseerd, de voormalige bond en zijn bestuurders drukten nog wel hun 
stempel op de Kleermakersbond en zijn blad, en zo kwam ook in De Naaisters- en Kleermakersbode zo 
af en toe naar voren dat een deel van de leden van Allen Een joods was. Onder de kop 'Dom en 
achterlijk' verscheen een boos stuk in het blad over het enige joodse meisje op een niet nader genoemd 
atelier, dat voor 'akelige jodin' was uitgescholden.57 De redactie van het blad veroordeelde het gedrag 
van de scheldende naaisters. In een eerder nummer had het blad een artikel geplaatst over de staking in 
de Parijse kledingindustrie, die in februari 1901 was uitgebroken. In het verslag van de staking stond 
een citaat uit een brief van een Franse vakbondsleider die de Nederlandse bond bedankte voor de 
financiële ondersteuning en verder meldde: 'Als de beweging, die zoo goed begon en zooveel kans van 
slagen scheen te hebben, toch mislukt, hebben wij dit alleen te danken aan die ellendige Russisch-Poolse 
Joden, die wel staken en ondersteuning ontvangen, doch door hun vrouwen, met hulp van eenige jonge 
landslieden, voor de geboycotte firma's laten werken. Het is treurig zoo een ras of natie te moeten 
laken.'58 In het volgende nummer van De Naaisters-en Kleermakersbode stond een reactie op dit stuk. Een 
lezeres had naar aanleiding van het bovengenoemde - in haar ogen antisemitische - stuk haar 
abonnement opgezegd, en nu werd zij gekapitteld. De redactie vroeg haar hardop hoe zij het zou vinden 
als in Amsterdam een grote staking uit zou breken en er onderkruiperswerk zou worden verricht door 
bijvoorbeeld Italianen, zou ze dan niet zeggen 'die ellendige Italianen zijn de schuld van 't verliezen der 
staking?'59 Als extra argument vóór haar standpunt, had de boze ex-lezeres nog gemeld dat zij een groot 
aantal joodse vrouwen kende die zich 'sterk inzetten voor de beweging'. Het commentaar van de redactie 
op dit argument was: 'Maar wij hebben immers ook niet beweerd, dat alle Israëlieten onderkruiperswerk 
plegen! Integendeel men ziet ze meestal vooraan in de organisaties en soms zijn zij de flinkste ervan. 
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Maar wij vinden degeen kortzichtig, die in het aan de dag leggen van minachting voor onderkruipers 
een drijven zien in de richting van het antisemitisme'.60 

Ruzies in de ANDB worden ruzies in de SDAP 

Eind 1896 was de werkloosheid in de diamantindustrie, als gevolg van de afnemende vraag uit de VS, 
weer toe genomen. Toen de gecombineerde werkgevers in reactie op een aantal acties van de ANDB ter 
handhaving van de tarieven gezamenlijk met een uitsluiting dreigden, nam het dagelijks bestuur van de 
ANDB een bijzondere beslissing. Op initiatief van Kuijper en Polak werd besloten op 5 december 1896 
alle activiteiten van de bond op te schorten.61 Dit hield onder meer in dat aan de uitgeslotenen geen 
uitkering verstrekt zou worden. Wanneer dit wel zou gebeuren zou de kas van de bond namelijk snel 
uitgeput zijn, omdat de markt slecht was en er weinig werk was. Waarschijnlijk was het de opzet van 
de werkgeverscombinatie om zo de positie van de ANDB te verzwakken. Kuijper en Polak meenden van 
de nood een deugd te kunnen maken. Zij dachten dat ze door de schorsing de positie van de ANDB 
konden verstevigen. Wanneer de ANDB zijn activiteiten zou staken zou de tarief-regulerende functie 
van de bond ook weg vallen en dit zou volgens hen leiden tot prijsbederf. Om hieraan een einde te 
maken zouden de werkgevers de ANDB al snel op hun knieën smeken de schorsing ongedaan te maken. 

In feite ging het hier om een testcase die moest bepalen wie nu werkelijk de macht in handen had 
in de diamantindustrie, 'Wie zal de Amsterdamsche diamantindustrie beheerschen, de 
werkgeverscombinatie of de ANDB?'.62 Daarnaast speelde ook het persoonlijke conflict tussen de oude 
vrienden Polak en AJV secretaris Bram Loopuit hierbij weer een rol. Dit conflict was ontstaan ten tijde 
van de invoering van Nieuwe Koers en laaide nu weer op. De schorsing wekte namelijk grote woede op 
bij Bram Loopuit die zijn broer Jos en ook Dolf de Levita in zijn verontwaardiging meesleepte. 

Op 21 januari 1897, veel eerder dan ze gepland hadden, moesten Kuijper en Polak hun 
'werkweigering' opheffen, omdat deze niet het gewenste effect had. De werkgeverscombinatie wist zich 
buiten de 'regulerende' werking van de ANDB om aardig te handhaven en smeekte helemaal niet om 
opheffing van de schorsing. Bovendien begon men binnen de gelederen van de ANDB na verloop van 
tijd te twijfelen aan de effectiviteit van de schorsing en - veel erger nog - aan het voortbestaan van de 
ANDB. 

Met de opheffing van de schorsing hield de ruzie tussen Polak en Kuijper enerzijds en De Levita en 
Jos Loopuit anderzijds evenwel niet op. De twist leidde tot scheldkanonnades in De Sociaaldemokraat 
(het orgaan van de SDAP) en tot conflicten binnen de afdeling Amsterdam van de SDAP waarin ze alle 
vier actief waren. Niemand minder dan Troelstra probeerde deze ruzie te sussen. Met het oog op de 
komende Tweede Kamer- en Gemeenteraadsverkiezingen zag hij liever geen conflicten binnen het 
bestuur. Zijn acties hadden weinig effect en in mei 1897 zegde Polak zijn lidmaatschap van de afdeling 
Amsterdam van de SDAP op.63 

De sterke banden die tussen de ANDB en de SDAP bestonden hadden zowel positieve als negatieve 
gevolgen voor de SDAP. Enerzijds maakte de ANDB een groot aantal (joodse) arbeiders vertrouwd met 
de arbeidersbeweging en de sociaal-democratie. Hierdoor sloten velen van hen zich uiteindelijk aan bij 
de SDAP. Anderzijds zorgden de nauwe banden tussen SDAP en ANDB, die grotendeels berustten op 
de dubbelfuncties van een aantal van de leiders, er ook voor dat conflicten in de ene club meegenomen 
werden naar de andere. In 1897 betekende dit in concreto een grote ledenwinst voor de SDAP, maar 
tegelijkertijd droegen de conflicten in de leiding er toe bij dat de verkiezingsoverwinningen in district 
III niet zo groot waren als wel verwacht werd. 
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De SDAP en zijn joodse kiezers en leden in 1897 

'De districten waar de Joodsche arbeiders wonen zullen zeer zeker de meeste [stemmen] leveren', aldus 
Dolf de Levita in mei 1897.64 

Op 1 januari 1897 trad de kieswet van Van Houten in werking die het aantal stemgerechtigden 
onder arbeiders - zij het in beperkte mate - toe deed nemen. De wet onderscheidde een aantal 
categorieën kiezers waarvan de groep belastingbetalers, die 'vanzelf kiesrecht kregen (zij het dan dat ze 
zich nog wel in moesten laten schrijven als kiezer) de belangrijkste was. 65Een flink aantal mannelijke, 
joodse diamantbewerkers kreeg op deze basis kiesrecht. 

De SDAP, die in 1897 voor het eerst deelnam aan de verkiezingen en op succes hoopte nu 
kiesrechtuitbreiding had plaatsgevonden, besloot per district afdelingen op te richten om zo nauw 
mogelijk in contact te komen met de bewoners. Amsterdam was namelijk opgedeeld in negen 
kiesdistricten die elk een vertegenwoordiger naar de Tweede Kamer mochten sturen. In de kiesdistricten 
werden ook vertegenwoordigers voor de Gemeenteraad en de Provinciale Staten aangewezen.66 In district 
III - in Amsterdam Oost - waar veel joodse en niet-joodse diamantbewerkers woonden die kiesrecht 
hadden, kwam deze districtsafdeling onder voorzitterschap van Dolf de Levita te staan. Franc van der 
Goes werd voor dit district kandidaat gesteld voor de Tweede Kamerverkiezingen. In district IV, dat 
voor een groot deel overeenkwam met de oude jodenbuurt, werd Loopuit kandidaat gesteld. 

In de propaganda die voor Loopuit werd gemaakt in de SDAP verkiezingskrant Stemt Rood werd 
expliciet verwezen naar de joodse achtergrond van zowel de arbeiders in dit district als van kandidaat 
Loopuit.67 In een artikeltje van De Levita werd uiteengezet dat op steeds meer plaatsen in West- en 
Oost-Europa joodse arbeiders zich aangetrokken voelden tot de sociaal-democratische beweging en dat 
dit zeer verklaarbaar was vanuit de geschiedenis van vervolging en onderdrukking. De vrees voor een 
herhaling van de gruwelijkheden zat er volgens De Levita goed in, en niet ten onrechte, gezien de 
ontwikkelingen in Duitsland en Rusland. Vanuit deze achtergrond was het volgens hem goed te 
begrijpen dat veel joden ooit het liberalisme, dat door de Franse revolutie ontketend was, met vreugde 
begroetten. Uit dit liberalisme was nu het socialisme geëvolueerd - dat vrijheid voor de gehele mensheid 
voorspelde. Het was volgens De Levita 'Geen wonder dan ook dat de joodsche arbeiders, tot het besef 
van hun toestand gekomen en met zich omdragende die onbestemde vrees, eveneens het socialisme met 
vreugde begroeten'. 

Hij wees erop dat de meerderheid van de Amsterdamse afdeling van de SDAP uit joden bestond en 
'het is alsof een voorzienigheid het zoo beschikt heeft, dat de twee eminente grondvesters van het 
tegenwoordige socialisme (...) - Karl Marx en Ferdinand Lassalle - twee joden waren. Doch wat het 
socialisme voor het joodsche proletarendom aantrekkelijk maakt, is dat het er zijn oude schoone 
overleveringen van gelijkheid en naastenliefde, verjongd en gelouterd door de wetenschap er in 
terugvindt.' Het socialisme vervulde volgens De Levita de rol van de lang verwachte Messias en de 
nieuwe kiezers in IV, voor het grootste deel joden, moesten daarom hun stem uitbrengen op Jos Loopuit 
die zelf een joodse arbeider was en drie jaar lang de ziel van de Amsterdamse SDAP afdeling was 
geweest.68 

Het moet voor Loopuit een merkwaardige gewaarwording zijn geweest dat een parallel getrokken 
werd tussen zijn politieke overtuiging en de komst van de Messias. Hij, die door zijn harde leerschool 
in het bijzonder joodse onderwijs een hekel had gekregen aan alles wat met joodse godsdienst te maken 
had, werd nu met behulp van referenties aan deze godsdienst aangeprezen als de aangewezen sociaal
democratische kandidaat!69Voor de propaganda onder de joodse arbeiders in IV achtte men het blijkbaar 
nodig het hoe dan ook over deze boeg te gooien. In dezelfde Stemt Rood werd ook Van der Goes als 
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kandidaat voor district III aangeprezen. In dat stukje repte De Levita met geen woord over de joodse 
achtergrond van een groot aantal van de kiezers en Van der Goes werd simpelweg als de grote 
baanbreker voor de Nederlandse sociaal-democratie aangeprezen. 

Op 15 juni vonden de Tweede Kamerverkiezingen plaats en ofschoon district III, van de zeven 
kiesdistricten waar een SDAP'er kandidaat was gesteld de meeste stemmen leverde, was dit toch niet 
genoeg. Van de 1152 stemmen die in Amsterdam op de SDAP waren uitgebracht (dat is 13 % van het 
totaal aantal Amsterdamse stemmen) waren er 270, dat is 23% van het totaal, uitgebracht in district 
III.70 In IV waren er 150 stemmen op Jos Loopuit uitgebracht. De uitslag van de verkiezingen was dat 
Amsterdam geen sociaal-democratische kandidaat leverde voor de Tweede Kamer. Wellicht waren de 
verwachtingen te hoog gespannen geweest, vooral waar het district III betrof. 

Overigens vielen niet alleen de verkiezingsresultaten in het Amsterdamse district III tegen, in heel 
Nederland stelde het aantal op de SDAP uitgebrachte stemmen teleur.71 In de grote steden, vooral in 
Amsterdam en nog meer in Rotterdam, viel de uitslag extra tegen. De sociaal-democraten zelf weten de 
tegenslag in Amsterdam aan de grote invloed van de anarchisten rond de SB en de tegenwerking die 
SB'ers boden tijdens openbare vergaderingen.72 Erg aannemelijk is deze verklaring niet want in 
Rotterdam, waar de invloed van de anarchisten helemaal niet zo groot was, viel de uitslag nog het meest 
tegen.73 Meer voor de hand liggend zijn de verklaringen dat de SDAP nog niet genoeg voorbereid was 
op grote verkiezingsacties, en dat het voeren van campagnes in grootstedelijke districten moeilijker was 
dan in districten met veel kleine plaatsen. Nieuwe kiezers waren nog niet voldoende op de hoogte van 
de SDAP activiteiten en bovendien had een groot aantal nieuwe kiesgerechtigden zich helemaal niet als 
kiezer in laten schrijven en was dus niet naar de stembus gegaan.74 Van Zutphen schatte in 1897 het 
aantal niet-ingeschreven kiesgerechtigden in Amsterdam op 2000.75 

Enkele weken na de Tweede Kamerverkiezingen waren er Gemeenteraadsverkiezingen, toen vielen 
de verkiezingsresultaten voor de SDAP in het Amsterdamse district III wel bijzonder tegen: slechts 127 
stemmen werden uitgebracht op SDAP kandidaat Jan Fortuijn.76 Deze tegenvallende verkiezingsuitslag 
hangt nauw samen met het hierboven beschreven conflict binnen de ANDB tussen Polak en Kuijper 
aan de ene kant en Loopuit en De Levita aan de andere kant.77 Omdat alle bij het conflict betrokken 
ANDB bestuurders ook deel uitmaakten van het bestuur van de afdeling Amsterdam van de SDAP werd 
het conflict als vanzelfde SDAP binnen getrokken. Het conflict liep zo hoog op dat Polak, zoals gezegd, 
in mei 1897 zijn lidmaatschap van de afdeling Amsterdam van de SDAP had opgezegd. 

Dramatisch voor de SDAP was dat deze populaire leider van de diamanbewerkers zich vervolgens 
voor de Gemeenteraadsverkiezingen als onafhankelijk sociaal-democratisch kandidaat opstelde, nadat 
hij eerst was benaderd door de Radicalen om voor hen kandidaat te staan. Polak kreeg in de eerste 
verkiezingsronde 440 stemmen, bij herstemming moest hij uitkomen tegen de liberaal Jacobus Polak. 
(Om verkozen te kunnen worden was een absolute meerderheid vereist en vaak kwamen daarom de 
kandidaten die in de eerste ronde de meeste stemmen hadden gehaald in herstemming.) Henri Polak 
ontving bij zijn verkiezingscampagne alle steun van het de ANDB bestuur, dat ten tijde van de 
herstemming zelfs een verkiezingskrant uitgaf: Het Derde District™ Polak werd in deze krant ondermeer 
aangeprezen als voortreffelijk voorzitter van de ANDB. Over zijn joodse achtergrond en die van zijn 
potentiële kiezers werd met geen woord gerept, waarschijnlijk omdat zijn tegenkandidaat ook een jood 
was. Henri Polak kreeg bij deze herverkiezing 900 stemmen en viel aftegen Jacobus Polak die 1009 
stemmen kreeg.79 Hoewel het bestuur van de SDAP afdeling Amsterdam aanvankelijk des duivels was 
over Polaks solo actie, had het hem bij de herstemming wel gesteund en uit het relatief grote aantal 
stemmen dat Polak kreeg, putte het bestuur ook moed.80 
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Na het verkiezingsdebacle van 1897 besloot het bestuur van de SDAP om voorlopig niet meer aan 
verkiezingen deel te nemen en eerst de partijorganisatie op poten te zetten.81 

Naaisters, Sigarenmakers en de ABB 

Om de Amsterdamse sociaal-democratie te versterken werd in 1899 de ABB opgericht, waarin naast de 
ANDB ook Allen Een en de NISTB een belangrijke rol speelden. 

Voordat Allen Een met de Kleermakersbond fuseerde was het een NAS bond geweest, maar de bond 
dreef, samen met zijn bestuursters, steeds meer in de richting van de SDAP. In 1897 was nog geen enkel 
lid van Allen Een lid van de Amsterdamse afdeling van de SDAP, maar op een ledenlijst van deze 
afdeling uit 1902 of 1903 stonden veel namen van kaderleden uit de Naaistersbond.82 Zo werd Roosje 
Vos, net zoals zoveel vakbondsbestuurders en-leden overigens, pas lid van de SDAP nadat ze lid was 
geworden van de naaistersvereniging.83 Bovendien speelde ze een rol bij de totstandkoming van de ABB, 
waar Allen Een zich als een van de eerste bonden na de ANDB bij aansloot. Het doel van de ABB was 
om vanuit het samenwerkingsverband 'propaganda en agitatie op elk gebied der arbeidersbeweging te 
voeren'. De ABB moest de oprichting van organisaties in vakken waar nog geen (goede) organisatie 
bestonden stimuleren; de Bond wilde statistische gegevens verzamelen over de woon- werk- en 
organisatie-omstandigheden van de arbeiders en tenslotte wilde hij contacten onderhouden met 
bestuurdersbonden elders in Nederland.8 Om zijn doel te bereiken, organiseerde de bond 
vergaderingen, lezingen, voordrachten, cursussen en stelde het enquêtes in. Tijdens stakingen 
organiseerde de ABB boycot- en steunacties. In maart 1901 zou de ABB de Amsterdamse naaisters te 
hulp schieten bij een staking. 

Deze staking brak uit bij de firma De Smit en van Geldere in de Warmoestraat waar een halfjaar 
eerder een geslaagde, door de bond gesteunde, loonactie was gevoerd. Vrijwel alle naaisters bij dit atelier 
waren bondslid, en de twee meest fanatieke bondsleden waren de eigenaar van het atelier een doorn in 
het oog, vooral als zij op vrijdagmiddag voor zijn neus de bondscontributie kwamen innen. Toen deze 
twee naaisters, en drie anderen die weigerden voor een verlaagd stukloon te werken, ontslagen werden, 
legden alle dertig werkneemsters van het atelier hun werk neer. Zij werden bij hun staking gesteund 
door leden van andere bonden. Ze haalden geld op bij diamantfabrieken, bakkerijen en kantoren. Bij 
een diamantslijperij haalde een van de diamantbewerkers zelfs het Bondslied van Allen Een uit zijn zak 
en begon dat te zingen.85 De ABB stond garant voor een maand stakingsuitkeringen en riep winkeliers 
op de producten van De Smit en Van Geldere te boycotten.8 De staking duurde zeven weken en werd 
verloren. De werkgever weigerde de meisjes weer in dienst te nemen.87 

Net als de Naaistersbond dreef ook de NISTB steeds verder af van het NAS en schoof steeds meer 
op in de richting van de SDAP en de ABB. Successievelijk werden alle NISTB bestuurders lid van de 
SDAP.88 De NISTB, die in 1893 zelf het NAS had helpen oprichten, kwam in de laatste jaren van de 
negentiende eeuw steeds meer in conflict met het NAS. Binnen het NAS was de NISTB een van de 
grootste bonden en een bond die op vele punten van mening verschilde met de overige NAS leden. De 
NISTB was voor een meer gecentraliseerd bestuur, een beheerste stakingstactiek en voor overleg alvorens 
een staking werd uitgeroepen. Bovendien was de NISTB - in tegenstelling tot het NAS - voor sociale 
wetgeving.89 In 1900 brak een groot conflict uit tussen het NAS en de NISTB. Het NAS royeerde de 
NISTB als lid van de federatie, waarna een deel van de leden bij het NAS bleef en daar een aparte groep 
vormde die in 1901 De Tabaksbewerker ging uitgeven en zich in 1904 de Nederlandse Federatie van 
Sigarenmakers- en Tabaksbewerkers ging noemen. De NISTB was na 1900 niet langer een NAS bond. 

De Amsterdamse afdeling van de bond sloot zich aan bij de ABB en landelijk zou de NISTB aan de 
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wieg staan van de moderne vakfederatie die in 1906 zou worden opgericht: het Nederlands Verbond van 

Vakverenigingen ( N W ) . 
De ANDB, Allen Een en de NISTB waren alledrie actieve ABB leden. Via de cursussen, lezingen en 

acties van de ABB kwamen de leden van deze aangesloten vakbonden meer in contact met de sociaal
democratische beweging. 

Tot slot 

In de tweede helft van de jaren negentig vonden steeds meer joodse arbeiders hun weg naar de algemene 
vakbonden die, voor zover is na te gaan - bij hun activiteiten waar mogelijk rekening probeerden te 
houden met de joodse kalender en antisemitisme in hun vak probeerden te bestrijden. Niet alle joodse 
arbeiders die zich bij een algemene vakbond aansloten zullen onmiddellijk sociaal-democratisch zijn 
geworden, maar een aantal voorvrouwen en -mannen deden dat zeker wel. De vrees die de oprichters 
van Betsalel leidde, namelijk dat alle joodse arbeiders sociaal-democratisch en daarmee goddeloos zouden 
worden, was daarom niet geheel ongegrond. Toch blijkt uit het feit dat de algemene bonden rekening 
hielden met de joodse kalender, dat e.e.a. elkaar niet uit hoefde te sluiten. Het is natuurlijk heel goed 
mogelijk dat het hier voornamelijk ging om mensen zoals de hierboven geciteerde sigarenmaker, die niet 
meer geloofde, maar uit traditie het Loofhuttenfeest in familiekring doorbracht. De stelling kan 
bovendien ook andersom geformuleerd worden: omdat veel joodse arbeiders steeds minder aan het 
geloof gingen hechten, sloten ze zich aan bij vakbonden die niet wars waren van het sociaal
democratische gedachtengoed. Het meest waarschijnlijke is dat het hier om een wisselwerking gaat: wie 
minder aan het geloof begon te hechten werd lid van een arbeidersorganisatie en wie lid werd van een 
arbeidersorganisatie ging steeds minder aan het geloof hechten. 

Joodse arbeiders werden niet alleen lid van vakbonden, ook de SDAP telde veel joodse leden en nog 
meer joodse stemmers. Deze steun van de joodse arbeiders gold echter niet in alle gevallen specifiek de 
partij, maar meer de voormannen van die partij. Dat een joodse familieruzie, die van de ANDB naar 
de SDAP oversloeg, de uitslagen van de Gemeenteraadsverkiezingen in 1897 voor de SDAP negatief 
beïnvloedde is typerend voor deze situatie. Vele joodse kiezers bleken niet loyaal aan de partij, maar aan 
een persoon: 'hun' (joodse) diamantarbeiders-organisator Henri Polak. Pas wanneer dat niet meer het 
geval zou zijn, waren ze echte, geïntegreerde sociaal-democraten geworden. 
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6. Gezamenlijk georganiseerd, maar ook echt geïntegreerd? 

'Wij komen uit Negen maar hebben niets op de Joden tegen' ' 

Steeds meer joodse arbeiders werden lid van de ANDB en de SDAP. Ondanks deze (ogenschijnlijk) 
snelle integratie van de joodse arbeiders in de algemene arbeidersbeweging, waren er hier en daar binnen 
de organisaties problemen tussen joden en niet joden. In de ANDB heerste in 1900 volgens Polak een 
'ware pestgeest', die onder meer tot uiting kwam in conflicten tussen joodse en niet-joodse slijpers. 

In 1902 zou de SDAP een verkiezingszege behalen, mede dankzij joodse stemmers. Maar ook in deze 
partij bleek tijdens de voorbereidingen voor de verkiezingen dat de verschillen tussen joodse en niet-
joodse leden en potentiële stemmers nog door velen als probleem werden ervaren. Nu een flink deel van 
de joodse arbeiders zich had aangesloten bij een algemene beweging wordt de vraag hoe binnen de 
organisaties de verhouding tussen joodse en niet-joodse arbeiders was, steeds interessanter. Wannneer 
deze niet in alle gevallen even goed was, zou dit consequenties kunnen hebben voor de integratie in de 
algemene beweging en voor de ontwikkeling van de aparte joodse arbeidersorganisaties. 

Het klimaat binnen de ANDB in 1900: 'een ware pestgeest?' 

Begin 1898 waren de 'wilde jaren' van de ANDB voorbij. Er waren geen opmerkelijke ontwikkelingen 
in de industrie en er werd progressieve contributieheffing ingevoerd. Bovendien werd een bode 
aangesteld om de contributie te innen, hetgeen de contributie-afdracht sterk verbeterde. De ANDB 
versterkte zijn positie verder toen in 1899 de klovers, de aristocraten binnen het vak die het lange tijd 
niet nodig achtten zich te organiseren, zich aansloten bij de ANDB. 

De rust duurde evenwel niet lang. Polak, die zich na zijn verzoening met het Dagelijks Bestuur van 
de Amsterdamse afdeling van de SDAP steeds meer ging inzetten voor dit bestuur, eerst als lid (1898), 
toen als tweede secretaris (1899) en uiteindelijk als voorzitter (1900), wilde nu ook meer expliciet de 
leden van de ANDB tot sociaal-democraten maken. Daartoe moest artikel twee van de ANDB-statuten 
afgeschaft worden: dat bepaalde immers dat het bondsbestuur van de ANDB politiek neutraal was. 
Tegen Polaks plannen om het neutraliteitsbeginsel af te schaffen kwam in de zomer van 1899 protest 
van anarchistische zijde. De ANDB-leden die het met de afschaffing niet eens waren scheidden zich af 
van de ANDB en vormden in juni 1899 de Vrije Organisatie van Diamantbewerkers (VOD), die door 
Domela Nieuwenhuis gesteund werd.2 Volgens Polak waren het vooral de niet-joodse briljantslijpers die 
zich aangetrokken voelden tot de VOD, omdat zij vaak Socialistenbonders (de Socialisten Bond was de 
opvolger van de SDB) waren en geen SDAP aanhangers.3 Polak trad hard op tegen de dissidenten. Hij 
stelde ze gelijk aan ongeorganiseerden en volgens de afspraak die eind 1895 gemaakt was konden 
ongeorganiseerden geen werk krijgen op fabrieken waar georganiseerde diamantbewerkers werkten. In 
feite kwam het erop neer dat VOD'ers zo nergens werk konden krijgen. Polak werd om deze actie scherp 
bekritiseerd in vakbondskringen. De stemming binnen de ANDB werd er niet beter op toen ook nog 
een hevige crisis uitbrak in de diamantindustrie. 

Eind 1899 stokte de toevoer van ruwe diamant als gevolg van de Boerenoorlog in Zuid-Afrika. De 
productie kwam voor een groot deel stil te liggen en in januari 1900 waren maar liefst 3000 
diamantbewerkers werkloos. Polak weigerde om de werklozen te ondersteunen uit de weerstandskas, 
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omdat hij een groot arbeidsconflict vreesde zo gauw de oorlog zou zijn afgelopen en hij het geld niet 
voor oneigenlijke doelen wilde gebruiken. 

Van de diamantbewerkers die nog werk hadden, waren het vooral de niet-joodse eigenkostenwerkers 
die het meest getroffen werden. Zij kregen te maken met steeds hogere bedrijfskosten, vooral van steeds 
stijgende boortprijzen. Boort was poeder dat gebruikt werd om de diamanten te slijpen. Het was 
diamantslijpsel, dus wanneer de prijs van de diamanten omhoog ging door stagnerende toevoer, werd 
ook het boort duurder. Uit protest tegen de stijgende bedrijfskosten en omdat ze vonden dat Polak te 
weinig voor ze deed, betaalden veel ANDB-leden geen contributie meer en zo werden 212 wanbetalers 
geroyeerd in mei 1900.4 Medio 1900 ging het weer iets beter in de diamantindustrie, er was iets meer 
toevoer van ruwe diamant, maar de eigenkostenwerkers waren nog steeds slecht af. Om de 
eigenkostenwerkers te verzekeren van een gegarandeerd inkomen, eiste de ANDB voor hen een 
minimumloon van de werkgevers. De AJV wilde aan deze eis niet voldoen en zo werd op 7 augustus 
1900 een algemene staking afgekondigd, ondanks het feit dat de weerstandskas door de wanbetalers en 
de slechte situatie in de diamant al behoorlijk leeg was en ondanks het feit dat een flink deel van de 
leden niets voelde voor een staking. 

De staking, die zes weken duurde en waaraan de joodse vastgeldwerkers uit solidariteit mee deden, 
eindigde met een compromis. Er werd een boorttabel ontwikkeld die vastlegde welke kosten voor de 
juwelier waren en welke voor de eigenkostenwerker. Ondanks het feit dat deze boorttabel de 
eigenkosten-werkers voordeel opleverde waren toch veel niet-joodse eigenkostenwerkers ontevreden. Het 
compromis werd door velen als een nederlaag beschouwd en de ontevredenen vonden dat de ANDB niet 
genoeg voor hen had gedaan. Polak vond dat er een 'ware pestgeest' binnen de ANDB heerste, vooral 
onder de niet-joodse leden.5 Volgens Polak lag dit vooral aan de slechte invloed die de VOD vooral op 
hen had6, meer voor de hand liggend is de verklaring dat juist zij eigenkostenwerkers waren en het waren 
de eigenkostenwerkers die er het slechtst aan toe waren. Dat de situatie nijpend was blijkt uit het feit 
dat er eind 1900 maar liefst 1500 leden geroyeerd werden die een contributieschuld van meer dan 10 
weken hadden.7 

Polak zag in de situatie voldoende aanleiding om onder de kop 'Waarschuwing' een artikel in het 
Weekblad te schrijven waarin nu eens de joodse ANDB-leden werden geprezen om hun goede 
lidmaatschap, terwijl de niet-joodse leden moesten lezen dat zij verworden waren tot het minder goede 
deel van de leden. Polak klaagde dat veel (natuurlijk niet alle) niet-joodse leden hun contributie niet 
langer betaalden, terwijl veel joodse leden nu eindelijk wel trouw afdroegen8 'Hoe onaangenaam, hoe 
ellendig zelfs dat ook moge zijn, de bondsleden te moeten verdeelen in twee helften, naar ras, naar 
godsdienst- het is nu eenmaal niet anders; het moet, zal er eindelijk klaarheid komen, zal eindelijk de 
mogelijkheid geschapen worden om onze organisatie te trekken uit het moeras waarin zij geraakt is. En 
men bedenke wel: niet ik maak die zeer ongewenschte onderscheiding, doch de omstandigheden hebben 
haar geschapen'.9 

Dat Polak niet de enige was die de tweespalt opmerkte, maar dat er ook leden waren die het gevaar 
van deze situatie inzagen, blijkt uit een open brief van D. Elion aan bondsbestuurder M.H. van Campen 
in Het Weekblad. Van Campen, die al enige tijd bezig was in Het Weekblad te pleiten voor 
Bondsingrijpen ten behoeve van joodse leden die niet op zaterdag wilden werken, werkte volgens Elion 
mee aan een verwijding van de kloof: 'Nu kan en zal het U niet onbekend zijn dat er een even 
noodlottige en voor den ANDB zeer gevaarlijke klove bestaat tusschen twee groepen diamantbewerkers, 
te weten de Joden en Christenen: het is een bekend feit, dat het percentage geroyeerden, wanbetalers 
en "ontevredenen" onder onze Christen-vakgenooten het grootst is. Of dit een uiting is van anti
semitisme, dan wel het gevolg van minder gunstige conditiën waaronder een groot deel van de bedoelde 
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vakgenooten werkt, of dat er een andere oorzaak voor is, doet hier weinig ter zake: het is een feit en wij 
hebben er rekening mee te houden'. Elion vond het onverstandig dat Van Campen juist nu de ANDB 
vroeg om specifiek iets voor de joodse leden te doen. 'Met al de kracht waarover uw pen beschikt, maakt 
ge propaganda voor de idee dat de bond, zoo nodig "met de kracht van wapenen" zal optreden om te 
zorgen dat orthodoxe Joden in de gelegenheid worden gesteld tot inachtneming van den Joodschen 
rustdag. Dit beteekent, dat de ANDB zijn geld, tijd en kracht zal besteden voor speciaal Joodsche 
belangen (...) Zouden de niet-Joodsche diamantbewerkers dan geen gelijk hebben als ze zeiden: "laat 
de bond liever zorgen dat we wat meer verdienen, laten de Joden zelf opkomen voor hunne 
godsdienstige belangen, wij verdommen het daarvoor onze contributie te betalen'".10 Zoals we later 
zullen zien viel het met de afkeer van niet-joodse zijde voor acties ten behoeve van de zaterdagrust wel 
mee, het waren vooral een paar a-religieuze joodse leden die bezwaar hadden tegen ANDB ingrijpen 
voor de zaterdagrust. Dat neemt niet weg dat de stemming waar Elion gewag van maakt overeenkomt 
met die waar Polak voor waarschuwde. 

In de loop van 1901 kwam er enige verbetering in de situatie in de diamantindustrie en ook met de 
bond ging het beter. Er kwamen gunstige terugbetalingsregelingen die het geroyeerden mogelijk 
maakten weer lid te worden. Fabrieken waar veel wanbetalers en geroyeerden werkten werden door 
bondsleden bezocht en het moreel van de leden werd verder opgepept door elke week in het Weekblad-
een kroniek te publiceren waarin geslaagde loonacties werden vermeld. Bij het gros van de bondsleden 
raakte in de loop van 1901 het vertrouwen in de bond weer hersteld." Er vond in 1901 binnen de 
ANDB ook een aantal bestuurlijke veranderingen plaats: de zelfstandige afdelingen werden omgevormd 
tot negen vakgroepen, die niet langer een eigen bestuur hadden. In plaats daarvan kwam een bondsraad 
tot stand, waarin de vertegenwoordigers van de verschillende vakgroepen plaats namen. 

De gereorganiseerde en weer enigszins versterkte bond stond begin 1902 een zware vuurdoop te 
wachten: een drie maanden durende algemene uitsluiting. Officieel vormde een conflict met de firma 
van Abraham Asscher de aanleiding tot deze algemene uitsluiting, maar eigenlijk kwam het erop neer 
dat de AJV dit conflict met graagte aangreep om de regeling van het verplichte bondslidmaatschap op 
te heffen. Sinds de staking van eind september 1895 bestond de regel dat georganiseerde slijpers niet op 
een fabriek mochten samenwerken met ongeorganiseerde diamantslijpers. In feite kwam dit neer op een 
verplicht bondslidmaatschap en daar wilde de AJV vanaf. Hier kon het ANDB bestuur niet akkoord 
mee gaan en zo werden met ingang van 2 januari 1902 alle georganiseerde diamantbewerkers de toegang 
tot de fabrieken geweigerd. 

De uitsluiting zou drie maanden duren, en werd door de steun uit binnen- en buitenland, en de 
uitgifte van obligaties een succes voor de ANDB.12 Zoals zo vaak kwam de ANDB versterkt uit de strijd 
tevoorschijn en in de korte periode van rust die volgde kon een aantal zaken geregeld worden. 

De ANDB en de zaterdagrust 

Sinds juni 1901 was binnen de ANDB een discussie gaande over het al dan niet ingrijpen van de bond 
ten behoeve van de handhaving van de sabbatrust. Volgens velen werden steeds meer joodse arbeiders 
die voor joodse bazen werkten gedwongen op zaterdag te werken omdat de bazen de zondag als rustdag 
instelden. De directe aanleiding om in 1901 de zaterdagrust ter discussie te stellen, was het plan van 
Polak om samen met de zogenaamde 'zusterorganisaties' - St. Eduardus, Patrimonium en Betsalel - een 
federatief verband te vormen.13 Om dit federatief verband te kunnen vormen moest aan het belangrijkste 
programmapunt van Betsalel, de handhaving van de zaterdagsrust, enige aandacht geschonken worden. 
Overigens kwam een voorlopige federatie in mei 1901 al tot stand. 
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Het interessante aan de discussie over zaterdagrust is, dat het een van de weinige kwesties was waarin 
het bestuur en de leden van de ANDB stelling moesten nemen ten aanzien van specifiek joodse, aan 
religieuze tradities gekoppelde, belangen. Centraal in de discussie stond de vraag of het de taak van een 
'neutrale' vakbond was om zich in te zetten voor de religieuze belangen van zijn leden. De discussie werd 
aangezwengeld door het orthodox-joodse bondslid M.H. van Campen (de latere literator), die een goede 
vriend was van Polak. Van Campen ondernam zijn acties overigens in goed overleg met Betsalel.14 Het 
eerste artikel van Van Campen verscheen op 14 juni. Hij schreef daarin dat het handhaven van de 
sabbatrust niet alleen een godsdienstige kwestie was, maar ook een sociale en economische.15 Als een baas 
niet bereid was de rustdag op zaterdag vast te stellen en in plaats daarvan de rustdag op zondag hield, 
dan moesten de joodse arbeiders wel op zaterdag werken om nog van voldoende inkomen verzekerd te 
zijn. De keus om op zaterdag rustdag te kunnen houden betekende gewetensvrijheid voor de joodse 
arbeiders, en dit grote goed hoorde volgens Van Campen zeker bij de 'stoffelijke en zedelijke' belangen 
die de ANDB wilde verdedigen. 

Polak ging aanvankelijk niet in op Van Campens voorstellen. Hij schreef in het Weekblad wel een 
stukje waarin hij zijn bezorgdheid uitsprak over de tendens dat op joodse fabrieken steeds meer vrijdag 
de hele dag werd gewerkt, om dan op zondag een halve middag vrij te hebben.10 Het bezwaar hiertegen 
was - volgens Polak - dat de diamantbewerkers dan een te korte aaneengesloten periode van rust hadden: 
namelijk maar een dag. (Normaal gesproken hadden de werknemers op een joodse fabriek anderhalve 
dag vrij: vrijdagmiddag en zaterdag). Dat de sabbatrust geschonden werd door deze gewoonte, noemde 
Polak niet. Van Campen schreef in een persoonlijke brief aan Polak dat hij de indruk had deze zijn stuk 
geschreven had 'op aandringen of onder invloed - indien dat mogelijk is - van den voorzitter van 
"Betsalel"'.17 Polak had volgens hem het stukje geschreven om de zaak te sussen, zonder dat hij werkelijk 
van plan was om iets aan de kwestie te doen. Van Campen betreurde dat, want zijn persoonlijke doel 
om 'bij de orthodoxe joden betere begrippen omtrent socialisme en vakbeweging langzaam te doen 
ingang vinden' zou dan verder verwijderd raken dan ooit. 

Uiteindelijk reageerde Polak in het Weekblad van 13 september voorzichtig instemmend op het 
voorstel van Van Campen. Lang had hij getwijfeld of het hier wel ging om het regelen en bewaken van 
arbeidsvoorwaarden, en of het hier niet ging om ongewenste bemoeienissen met de 'inwendige 
regelingen van het bedrijf. Hij had geconcludeerd dat de dwang om op zaterdag te moeten werken 
gelijk stond aan de gewetensdwang die soms werd uitgeoefend op arbeiders om hun lidmaatschap van 
de bond op te zeggen. Ook dat had strikt genomen niets met arbeidsvoorwaarden te maken, en toch 
ondernam de ANDB in zulke gevallen actie. Dat moest nu ook gebeuren in de sabbatkwestie, maar 'met 
veel beleid en voorzichtigheid'. Er moest eerst een enquête gehouden worden onder de leden en van dat 
onderzoek zou afhangen of en zo ja hoe verder opgetreden zou worden. 

Tijdens de algemene ANDB jaarvergadering die op 16 september 1901 werd gehouden, kwam er 
veel kritiek op Polaks voorstel. Monne de Miranda, de voorzitter van de Briljantslijpersknechts-
Vereeniging SNV, stond op het standpunt dat het hier helemaal niet om arbeidsvoorwaarden ging, en 
dat wanneer de bond de rechten van joodse arbeiders die niet op zaterdag wilden werken verdedigde, 
hetzelfde moest gelden voor de rechten van niet-joden die op zondag moesten werken en van sociaal
democraten die op 1 mei vrij wilden.18. De Miranda was trouwens helemaal geen voorstander van een 
federatief verband met Betsalel, omdat deze bond volgens hem ook niet-religieuze leden aannam, alleen 
om de ANDB dwars te zitten." In een later verschenen stuk in het Weekblad meldde De Miranda 
bovendien dat het een zinloze ondernemening zou zijn omdat 'zoowel werknemers als -gevers meer en 
meer het geloof hunner voorvaderen ontrouw worden, de godsdienstvoorschriften meer en meer 
verwaarlozen, zelfs als ze niet werken op Zaterdag. Het is een overbekend feit, dat vooral in de laatste 
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jaren het jodendom hier ter stede betrekkelijk gesproken een achterwaartsche beweging maakt. Dat ziet 
de geestelijkheid met ongerustheid, de waar-gelovige met weemoed.' De ANDB kon doen wat hij wilde, 
het zou niet helpen om deze stroom te keren, aldus De Miranda. 

Ook Carl Hester, de (niet-joodse) voorzitter van de Briljantverstellersvereeniging, sprak zich tijdens 
de jaarvergadering uit tegen Polaks voorstel. Hij vond dat er binnen de bond te voorzichtig 
omgesprongen werd met gemoedsbezwaren.21 In een later artikel in het Weekblad voegde hij hier nog 
aan toe dat gemoedsbezwaren en godsdienstige principes ondergeschikt moesten zijn en geen rol 
mochten spelen in een algemene bond als de ANDB, zeker niet wanneer deze principes slechts een deel 
van de leden interesseerde.22 Volgens Hester paste het orthodox streven van gelovige joden 'als ieder 
ander streven van dien aard, niet meer (...) in de moderne Maatschappij'. 

Het bleef enige tijd stil rondom de zaterdagrust-kwestie, tot dat op 20 juni 1902 de oprichting van 
de 'commissie inzake zaterdagwerk' werd aangekondigd in het Weekblad. Er werden lijsten uitgedeeld 
waarop voorstanders van ingrijpen hun handtekening konden zetten. Maar liefst 1700 van de 7489 
ANDB-leden zetten hun handtekening.23 

Direct na het uitschrijven van de enquête had het hoofdbestuur van de ANDB een vergadering met het 
bestuur van Betsalel over de mogelijkheden om in deze kwestie samen te werken. De gezamenlijk 
vergadering werd afgesloten met de opdracht van het Hoofdbestuur van de ANDB aan het Dagelijks 
bestuur om stappen te ondernemen.24 Op de zesde algemene jaarvergadering van de ANDB (die van 29 
december 1902 tot 2 januari 1903 gehouden werd) werd op verzoek van de vertegenwoordiger van 
Betsalel de volgende motie ter stemming gebracht: 'De 6e algemene jaarvergadering besluit het 
bondsbestuur op te dragen, zooveel mogelijk overleg te plegen met de werkgevers, ten einde te 
voorkomen dat werklieden, die daartegen gemoedsbezwaren hebben, worden genoodzaakt op hunne 
godsdienstige rust- en feestdagen te werken.25 Na wat heen en weer gepraat werd de motie met 27 
stemmen voor en zes tegen aangenomen. 

De motie die werd aangenomen blonk niet uit door dadendrang en tijdens de vergadering had Polak 
al gezegd dat het niet mogelijk zou zijn de werkgever te dwingen in een bepaalde richting, maar de 
ANDB kon wel 'bemiddelend optreden'.27 In de praktijk zou het erop neer komen dat de ANDB niet 
veel deed om de zaterdagrust te handhaven. Toch was Parsser (de vertegenwoordiger van Betsalel) 
tevreden, hij bracht namens zijn bond dank uit aan de vergadering en sprak de wens uit dat de 
verhouding tussen de ANDB en Betsalel steeds zo goed mocht blijven als hij nu was.28 

Joodse en niet-joodse 'kiezers-kwekers' in de SDAP 

Omdat bij verkiezingen de sociaal-democratische kandidaat in kiesdistrict III vaak net te weinig 
stemmen haalde, werd op initiatief van Polak op 21 januari 1899 de Arbeiders-KiesvereenigingDistrict 
///opgericht. Het doel van de Kiesvereeniging was kiezers te winnen voor de SDAP. Officieel stond de 
Kiesvereeniging los van de SDAP, maar ze koos wel het partijprogramma van de SDAP als 

29 

uitgangspunt. 
Vrij snel na de oprichting van de Arbeiders-Kiesvereeniging District IlP0 vonden (in juli 1899) 

Gemeenteraadsverkiezingen plaats, waarvoor Henri Polak en Pieter Lodewijk Tak kandidaat werden 
gesteld.31 Er werd veel tijd en geld, dat voor het grootste deel afkomstig was van de ANDB,32 

geïnvesteerd in de verkiezingscampagne, maar weer lukte het niet om een SDAP afgevaardigde naar de 
Gemeenteraad te sturen. In de eerste ronde miste Polak de zetel op een haar na. Tak viel in eerste ronde 
af. In de tweede ronde moest Polak het afleggen tegen zijn tegenkandidaat, de liberaal Van Nierop. Met 
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47,9% van de stemmen verloor Polak de herstemming.33 In district IV stonden De Levita en Van 
Zutphen kandidaat, zij haalden bij lange na niet genoeg stemmen om in herstemming te komen.34 

Na het verlies van de verkiezingen besloot de SDAP tot 'kiezers-kweek' over te gaan, dat wil zeggen 
zoveel mogelijk mensen die wèl in aanmerking kwamen voor kiesrecht maar er geen gebruik van 
maakten, aan te sporen zich op de kieslijsten te laten plaatsen. District III was wat SDAP aanhang betrof 
een overwegend joods district. In 1898 had de SDAP afdeling Amsterdam 266 leden, waarvan er 150 
joods en 116 niet-joods waren. Het grootste deel van de joodse leden woonde in district III.35 Joden 
vormden niet alleen de meerderheid van de SDAP-leden in III, ook in het bestuur van Arbeiders-
Kiesvereeniging District IIIspeelden joden een grote rol. In 1900 waren zowel de voorzitter, Monne de 
Miranda, als de secretaris, S. de Vries Azn, joden. De bestuurders van de Arbeiders-Kiesvereeniging 
District III waren zich er van bewust dat ook een groot deel van de potentiële kiezers in district III joden 
waren. Toen in 1901 besloten werd ten behoeve van de kiezers-kweekactie advertenties te plaatsen in 
verschillende bladen, werd daarom besloten onder meer een advertentie in het NlWte zetten.36 Naast 
de potentiële joodse kiezers moesten echter ook de niet-joodse kiezers in district III bereikt worden. 

Tijdens de vergaderingen ter voorbereiding van de kiezers-kweekacties, waarvan huis aan huis 
bezoeken een belangrijk onderdeel vormden, bleek dat de bestuurders van de kiesvereniging problemen 
voorzagen als joodse SDAP'ers bij niet-joden langs de deur zouden gaan. Men was bang dat niet-joden 
zich niet aangetrokken zouden voelen tot een partij waarvan zoveel joden lid waren. Omdat de 
bestuursleden zelf in district III woonden en van de verhoudingen tussen joden en niet-joden redelijk 
op de hoogte waren, was de vrees die werd uitgesproken waarschijnlijk niet geheel ongegrond. In de 
bestuursvergadering van 4 maart 1901 werd besloten dat de joodse leden van het bestuur het huisbezoek 
onder joodse kiezers zouden organiseren, terwijl de tweede secretaris, de niet-joodse Jan Ceton, 'voor 
de christenkiezers [zou] zorgen'.37 

In juni van dat jaar kwam men tijdens een huishoudelijke vergadering van de Kiesvereeniging op 
deze kwestie terug.38 Omdat er toch al veel moeite werd ondervonden bij het ronselen van niet-joodse 
kiezers werd 'sterk aanbevolen bij Christenen zulks [d.w.z. huisbezoek k.h.] door dito te laten doen.' Dat 
was echter nog niet voldoende. Om de blijkbaar halsstarrig geachte niet-joodse kiezers te vermurwen 
moest men, ook van de christelijke huis-aan-huisbezoekers 'niet de eerste de beste te nemen', in 
aanmerking kwamen alleen 'zij welke goed ter tale zijn'. Een van de aanwezigen vond het strikt 
gescheiden huis-aan-huisbezoek niet zinvol. Hij vond dat het 'antisemitische' geheel ondervangen kon 
worden door de huisbezoeken af te laten leggen door een joodse en een niet-joodse spreker.39 Er werd 
over deze kwestie geen beslissing genomen. De voorzitter beloofde van een en ander nota te nemen als 
hij de ledenlijsten ter hand nam om geschikte kandidaten uit te kiezen. Op deze zaak kwam men later 
niet meer terug. 

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen die in nog in dezelfde maand juni gehouden werden, moest 
Polak in district III uitkomen tegen de liberaal Den Hertog. Polak verloor bij de herstemming.40 In juli 
kreeg Polak nog een keer een kans om verkozen te worden, ditmaal stond hij kandidaat voor de 
Gemeenteraad. P.L. Tak was de tweede kandidaat voor district III. Tijdens deze verkiezingen sloten de 
overige (confessionele, liberale en radicale) partijen een verbond om de zittende raadsleden herkozen te 
krijgen. Meer dan ooit werden de verkiezingen nu bepaald door de keus voor of tegen de sociaal
democraten. ' Opnieuw moesten de sociaal-democraten zich neerleggen bij verlies: in de herstemming 
verloren Polak en Tak het van de vrijzinnig-democraat42 Spakier en de liberaal Roelvink.43 Het was in 
district III ondanks de kiezers-kweek niet gelukt de verkiezingen te winnen. In district IV, waar in 1897 
nog ruim 35% van alle joodse Amsterdamse SDAP leden44 woonde, was de situatie allerwanhopigst: de 
sociaal-democratische kandidaten Loopuit en De Levita haalden allebei ongeveer 20% van het totaal 
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aantal stemmen dat hun liberale tegenstanders wisten binnen te halen. 5 In de kringen van de meer 
traditioneel levende joden kreeg de SDAP weinig voet aan de grond. 

Landelijk ging het met de SDAP inmiddels beter. Het totaal aantal op de SDAP uitgebrachte 
stemmen was van 13.000 in 1897 gestegen tot 37.000 in 1901. In de Tweede Kamer zaten nu 6 sociaal
democraten.46 Ook met de Arbeiders-Kiesvereeniging District III ging het beter, in 1901 had de 
vereniging 300 leden, tegenover 150 leden in 1900, zo stelde het bestuur in zijn jaarverslag over 1901 
vast.47 Maar, zo werd er aan toegevoegd, deze leden kwamen wel uit een erg beperkt aantal beroepen: 
onder de 300 leden bevonden zich maar liefst 187 diamantbewerkers, 15 onderwijzers, 6 journalisten 
en 6 sigarenmakers en van de overige beroepen waren er maar 1 tot 3 leden per beroep. 8 Het bestuur 
van de Arbeiders-Kiesvereeniging District III nam zich voor meer leden in andere beroepen te werven en 
bereidde zich voor op de verkiezingen die in 1902 zouden gaan plaatsvinden. 

1902: Verkiezingszeges in District III 

De eerste verkiezingen die in 1902 plaatsvonden waren tussentijdse kamerverkiezingen in district IX, 
die uitgeroepen werden omdat C. Lely, die tot dan toe de liberale afgevaardigde van dit district was, tot 
gouverneur van Suriname was benoemd. Omdat Troelstra bij de voorlaatste kamerverkiezingen zijn zetel 
voor Tietjerkeradeel had verloren, besloot de SDAP hem kandidaat te stellen. Op 11 september vond 
de eerste ronde plaats. Troelstra haalde beduidend meer stemmen dan de andere kandidaten, maar niet 
genoeg voor de absolute meerderheid en zo kwam hij in herstemming. Zijn tegenkandidaat was de 
antirevolutionair Bijleveld. Van alle kanten steunden de SDAP-leden de leden van Arbeiders-
Kiesvereeniging 'Vooruit' uit district IX. Dat men in het overwegend niet-joodse district IX nog veel 
huiveriger was dan in district III om joodse SDAP'ers op pad te sturen om propaganda te maken, blijkt 
uit de memoires van Sam de Wolff. Deze herinnerde zich hoe een groep joodse socialisten uit district 
III naar IX kwamen om daar hun diensten aan te bieden voor het huis-aan-huisbezoek. Een aantal 
bestuurders van SDAP-kiesdistrict IX sloeg deze hulp af, uit angst dat de joodse SDAP'ers de potentiële 
niet-joodse kiezers eerder zouden wegjagen dan aan zich zouden binden. Een aantal joodse socialisten 
reageerde verontwaardigd op de manier waarop hun hulp werd afgeslagen. De secretaris van district IX 
kreeg van een van hen het advies om bij de volgende 1 mei betoging, als elke afdeling met een eigen 
vaandel rond zou lopen, speciaal voor IX een bord te maken met daarop de tekst: 'Wij komen uit 
Negen, maar hebben niets op de Joden tegen'. 

Of het nu met of zonder hulp van joodse socialisten gebeurde, men was ervan overtuigd dat Troelstra 
in IX zou winnen. Het was echter Bijleveld die in de tweede ronde won: hij kreeg 3330 stemmen, terwijl 
Troelstra er 3231 kreeg.50 Nu moest geprobeerd worden Troelstra op een andere manier weer de Kamer 
in te helpen. De gelegenheid hiertoe deed zich in december voor. In verband met het overlijden van de 
liberaal Den Hertog, die voor district III de afgevaardigde voor zowel de Tweede Kamer als de 
Gemeenteraad was, werden in dit district in de laatste maand van 1902 eerst Kamerverkiezingen en later 
Gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Polak, die zich voor de Kamerverkiezingen opnieuw kandidaat 
had gesteld en nu een bijzonder grote kans maakte, werd door de bestuursleden van de Arbeiders-
Kiesvereeniging District III benaderd met de vraag om afstand te doen van zijn kandidatuur, zodat 
Troelstra kandidaat gesteld kon worden.51 Troelstra had immers in 1901 zijn zetel verloren. Polak gaf, 
met pijn in zijn hart, aan het verzoek gehoor. 52In de huishoudelijke vergadering van 6 november werd 
een brief van Polak voorgelezen waarin hij er voor pleitte met het oog op het partijbelang Troelstra te 
kandideren. De vergadering begreep dat het moeilijk was voor Polak 'om te ruimen, en dat wel in een 
district zoo druk door hem bewerkt, waar aan hij door zoovele herinneringen verbonden was'.53Polak 
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was door zijn voorzitterschap van de ANDB en het grote aantal diamantbewerkers in III 
hoogstwaarschijnlijk de meest populaire kandidaat in dat district, vooral onder de joodse kiezers. 
Daarom stelde het bestuur voor bij de verkiezingscampagnes vooral het joodse deel van district III te 
bewerken: 'daar er alligt ontstemming kan heerschen over 't niet stellen van Polak'.54 Polak zelf werd 
gevraagd een manifest te schrijven waarin hij uitlegde waarom hij zich terug trok en waarom mensen 
nu op Troelstra moesten stemmen.55 Polak gaf aan deze wens gehoor en schreef een artikel met 
dergelijke strekking in Het Derde District, het verkiezingsblad van de Arbeiders-Kiesvereeniging in District 
III.56 

De Kamerverkiezingen van 1902 werden een vuurproef voor district III. De grote vraag was of de 
SDAP kiezers in dat district, die voor een groot deel bestonden uit joodse diamantbewerkers die 
grotendeels via de ANDB hun weg vonden naar de SDAP, sterk op Polak als persoon gericht waren of 
al zo ver waren dat ze op de sociaal-democratische kandidaat stemden, ongeacht wie het was. In de eerste 
ronde behaalde Troelstra 49.8% van de stemmen, net niet genoeg om meteen gekozen te worden. In 
de tweede ronde behaalde hij 57% van de stemmen.57 Blijkbaar hadden de joodse kiezers als sociaal
democraten gestemd, en niet als aanhangers van Henri Polak, zoals ze in 1897 nog wel deden. Van de 
21 kiezers uit III die als diamantbewerker in Antwerpen hun beroep uitoefenden (we mogen er vanuit 
gaan dat op zijn minst een groot deel van hen joods was), kwamen er 19 speciaal naar Amsterdam om 
hun stem op Troelstra uit te brengen.58 

Voor Polak zelfwas er dit jaar nog één laatste kans om een rol te spelen in de politiek, ditmaal via 
de Amsterdamse Gemeenteraad. Hoe zeer district III 'zijn' district was, blijkt wel uit het feit dat hij in 
de eerste ronde met 60% van de stemmen verkozen werd.59 Hij werd daarmee de eerste sociaal
democraat in de Amsterdamse Gemeenteraad. 

Joodse arbeiders en de algemene en joodse arbeidersbeweging rond 1902 

Er zullen in 1902 nog maar weinig mensen zijn geweest die over de joodse arbeiders in Amsterdam 
zeiden: 'van de Israëlitische elementen kon niet beweerd worden dat zij bizonder rood waren'. Er waren 
inmiddels heel wat joodse arbeiders georganiseerd in een vakbond: de ANDB had 7489 leden in 1902, 
waarvan meer dan de helft joods was.60 De rol van de ANDB bij het overbrengen van joodse arbeiders 
naar de SDAP was groot: weliswaar werd niet meer dan 10% van de ANDB-leden lid van de SDAP, 
maar tot 1901 vormden diamantbewerkers wel de numerieke meerderheid van de partijafdeling.61 Het 
waren echter niet alleen de joodse diamantbewerkers, maar ook de joodse sigarenmakers en naaisters die 
langzaam aan steeds meer georganiseerd raakten. In 1902 had de Amsterdamse afdeling van de NISTB 
had 900 leden, terwijl de naaistersafdeling Allen Een tussen de 150 en 300 leden telde.62 Hoe groot het 
aantal joodse leden van deze organisaties was, is niet meer na te gaan. Wel blijkt uit de periodieken van 
beide bonden duidelijk dat zij met joodse leden die ze hadden terdege rekening hielden. Via deze 
bonden, die weer aangesloten waren bij de Amsterdamse Bestuurdersbond, en via de kiesverenigingen 
raakten ook de joodse sigarenmakers en kleermaaksters steeds meer bij de politiek betrokken. Zij 
vormden een groot deel van de joodse stemmers die in 1902 in district III voor de verkiezingszege van 
de SDAP hadden gezorgd. Zo droegen joodse arbeiders bij tot het succes van de SDAP in Amsterdam. 

Voor een deel veranderde de aansluiting bij de arbeidersbeweging het leven van de joodse arbeiders. 
Rond 1897 woonde een aanzienlijk deel van de leden van de ANDB (60%) en de SDAP (ruim 35%) 
nog in of vlakbij de traditionele jodenbuurt.63 Uit een SDAP ledenlijst uit 1902 of 1903 blijkt dat ruim 
53% van de joodse leden in III woonde, terwijl 25 % van hen in IV woonde.64 Er had onder joodse 
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SDAP leden dus een trek vanuit de oude jodenbuurt naar de nieuwe buurt in Oost plaats gevonden. 
Deze verhuizing had niet altijd alleen maar te maken met betere woonomstandigheden: soms verlieten 
mensen hun oude buurt omdat ze in verband met hun sociaal-democratische overtuiging door hun 
omgeving als 'sociaal' werden gezien.65 Nog steeds lag aansluiting bij een arbeidersorganisatie bij het 
meer traditioneel levende deel van de joodse gemeenschap niet goed. Toch kwam ook daarin een 
kentering. In zijn Pesach-rede uit 1893 ageerde Dünner nog fel tegen de anti-orangistische, socialistische 
joden die hij onwetendheid, ruwheid en woestheid verweet. Na verloop van tijd stelde hij zijn mening 
over arbeidersorganisaties enigszins bij en in 1897 bemiddelde hij zowaar (ten behoeve van Betsalet) in 
de zaak Visser. (De orthodoxe juwelier die in 1897 weigerde zich aan tarieven te houden die de ANDB 
had opgesteld). 

Hoewel aansluiting bij de arbeidersbeweging niet altijd goed viel binnen de joodse gemeenschap 
betekende deze aansluiting toch in de meeste gevallen geen absolute keuze tussen de arbeidersbeweging 
en de joodse gemeenschap. De bindingen met de joodse gemeenschap bleven: het overgrote deel van 
joodse SDAP'ers en ANDB'ers was in deze periode nog met een joodse partner getrouwd, immers: ruim 
96% van alle joden in Amsterdam sloot in 1899 nog een huwelijk met iemand van gelijke achtergrond.67 

Daar moeten ook veel ANDB'ers en SDAP'ers bij hebben gezeten. 
Binnen de algemene arbeidersbeweging werd geprobeerd rekening te houden met de joodse 

achtergrond van een deel van haar leden. Er waren enkele honderden orthodox religieuze ANDB-leden 
en op initiatief van M.H. van Campen en daartoe aangezet door de kleine, maar op dit terrein toch 
invloedrijke Betsalel sprak de ANDB de bereidheid uit zich in te zetten voor handhaving van de 
zaterdagrust, ook al omdat 1700 ANDB-leden de wens daartoe kenbaar hadden gemaakt via een 
enquête. Er werd binnen de ANDB met de joodse kalender rekening gehouden (al vonden 
vergaderingen vaak op zaterdag plaats) en bij (nooit uitgevoerde) plannen voor een coöperatieve bakkerij 
van de ANDB werd er vanuit gegaan dat een deel van de bakkerij onder rabbinaal toezicht moest komen 
te staan.69 Ook binnen het bestuur van de naaistersbond en de sigarenmakersbond zien we dit soort 
tendensen: er werd rekening gehouden met de joodse kalender en men signaleerde gevallen van 
antisemitisme waartegen men bereid was ten strijde te trekken. 

Binnen de SDAP afdeling Amsterdam en de Arbeiders-Kiesvereeniging District III werd de joodse 
achtergrond van een groot deel van de leden en bestuurders als iets vanzelfsprekends ervaren. Toen er 
gesproken werd over een nog vast te stellen datum voor een kiezers-kweek vergadering, werd rekening 
gehouden met de joodse feestdagen.70 Hoe zeer de joodse bestuurders nog verbonden waren met de 
joodse gemeente en gemeenschap blijkt uit het feit dat toen penningmeester De Vries van de Arbeiders-
Kiesvereeniging District IIIoverleed, zonder nadere toelichting werd opgemerkt dat zijn kinderen zouden 
worden ondergebracht in het Israëlitisch Weeshuis.71 Toen in 1902 de Amsterdamse Gemeente besloot 
niet langer een vast bedrag bij te dragen aan de joodse armenzorg en daardoor een conflict ontstond 
tussen de Gemeente enerzijds en het NIA anderzijds, overwoog de huishoudelijke vergadering van 
Arbeiders-Kiesvereeniging District III om zich met dit conflict te gaan bemoeien, maar uiteindelijk werd 
daarvan afgezien.72 Tijdens de verkiezingscampagnes in 1902, 'werd op 't wenschelijke gewezen om des 
vrijdagnacht geen gebruik te maken van Joodsche plakkers in Israëlitische wijken'73. De vraag is 
natuurlijk, of dit was om de joodse plakkers te beschermen of om de orthodoxe bewoners niet af te 
schrikken, maar het geeft in ieder geval aan dat men zich bewust was van de botsing van twee werelden 
die kon plaatsvinden en men hield hier rekening mee. 

Toch was het tussen de joodse en niet-joodse leden van de verschillende arbeidersorganisaties lang 
niet altijd rozengeur en maneschijn. Op bestuursniveau bestond een zeer goede, soms vriendschappelijke 
samenwerking tussen joden en niet-joden, waarbij de niet-joden zoals Jan van Zutphen soms Jiddische 
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termen gebruikten, terwijl Polak dat zelf nooit deed.74 Officieel werd - onder meer in het Weekblad-
altijd gewezen op het feit dat religie en afkomst geen rol mochten spelen binnen de arbeidersbeweging, 
dat elke vorm van antisemitisme uit den boze was en dat samenwerking en solidariteit tussen joodse en 
niet-joodse arbeiders een belangrijk uitgangspunt moest zijn. De joodse en niet-joodse leden van de 
ANDB en SDAP kregen het evenwel onderling nog wel eens met elkaar aan de stok zoals we hierboven 
hebben gezien. Bij de ANDB hingen dit soort conflicten vaak samen met de verschillende posities die 
joodse en niet-joodse diamantbewerkers innamen op de arbeidsmarkt, terwijl de conflicten bij de SDAP 
zich vooral in district IX afspeelden, waar men geen joodse propagandisten langs de overwegend niet-
joodse potentiële kiezers wilde sturen. Van de sigarenmakersbond en naaistersbond is te weinig materiaal 
overgebleven om hier op het niveau van de leden iets zinnigs over te zeggen. 

Blijft de vraag of er, met het oog op bovenstaande botsingen, geen behoefte was aan een specifiek joodse 
arbeidersbeweging. De organisaties die min of meer als joodse arbeidersorganisaties betiteld kunnen 
worden, hadden wisselend succes. 

De joodse Sociaal Democratische Propaganda- en Ontwikkelingsclub Het Centrum was eind 1894 
geruisloos ten onder gegaan, waarschijnlijk door interne twisten over de te volgen richting, maar 
misschien ook omdat een specifiek joodse propagandaclub inmiddels overbodig was.75 Op 8 mei 1894 
vroeg A.B. Soep zich zHotHet Centrum zich wel of niet moest aansluiten bij de SDV.76 Een antwoord 
kwam er niet op deze vraag. Toen in augustus 1894 ook nog de SDAP werd opgericht was de 
concurrentie voor Het Centrum wel erg groot geworden. Een klein groepje Domela Nieuwenhuis-
aanhangers bleef achter en vierde op 21 oktober zijn tweejarig bestaan. A.M. Reens vroeg zich tijdens 
deze bijeenkomst hardop af: 'heeft 't Centrum aan zijn roeping voldaan?' en beantwoordde deze vraag 
bevestigend. Hij wees op de problemen die er waren geweest en op de aanvankelijk vijandige houding 
die veel joden aannamen ten aanzien van de socialistische propaganda, maar die 'nu de propaganda der 
socialisten met alle kracht steunen'.77 Er vond nog een bijeenkomst plaats in november 1894 en toen 
werd het stil rondom Het Centrum. Reens bleef in de Socialistenbond om deze in 1897, als trouw 
Domela Nieuwenhuis aanhanger, te verlaten en een vrije socialist te worden.78 

HV bleef een belangrijke rol spelen binnen de joodse arbeiders gemeenschap. In 1898 had HV 1200 
leden (ter vergelijking: de SDAP had toen landelijk nog maar 2000 leden)79 en ondernam acties op ver
schillende terreinen. Het absolute zwaartepunt van de HV aanhang werd gevormd door 
diamantbewerkers. In 1899 waren er van de 1172 leden 974 (83%) werkzaam in de diamantindustrie. 
De volgende groep van enige omvang waren de slagers/slachters: 34 (2,9%); verder waren lid: 28 
bakkers/bankerbakkers (2.3%); 22 kleermakers (1,8%); 11 timmerlieden (0.9%); 9 
goudsmeden/horlogemakers (0.7) en 8 schilders/behangers (0.6). Van de overige beroepen waren er vijf 
of minder vertegenwoordigd in het ledenbestand.80 Wanneer we deze beroepenspreiding vergelijken met 
die van 1869 (zie pagina 62) dan valt op dat de aanhang van HV in dertig jaar tijd veel minder 
gevarieerd was geworden. 

In het blad van HV, De Handwerksman, werd in 1895 (om zomaar een greep te doen) aandacht 
besteed aan de uitbreiding van het kiesrecht, de arbeidsinspectie, het openbaar onderwijs, de 
sigarenmakersstaking, het Internationaal congres van diamantbewerkers en de staking in de diamant. 
In veel opzichten bleef HV een zeer eigenzinnige koers varen. HV volgde de acties in de 
diamantindustrie op de voet en steunde daarbij meestal de ANDB.82 Betsalel kreeg in januari 1896 het 
voordeel van de twijfel.83 Als BetsalelXoonstï'yA en religie met elkaar zou gaan verbinden, dan vond HV 
dat een misstap. Zou Betsalel zich evenwel beperken tot het beschermen van de religieuze belangen van 
de arbeiders, dan was HV voor. 
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HV steunde bij verkiezingen geen specifieke kandidaten, maar raadde haar leden wel aan om op een 
sociale hervormer te gaan stemmen.8 Het blad van HV plaatste in 1899 een verkiezingsadvertentie voor 
Henri Polak en in 1902 werd HV lid van de Algemeen Kiesrecht afdeling van de ABB.85 De contacten 
met de sociaal-democratische beweging waren niet innig, maar ook niet slecht. De eigenzinnige koers 
van HV maakte evenwel dat de vereniging soms botste met partijen waar ze op zich een goede band mee 
had. Met de afdeling Amsterdam van de SDAP kwam HV in april 1898 in aanvaring omdat HV 
meewerkte aan de kroningsfeesten en de SDAP niet langer met haar samen wilde werken in het 1 mei 
comité.86 Uitgesproken conservatief bleef HV op het punt van de toelating van vrouwen als lid. In 
september 1894 werd in de ledenvergadering voorgesteld om vrouwen toe te staan lid te worden, maar 
dat voorstel werd afgewezen, ook toen het in 1897 herhaald werd.87 

Zo genuanceerd en duidelijk als de positie van HV in de arbeidersbeweging was, zo gecompliceerd 
was haar positie binnen de joodse gemeenschap. HV was niet antireligieus, dat bleek bijvoorbeeld uit 
haar standpunt ten aanzien van Betsalel: als deze bond joodse arbeiders kon beschermen in hun naleving 
van de joodse wet, dan was zijn bestaan, wat HV betrof, gerechtvaardigd.88 HV stond evenwel kritisch 
tegenover het NIK en zijn rabbijnen, 'De beste vrienden van de geestelijkheid moeten erkennen dat zij 
wat betreft de maatschappelijke misstanden, maar al te veel Gods water over Gods akker hebben laten 
loopen' aldus Heiman Barnstein in De Handwerskman.m In februari 1898 stuurde HV een circulaire 
naar de kerkeraad van het NIK en het Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap (PIK) en naar 'alle 
vereenigingen die zich op Joodsch gebied begeven'. De vriendenkring maakte zich bezorgd om de steeds 
slechter wordende economische positie van de bewoners van de jodenbuurt, vooral van de jongeren.90 

Gebrek aan vakkennis maakte dat de enige industrie waarin de joodse jeugd terecht kon de 
diamantindustrie was, en daar was nu - in verband met de leerlingenstop - voor hen ook nog maar heel 
weinig werk. De meeste joodse jongeren vervielen daardoor in de straathandel. Om hen een kans op een 
vakopleiding te geven, riep HV de verschillende aangeschreven organisaties op om samen te komen en 
een eerste stap in de goede richting te zetten. Ruim drie jaar later, zo constateerde HV in september 
1901, was er nog niets veranderd. Op de bijeengeroepen vergadering waren weinig mensen gekomen 
en de situatie was ongewijzigd gebleven. De leden van de joodse gemeente hadden geen actie 
ondernomen, en ook de joodse pers interesseerde zich niet voor deze kwestie.91 Vakopleidingen voor 
joodse jongeren zouden een programmapunt van HV blijven. 

Het beeld dat van HV ontstaat is dat van een voorzichtig progressieve organisatie die zich vooral -
maar niet uitsluitend- op joodse arbeiders richtte en zich inspande om hun positie in de maatschappij 
te verbeteren. Als zodanig werd zij ook gewaardeerd gezien het relatief grote ledental. 

De joodse werkliedenvereniging Betsalel bleef klein: in 1901 had de vereniging 150 leden en in 1903 
170.92 Vergeleken met de ANDB, die in deze jaren respectievelijk 6334 en 7454 leden had93, was dat 
zeer weinig, maar vergeleken met de andere confessionele diamantbewerkersbonden, St. Eduardus en 
Patrimonium, die het in 1904 respectievelijk met 202 en 61 leden moesten doen, viel dit aantal wel weer 
mee.9 Pogingen om leden te winnen in andere vakken mislukten en uit de notulen stijgt het beeld op 
van een voortdurend gevecht tussen het religieuze principe en de praktijk van een kleine organisatie in 
de vakbondsstrijd. Voor de zaterdagsrust zette Betsalel zich sterk in en de bond porde de ANDB op om 
ook over dit soort zaken na te denken en een standpunt in te nemen, zodat Betsalel op dit punt indirect 
wel enige invloed uitoefende. Voor een kleine groep orthodox-religieuze diamantbewerkers was Betsalel 
de aangewezen organisatie. 
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Tot slot 

Al was de verhouding tussen de joodse en niet-joodse leden van de ANDB en de SDAP niet altijd even 
goed, de conflicten waren niet van dien aard dat een aparte joodse arbeidersbeweging van enige omvang 
ontstond. Sterker nog, Het Centrum, de enige aparte joodse politieke arbeidersorganisatie die Amsterdam 
kende, was in 1894 een stille dood gestorven. Weliswaar speelde HV nog steeds een erg belangrijke rol 
in de joodse arbeidersgemeenschap, maar dit was vooral op het terrein van de wederzijdse hulp, de 
scholing en ontwikkeling. Zo HV haar leden al stimuleerde actief te zijn op politiek terrein, ging haar 
voorkeur uit naar de algemene, sociaal-democratische beweging, al had ze het daarmee soms aan de stok. 
Hetzelfde gold voor de steun van HV aan de vakbeweging: zowel aan de acties van de ANDB als aan 
de acties van de NISTB werd steun betuigd in De Handwerksman, terwijl Betsalel niet meer dan het 
voordeel van de twijfel kreeg. 

Het feit dat het bestuur van de ANDB en de SDAP in III altijd streng werd opgetreden tegen 
antisemitische uitlatingen heeft er toe bijgedragen dat de joodse leden - ondanks de conflicten - toch hun 
bond of partij trouw bleven. Ook het feit dat binnen de algemene bewegingen waar mogelijk rekening 
gehouden werd met de joodse kalender, heeft er toe bijgedragen dat een aparte joodse 
arbeidersorganisatie niet veel ruimte kreeg. Dat Betsalel zo klein bleef is deels te verklaren uit het feit dat 
in 1902 voor meer dan 75% van de ANDB -eden de zaterdagrust niet meer zo belangrijk was, maar 
deels ook uit het feit dat de rest genoeg nam met de belofte van de ANDB om de zaterdagrust zoveel 
mogelijk te beschermen. 

Veel joodse arbeiders in district III waren inmiddels overtuigde sociaal democraten, die SDAP 
stemden ongeacht de gestelde kandidaat, zo blijkt uit de verkiezingsoverwinning in 1902 toen Polak het 
veld moest ruimen voor Troelstra. Een en ander bewijst dat de integratie van de joodse arbeiders in de 
algemene beweging vorderingen begon te maken. 
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7. De integratie lijkt voltooid 

'...verschillen van ras-eigenaardigheden en van inzichten van allerlei aard zijn overbrugd" 

De spoorwegstaking in januari 1903 en vooral de daarop volgende april staking tegen de dwangwetten 
(die het spoorwegpersoneel en ambtenaren verbood te staken) hadden grote gevolgen voor de 
ontwikkeling van de Nederlandse arbeidersbeweging. Wat een algemene werkstaking had moeten 
worden liep uit op een fiasco. De actiebereidheid was niet groot genoeg om de staking algemeen te 
maken en het Comité van Verweer (een samenwerkingsverband tussen de SDAP, de Vrije Socialisten2 

en de vakbeweging) moest de staking afblazen. Meer dan 5000 stakers raakten hun baan kwijt, tegen 
organisatoren als Van der Goes werden processen aangespannen en zowel de vak- als de politieke 
arbeidersbeweging leden door de staking een verlies aan prestige en leden. Organisaties als de SDAP en 
het NAS raakten verstrikt in ernstige interne twisten. Bovendien raakte het NAS als gevolg van de 
nederlaag na de tweede spoorwegstaking meer dan de helft van zijn leden kwijt.3 

Mocht het de arbeidersbeweging in zijn algemeenheid de eerste jaren van de twintigste eeuw niet erg 
goed gaan, de integratie van de joodse arbeiders in deze beweging verliep wel voorspoedig. Binnen de 
ANDB bestond ruimte om aandacht te besteden aan 'joodse kwesties'. Bovendien nam de ANDB 
inmiddels zelf een belangrijke plaats in binnen de arbeidersbeweging. Niet voor niets stond ANDB 
voorman Polak aan de wieg van de nieuwe vakfederatie, die per 1 januari 1906 officieel in werking zou 
treden onder de naam Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen ( N W ) . Opnieuw stonden Polak en 
de ANDB aan de basis van een overkoepelende organisatie binnen de arbeidersbeweging. Het prestige 
van de ANDB, zijn leider en zijn leden nam hierdoor verder toe. 

De integratie van de joodse arbeiders in de arbeidersbeweging beperkte zich niet tot de 
diamantbewerkers. Binnen de naaistersbond speelden joodse vrouwen een belangrijke rol en in de 
Amsterdamse afdeling van de sigarenmakersbond begonnen nu ook joodse bestuurders op te treden. 
Voor de joodse bond Betsalel- die op steeds betere voet kwam te staan met de ANDB - bestond nog 
steeds een klein, maar trouw publiek. HV begon daarentegen een flink deel van zijn leden te verliezen, 
hoogstwaarschijnlijk als gevolg van de integratie van de joodse arbeiders. Ook de ANDB bood cursussen, 
lezingen en een bibliotheek, en veel van de diamantbewerkers die ooit lid waren geweest van HV hadden 
inmiddels genoeg aan hun lidmaatschap van de ANDB. Voor een bepaalde groep joodse 
'handwerkslieden' had HV nog wel degelijk een functie: sinds de deuren ook voor hen openstonden 
vormden vrouwen het grootste deel van de nieuwe HV-leden. 

De ANDB en de spoorwegstakingen 

Ongeveer 7000 diamantbewerkers namen deel aan de aprilstaking van 1903.4 Bovendien steunde de 
ANDB tijdens en na de staking zijn stakende leden maar ook de ontslagen stakers uit andere beroepen 
met flinke financiële bijdragen. Toch ondervond de ANDB, in tegenstelling tot de andere bonden, geen 
grote schade van de staking omdat de werkgevers weinig tegen de bond durfden te ondernemen. Wel 
werd de verhouding met de zusterorganisaties St. Eduardus en Patrimonium door de staking danig 
verstoord. Beide confessionele organisaties waren het oneens met de beslissing van het ANDB-bestuur 
om deel te nemen aan het Comité van Verweer. Onder alle omstandigheden wilden deze organisaties 
het beleid van de christelijke regering steunen. Niet alleen verbraken zij daarop het 
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samenwerkingsverband met de ANDB, maar ook verspreidden zij een circulaire onder de 
diamantbewerkers waarin ze opriepen om niet te gaan staken. De woede van het ANDB bestuur over 
deze actie was groot. 

De joodse bond Betsalel voer in deze kwestie een geheel eigen koers: na veel interne discussies besloot 
het bestuur van de bond de ANDB niet te volgen in zijn beslissing om deel te nemen aan het Comité 
van Verweer, maar de bond wilde wel zijn ongenoegen tonen over het beleid van de regering en schreef 
daarom een adres aan de Tweede Kamer, waarin geprotesteerd werd tegen de wetten.6 Betsalel oogstte 
daarmee veel lof bij Polak: 'Betsalel heeft zich in alle opzichten lofwaardig gedragen', schreef hij in 
Weekblad.7 Betsalel probeerde de breuk tussen de ANDB enerzijds en St. Eduardus en Patrimonium 
anderzijds op verschillende manieren te lijmen, maar de relatie met deze laatste bond werd pas weer 
beter tijdens een grote uitsluiting in 1904, terwijl het tussen de ANDB en St.Eduardus niet meer goed 
kwam. 

Korter werken en nieuwe leerlingen 

In de diamantindustrie ging het in 1903 goed. De vraag naar geslepen producten begon te stijgen en 
in 1904 ving een ware hausse periode aan die tot 1907 zou duren. De ANDB groeide en bloeide en had 
eind 1906 een miljoen in de stakingskas.8 Ook met de diamantbewerkersbonden in Antwerpen en Parijs 
ging het - mede dankzij de geëxporteerde kennis en inzet van Amsterdamse diamantbewerkers - steeds 
beter. Er werden bovendien realistische plannen gesmeed om een Wereldverbond van 
Diamantbewerkers op te richten, dat in 1905 ook daadwerkelijk ging functioneren. Dit alles maakte 
internationaal gecoördineerde actie mogelijk en zo verzochten de ANDB en de Algemene 
Diamantbewerkersbond van België (ADB) in december 1903 tegelijkertijd de werkgevers mee te werken 
aan de verkorting van de werkweek van 60 tot 54 uur. 

De samenwerkende werkgevers in beide steden wilden daar niets van weten en vroegen de bonden 
of het - in verband met de bloei in de industrie - niet mogelijk was om weer leerlingen op te leiden (er 
gold immers sinds 1897 een leerlingenstop in de diamant). Beide eisen werden aan elkaar gekoppeld in 
de onderhandelingen maar tot een overeenkomst kwam het niet. Daarop sloot de Amsterdamse AJV op 
17 februari 1904 6000 diamantbewerkers uit.9 Net als in 1902 vroeg de ANDB in binnen- en 
buitenland om financiële steun, maar de Nederlandse arbeidersbeweging kon, zo vlak na nederlaag in 
1903, maar weinig missen. Het kwam op 17 juni tot een overeenstemming die zowel voor Amsterdam 
als voor Antwerpen gold. De negen-urige werkdag zou op 1 januari 1905 ingaan. In beide steden kregen 
eigenkostenwerkers (stukloonwerkers) ter compensatie van de verminderde inkomsten 10% 
loonsverhoging, vastgeldwerkers kregen dit niet. In Amsterdam zouden ter compensatie van de 
arbeidstijdverkorting per direct 500 leerlingen aangenomen worden, in Antwerpen 300. In de vijfjaar 
die erop volgden zouden dan nog eens per stad in het totaal 150 nieuwe leerlingen geplaatst worden.10 

De arbeidstijdverkorting leidde tot grote discussies over de indeling van de werkweek: moesten de 
54 uur verdeeld worden over zes gelijke dagen van 9 uur, die voor iedereen op hetzelfde tijdstip moesten 
beginnen en eindigen (dan kwam de nieuwe regel eigenlijk neer op een negen-urige werkdag in plaats 
van een 54-urige werkweek) of mocht er geschoven worden, zoals feitelijk al gebeurde. Joodse arbeiders 
werkten namelijk van zondag tot en met donderdag langer (vaak ten koste van de schafttijd die zij niet 
twee uur maar anderhalfuur lieten duren) om dan op vrijdagmiddag eerder weg te kunnen. Niet-joden 
deden van maandag tot en met vrijdag hetzelfde maar dan om zaterdagmiddag eerder weg te kunnen. 

Carl Hester, de man die in 1901 nog tegen ingrijpen van de ANDB voor sabbatrust was, ontpopte 
zich als fervent voorstander van de 54-urige werkweek met flexibele dagindeling. Hij verdedigde zijn 
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standpunt onder meer door te wijzen op de joodse diamantbewerkers die op vrijdag niet langer dan een 
halve dag konden werken 'eendeels op godsdienstige gronden (...) anderdeels wegens aloude, 
traditioneele huishoudelijke regelingen, die door ons dienen gerespecteerd te worden'.11 Toen een 
voorstander van de 'negen-urige werkdag voor iedereen' meldde dat diegenen die op vrijdag een halve 
dag wilden werken een uitzondering vormden, reageerde Hester aldus: 'Heeft De W. gerust niet gedacht 
aan de helft onzer vakgenooten, die daar allerminst van gediend wenschen te zijn? Of wil hij de Joodsche 
vakgenooten als "uitzonderingen" beschouwen? Nou een merkwaardige opvatting van "uitzonderingen" 
houdt De W. er dan op na!'.12 Er werd een referendum georganiseerd over deze kwestie, maar het 
stemmental voor beide opties was bijna even groot. Uiteindelijk besloot het bondsbestuur dat de schaft
tijden op elke fabriek maar moesten blijven zoals ze waren, en ook over het aantal uren per dag werd 
niets vastgesteld, zolang er maar niet meer dan 54 uur per week werd gewerkt.13 Zowel joodse als niet-
joodse diamantbewerkers konden zich door deze regeling zoveel mogelijk aan hun normale werkritme 
houden. 

De ANDB en joodse belangen 

De verhouding tussen joden en niet-joden binnen de ANDB en binnen het diamantvak bleef een punt 
van aandacht voor de bond. In juli 1904 verscheen hierover een klacht in het Weekblad. Onder het 
kopje 'Rassenhaat?' werd een ingezonden brief geplaatst van een bondslid dat als lid van de 
fabriekscommissie de arbeidsomstandigheden op een fabriek controleerde.14 Op zijn vraag of er op de 
fabriek op vastgeld of op eigen kosten gewerkt werd, kreeg hij van een zekere Heiboom als antwoord: 
'zeg sodemieter op'. Toen het brave bondslid vroeg of hij niet met iemand kon praten die hem 
fatsoenlijker te woord zou staan, kreeg hij als reactie 'vuile jood' naar zijn hoofd geslingerd. De klager 
(die ook nog eens de pech had A. Aap te heten) sloot zijn ingezonden brief af met een boodschap aan 
Heiboom: "Wanneer gij een antisemiet zijt dan hoort gij niet thuis in de ANDB, want wij willen 
verbroedering'. 

Polak meldde in zijn onderschrift bij de brief dat hij getwijfeld had om deze op te nemen. 
Buitenstaanders konden immers denken dat er in de ANDB antisemitisme bestond. 'En dat van 
antisemitisme in onze kring geen sprake is, behoeft geen betoog. Natuurlijk zijn er onder ettelijke 
duizendtallen wel een paar dozijn misbaksels van het slag Heiboom te vinden, maar die mogen niet als 
maatstaf genomen worden'.15 Blijkens dit commentaar schatte Polak het antisemitisch gehalte van de 
ANDB-leden in 1904 al heel anders in dan in 1895, toen hij als een van de redenen van het opstappen 
van het bondsbestuur, het antisemisme noemde dat onder bondsgelederen heerste. Ook Jos Loopuit 
bespeurde deze tendens: 'Met grote moeite, zorgen en bekommernissen is de vakvereeniging opgebouwd: 
verschillen van ras-eigenaardigheden en van inzichten van allerlei aard zijn overbrugd.' 

Loopuit schreef zijn stuk naar aanleiding van het besluit dat genomen was tijdens de zesde algemene 
jaarvergadering van de ANDB (die van 29 december 1902 tot 2 januari 1903 was gehouden) om in te 
grijpen ten behoeve van de zaterdagrust. Hij was het daar niet mee eens. Steeds minder 
diamantbewerkers waren religieus, en ook al betreurde men dat, daar kon de vakbeweging niets aan 
doen volgens Loopuit. Bovendien kleefde er een gevaar aan dit ingrijpen: de verschillen waren immers 
net overbrugd: 'Wie deze weer wil opgraven, hij graaft, al doet hij dit ook volkomen te goeder trouw (...) 
de gedempte klove weer open. En dat mag niet. Dat zou het werken van jaren en jaren weder ongedaan 
kunnen maken'.17 

Mocht binnen de ANDB het antisemitisme grotendeels zijn uitgeroeid, binnen het vak kwam het 
nog steeds voor. Toen een bondslid zich in een ingezonden brief beklaagde over het feit dat hij -

- 1 0 7 -



solliciterend naar een baan als kleingoedslijper - te horen kreeg 'ik neem geen joden aan' reageerde Polak 
wel erg nuchter.18 Hij had navraag gedaan en was tevreden gesteld met de boodschap van de werkgever 
dat het hem er niet om ging joden te weigeren omdat ze joden waren, maar omdat hij chipsslijpers zocht 
en uit ervaring wist dat joodse slijpers het chips-werk niet lang volhielden. Toen de werkgever er ook 
nog aan toevoegde dat hij al 20 jaar lang met 'tal van joden' omging en bovendien een joodse 
dienstknecht en joodse schijvenschuurders in dienst had, had Polak besloten dat de briefschrijver 
'onjuiste conclusies' had getrokken.19 

Ondanks deze wellicht wat botte reactie op (vermeend?) antisemitisme werden de belangen van de 
joodse arbeiders binnen de ANDB over het algemeen goed beschermd. Met het lot van joden elders was 
de ANDB en zijn voorzitter vooralsnog minder begaan. Toen in 1903 de grote Kisjinow pogroms 
woedden in Rusland, werd daarover in het Weekblad met geen woord gerept. De ANDB was weliswaar 
druk bezig met de nasleep van de spoorwegstaking en het begin van het conflict met de AJV, en 
protesteren tegen een pogrom paste wellicht ook niet in het program van een moderne vakbond, maar 
de kwestie had ook de persoonlijke belangstelling van Polak niet. Toen de afdeling Amsterdam van de 
SDAP in 1903 een grote openbare bijeenkomst wijdde aan de pogroms schitterde Polak door 
afwezigheid. 

In een stuk van Polak over de toenemende invloed van gevluchte (joodse) Russen en Polen op de 
diamantindustrie in Antwerpen, beschreef hij hen als de grote aanstichters van de loonsverlagingen en 
de invoering van het sweating system in de diamantindustrie.20 Hij wees daarbij op de parallellen met 
de ontwikkelingen in de Engelse kledingindustrie. De Russen en Polen die zich als juwelier vestigden 
haalden werklieden uit hun thuisland over, stelden deze voor veel te lage lonen aan en verzetten zich 
heftig tegen de vakbondsmaatregelen die de ADB nam. Wanneer geen streng leerlingenbesluit zou 
hebben bestaan zou het vak volgens Polak al lang zijn 'overstroomd (...) met Poolsche en Russische 
werkkrachten.' Polak benadrukte dat hij niets tegen Russen en Polen als zodanig had. 'Zij zijn 
Proletariers als wij en hebben, behalve van het kapitalisme, vreeselijk te lijden van het anti-semitisme, 
dat zich in de half-barbaarsche oostelijke helft van ons werelddeel op de afschuwelijkste wijze vertoont'. 
Van een uitbreiding van de industrie was nu eenmaal geen sprake en wanneer er niets gebeurde zou 'elke 
Poolsche of Russische werkman die in het vak zou gekomen zijn, beteekend hebben dat een Hollander 
of Belg er uit gedrongen zou worden.'21 

Uit dit stuk blijkt weliswaar dat Polak wist dat er antisemitisme heerste in Rusland en Polen, maar 
dat hij de Poolse en Russische joden niet graag in Antwerpse industrie zag. Waar en hoe de 
vluchtelingen wel hun brood moesten verdienen, meldde hij niet. Weer een jaar later, in februari 1905, 
gaf Polak er blijk van wel degelijk goed op de hoogte te zijn wat zich in Rusland afspeelde. Hij was een 
inzamelingsactie begonnen voor de Russische arbeidersbeweging (in verband met de revolutie) en 
beklaagde zich in het Weekblad over het geringe bedrag dat binnen was gekomen. Hij somde een aantal 
redenen op die dit in gebreke blijven konden verklaren, en noemde daarbij de joodse diamantbewerkers 
die geen sympathie voor de zaak voelden omdat joden in Rusland bloot stonden aan vervolging. Dat 
laatste was waar, aldus Polak, maar dit hield geen verband met de Russische arbeidersbeweging. 'Want 
het is een bekend feit, dat de jodenvervolgingen onveranderd plaats hadden op last van de regeering, die 
door hare agents-provocateur en met andere schandelijke middelen de domsten onder de 
boerenbevolking (en dat wil wat zeggen) tot de bekende daden ophitste - want die regeering heeft soms 
zulke vervolgingen voor hare ellendige doeleinden noodig'.22 Aan de jodenvervolgingen zou pas een 
einde komen als aan het Russische absolutisme een einde kwam en daarom had de Russische 
arbeidersbeweging de steun uit het buitenland hard nodig. Bovendien, zo voegde Polak er aan toe, stond 
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de Bund aan de kant van de Russische revolutionairen en dat moest de joodse diamantbewerkers toch 
overtuigen van de juistheid van de zaak. 

Of er na deze opwekking meer gestort werd door joodse diamantbewerkers is slecht na te gaan, wel 
blijkt uit het stuk dat Polak zich inmiddels meer verdiept had in het lot van de Russische joden. 

Vakantie en Cultuur 

Na een inzinking, die van 1907 tot 1909 duurde, ging het in de periode 1909-1911 goed met de 
Amsterdamse diamantindustrie en de mensen die er in werkten. Zo goed dat in 1910 de invoering van 
een week vakantie kon worden doorgevoerd. Dit leidde overigens weer tot een meningsverschil met 
Betsalel, die opnieuw een discussie over de behartiging van 'joodse', dat wil zeggen godsdienstige, 
belangen van de joodse arbeiders aanzwengelde. 

De verhouding tussen ANDB en Betsalel v/zs na 1903, toen Betsalel tijdens de spoorwegstakingen 
een principiële en moedige, onafhankelijke koers had gevaren, beter dan ooit. In een feestuitgave van 
het Weekblad, uitgegeven ter ere van het 10-jarig bestaan van de ANDB, zette Parsser nog eens uiteen 
dat voor Betsalel, waarvan de leden 'tengevolge van verschil van levensopvatting, afzonderlijk 
georganiseerd' waren, nauwe samenwerking met de ANDB 'niet alleen mogelijk, maar zelfs in het 
algemeen belang dier arbeiders gebiedens noodzakelijk [was]'.24 Toen Betsalel het jaar daarop 10 jaar 
bestond prees de ANDB op zijn beurt deze bond. De ANDB had de Betsalel in verband met zijn 
'onderkruipersmentaliteit' weliswaar in het begin niet vriendelijk ontvangen, maar toen Betsalel van 
houding veranderde en een echte vakbond werd, verbeterde de relatie. Nog steeds zag de ANDB niet 
erg in waarom er een bond op joodse grondslag moest zijn, werkgevers vonden scheiding op confessione
le basis toch ook meestal niet nodig, maar zoals Betsalel zich nu opstelde (en weer werd de houding van 
Betsalel in 1903 geprezen) was ze een oprechte vriendin en was het een gelukkig verschijnsel dat de 
confessionele bond de industriële strijd samen met de ANDB voerde. 

Ondanks deze goede verhouding bleek de invoering van de vakantieweek echter wel weer tot een 
meningsverschil tussen ANDB en Betsalel te leiden. Betsalel was namelijk bang dat joodse 
diamantbewerkers, na de invoering van een week onbetaald verlof, uit angst om te veel werkdagen en 
dus te veel inkomsten te verliezen, van maandag tot en met zaterdag zouden gaan werken en niet van 
zondag tot en met vrijdag. Door zich aan te passen aan het 'christelijke' werkritme zouden ze dan de 
Israëlitische feestdagen kunnen ontlopen, die bij elkaar meer dagen kostten dan de christelijke. Verder 
was Betsalel bang dat de vakantieweek zou samenvallen met Tisja be Av en de daaraan voorafgaande 
rouwweek. Aan dit laatste bezwaar kwam de ANDB snel tegemoet door geen vaste datum voor de 
vakantieweek vast te stellen, maar toe te zeggen dat elk jaar opnieuw te bepalen. Aan joodse 
diamantbewerkers die van werkweek wisselden, kon de ANDB niets doen.27 Betsalel diende daarop een 
motie in, waarin de bond de samenwerking met de ANDB en Patrimonium opzegde. In deze motie was 
de zinsnede opgenomen: 'overwegende, dat daaruit blijkt dat de A.N.D.B. het niet tot zijn taak acht te 
behooren, de belangen van de principieel-joodsche werklieden te beschermen, indien deze het slachtoffer 
van hun overtuiging zouden kunnen worden.' 

In het Weekblad v/erd met verbazing gereageerd op deze motie: Betsalel zegde de samenwerking op, 
op basis van gissingen, het stond helemaal niet vast dat gelovige joden als gevolg van de invoering van 
de vakantieweek van werkweek zouden wisselen. Bovendien - zo stelde de schrijver van het artikel - was 
het een absolute onwaarheid 'te beweren, dat wij "de belangen van de pricipiëel-joodsche werklieden" 
niet beschermen, terwijl zij weet, dat wij die belangen meermalen en op de energiekste manier verdedigd 
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hebben, en overtuigd kan zijn, dat wij dit ook in de toekomst zullen blijven doen (...) Wij hebben dan 
ook hoegenaamd geen "waarborgen" te geven voor de bescherming der belangen van de leden van 
Betsalel', omdat wij die steeds beschermd hebben en zullen blijven beschermen, ook omdat het de 
belangen zijn van de principiëel-joodsche leden van onzen Bond, die veel talrijker zijn dan die van 
Betsalel, welker leden voor een goed deel lang niet zo principieel zijn als de oningewijde wel zou 
denken.'29 

Patrimonium nam de taak op zich om tussen de ruziënde partijen te bemiddelen en al snel zegde de 
ANDB toe er alles aan te zullen doen om te voorkomen dat gelovige joden van werkweek wisselden. 
Betsalel moest dan wel de gewraakte motie intrekken, hetgeen de bond deed.30 Deze hele kwestie ging 
overigens om een week onbetaald verlof, pas in 1918 zouden de diamantbewerkers 1 week betaald verlof 
gaan krijgen. Toch liepen de diamantbewerkers met deze 'aanwinst' voor op arbeiders in andere vakken, 
hetzelfde geldt voor de invoering van de acht-urige werkdag op 1 oktober 1911. 

Met het oog op te vakantieweek en het toegenomen aantal vrije uren per dag werd in de ANDB nu 
meer dan ooit aandacht besteed aan vrijetijdsbesteding, cultuur en ontwikkeling. Ook de opheffing van 
de leerlingenstop droeg daar toe bij. Een hele generatie jonge diamantbewerkers was nu immers tot het 
vak en de bond toegetreden, allemaal jongeren die niet van het begin af aan bij de oprichting van de 
bond waren betrokken en 'de mores' van de bond en het vak bijgebracht moesten worden. 

Het was vooral Polaks idee om de ANDB-leden niet alleen in materiële zin omhoog te stuwen, maar ook 
in immateriële zin te verheffen. Hij wilde ze ontwikkelen, ze tot kunstminnende mensen opvoeden en 
mede daarom liet hij het Bondsgebouw door Berlage ontwerpen.31 Het prachtige pand dat in 1900 werd 
opgeleverd werd overigens niet door iedereen enthousiast ontvangen. De Levita vroeg zich af of het niet 
wat goedkoper en dan maar wat minder mooi had gekund.32 De Levita mopperde ook over de eerder 
dat jaar verschenen Bondskalender, en de schitterende - door Berlage vormgegeven - uitgave van Polaks 
vertaling van het werk van de Sidney en Beatrice Webb History of Trade Unionism. Ook deze uitgaven 
hadden niet zo luxueus gehoeven wat hem betrof, 'het ligt echter aan de gewoonte in onze organisatie 
alles zo fraai mogelijk te maken. Het ergste is echter dat het fraaie toch niet gewaardeerd wordt. Velen 
vinden het gebouw zoowel als de kalender leelijk'.33 

Ondanks dit gemopper zette Polak zijn beschavingswerk gewoon door. In 1902 werd de 
Bondsboekerij opgericht. Deze bibliotheek kwam voort uit de al bestaande bibliotheek van de 
Briljantslijpersknechts-Vereeniging SNV en werd beheerd door de Commissie van Maatschappelijk 
Werk, die in datzelfde jaar was opgericht en die verschillende cursussen zou gaan verzorgen. De boekerij 
bezat romans en novellen, tijdschriften en veel non-fictie over uiteenlopende onderwerpen, variërend 
van godsdienst en wijsbegeerte, via sociale wetenscappen, tot arbeidersbeweging, opvoedkunde, 
geneeskunde en het alcoholvraagstuk tot technische wetenschappen. De romans waren veruit het 
populairst. In 1904 stond Emile Zola in de ANDB top tien op nummer een, Jules Verne op twee en 
Herman Heijermans op drie.34 In 1905, na invoering van de 9-urige werkdag en de toelating van 500 
nieuwe leerlingen ineens, en het zicht op 750 leerlingen verspreid over de volgende vijfjaar, kreeg het 
culturele werk nog meer aandacht. Er werden cursussen georganiseerd voor de leerling-
diamantbewerkers, zodat zij in de avonduren hun algemene ontwikkeling konden bijspijkeren. 
Begonnen werd met acht klassen van dertig leerlingen. Op het programma stonden lezen, taal, schrijven 
en rekenen. Volgens de leraren was het met het niveau van de leerlingen soms droevig gesteld, zelfs de 
besten onder hen konden nog geen fatsoenlijke brief of opstel schrijven en eenvoudig vermenigvuldigen 
lukte ook al niet.35 Het verloop onder de cursisten was groot. De oorzaken daarvan waren volgens de 
commissieleden: weinig belangstelling, een te grote afstand tussen huis en school, vermoeide ogen, maar 
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ook volleerd werkman worden, lid worden van het harmoniecorps, verliefd raken, militieplichüg worden 
of familieomstandigheden.36 

Speciaal voor de jonge diamantbewerkers ging de ANDB in 1910 Het Jonge Leven uitgeven. 
'Oprechte vreugde en nuttige ontwikkeling' moest het blad brengen, opdat de jonge diamantbewerkers 
hun 'plichten als mensch en als arbeider' goed zouden Ieren kennen.37 In Het Jonge Leven stonden 
artikelen over de geschiedenis van het diamantvak; over politieke en sociale onderwerpen, over kunst 
literatuur en natuur. 

Hoewel het culturele- en ontwikkelingswerk van de ANDB vast niet iedereen beroerde, heeft het 
onbetwist bijgedragen tot het toegenomen zelfbewustzijn van de diamantbewerkers. Het heeft hun 
prestige vergroot en - zeker in het geval van de joodse diamantbewerkers - hun integratie bevorderd. Op 
tijdgenoten maakte het culturele werk van de ANDB in elk geval diepe indruk. De hierboven genoemde 
algemene-ontwikkelings-opleiding voor leerling-diamantbewerkers riep bijvoorbeeld grote vraagtekens 
op bij het bestuur van Betsaleldat hierin een onvermijdelijke opleiding tot sociaal-democraat zag. Het 
culturele- en ontwikkelingswerk van de ANDB was bovendien mede de oorzaak van het feit dat het met 
HV, de andere joodse werkliedenvereniging steeds minder goed ging. 

Betsalel 

De Commissie voor Maatschappelijk werk van Betsalel was zeer bezorgd over de nieuwe ANDB cursus 
voor leerling-diamantbewerkers. De cursus wilde bewerkstelligen dat de nieuwe leerlingen goede 
bondsleden werden. Daar kon Betsalel zich wel in vinden, maar het was meer de manier waarop dat ging. 
'Deze wijze van propaganda zal niet alleen en uitsluitend tot resultaat hebben dat die werklieden leden 
van hunne organisatie worden, doch tevens dat van hen worden gekweekt aanhangers van het 
socialisme'.38 Hierdoor zou 'het heiligste, het dierbaarste, kortom datgene waarvoor het onze plicht is 
te waken, onze Godsdienst (...) met voeten getreden [worden]'. Op 18 december 1904 schreef het 
bestuur van Betsalel een brief aan de ANDB waarin ze de Bond waarschijnlijk - de briefis helaas niet 
bewaard gebeleven - vroeg wat meer aandacht aan religie te besteden in de algemene ontwikkelingscursus 
voor de leerling-diamantbewerkers. Polak antwoordde namens de ANDB dat dat natuurlijk niet kon, 
dat de cursussen vrij moesten zijn van alles wat 'niet strikt hoort tot neutraal onderwijs op 
maatschappelijk en vakgebied' en dat Betsalel zelf maar een cursus moest organiseren.39 Het 
hoofdbestuur van Betsalel kon vervolgens niet veel meer doen dan inderdaad zelf cursussen op te zetten. 

Besloten werd dat de jongens de Nederlandse taal moesten leren, en wel zo dat ze de krant konden 
lezen en begrijpen en een behoorlijk opstel konden schrijven. Verder moesten ze leren rekenen en 
boekhouden. 'Wat betreft de Joodsche Geschiedenis is de commissie van plan hoofdzakelijk ons verleden 
te laten behandelen'. ° Wat de commissie daar precies mee bedoelde wordt niet helemaal duidelijk. In 
1908 benoemde Betsalel niemand minder dan Meijer de Hond tot leider van de 'Jongelingsafdeeling'. 
Nog datzelfde jaar bezorgde deze benoeming het bestuur van Betsalel hoofdbrekens. De Hond had 
namelijk een toneelvereniging opgezet die hij ook de naam Betsalel had gegeven en iedereen dacht nu 
(en het Centraalblad voor Israëlieten schreef dit ook) dat deze toneelvereniging een onderdeel was van 
de werklieden vereniging.41 

Ere-voorzitter Onderwijzer maakte zich over deze zaak grote zorgen. Zolang de 'hangende kwestie 
tusschen het Rabbinaat en de heer de Hond nog niet tot een goed einde (...) [was] gebracht' (lees: de 
kwestie rond het niet erkennen van de rabbijnentitel van De Hond en alle conflicten tussen hem 
Dunner die hier op volgden) wilde hij elke schijn van verbondenheid met de toneelvereniging vermijden 

111 



'om onaangenaamheden te voorkomen'.42 Toen het bestuur van de werkliedenvereniging voor een 
toneelvoorstelling werd uitgenodigd, wilde Onderwijzer dan ook per se niet als bestuurslid de 
voorstelling bezoeken. Intussen vroeg Meijer de Hond de werkliedenvereniging wel gewoon subsidie 
voor zijn toneelvereniging, en na enig aandringen kreeg hij die ook. Het bestuur van de 
werkliedenvereniging wilde wel graag dat de toneelvereniging daar iets tegenoverstelde, maar wat wist 
ze niet zo goed. Toen Onderwijzer, in een laatste poging om de zaak in de hand te houden, voorstelde 
om de subsidie alleen te geven als het bestuur van te voren de op te voeren stukken kon goedkeuren, 
kreeg hij de wind van voren van zijn mede-bestuursleden. Dat 'zou gaan gelijken op hetgeen de 
katholieken doen, een dergelijke dwang ligt niet op onze weg'.43 Besloten werd dat 'elke Joodsche zaak 
die de jongens opvoedt en voornamelijk Joodsch opvoedt' door Betsalelgesteund moest worden.'44 Een 
extra argument voor deze steun was op een eerdere vergadering al aangevoerd: 'Men bedenke wel dat 
we hier te doen hebben met jongelingen, die naar we hopen leden van Betsalel zullen worden'.45 

Betsalel bleef in deze en andere activiteiten proberen de verdediging van arbeidersbelangen en joodse 
(religieuze) belangen te combineren. De bond handelde daarbij in de geest van zijn tweede voorzitter 
Wollie Druiff (die van 1896 tot zijn vroege dood in 1901 de bond leidde) en die tijdens de 
feestelijkheden rond het 12,5 jarig bestaan van Betsalel uitvoerig werd herdacht. 'Druiff gevoelde zich 
arbeider, zijn geheele optreden was daarna [i.e. daarnaar k.h.] gericht, n.l. op te komen voor zijn 
arbeidsbelangen en die zijner medearbeiders. Maar tevens daarbij steeds in het oog houdende dat hij was 
Jood, belei[ij]der van dit oude eerbiedwaardige geloof, dat hij nooit verloochende'.46 

Om de joodse belangen van zijn leden te bewaken controleerde Betsalel niet alleen het doen en laten 
van de ANDB in kwesties die met de zaterdagrust te maken hadden. De bond stuurde ook een adres 
aan de Minister van Binnenlandse Zaken over de bepalingen over de zondagsrust in de Ontwerp-
Arbeidswet van 1905. In dit adres werden allerlei ingewikkelde aanvullingen op de ontwerpwet 
voorgesteld die ook de belangen van diegenen die tot 'een Kerkgenootschap behooren, dat de rustdag 
niet op Zondag viert' moesten verdedigen.47 

Dat de werkliedenvereniging een echte werkliedenvereniging was en zich ook zo gedroeg bleek onder 
meer uit de houding van de meerderheid van het bestuur ten aanzien van de aansluiting van Betsalel bij 
het Wereldverbond van Diamantbewerkers in 1905. Een bestuurslid maakte zich zorgen over de zinsnede 
dat 'alle wettige middelen' zouden worden ingezet om de belangen van de arbeiders te verdedigen. Dat 
kon dan ook wel eens de 1-mei viering zijn, waar Betsalel als fervent tegenstander van de sociaal
democratische beweging natuurlijk tegen was.48 De rest van het bestuur vond dat Betsalel niet kon 
vragen dit te schrappen, zo ging dat nu eenmaal bij een wereldverbond van werklieden. 

Ook in 1910, tijdens het conflict met de ANDB om de vakantieweek, betoonde Betsalel zich. een 
echte werkliedenvereniging. Een van de bestuursleden stelde toen voor om de samenwerking met de 
ANDB op te zeggen en zelf een afspraak te maken met die leden van de AJV, die er wel voor wilden 
zorgen dat de slijpers die bij hun in dienst waren niet van werkweek wisselden. De andere bestuursleden 
meenden dat er geen sprake van kon zijn dat de hulp werd ingeroepen van een organisatie als de AJV 
'die wellicht morgen reeds onze vijand is'.49 Deze uitspraak wijkt sterk af van de doelstellingen zoals die 
in 1895 bij de oprichting van Betsalel werden geformuleerd, toen de 'onderlinge vijandschap tussen 
patroon en werknemer' nog ten koste van alles moest worden vermeden. 

Betsalel hield zijn principes hoog in het vaandel, maar het ledental van de bond bleef laag. In 1905 
had de bond 205 leden. (De ANDB had er 8277, Patrimonium 7A en St. Eduardus 249).50 Veel deed 
de bond niet om het ledental te laten groeien, zijn activiteiten hadden bijna het tegenovergestelde effect. 
Wanneer joodse arbeiders zich kwamen aanmelden bij de bond werd eerst uitvoerig onderzocht of ze 
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dat niet deden omdat ze net een conflict hadden met hun oude bond. Een paar sigarenmakers die 
problemen hadden met het bestuur van hun eigen bond en vervolgens bij Betsalel aanklopten, werd 
zonder pardon de deur gewezen.51 Het bestuur was trots op dit beleid: 'Quantitatief is Betsalel gebleven 
wat zij was. Doch dat heeft zijn oorzaak. Had het bestuur in troebel water willen visschen, had Betsalel 
allen aangenomen, die met dit oogmerk [n.l de vlucht voor (contributie)problemen bij hun eigen bond] 
bij hen kwamen, de vereeniging had thans meer, veel meer leden gehad.'52 Ook uit andere voorvallen 
valt af te leiden dat een uitbreiding van het ledental niet de eerste prioriteit was van Betsalel. Toen een 
aantal slagersgezellen, die bij de Israëlitische vleeshallen werkten, zich uit zichzelf kwamen aanmelden 
werd ook eerst uitgebreid het hoe en waarom van hun aanmelding onderzocht. Toen alles in orde bleek 
werd een slagersgezellen afdeling opgericht in oktober 1905.53 Wat er precies fout ging wordt niet 
duidelijk, maar nog geen jaar later meldde de voorzitter zonder veel omhaal dat 'de slagersafdeeling haast 
tot de geschiedenis' behoorde.54 In maart 1910 kwam het Comité der specifiek Joodsche bakkers Betsalel 
om hulp vragen bij hun protest tegen de Bakkerswet van minister Talma.55 Eerst weigerde Betsalel steun 
omdat het hier ging om bakkers, die geen arbeiders waren. Even later meldden zich de bakkersgezellen 
en die wilde Betsalel met veel moeite wel steunen. In plaats van deze bakkersgezellen vriendelijk te 
ontvangen gaf het bestuur van Betsalelze een standje, ze hadden zich veel eerder moeten aanmelden. Het 
bestuur betreurde het dat 'joodsche arbeiders met speciaal joodsche belangen, eerst dan zich tot Betsalel 
wenden wanneer zij inzien dat zij een of andere zaak kunnen steunen'.56 

Betsalel was kortom niet echt actief, of althans niet erg handig in het werven van nieuwe leden, en 
deinsde er ook niet voor terug om leden die het had te royeren als die een keer 'betrapt' werden op 
werken op zaterdag.57 Zo bleef Betsalel een kleine bond, die voor een min of meer stabiele groep 
diamantbewerkers de aangewezen bond was. Betsalel bleef verder bij de ANDB de luis in de pels waar 
het de zaterdagrust betrof. 

Handwerkers Vriendenkring 

Hoewel HV een heleboel activiteiten ontplooide - de Vriendenkring organiseerde cursussen, had een 
bibliotheek, regelde ziekengeld, gaf voorschotten, dreef een coöperatie en een reisclub, organiseerde 
kunstavondjes en gezamenlijk museumbezoek - begon het ledental af te nemen. In 1898 had HV nog 
1200 leden, in 1903 zouden dat er 930 zijn. Dit aantal zou via 720 in 1907 verder teruglopen tot 675 
in 1910.58 De leden die er waren, werden volgens het bestuur ook nog eens voor een groot deel 
gekenmerkt door 'slapheid en lusteloosheid'.59 Het bestuur van HV zocht verklaringen voor deze 
achteruitgang. 

Eén bestuurslid meende dat het animo voor HV terugliep omdat de kring toch eigenlijk liever geen 
sociaal-democraten in zijn gelederen zag, en die sociaal-democraten waren in andere organisaties nu juist 
de meest actieve leden. Om hierin verandering te brengen moest HV beginnen de ballotage-commissie 
af te schaffen, 'die luxe' kon een werkliedenvereeniging best missen.60 De vriendenkring was nog steeds 
expliciet niet-politiek, maar steunde wel de strijd voor algemeen kiesrecht. Hoewel er voornamelijk 
vrijzinnig democraten in het bestuur zaten, meende de rest van het bestuur 'dat menschen van alle 
andere richtingen, niet alleen welkom, maar onmisbaar (...) [waren], dus ook de Sociaal-democraten.'61 

Volgens hetzelfde kritische bestuurslid was het a-politieke, of anti-sociaal-democratische karakter de 
oorzaak van de terugloop. 

Het kan zijn dat de inmiddels meer politiek bewuste joodse arbeiders daarom HV verlieten, maar 
er waren waarschijnlijk ook andere verklaringen. Een meer voor de hand liggende oorzaak, namelijk dat 
vooral de ANDB met zijn ontwikkelingswerk veel van de taken van HV overnam en de kring daarmee 
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overbodig maakte, werd door het kritische bestuurslid van de hand gewezen. 'Het feit, dat de A.N.D.B. 
thans ook cursussen geeft en onze leden daar gaan, kan geen argument zijn, daar voor 'n acht à tien jaar, 
toen de cursussen bij ons het drukst bezocht werden, door de verschillende toenmaals bestaande 
afdeelingen van den Bond wekelijks ook cursussen gegeven werden', schreef hij in januari 1904. Toen 
was evenwel het echte ontwikkelingswerk van de ANDB net twee jaar bezig. Het dalende ledental van 
HV werd in deze periode nog een beetje in toom gehouden doordat vrouwen vanaf 1900 eindelijk lid 
mochten worden.63 Zij vormden nu een groot deel van de mensen die zich voor ballotage meldden. Ze 
waren werkzaam als kinderjuffrouw, kantoorbediende, huishoudster, costuumnaaister of 
winkelbediende. Ook de mannen die zich aandienden bij de ballotagecommissie waren werkzaam in 
allerlei verschillende beroepen (als bierbottelaar, schilder, typograaf, boekhouder en portier bijvoorbeeld) 
maar nog maar zelden in de diamantindustrie.64 Hiermee leken de leden van HV qua achtergrond in 
feite meer op de 113 leden die in 1896 de eerste aanhang van de kring vormden, dan op de leden die 
HV rond 1898 had, zij het dan dat er nu meer kantoorpersoneel bij zat. Dat onder de nieuwe leden nog 
maar weinig diamantbewerkers waren is een extra aanwijzing voor de juistheid van het vermoeden dat 
de activiteiten van de ANDB die van HV overbodig maakten, althans voor dat deel van de arbeiders dat 
werkzaam was in de diamant. 

HV had een grote rol gespeeld bij het bewustmaken van joodse arbeiders en de oprichting van de 
ANDB, en had voor een aantal joodse arbeiders nog steeds een functie, maar begon toch een beetje zijn 
bestaansrecht te verliezen, leek wel. Dit tij keerde toen HV iets ging doen dat de ANDB niet deed: in 
1913 werd het Bouwfonds Handwerkers Vriendenkring opgericht dat in Amsterdam-Oost goede maar 
goedkope arbeiderswoningen ging neerzetten. Een groot aantal gezinnen dat in de jodenbuurt in slechte 
huizen woonde en wilde verhuizen, trok zo naar Amsterdam-Oost. 

Neergang van de diamantindustrie 

Eind 1911 begon de werkgelegenheid in de diamantindustrie terug te lopen. De oorzaken van deze 
terugloop waren grotendeels structureel en beloofden niet veel goeds voor de toekomst. Er was een 
nieuwe ruwproducent op de diamantmarkt gekomen, de firma Regie die onder de hoede van het Duitse 
Kolonialamt opereerde, en deze begon de ruwe diamant onder de prijs verkopen, vooral aan Antwerpse 
juweliers. De ontwikkelingen in de diamanthandel en -industrie in België waren ook in andere opzichten 
niet gunstig voor de Amsterdamse industrie. Er kwamen steeds meer nieuwe, goedkope arbeidskrachten 
naar België, o.a. Poolse en Russische joden die vooral op het Belgische platteland tegen lage prijzen 
geslepen goed produceerden. De export van deze goederen naar de VS zou de Amsterdamse export vrij 
snel gaan overtreffen.67 Deze productie onttrok zich grotendeels aan het zicht van de ADB. Daar kwam 
bij dat in de periode 1910-1913 een groot conflict heerste in de ADB hetgeen de daadkracht van deze 
bond verder beperkte. 

De Balkanoorlogen verstoorden de conjunctuur in deze periode bovendien nog verder. De crisis als 
gevolg van de Eerste Wereldoorlog was nog veel groter: de werkloosheid onder de Amsterdamse 
diamantbewerkers was 96.6% in september 1914.68 Om de ergste nood van de werkloze 
diamantbewerkers te lenigen werd er bespaard op het Weekblad dat tot half formaat werd teruggebracht, 
terwijl de uitgave van Het Jonge Leven werd gestaakt. Er werd een half miljoen gulden aan de bondskas 
onttrokken om uit te geven aan uitkeringen.69 De Eerste Wereldoorlog zou het begin inluiden van het 
einde van de Amsterdamse diamantindustrie.70 
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Sigarenmakers 1903-1914 

Rond de 1000 sigarenmakers hadden deelgenomen aan de algemene werkstaking in 1903, en ook de 
NISTB had te lijden van de gevolgen van deze staking. De bond krabbelde echter vrij snel uit het dal 
en in 1905 bedroeg het ledental van de bond 650.71 

In de arbeidsomstandigheden van sigarenmakers waren inmiddels landelijk grote verschillen 
opgetreden. Beneden de Moerdijk lagen de lonen lager door de geringe invloed van de 
arbeidersorganisaties ter plaatste, en veel sigarenfabrikanten verlieten de randstad om naar het zuiden 
te trekken. Om deze ontwikkeling tegen te gaan en de onderlinge verschillen tot een minimum te 
beperken, besloten de NISTB, de Federatie, de Rooms-Katholieke en de Christelijke sigarenmakersbond 
om landelijk samen te werken en tot afspraken te komen met de fabrikanten. Toen de onderhandelingen 
niets opleverden, werd gekozen voor het uitroepen van een serie partiële stakingen die in Amsterdam 
zou beginnen. Op 1 november 1912 zou in de hoofdstad het werk worden neergelegd. Uit angst voor 
een massale staking ging de Vereeniging van Sigarenfabrikanten in Amsterdam er toe over om concessies 
te doen. Op alle fabrieken zou voor de fabricage van de meest gangbare sigaren een minimumtarief gaan 
gelden. Op deze manier werd in Amsterdam zonder strijd een minimumtarief afgedwongen.72 

Omdat de fabrikanten elders in het land het voorbeeld van hun Amsterdamse collega's niet wilden 
volgen, braken in januari 1913 in Dordrecht, Gorinchem en Rotterdam wel stakingen uit. Als reactie 
op deze stakingen sloten de onderling nauw samenwerkende fabrikanten in een veertigtal plaatsen, 
waaronder Amsterdam, het personeel uit. In Amsterdam was weliswaar net een overeenstemming tot 
stand gekomen, maar de verenigde patroons in de hoofdstad moesten ten koste van zware 
boetebepalingen hun collega's steunen.73 Op 3 maart 1913 werden daarom ook de Amsterdamse 
sigarenmakers uitgesloten.74 Pas op 20 mei werd een overeenstemming gesloten, die inhield dat een 
minimumtarief zou gaan gelden, dat loonsverhogingen zouden worden doorgevoerd en dat alle 
uitgeslotenen hun baan zouden terugkrijgen.75 Gedurende de periode van de uitsluiting waren het 
voornamelijk de bij het N W aangesloten bonden die uitkeringen voor de uitgesloten stakers 
opbrachten.76 Na deze uitsluiting bleven de minimumtarieven in de sigarenindustrie gehandhaafd. 

In het bestuur van de Amsterdamse afdeling van de NISTB vinden we inmiddels een aantal joodse 
namen en bovendien blijkt uit een aantal 'vanzelfsprekendheden' in de dagelijkse handelingen van de 
bond dat er veel joden bij waren aangesloten. Voor de geplande staking van eind 1912 was bijvoorbeeld 
al vastgesteld dat op joodse fabrieken het werk op vrijdag 1 november zou worden neergelegd, terwijl 
op de niet-joodse fabrieken het werk op zaterdag zou worden neergelegd.77 Tijdens de uitsluiting in 
1913 werd de uitkering op 'joodse' fabrieken op vrijdagmiddag verstrekt, en op niet-joodse fabrieken 
op zaterdag.78 

Naaisters en kleermakers 1903-1914 

Net als de sigarenmakersbond had ook de Bond in de Kleedingindustrie te lijden van de gevolgen van de 
spoorwegstaking. Had de bond begin 1903 nog 550 leden (waarvan 250 van de kleermakersafdeling 
Amsterdam / e n 300 van de naaistersafdeling Allen Een), in 1904 waren dat er nog maar 130 (resp. 60 
en 70) :79 De bond zou maar langzaam uit dit dal omhoog klimmen. 

In de Bond in de Kleedingindustrie, die in 1901 door een fusie was ontstaan, speelden (joodse) 
vrouwen als Sani Prijes en Roosje Vos aanvankelijk een belangrijke rol in het bestuur en de redactie van 
het blad De Naaisters- en Kleermakersbode. Dat veranderde toen Sani Prijes in 1902 in verband met 
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ziekte het hoofdbestuur en de redactie verliet en Roosje Vos een jaar later naar Groningen vertrok. Vos 
bleef weliswaar tot 1905 als correspondent werken voor de De Naaisters- en Kleermakersbode, maar kon 
toch veel minder voor de bond doen.80 Het bestuur van de afdeling Allen Een werd na 1903 gevormd 
door Marie Maters, Christine Zaalberg en de drie zusjes Pekel. Van deze vijf speelde alleen Marie Maters 
een rol in de centrale bond, en wel als rechterhand van de Groningse kleermaker J J . Camminga die 
redacteur werd van De Naaisters- en Kleermakersbode. Toen Alida de Jong in 1905 tot tweede voorzitster 
van Allen Een werd benoemd kwam in deze situatie verandering. 

Net als Sani Prijes en Roosje Vos groeide ook Alida de Jong op in een orthodox joods milieu. Ze 
volgde de lagere school en werd opgeleid tot costuumnaaister. Via haar oudste broer kwam ze in contact 
met de arbeidersbeweging en na een arbeidsconflict op haar atelier meldde ze zich in 1905 aan bij de 
Bond in de Kledingindustrie.^ Nadat ze in 1905 tot tweede voorzitster benoemd was, werd ze een jaar 
later als vertegenwoordigster van Allen Een in het hoofdbestuur van de bond verkozen, net in een 
periode dat nogal wat organisatorische veranderingen op komst waren in de Bond in de Kleedingin
dustrie.82 De bond had zich in 1905 aangesloten bij het N W . In 1907 werd overgegaan tot een 
landelijke reorganisatie van de Bond in de Kleedingindustrie. Per plaats zou slecht één afdeling blijven 
bestaan. In Amsterdam betekende dit dat de bestaande afdelingen werden samengevoegd tot een 
afdeling, die simpelweg afdeling Amsterdam ging heten. Het bondsblad werd opgedoopt tot Het 
Kledingbedrijf. Evert Kupers (de latere N W voorzitter) werd de eerste bezoldigde bestuurder van de 
landelijke bond.83 In 1912 zou Alida de Jong als eerste vrouwelijke bezoldigde bondsfunctionaris gaan 
optreden als penningmeesteresse van de Bond in de Kleedingindustrie}4 

De reorganisatie legde de kleermakers en naaisters geen windeieren: eindelijk ging het iets beter met 
de organisatie, die van 200 leden in 1907 naar 317 leden in 1908 groeide. Van deze 317 leden waren 
er 238 vrouw.85 Op drie ateliers werd in dat jaar het bondslidmaatschap verplicht. 86Ook op andere 
terreinen werd de Bond actief. In 1909 werd op initiatief van deze en een aantal andere bonden een 
tentoonstelling over de huisindustrie georganiseerd. Deze tentoonstelling zorgde ervoor dat de kwestie 
van de huisindustrie volop in de belangstelling kwam te staan. De bond nam verder deel aan acties voor 
de acht-urendag, en Alida de Jong en Camminga traden namens de bond op tijdens de jaarlijkse 
kiesrecht-meeting in Den Haag.87 In 1913 zou De Jong vooral de vrouwelijke leden van de bond 
oproepen om deel te nemen aan de strijd voor Algemeen Kiesrecht.88 

In 1911 voerde de Bond in de Kledingindustrie een aantal succesvolle acties. Er werd een collectieve 
overeenkomst gesloten met de vereniging van werkgevers in de confectie-industrie, die inhield dat op 
de betrokken werkplaatsen het verplichte bondslidmaatschap tot stand kwam. Ook werden een uitkering 
bij ziekte en verkorting van werktijden geregeld.89 In datzelfde jaar werd na een dag staken een 
overeenkomst gesloten met de Bijenkorf. Deze overeenkomst leverde naast loonsverhoging, vakantie en 
uitkering bij ziekte ook de doorbetaling op van christelijke en joodse feestdagen.90 Verschillende andere 
partiële stakingen leverden loonsverhogingen op en het aantal leden van de bond steeg tot 959, waarvan 
274 mannen en 685 vrouwen.91 

Omvangrijk en langdurig was de staking die eind 1912 in Amsterdam werd georganiseerd bij een 
drietal confectiebedrijven. De firma's A. Cohen & Co, Susan & De Vries en Hertzberger waren niet 
aangesloten bij de vereniging van werkgevers in de confectie-industrie en voelden zich ook niet verplicht 
om een collectieve overeenkomst met de Bond te sluiten. Pogingen van de bond om met Cohen & Co 
apart tot een overeenkomst te komen leidden tot niets en op 30 september gingen de werkneemsters en 
werknemers van Cohen in staking. Susan & De Vries en Hertzberger verklaarden zich vervolgens 
solidair met Cohen en sloten alle bondsleden onder hun personeel uit. 
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De staking, die tot 19 november zou duren, leidde tot tumult in de pers, als we Het Kleedingbedrijf 
mogen geloven ging het hier vooral om hetzes van de zijde van de werkgevers. Daarbij werd geen enkel 
middel geschuwd: 'Ja, men gaat zoover dat men de strijd gaat uitspelen als een hetze van de joodsche 
meisjes en mannen om de christenmeisjes uit de fabrieken te dringen. Terwijl toch, voor zoover joodsche 
meisjes en mannen op straat staan van de firma's A. Hertzberger en De Vries en Susan, zij door de 
patroons op straat zijn gezet'.92 De staking leidde ook tot rumoer in de straten waar de firma's gevestigd 
waren, vooral in de omgeving van de Foeliestraat in de jodenbuurt, waar Hertzbergers' firma was. De 
politie zette de straten af en trad hard tegen de stakers op. 

In de Foeliestraat werden de werkwilligen met taxi's naar hun werk gebracht, terwijl de stakers vanuit 
de ramen van de huizen in de straat de werkwilligen uitscholden (van de politie mochten de staaksters 
en stakers zich niet meer in de Foeliestraat komen).94 Meyer Sluyser, die als jongen van twaalfde staking 
van nabij meemaakte, geeft een schilderachtige beschrijving van de gebeurtenissen in de Foeliestraat, 
hetgeen in grote lijnen wordt onderschreven door de berichtgeving in Het Volk. 

'De vlammen sloegen eruit, toen de naaisters van Hertzberger in de Foeliestraat gingen staken. 
Omdat alle mensen familie van elkaar zijn, had iedereen een dochter, een nichtje, een achternicht of een 
verre kennis, die bij Hertzberger achter de trapmachine voor een bloedloon ploeterde. Het sociale 
conflict werd een persoonlijke vete van iedereen tegen ene Hertzberger. Voor jongens in de Joodse buurt 
was de staking geen klassenstrijd maar een klassenoorlog, een onverbloemde oorlog'.96 Tegenover de 
fabriek was de uitdragerij van Mozes Noot, een socialist. Ten behoeve van de staaksters had hij zijn 
voorhuis ontruimd en hierin nam Alida de Jong plaats om de stakers toe te spreken. Volgens Meyer 
Sluyser ging dat zo: ' De hele buurt kent haar en haar familie (...)In de open etalage staat Alida op een 
stoel: "Ik ben Marianne proletaren. (...) Marianne uit de Weesperstraat (...) Meisjes, één roep slechts vult 
onze gedachten, daaraan denken we dag en nacht: toont je solidair'. 

De staking eindigde in een voor de stakers niet al te gunstig compromis. Eerder al (op 9 november) 
waren Cohen & Co en De Vries & Susan akkoord gegaan met een overeenkomst, maar Hertzberger die 
veel ongeorganiseerd personeel in dienst had en bovendien ook een bedrijfin Eindhoven had waar wel 
gewerkt werd, gaf niet erg toe en was bereid slechts een deel van de uitgelotenen weer in dienst te 

nemen.98 

Uit verschillende aanwijzingen valt af te leiden dat de rol van joodse leden van de Amsterdamse afdeling 
van de bond aanzienlijk was. Toen in 1908 na een loonsverlaging bij een bepaalde firma weinig 
actiebereidheid getoond werd door de naaisters en bovendien bleek dat maar twee van de veertig 
werkneemsters georganiseerd waren, was het commentaar van de auteur van een stuk in het bondsblad: 
'voor het overgrote deel zijn het christenmeisjes die daar werken, en we hebben te Amsterdam 
ondervonden hoe moeilijk die voor de organisatie te winnen zijn'.99 De schrijver van het stuk meende 
met andere woorden dat meisjes zijn slecht te organiseren waren, waarbij vooral de ongeorganiseerde 
niet-joodse meisjes opvielen. De georganiseerde meisjes zullen dan wel voor een niet onaanzienlijk deel 
uit joodse meisjes hebben bestaan. 

Het bondsblad besteedde aandacht aan 'joodse arbeiders-zaken', zoals de stakingen van joodse 
kleermakers in Londen.100 Ook besteedde het blad aandacht aan het sweating system in Londen. In een 
artikel hierover werd gewezen op de komst van duizenden Russische joden die 'de arbeidsmarkt 
overstroomen' maar zij werden niet als belangrijkste oorzaak van het ontstaan van de 
arbeidsverhoudingen gezien.101 Ook aan 'joodse zaken' die zich dichter bij huis afspeelden werd aandacht 
besteed in het bondsblad, zij het dat met sommige evidente gevallen van antisemitisme nogal 
onverschillig werd omgegaan lijkt wel. Dat joodse naaisters bij het zoeken van werk vaak geconfronteerd 
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werden met afwijzingen vanwege hun jood-zijn blijkt uit een artikel in het vakblad uit 1904. Zo 
verscheen er een berichtje in de Naaisters- en Kleermakersbode waarin geprotesteerd werd tegen het feit 
dat in de slappe tijd, als er voor bijna niemand werk was, toch door firma's om personeel gevraagd werd 
via advertenties in de krant of bordjes voor het raam. S.H. (waarschijnlijk Sophie Heertje) ging bij drie 
van deze firma's langs en kreeg bij twee ervan te horen dat ze geen jodinnen aannamen, ook niet als deze 
bereid waren op zaterdag te werken. Op de vraag waarom niet antwoordde er een: 'dat willen mijn 
andere werksters niet'.102 De derde fabrikant weigerde eenvoudigweg door te stellen dat hij al voorzien 

Merkwaardig is dat in het verontwaardigde commentaar op deze gang van zaken alleen het feit werd 
onderstreept dat bij werkloze naaisters en kleermakers ten onrechte hoop op werk werd gewekt, niet dat 
joodse werknemers werden geweigerd! Uit een artikel dat enkele jaren later in het vakblad verscheen, 
blijkt dat veel werkgevers de slappe tijd gebruikten om te proberen nog goedkopere arbeidskrachten in 
dienst te nemen, waarna de vaste krachten, als die duurder bleken te zijn, niet meer terug hoefden te 
komen.103 Er werd dus geprotesteerd tegen het misbruik dat de werkgevers maakten van de slappe tijd 
en daarbij werd wel gesignaleerd dat joodse naaisters gediscrimineerd werden, maar dat was niet het 
belangrijkste punt van protest. 

Tot slot 

Aan het begin van de twintigste eeuw schenen de meeste problemen die binnen de ANDB hadden 
bestaan tussen joden en niet-joden opgelost. De verschillende beroepen binnen de industrie hadden nog 
steeds elk hun eigen beoefenaren en status, maar de problemen die veroorzaakt werden door de 
verschillen in arbeidsomstandigheden en daaraan gekoppeld de verschillen in belangen, waren 
grotendeels opgelost. In de kleding- en sigarenindustrie hadden joodse arbeiders nooit een andere positie 
op de arbeidsmarkt ingenomen dan hun niet-joodse collega's, dat maakte dat dit soort problemen in de 
bonden in deze industrieën niet voorkwamen. 

In de bonden in de diamant-, sigaren- en kledingindustrie werd antisemitisme niet getolereerd, maar 
in de verschillende vakken kwam het nog steeds voor. Er waren bazen die per se geen joden in dienst 
wilden nemen, en de verschillende bonden signaleerden dat wel, maar schenen niet erg bij machte (of 
van zins?) om daar veel aan te veranderen. In dat opzicht loste de integratie van de joods arbeiders in de 
algemene vakbonden niet alle problemen op. 

Het culturele werk van vooral de ANDB oefende op de joodse arbeiders veel aantrekkingskracht uit. 
Dit bevorderde hun integratie, maar zorgde er tegelijkertijd voor dat de joodse HV steeds minder leden 
kreeg in deze beroepscategorie. Voor de joodse arbeiders in de andere vakken vervulde HV nog steeds 
een belangrijke functie en ook Betsalel bleef - hoewel klein - voor een aantal orthodox joodse 
diamantbewerkers een taak vervullen. Voor hen die daar voor kozen waren er nog steeds joodse 
arbeidersorganisaties, die specifiek joodse belangen verdedigden, zonder zich daarbij af te scheiden van 
de rest van de arbeidersorganisaties. Voor het gros van de joodse arbeiders was de inmiddels 
geïntegreerde positie in de algemene vakbeweging bevredigend. 
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8. Joodse arbeiders en de breuk in de SDAP 

De uittocht van de 'Marx-rebbetjes' 

Aan het begin van de twintigste eeuw waten de joodse leden hun meetdetheidspositie in de afdeling 
Amstetdam van de SDAP kwijt. Uit de al eetder genoemde ledenlijst uit 1902 of begin 1903 blijkt dat 
de afdeling op dat moment 975 leden telde, waarvan er - geoordeeld naar naam en adres - 352 joods 
waren.2 Het aandeel van joden in het bestuur van district III bleef echter groot, ook toen het district in 
1903 van vorm veranderde. Op 1 april, vlak voor de tweede spoorwegstaking, werd de Amsterdamse 
afdeling van de SDAP gereorganiseerd. De afdeling werd omgezet in een federatie met negen 
partijafdelingen, in elk kiesdistrict een. De Arbeiders-Kiesvereenigingen, gingen tijdens deze 
reorganisatie op in de SDAP. District III werd zo afdeling drie, met daarin opgenomen de Arbeiders-
Kiesvereeniging district III. 

Al vroeg tekende zich binnen deze afdeling III het conflict tussen marxisten en revisionisten af, dat 
in 1909 zou leiden tot een partijscheuring en de oprichting van de Sociaal Democratische Partij (SDP). 
De strijd tussen beide groeperingen werd juist in III zo fel uitgevochten omdat de afdeling de grootste 
van het land was en bovendien Troelstra kandidaat stelde voor de Tweede Kamer-verkiezingen. Troelstra 
stond bekend als revisionist, terwijl de 'onversneden' marxisten David Wijnkoop en Jan Ceton 
respectievelijk voorzitter en secretaris van de afdeling waren. Omdat het bestuur van SDAP afdeling III 
voor een groot deel uit joden bestond, waren zij ook zeer nauw betrokken bij het conflict en de 
uiteindelijke oprichting van de SDP. De vraag rijst of bij alle tumultueuze ontwikkelingen en 
geëmotioneerde discussies binnen de partij de verhouding tussen joodse en niet-joodse bestuurders ook 
een rol speelde. 

Joden en niet-joden in de Amsterdamse SDAP 

Ondanks de problemen die de federatie Amsterdam van de SDAP in 1903 ondervond (het debacle van 
de werkstaking, het beginnende conflict tussen marxisten en revisionisten) was er in datzelfde jaar in de 
partij en het partijblad, relatief veel aandacht voor 'joodse zaken'. Zo ontsnapten de Kisjinow pogroms 
die in Rusland woedden niet aan de aandacht van de federatie. Op 8 juni organiseerde de federatie een 
openbare vergadering over de 'Russische gruwelen' in gebouw d'Geelvinck.3 Merkwaardig is dat Polak, 
die van 1900 tot en met 1905 partijvoorzitter van de SDAP was, ontbrak. Wellicht kwam dit voort uit 
desinteresse (zoals eerder opgemerkt is, werd binnen de ANDB aan deze kwestie geen enkele aandacht 
besteed), maar meer voor de hand liggend is dat Polak de situatie niet goed doorgrondde. Hij reageerde 
bijvoorbeeld instemmend op een manifest van het Internationaal Socialistisch Bureau waarin de zinsnede 
voorkwam: 'het is niet tegen een ras of tegen een godsdienst dat het Czarendom zijn slagen richt, doch 
voor alles tegen een klasse'.5 Uit Polaks beoordeling blijkt dat hij op dat moment daadwerkelijk dacht 
dat de pogroms zich niet specifiek tegen joden richtten.6 De redactie van Het Volk interpreteerde de 
situatie anders en weigerde dit manifest, dat ze 'hol gescherter' noemde, op te nemen.7 In plaats daarvan 
publiceerde het blad een ooggetuigeverslag van twee vluchtelingen, waarin onder meer stond: 'De 
aanvallers waren boeren, arbeiders en vrouwen, waaronder vele jonge meisjes en de beweging droeg een 
zuiver antisemitisch karakter'.8 Het Volk publiceerde niet alleen dit ooggetuigeverslag, maar schreef ook 
diverse andere artikelen over de Kisjinow pogroms en de acties die ertegen gevoerd werden. 
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Niet alleen het antisemitisme in Rusland werd aan de kaak gesteld, ook het antisemitisme in 
Nederland kwam in Het Volk aan de orde. Het blad besteedde aandacht aan een antisemitisch stuk in 
de Middelburgse Courant10 en aan 'Jodenhaat in dienst'." Ook voor Amsterdams-joodse zaken was 
ruimte in het blad. Veel aandacht werd besteed aan het feit dat het NIA niet langer oudere joodse 
armlastigen ondersteunde. 12Aan deze 'Amsterdams-joodse' kwestie besteedde Polak als onderdeel van 
zijn campagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen, overigens wèl veel aandacht. 13 

De SDAP had het moeilijk bij deze gemeenteraadsverkiezingen, die in juli 1903 gehouden werden. 
Polak hield zijn gemeenteraadszetel, maar er kwam geen nieuwe zetel bij. Tak, die kandidaat stond voor 
III, verloor in deze strijd van de liberaal Jacobus Polak. Om bij de volgende grote verkiezingen meer 
succes te boeken werden tijdens de verkiezingscampgagnes van 1905 alle zeilen bijgezet. Allereerst 
zouden gemeenteraadsverkiezingen plaats vinden in afdeling IX, daarna waren er Kamerverkiezingen 
en tenslotte zouden er algemene Gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. Bij de verkiezingen voor 
de gemeenteraad in IX deed zich een probleem voor, waaruit blijkt dat de (vermeende) verschillen tussen 
joodse en niet-joodse arbeiders door veel partijleden nog duidelijk werden gezien, en als probleem 
ervaren. 

Afdeling IX kon bij het afleggen van de huis-aan-huisbezoeken ter voorbereiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen nog wel wat hulp gebruiken en afdeling III bood deze aan. Net als in 1902 
weigerde afdeling IX de hulp uit III, omdat de huisbezoekers die zich aanboden joden waren en gevreesd 
werd dat deze propagandisten de potentiële (niet-joodse)stemmers weg zouden jagen. Tijdens een 
bestuursvergadering zei een afgevaardigde uit IX letterlijk dat er geen joodse huisbezoekers mochten 
komen helpen. Een afdelingsgenoot vulde hem aan en noemde joodse huisbezoekers 'ongeschikt'. '4 

Binnen het bestuur en de leden van de federatie Amsterdam vloeide uit deze weigering een conflict van 
enige omvang voort. David Wijnkoop - voorzitter van afdeling III - was over deze kwestie zeer ontstemd 
en schreef dat: 'men slechts mag vragen of de huisb[ezoekers] goed het socialisme kunnen verdedigen'. 
En om de vertegenwoordigers uit IX te overtuigen van hun ongelijk voegde hij daaraan toe: 'In III 
hebben de joden ook de christenbuurten gewonnen'. Een afgevaardigde uit IX wierp tegen 'dat joden 
niet gaarne in christenbuurten gezien worden', maar Wijnkoop veegde al deze bezwaren van tafel en 
stelde dat IX alle huisbezoekers die zich aandienden hard nodig had en moest gebruiken. In III lag 
immers het zwaartepunt in het christelijke deel van de buurt 'en de meerderheid onzer huischbezoekers 
is joodsch', aldus Wijnkoop.'5 Op de volgende huishoudelijke vergadering werd een verklaring van IX 
voorgelezen waarin stond dat het 'praatjes' waren dat er in IX geen joodse huisbezoekers ingezet konden 
worden.16 Toen Van Praag (uit III) meldde dat hij van een bestuurslid van IX had gehoord dat deze 
gedachte wel degelijk leefde, merkte Lewis (uit IX) op dat Van Praag beslist verkeerd was ingelicht. Hij 
voegde daar aan toe 'en laten de joodsche huisbezoekers maar komen naar IX'. Een andere 
vertegenwoordiger uit IX merkte nog op 'We zijn geen antisemiet in IX. Maar een feit is wel, dan wij 
meerendeels Christenkiezers hebben.' '7 

Veel hulp kreeg IX niet uit III en in de volgende vergadering van het federatiebestuur merkte een 
afgevaardigde uit IX hierover op: 'De menschen uit III hebben niet gewerkt hoewel de verklaring van 
IX ronduit was: er was niets in dien geest gesproken'.18 De vertegenwoordiger uit IX ontkende daarmee 
het bestaan van vooroordelen ten aanzien van joodse partijleden en voegde daar bovendien aan toe: 'Al 
was alles waar dan nog hadden ze geen recht maar hadden ze toch moeten werken'.19 Met andere 
woorden: al hadden de bestuursleden uit IX de partijgenoten uit III ongeschikt gevonden als kiezers
kwekers alleen omdat ze joden waren, toch hadden ze hun hulp moeten aanbieden! De kwestie werd 
afgesloten, maar niet echt opgelost en Wijnkoop schreef aan zijn vriend Van Ravesteyn over 'die 
jodenkwestie': 'waarschijnlijk heeft enkel het lezen ervan je ook wel al een beetje onpasselijk gemaakt'.20 
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Na de problemen bij de gemeenteraadsverkiezingen in IX, die overigens voor de sociaal
democratische kandidaat Vliegen op een nederlaag uitdraaiden, zorgden de Kamerverkiezingen van 1905 
(die de mogelijkheid boden om een einde te maken aan de regering Kuyper) voor problemen in III. Het 
lag voor de hand om Troelstra namens afdeling III voor de Kamerverkiezingen te kandideren, hij stond 
immers sinds 1902 met succes kandidaat voor deze afdeling. Tegen Troelstra bestonden echter grote 
bezwaren in afdeling III. Uiteindelijk werd ervoor gekozen Troelstra te kandideren, die ook won. De 
strijd tussen de Troelstra- en Wijnkoop aanghangers ging tijdens en na de verkiezingen evenwel gewoon 
door. 

Het conflict 

Het conflict begon eigenlijk meteen al in 1903 toen Wijnkoop namens afdeling III een motie opstelde 
voor het partijcongres van de SDAP, waarin gesteld werd dat de partij zich beter op de revolutionaire 
situatie moest voorbereiden. De werkstaking (waar Troelstra zich van af had gekeerd terwijl deze in volle 
gang was) werd in deze motie een middel genoemd om 'groote maatschappelijke hervormingen te 
voltrekken'.21 Ook persoonlijke kritiek op Troelstra werd geuit: tijdens een van de vergaderingen van 
afdeling III noemde Wijnkoop Troelstra iemand die tot een uiterste richting in de partij behoorde.2 In 
de jaren die volgden zouden de onenigheden verder toenemen. 

Tijdens het SD AP-congres van 1906, dat in Utrecht gehouden werd, manifesteerde zich meer dan 
ooit het grote conflict dat binnen de partij heerste tussen orthodoxe marxisten en revistionisten, die de 
leer van Marx aan wilden passen aan de realiteit. Tijdens dit congres werd de zogenaamde Utrechtse 
motie van Troelstra aangenomen, die er op neerkwam dat de opposanten gevraagd werd hun kritiek 
minder luid te ventileren en die bovendien stelde dat het partijbestuur de kritiek naast zich neer zou 
leggen.23 Woedend over deze gang van zaken besloten de marxisten Wibaut, Loopuit en Wijnkoop, die 
namens de federatie Amsterdam waren afgevaardigd door het partijbestuur, om zich niet meer kandidaat 
te stellen voor het bestuur van de landelijke partij-organisatie. 

Om het conflict binnen de SDAP niet op een partijscheuring te laten uitlopen, werd tijdens het 
partijcongres in 1907 een verzoeningsvoorstel aangenomen, dat echter niet door alle marxisten gesteund 
werd. Ceton en De Wolff gaven op 1 april - vlak voor het congres - het spotblad De Reuke der Liefde uit 
('onder redactie van een lange goy en een kleine jude'), waarin de draak werd gestoken met zowel de 
marxisten als de revisionisten. Ook het feit dat een aantal van de meest fanatieke marxisten joden waren 
werd in het spotblad niet verhuld. Wijnkoop en De Wolff werden samen afgebeeld met daarboven in 
hebreeuwse letters koosjer en eronder 'Wij zorgen met ons bei Voor 't koosjere der Partij'. De Marxisten 
die altijd bijeen kwamen in café de IJsbreker aan de Amstel werden afgeschilderd als de 'Marx-Rebbetjes' 
die 'Met hun ruggen gekromd, In gelooven verstomd, Zitten over hunne boeken, Naar afwijkingen te 
zoeken, Van Marx theorie (...)' 

Enige tijd na het partijcongres werd het 'dissidente' bestuur van afdeling III - dat onder leiding stond 
van Wijnkoop - gedwongen tot aftreden. Dit was het gevolg van het zogenaamde Centrale conflict 
tussen Hugenholtz en Wijnkoop. Op verschillende plaatsen is de affaire Hugenholtz al gedetailleerd 
beschreven.24 In het kort komt het neer op een arbeidsconflict tussen Wijnkoop en het (revisionistische) 
SDAP Kamerlid Hugenholtz, die beiden voor De Centrale werkten. Door een reorganisatie was 
Hugenholtz de baas geworden over verzekeringsagenten die Wijnkoop tot dan toe onder zijn hoede had, 
en zonder vooroverleg begon Hugenholtz met deze agenten te onderhandelen waardoor hij Wijnkoop 
werk dreigde af te nemen. Wijnkoop betichtte Hugenholz daarop van 'onderkruiperij' en ging met een 
aantal vrienden bij zijn partijgenoot en collega posten. Verder vroeg hij het partijbestuur om in dit 
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persoonlijke conflict in te grijpen.25 Dit conflict was in beginsel een persoonlijke kwestie, maar het liep 
uit op een belangrijke episode in de veel grotere strijd tussen marxisten en revisionisten binnen afdeling 
III. De Miranda, en vele bestuurders binnen III met hem, vond dat Wijnkoop door zijn gedrag niet 
goed de belangen van de partij vertegenwoordigde en zo werd het bestuur onder leiding van Wijnkoop 
gedwongen tot aftreden.26 Miranda nam zijn taak als voorzitter over. 

Al snel kwam men er in III achter dat met het aftreden van Wijnkoop en de zijnen weliswaar de 
grootste lastpakken verdwenen waren, maar ook de actiefste partijleden. Vooral de inzet van Ceton werd 
gemist bij het werven van leden en stemmen, en al op 17 januari 1907 werd hij weer gekozen als 
secretaris. Hij waarschuwde zijn partijgenoten daarbij wel dat hij een marxist was, en dat door hem te 
benoemen voor de marxistische richting werd gekozen. De Miranda was het niet eens met hem en zei 
'men kiest de bestuurders niet uit de richtingen maar alleen omdat zij de capaciteiten voor een richtige 
uitoefening van hun functie bezitten'.27 Niet lang daarna werd ook Wijnkoop weer in het bestuur 
gekozen en zo leek het conflict weer enigszins geluwd. Natuurlijk was daarmee de marxistische oppositie 
niet verdwenen en op 17 oktober 1907 gaven Wijnkoop, Ceton en Van Ravesteyn voor het eerst hun 
oppositionele blad De Tribune uit. Thema's die in het blad aan de orde kwamen waren onder meer de 
verburgelijking van de vakbeweging, de economische crisis, de noodzaak om aanhang te vinden onder 
de stedelijk-industriële massa's, maar ook het kolonialisme en de internationale sociaal-democratie. 

Het blad leverde kritiek op het N W , dat zich volgens de redactie te nadrukkelijk concentreerde op 
vakactie alleen zonder zich nog deel te voelen van de klassenstrijd.28 Het N W stelde zich immers op het 
standpunt dat de vakbeweging economische actie moest voeren en de SDAP politieke actie. 
Samenwerking tussen beide partijen was noodzakelijk waar het ging om het ijveren voor sociale 
wetgeving. Die samenwerking moest dan wel (in het kader van de centralisatie) plaatsvinden op het 
niveau van het landelijke partijbestuur en de SDAP kamerfractie, niet op het niveau van de lokale 
Bestuurdersbonden. De SDAP-afdelingen en de Kiesrechtcomité's moesten daarom in deze optiek de 
ABB verlaten.29 De grote promotor van dit idee was De Miranda. Binnen afdeling III werd over deze 
kwestie veel gediscussieerd, vooral tussen Wijnkoop en De Miranda. De eerste was het met de laatste 
absoluut oneens. De verburgelijking zou, volgens Wijnkoop, nu ook de bestuurdersbonden gaan treffen 
en bovendien zou de strijd voor algemeen kiesrecht in financiële nood raken als alle kiesrechtcomité's 
uit de ABB werden gezet.30 Zo werd bijna het orgaan, dat veel joodse arbeiders via de vakbeweging in 
contact had gebracht met de sociaal-democratische politiek en de strijd voor algemeen kiesrecht, 
ontmanteld. Naast Wijnkoop was ook Ceton, die altijd een grote rol had gespeeld in de ABB, niet te 
spreken over de plannen van het N W . Hun kritiek spuiden beiden in De Tribune en het plan werd 
uiteindelijk niet uitgevoerd.32 

De conflicten over de relatie tussen de SDAP en vakbeweging liepen in III verder op toen Wijnkoop 
en De Wolff in november 1907 voorstelden om een Rotterdamse bootwerkersstaking te steunen die niet 
door het N W werd gesteund. Er werd over deze kwestie in de huishoudelijke vergadering druk 
gediscussieerd. Dat de theoretische onenigheden binnen het bestuur overigens niet altijd tot een 
onaangename atmosfeer tijdens de vergaderingen leidde, blijkt uit het feit dat de discussies gelardeerd 
werden met joodse moppen. De Wolff vertelde een grap die hij uit een 'jiddisch witsenboek' had 
gehaald, iemand vroeg een jood: 'waarom beantwoorden jullie steeds een vraag met een wedervraag?', 
waarop deze antwoordde: 'waarom zouden wij niet met een wedervraag beantwoorden?'. Analoog 
hieraan luidde De Wolffs' antwoord op de vraag 'waarom zou de SDAP de bootwerkers steunen?' 
'waarom zullen wij de Rotterdfamse] bootwerkers niet steunen?'33 

Loopuit, die het niet eens was met De Wolff en vond dat er in plaats van tegenwerking juist meer 
samenwerking tussen vakbeweging en partij moest komen, gebruikte ook een joodse mop om De Wolff 
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terecht te wijzen. 'Een jongen vraagt: rebbe wat is toch eigenlijk Gemoro [Gemara is een onderdeel van 
de Talmoed . De rebbe antwoordde een Gemoro is Gemoro en jij bent een Gammer [ezel]'.3 Want, 
zo vond Loopuit, je moest wel een gammer zijn om zo'n vraag te stellen. Nu het N W was opgericht 
en nauw met de SDAP samenwerkte, moest ten opzichte van iedere staking het parool van het N W 
opgevolgd worden. De notulen vermelden niet dat er gelachen werd, maar Sam de Wolff herinnert zich 
dat in zijn autobiografie wel. Hij weet zich bovendien te herinneren dat ook Wijnkoop na Loopuit een 
mop vertelde over een arme jood die zich geen behoorlijk hemd kon veroorloven en er van droomde 
welgesteld te worden, dan zou hij elke week een nieuw hemd kunnen kopen. Als hij rijk zou worden, 
dan kon hij iedere dag een nieuw hemd aan, en als hij een miljonair werd, net als Rothschild, dan kon 
dat elk ogenblik. Het zou dan gaan 'zieh an, zieh aus, zieh an, zie aus', aldus Wijnkoop, die hier aan 
toevoegde: 'Zo gaat het met het Marxisme van Loopuit: Loopin, Loopuit, Loopin, Loopuit'.35 Hiermee 
bespotte hij het niet altijd even beginselvaste marxisme van Loopuit. 

Beginselvaste marxisten vormden inmiddels wel weer de leiding van afdeling III (Wijnkoop en 
Ceton) maar de leden van de afdeling toonden zich in hun stemgedrag over de kwestie van het wel of 
niet steunen van de bootwerkersstaking absoluut niet allemaal marxistisch. Een motie die bepaalde dat 
'daar waar het N W adviseert niet te steunen, dit advies geheel moet worden nagekomen' werd 
aangenomen met 49 stemmen voor en 35 stemmen tegen.3 

Ondanks alle moppen ging het niet goed met afdeling III. In 1907 had zich een algemene crisis 
aangediend, die in de extra conjunctuurgevoelige diamant het eerst slachtoffers maakte. Deze 
economische crisis en de vraag hoe daarmee om te gaan, verscherpte de meningsverschillen tussen de 
marxisten en de 'revistionisten' nog verder. De diamantbewerkers (door hun ervaringen in de ANDB 
wijs geworden) waren terughoudend in het actievoeren tijdens crises, bovendien gingen de meesten er 
vanuit dat het N W nu acties voor de economische positieverbetering zou voeren in plaats van de 
politieke SDAP. De Tribunisten daarentegen meenden dat vooral in tijden van crisis de tijd voor 
actievoeren rijp was. Het malaisegevoel moest de arbeiders radicaliseren volgens hen. 

In 1908 leidde de economische crisis tot een dramatische afname van het aantal leden van de SDAP. 
Onder de bedankende leden waren veel diamantbewerkers onder meer omdat zij door dalende 
inkomsten hun kiesrecht verloren.38 De conflicten binnen afdeling III werden dat jaar steeds feller, en 
steeds minder mensen bezochten afdelingsvergaderingen. 

De op handen zijnde Kamerverkiezingen van 1909 dreven het conflict binnen III op de spits. De 
Tribunisten, die Troelstra liever niet opnieuw als kandidaat voor III zagen, hadden geen zin om 
Troelstra uit te nodigen voor de vergadering over deze kandidaatstelling, de meerderheid van de leden 
van afdeling III wilde dat echter wel.39 Na lang wikken en wegen nodigde Ceton Troelstra toch uit. In 
het centrale partijbestuur van de SDAP werd de kwestie in III en het bezoek van Troelstra aan 
Amsterdam inmiddels ook als probleem gezien. De Tribunisten en hun conflict met Troelstra brachten 
immers de eenheid en de verkiezingszege van 1909 in gevaar. Op instigatie van Troelstra, die de 
Tribunisten het liefst onmiddellijk geroyeerd zag, werden de Tribunisten bij het partijbestuur ontboden 
om de zaak op te lossen, maar dit gesprek had niet het gewenste resultaat. Besloten werd een 
buitengewoon congres over de Tribunisten te organiseren. 

Op dit congres, dat op 13 en 14 februari 1909 in Deventer werd gehouden, werden Wijnkoop en 
Ceton geroyeerd en zo had zich het schisma voltrokken. Polak, en velen met hem, werd dit te veel. Hij 
trad af als voorzitter van het N W en schreef aan Troelstra 'Ik heb dat alles eenmaal in mijn leven 
meegemaakt [bedoeld wordt: de afscheiding van de SDAP van de SDB k.h.] Voor de tweede maal doe 
ik niet mee. Ik kruip in mijn tent. De lust en de energie voor broedertwist ontbreken mij...' Maar liefst 
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79 (van de 662) leden van District III verlieten de SDAP uit protest tegen het royement. ' Het voorstel 
tot het royement werd overigens door de leden van III wel met 247 stemmen voor en 141 tegen 
aangenomen.42 Voorzitter Wijnkoop werd opgevolgd door I.G. Keesing, secretaris Ceton werd 
opgevolgd door R. Murris. In februari 1910 zou De Miranda de functie van Keesing overnemen.43 

Troelstra was er uiteindelijk in geslaagd de Tribunisten te laten royeren voor de kamerverkiezingen, die 
op 11 juni 1909 werden gehouden. Hij won voor afdeling III. 

In het conflict tussen de revisionisten en marxisten stonden binnen afdeling III vooral De Miranda 
en Wijnkoop vaak lijnrecht tegenover elkaar. Tussen hen beiden konden natuurlijk moeilijk verwijten 
met een antisemitische ondertoon gemaakt worden, maar ook tussen de overige (niet-joodse en joodse) 
partijbestuurders leidden de conflicten - voor zover dit is na te gaan in de notulen en in correspondentie 
tussen de hoofdpersonen - niet tot antisemitisme over en weer.44 Wel beweerde Van Ravesteyn in zijn 
De wording van het communisme in Nederland dat Troelstra 'een geduchten hekel' had aan Wijnkoop 
en hij vroeg zich af of hier 'geen verholen anti-semitisme achter stak'.45 Dat beide heren een hekel aan 
elkaar hadden en elkaar met grof geschut te lijf gingen, komt uit de bronnen duidelijk naar voren. Dat 
Troelstra zich daarbij liet leiden door antisemitische vooroordelen blijkt daar niet uit. 

De oprichting van de SDP 

Op 14 maart 1909 kwamen in Amsterdam enkele honderden marxisten bijeen om een nieuwe partij 
te stichten: de Sociaal-Democratische Partij in Nederland. Zij baseerden zich in beginsel op het SDAP-
program dat zonder compromis moet worden uitgevoerd. Agitatie van algemeen kiesrecht voor mannen 
en vrouwen stond centraal bij de SDP. Het bestuur van de partij werd gevormd door David Wijnkoop 
(voorzitter), Marie Mensing (secretaris-penningmeester) en Jan Ceton. Bestuursleden waren verder 
Gorter, Mendels, De Levita, Hemerik.46 

Nog datzelfde jaar werd besloten Wijnkoop voor de Kamerverkiezingen kandidaat te stellen voor 
district III. Wijnkoop kreeg nauwelijks stemmen, terwijl Troelstra voor de SDAP glansrijk won.47 Deze 
verkiezingsnederlaag van de SPD kan natuurlijk geweten worden aan de korte voorbereidingstijd, maar 
veel meer voor de hand liggend is de verklaring dat de partij er niet snel in slaagde enige aanhang in 
Amsterdam te verwerven. Bekend is wie bestuurders waren van de SDP, maar wie de Amsterdamse 
aanhang vormde is uit de bronnen niet meer te herleiden. Volgens Sam de Wolff bestond de 
Amsterdamse afdeling van de SDP voornamelijk uit jonge joodse arbeiders.48 Ook volgens Henny 
Buiting, de chroniqeur van de breuk binnen de SDAP, was het aantal joodse leden van de SDP groot, 
gezien het Amsterdamse zwaartepunt van de partij.49 Dat er joodse arbeiders betrokken waren bij de 
SDP ligt voor de hand: zij vormden een groot deel van de bestuurders en de leden van de Amsterdamse 
SDAP, dus bij een conflict in - en een afscheiding van die partij speelden joodse arbeiders ongetwijfeld 
ook een grote rol. 

Volgens De Wolff speelde voor Wijnkoop zelf zijn joodse afkomst bij zijn keuze een rol. Als jood 
behoorde Wijnkoop 'hoe geëmancipeerd ook de politieke verhoudingen' waren, tot een minderheid. 
'Zelfs in Amsterdam voelde men, zodra men het Joodse milieu verliet, die minderheidspositie', aldus De 
Wolff, en dat leidde volgens hem bij Wijnkoop tot een 'emotioneel' en 'fanatiek' karakter.50 Dit zelfde 
zou voor andere joodse arbeiders gelden. Luuk Brug voert dit argument een stapje verder en stelt 'door 
anti-semitisme, maar ook door hun streven met de joodse traditie te breken, die op de manier van Henri 
Polak in de SDAP-afdeling was blijven voortleven, waren zij [d.i. de jonge joodse arbeiders k.h.] sterk 
geradicaliseerd'.51 Voor deze argumentatie levert hij geen bewijzen en zij lijkt mij ook niet helemaal juist. 
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Voor de omkering van deze argumentatie - waarvoor ik hier zou willen pleiten - zijn die bewijzen er 
evenmin, maar deze omgekeerde argumentatie is wellicht een overweging waard. 

Rond 1909 was een generatie jonge joodse arbeiders opgegroeid die inmiddels, veel meer dan de 
generatie voor hen, ver afstonden van de traditionele maatschappelijke positie die joodse arbeiders tot 
circa 1890 innamen. Terwijl begin jaren '90 nog grote moeite gedaan moest worden om een paar joodse 
arbeiders bij de SDB te betrekken, was in 1909 het SDAP lidmaatschap, of tenminste het stemmen op 
de SDAP gemeengoed geworden in de Amsterdamse joodse arbeidersklasse. De gezagsgetrouwheid ten 
aanzien van de Nederlandse staat, verpersoonlijkt door de koningin, en de materiële en geestelijke 
verbondenheid met de liberale joodse elite was bij deze generatie sterk verminderd en dat maakte het 
voor hen makkelijker om zich aangetrokken te voelen tot een radicale organisatie. Niet de wens om tot 
een breuk met de joodse traditie te komen leidde tot een grote jonge joodse aanhang van de SDP, maar 
het feit dat die breuk zich al - geleidelijk -had voltrokken, leidde er toe dat veel jonge joodse arbeiders 
zich aangetrokken voelden tot de SDP. Zij 'durfden' daarmee een stap verder te gaan dan hun ouders. 
Afgezien van deze psychologische verklaring speelt wellicht ook de structurele achteruitgang in de 
diamantindustrie, en het daarmee gepaard gaande verlies aan banen, een rol bij de radicalisering van de 
jonge joodse arbeiders. 

Mag de SDP op een aantal jonge joodse arbeiders grote aantrekkingskracht hebben gehad, het 
grootste deel van de leden van SDAP afdeling III volgde Wijnkoop niet. Voor hen was de SDP te 
radicaal. De afdeling, die in 1908 en de eerste maanden van 1909 behoorlijk ledenverlies had geleden, 
klom in de tweede helft van 1909 weer uit het dal en kreeg weer een toestroom van leden.52 Deze 
toestroom hing samen met een periode van bloei in de diamant die in 1909 begon en tot eind 1911 
duurde. In 1911 vormden diamantbewerkers nog steeds 43% van alle leden van afdeling III van 
federatie Amsterdam van de SDAP, maar hun aandeel nam af tot 30% in 1913, hoogstwaarschijnlijk 
als gevolg van de grote werkloosheid die op dat moment in de diamantindustrie woedde. 

Zo verdween een deel van de oorspronkelijke aanhang die de SDAP in Amsterdam zo groot had 
gemaakt. In ruil daarvoor sloten handels- en kantoorbedienden, kleermakers en naaisters, sigarenmakers 
en tabaksbewerkers, metaalbewerkers en transport- en havenarbeiders zich in groten getale aan. 

Tot slot 

Al bleven in afdeling IX botsingen voorkomen tussen joodse en niet-joodse leden van de SDAP, in III 
waren de joodse leden zo ingeburgerd dat een ernstig conflict in deze afdeling weliswaar leidde tot een 
partijscheuring, maar niet tot een conflict tussen joodse en niet-joodse leden. Dat veel jonge joodse 
arbeiders zich aangetrokken voelden tot de meer radicale SDP moet dan ook niet verklaard worden uit 
het voorkomen van antisemitisme binnen de partij of de Amsterdamse samenleving, maar uit hun 
verregaande integratie. Veel minder gehinderd door de politieke cultuur dan hun ouders (waarbinnen 
tradities een belangrijke rol speelden) kozen zij, hierin hoogstwaarschijnlijk gestimuleerd door hun niet 
al te beste economische vooruitzichten, voor een radicale organisatie. 

De anonymus die in de jaren '70 van de negentiende eeuw een brief schreef aan de vrouw van Joseph 
Snijders, een van de eerste joodse leden van de SDV, zou inmiddels inkt en papier tekort zijn gekomen 
als hij alle wederhelften van joodse socialisten had willen waarschuwen. Er was in ruim veertig jaar tijd 
veel veranderd. 
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Deel II. Londen 





1. Aankomst en opvang 

'It's many years ago since I came over from Wilna. I could not then speak a word of the language. All 
I knew, and that I got from a friend, was "London" and "St. Mary Axe" [een straat in het East End k.h.] 
and a nice bungle I made even ofthat limited knowledge; for I remember how I first got off the vessel, 
someone -I hope it was a conversionist- asked me where I wanted to go, and I replied, "Axe St. Mary!"" 

Aankomst 

Pas gearriveerde Oosteuropees-joodse immigranten vielen in het Londense havengebied gemakkelijk in 
handen van oplichters. Om deze nieuwkomers, die geen woord Engels spraken, te lokken droegen deze 
zogenaamde hulpverleners soms een rode band om hun arm met daarop in het Hebreeuws 'koosjer'.2 

Ze beloofden de immigrant onderdak en werk en ontdeden deze vervolgens van zijn laatste geld. 
Spottend werden deze immigranten 'greener' genoemd, naar het Jiddische woord griner (groentje). 

Meer dan de helft van de vijf miljoen Russische en Russisch-Poolse joden verliet in de periode 1881-
1914 zijn vaderland. Ze waren op de vlucht voor de pogroms en de extreem slechte sociaal-economische 
omstandigheden in de tsjerta, het verplichte vestigingsgebied in West-Rusland. De meeste joden 
mochten dit gebied, dat zich uitstrekte van de Baltische Zee tot de Zwarte Zee, niet verlaten. Hun 
beroepsmogelijkheden waren uiterst beperkt en de armoede onder de bevolking was groot. De pogroms, 
de plotselinge uitbarstingen van het altijd aanwezige antisemitisme, waren in veel gevallen de druppel 
die de emmer deed overlopen. Massale emigratiestromen kwamen op gang. Veel Oosteuropese joden 
gingen naar de Verenigde Staten, een deel streek neer in Zuid-Amerika en Palestina en een deel ging 
naar West-Europa. Ongeveer 120.000 Oosteuropese joden vestigden zich in Engeland. Het grootste deel 
van hen zocht een heenkomen in Londen.3 Sommige joodse immigranten werden na aankomst 
opgevangen door familieleden of vrienden die hen voor waren gegaan. Anderen, zoals de hierboven 
geciteerde nieuwkomer, hadden alleen een adres van een vriend of familielid en moesten zelf hun weg 
zien te vinden. 

De autochtone joodse gemeenschap van Engeland, die in 1880 ongeveer 60.000 leden telde, werd 
onaangenaam verrast door de komst van deze ongeassimileerde, duidelijk als joden herkenbare paupers. 
Zij herinnerden hen aan het verleden van vóór de Emancipatie, toen joden als niet geaccepteerde 
minderheid in de marge van de maatschappij leefden. Nu het grootste gedeelte van de gemeenschap een 
gevestigde positie in de maatschappij had verworven, wilde ze dit verleden het liefst achter zich laten. 
Bovendien was de joodse gemeenschap bang dat de aanwezigheid van deze zo duidelijk als joden 
herkenbare groep antisemitisme zou opwekken, dat ook op hen zou kunnen terugslaan. De reactie van 
de Anglo-Jewry was overigens niet uitzonderlijk. Andere Westeuropese joodse gemeenschappen 
reageerden op dezelfde wijze op de komst van hun geloofsgenoten uit Oost-Europa: men zag hen liever 
gaan dan komen.5 

Een aantal leden van de Anglo-Jewry, vertegenwoordigd in invloedrijke organisaties als de 
filantropische Jewish Board of Guardians (JBG), probeerde de stroom immigranten tegen te houden door 
Engeland voor hen zo onaantrekkelijk mogelijk te maken. De JBG zorgde er bijvoorbeeld voor dat de 
Poor Jews Temporary Shelter, een opvangstehuis voor pas gearriveerde immigranten dat dankzij een privé-
initiatief van een joodse bakker was ontstaan, door de bevoegde instantie gesloten werd omdat het er 
'onhygiënisch' zou zijn.6 De ware reden was dat de Shelter volgens de JBG immigranten aantrok. 'Such 
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a harbour of refuge must tend to invite helpless foreigners to this country', meende een van de 
bestuurleden van de JBG.7 

Na de sluiting van de Poor Jews Temporary Shelter bleven de immigranten echter in even grote 
aantallen komen als voorheen en het ontbreken van opvang leidde tot grote problemen. Een aantal 
gefortuneerde leden van de joodse gemeenschap raakte overtuigd van de noodzaak van directe opvang, 
en nam de taak van bakker Simon Cohen over. Zij openden de deuren van de Shelter weer. De hulp 
die de Shelter bood bestond voornamelijk uit het verstrekken van twee gratis maaltijden per dag en het 
bieden van onderdak. Langer dan veertien dagen mochten de immigranten niet in de Shelter blijven en 
in deze weken moesten ze werk en onderdak vinden. Als bewoners van de Shelter niet binnen veertien 
dagen een huis en werk hadden, werden ze vaak overgedragen aan de JBG, die een belangrijke rol 
speelde bij de repatriëring van de joodse immigranten. 

Transmigratie en repatriëring 

Veel immigranten die in de Shelter verbleven waren gestrande transmigranten, die het liefst naar 
Amerika wilden maar geen geld meer hadden voor de overtocht. In veel gevallen zorgden de organisaties 
van de Anglo-Jewry voor financiële ondersteuning zodat deze immigranten alsnog hun reis konden 
vervolgen.8 In de periode 1883-1913 hielp de JBG in samenwerking met het Russo-Jewish Committee, 
een comité van vooraanstaande niet-joden dat zich speciaal richtte op de opvang van Russische 
vluchtelingen, ongeveer 30.000 joodse immigranten te emigreren naar Amerika, Australië, Argentinië, 
Zuid-Afrika en Canada.9 

In hun pogingen om het aantal joodse immigranten dat zich in Engeland vestigde zo beperkt 
mogelijk te houden, stimuleerden de joodse hulporganisaties niet alleen de transmigratie, maar ook de 
repatriëring van immigranten. De immigranten die er niet op korte termijn in slaagden hun weg te 
vinden in de Engelse maatschappij konden volgens de hulporganisaties beter naar huis worden gestuurd. 
'We think that if they are in distress it is better that they should be get rid of than remain here', aldus 
een van de voormannen van de JBG.10 Ondanks deze harde woorden werd niemand onvrijwillig 
gerepatrieerd, maar de JBG straalde wel gezag uit en praatte op de immigranten in." Veel immigranten 
stonden met hun rug tegen de muur: ze kregen geen financiële hulp om zich te vestigen maar ze kregen 
wel geld aangeboden om terug te keren. Daarbij kwam dat een deel van de immigranten heimwee had. 
Zij vonden in Engeland niet het leven waarop ze gehoopt hadden en vertrokken liefst zo snel mogelijk.12 

Naar schatting 50.000 immigranten werden zo in de periode 1881-1914 gerepatrieerd.13 In principe 
werd niet gerepatrieerd gedurende gevaarlijke perioden of naar 'gevaarlijke gebieden', dat wil zeggen 
gebieden waar pogroms plaatsvonden. In 1905, het jaar waarin naar aanleiding van de Japans-Russische 
oorlog vele vervolgingen plaatsvonden, werden de repatriëringen tijdelijk gestaakt. Toch kunnen de 
meeste onderzoekers zich niet aan de indruk onttrekken dat van deze 50.000 Oosteuropese joden die 
zijn gerepatrieerd, velen later zijn vervolgd.14 
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Tot slot 

Van de 200.000 Oosteuropese joden die tot 1914 naar Engeland kwamen, vestigden zich 'maar' 
120.000 op het eiland. De overige 80.000 werden door- of teruggestuurd, niet door de Engelse 
overheid, maar door verschillende joodse filantropische organisaties. Ondanks deze kille ontvangst van 
de organisaties van de Anglo-Jewry volhardde een groot deel van de joodse immigranten in hun keus om 
zich in Londen te vestigen. Zo ontstond in de Engelse hoofdstad een joodse immigranten-gemeenschap 
die een wereld op zich vormde, die grotendeels los stond van de niet-joodse omgeving en die ook met 
de bestaande joodse gemeenschap weinig bindingen had. Aan dit laatste probeerden sommige leden van 
de Anglo-Jewry met man en macht iets te veranderen. Wie zich eenmaal definitief gevestigd had kon 
rekenen op steun en inmenging van de autochtone joodse organisaties op velerlei terrein. 
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2. Van greeners tot settlers: dagelijks leven in het East End 

'Engeland is een vrije mediene. Londen is de hoofdstad en Brick-lane is de buurt waar de joodse 
immigrant zijn nestje heeft gebouwd' 

Wonen 

De joodse immigranten die in Londen aankwamen hadden niet alleen een reis door Europa gemaakt, 
maar ook een reis in de tijd. Velen van hen waren afkomstig uit kleine dorpjes in onderontwikkelde 
gebieden, en nu kwamen ze terecht in een snelgroeiende en zich moderniserende metropool. De 
bevolking van (Greater) Londen, die aan het eind van de achttiende eeuw rond een miljoen zielen telde, 
was in 1881 gegroeid tot 4,5 miljoen en steeg tot meer dan zeven miljoen in 1911. 'Like swelled 
pudding, splashed beyond its envelope', zo omschreef een auteur Londen in 1904.2 De ongecontroleerde 
groei van de stad wordt met deze beeldspraak treffend getypeerd. In de tweede helft van de negentiende 
eeuw breidde de stad zich snel uit, er ontstonden buitenwijken die door middel van spoorwegen 
verbonden werden met de binnenstad. Later kwam hier het ondergrondse spoorwegnet bij. In 1880 was 
de bebouwde kom ongeveer vijf keer zo groot als in 1800 en in 1914 leek de oorspronkelijke, compact 
bevolkte stad in niets meer op die van een eeuw daarvoor. Door de afbraak van een aantal krottenwijken, 
die plaats moesten maken voor de aanleg van spoorwegen, en door de toenemende behoefte aan 
kantoor- en opslagruimte in het oude hart van de stad, nam het aantal woningen in de binnenstad van 
Londen af. Dit leidde tot grote woningnood, vooral onder het armere deel van de bevolking. 

Vrijwel alle joodse immigranten vestigden zich na aankomst in het East End, de wijk in Oost-
Londen waar immigranten zich van oudsher vestigden. Vanaf 1656, het jaar waarin zij zich weer in 
Engeland mochten vestigen, waren joden in het East End komen wonen en iets later in de zeventiende 
eeuw waren daar Franse Hugenoten en de Ierse Rooms-Katholieken bijgekomen. In de jaren vijftig en 
zestig van de negentiende eeuw waren vooral Nederlandse en Duitse joden in deze wijk neergestreken. 
Het East End werd dus al voor een groot gedeelte door joden bewoond en lag bovendien vlak bij de 
haven waar de immigranten aankwamen. De 'keuze' om zich in deze wijk te vestigen lag daarom voor 
de joodse Oosteuropeanen voor de hand. De immigranten zochten steun bij elkaar, bij mensen die 
dezelfde taal spraken en dezelfde achtergrond hadden. Ze deelden er niet alleen woningen maar ook 
synagoges, ateliers, winkels, rituele baden, scholen, ontspanningsruimtes en begraafplaatsen. Het East 
End is overigens de inofficiële aanduiding voor het gebied dat eigenlijk Tower Hamlets heet. Binnen 
dit gebied waren vooral de wijken Whitechapel, Spitalfields, Stepney, Mile End en St. George in the 
East echte joodse wijken. In het boek The Jew in London, dat in 1900 geschreven werd, is een kaart 
opgenomen van het East End waarop aangegeven staat in welke wijken het hoogste percentage joden 
woonde. Ook de belangrijkste 'openbare' gebouwen van de joodse gemeenschap waren hierin 
opgenomen, en hieruit blijkt hoe het hele joodse leven geconcentreerd was binnen een paar vierkante 
kilometer.3 Bij de volkstelling van 1901 was 31.8 % van alle inwoners van Whitechapel in het 
buitenland geboren, en 28.8% van de inwoners van St. George's in the East.4 Volgens de berekeningen 
van Rüssel en Lewis waren er in deze wijken Straten waarvan de bewoners vrijwel allemaal joods waren. 
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Joodse bewoners in het East End rond 1900. 
Kaart uit Rüssel en Lewis, The Jew in London 
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Het East End als onderdeel van Londen. 
Kaart uit The Enyclopaedia Britannica 1911 
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Door de afbraak van woonhuizen die plaats moesten maken voor bedrijfspanden en spoorwegen en door 
het grote aantal immigranten dat zich in korte tijd in Londen vestigde, raakte het East End overbevolkt. 
Dit leidde tot slechte woonomstandigheden en zeer hoge huren. Deze ontwikkeling leidde op haar beurt 
weer tot grote ontevredenheid onder de 'oorspronkelijke' bewoners van het East End, die over de komst 
van de immigranten weinig te spreken waren. 

Na 1914 verdween het probleem van de overbevolking gedeeltelijk. Ten eerste omdat in verband met 
de Eerste Wereldoorlog werd besloten helemaal geen immigranten meer in Engeland toe te laten. Ten 
tweede was onder de joodse bewoners van het East End een duidelijke sociale en daaraan gekoppelde 
geografische mobiliteit waarneembaar. Steeg een immigrant op de sociale ladder, dan verhuisde hij, 
bijvoorbeeld naar de rand van het East End. Vaak vonden de kinderen van immigranten hun weg naar 
andere gebieden in Londen zoals Hackney, Stanford Hill, of West Londen. 

Werken 

De economie van Londen rustte van oudsher op drie pijlers: de economische en financiële activiteiten 
die de haven met zich meebracht; de aanwezigheid van een grote afzetmarkt van consumptiegoederen 
en het feit dat Londen het centrum van regering en rechtspraak was, waardoor een relatief grote vraag 
naar luxe-artikelen bestond. De handelsmerken van Londen waren diensten en (luxe) 
consumptiegoederen zoals kleding, schoenen en meubels. Op industrieel gebied was Londen tot circa 
1870 vooral bekend om haar textielproductie (zijde-weverij) en de scheepsbouw. 

De industriële revolutie, die elders in Engeland mechanisering en schaalvergroting met zich 
meebracht, ging aan Londen grotendeels voorbij. De stad lag ver verwijderd van de plaatsen waar 
brandstof en grondstoffen werden geproduceerd, de aanvoer van deze stoffen was kostbaar en dit maakte 
de productiekosten in Londen, in vergelijking tot de provincie, hoog. De hoge grondprijzen deden de 
productiekosten in Londen nog meer stijgen. Fabrieken vestigden zich om deze redenen nauwelijks in 
Londen. De productie bleef kleinschalig en paste zich niet aan de opkomende massa-consumptie aan 
door het opzetten van fabrieksmatige productie, maar door de invoering van vergaande arbeidsdeling 
waardoor de loonkosten laag bleven en de productie kon plaats vinden in kleine (en dus goedkopere) 
ruimten. 

De structurele economische veranderingen en de conjuncturele crises die Londen in de laatste 
decennia van de negentiende eeuw doormaakte hadden ook in het East End veel invloed. Het grote 
probleem in deze wijk was het overschot aan arbeidskrachten: de neergang van de scheepsbouw en de 
zij de-weverij en zorgde vooral in dit stadsdeel voor een afname van het aantal banen in die sectoren, 
terwijl het inwonersaantal van de wijk voortdurend toenam. De toenemende vraag naar goedkope 
consumptieartikelen zorgde echter voor nieuwe economische activiteiten. 

De uitvinding van de naaimachine maakte de productie van goedkope confectiekleding mogelijk. 
De opkomst van een maatschappelijke middenklasse van onder andere kantoorbedienden, leidden tot 
een grote vraag naar goedkope kleding. De goedkope fabricage maakte het ideaal 'per-jaar-een-nieuw-
pak' voor deze groep bereikbaar. Ook de veranderende rol van vrouwen in het maatschappelijk leven 
zorgde voor een toegenomen vraag naar confectie-kleding. Tot in de eerste helft van de negentiende 
eeuw droegen rijke dames 'tailor-made' jurken en mantels. Vrouwen uit minder gegoede kringen 
droegen jurken die bij huisnaaisters gemaakt werden. De mantels die deze vrouwen droegen werden 
geïmporteerd, voornamelijk uit Duitsland en Frankrijk. In de tweede helft van de negentiende eeuw 
ontstonden nieuwe manieren van transport, de fiets raakte in zwang, vrouwen werden mobieler en er 
ontstond een grotere vraag naar kleding die de vrouwen bewegingsvrijheid gaf. Het mantelpakje deed 

- 1 3 6 -



zijn intrede en de vraag naar confectie-mantels nam toe. Niet alleen de vraag naar goedkope kleding 
nam toe, ook de vraag naar goedkope schoenen en andere lederwaren groeide, evenals de vraag naar 
goedkope, in serie geproduceerde meubels. De toenemende vraag naar goedkope producten, gekoppeld 
aan het beperkte aanbod van ruimte en het grote aanbod van goedkope arbeidskrachten, gaven de aanzet 
tot de ontwikkeling van het zogenaamde sweating system in het East End. 

Sinds de term sweating system in de 19e eeuw is uitgevonden heeft hij een steeds andere inhoud 
gekregen. Dit maakt hem eigenlijk ongeschikt voor de analyse van de arbeidsmarktstructuur en de 
arbeidsomstandigheden in het East End, maar omdat de term door de tijdgenoten voortdurend gebruikt 
werd, onder andere door de actievoerende joodse arbeiders, zal hij ook in dit boek gebruikt worden. 
Twee elementen maken altijd deel uit van definitie van sweating-system: ten eerste het sub-contracting, 
dat wil zeggen het onderaannemen van werk en ten tweede de slechte arbeidsomstandigheden: de lage 
lonen, de extreem lange werkdagen en de ongezonde werkomgeving. Vaak werden die twee elementen 
aan elkaar gekoppeld: het een scheen het gevolg van het ander. In de praktijk hoefde dat niet per se het 
geval te zijn. 

Groothandelaren besteedden het werk uit aan onderaannemers die het ook weer verder 
uitbesteedden. De onderaannemer, (de middle man) werd sweater genoemd, degene die voor hem het 
daadwerkelijke werk verrichte was de sweatee. Binnen dit systeem van onderaannemen moest op 
minimaal twee niveaus winst gemaakt worden op het werk van de arbeiders: door de onderaannemer 
en door de uiteindelijke opdrachtgever. Het optreden van de sweater werd daarom vaak als de oorzaak 
van de lage lonen gezien, terwijl hij in feite maar een schakel in het geheel was. De lage (stuk)lonen, de 
lange werkdagen en de ongezonde werkomgeving waren allemaal het gevolg van de 'dwang' om zo 
goedkoop mogelijk te produceren. Om te kunnen concurreren met fabrieksarbeid in de provincie 
moesten de productiekosten zo laag mogelijk worden gehouden: dus het atelier (de sweatshop) werd 
gevestigd op zolder, in de kelder, in de schuur en soms zelfs in de huiskamer. Er werden lage (stuk)lonen 
betaald om de productiekosten laag te houden. In veel gevallen werd het productieproces van een 
bepaald product opgedeeld in een groot aantal deelprocessen, waardoor elke arbeider maar een deel van 
het proces hoefde te beheersen. On- en minder geschoolde arbeiders vonden zo gemakkelijk werk in deze 
branche maar kregen lage (stuk) lonen. Om toch nog wat te verdienen maakten de arbeiders lange 
werkdagen. 

Onderaanneming kwam voor zonder dat sprake was van slechte arbeidsomstandigheden en slechte 
arbeidsomstandigheden kwamen voor zonder uitbesteding, maar voor de meeste tijdgenoten was het 
allemaal onderdeel van een het hetzelfde kwaad: het sweating system. Vooral in de productie van deze 
goedkope consumptiegoederen, in de sweatshops, vond een groot deel van de joodse arbeiders werk. De 
rest verdiende de kost als venter, kleinhandelaar of voddenraper.7 

Het feit dat joodse immigranten in de kleding-, schoenen- en meubelindustrie werk zochten en 
vonden, moet verklaard worden uit zowel hun eigen achtergrond, als de vraag op de arbeidsmarkt. Velen 
hadden in Oost-Europa al ervaring opgedaan in een van de genoemde drie industrieën en streken neer 
in een wijk waar deze industrieën van oudsher gevestigd waren. Er was een grote vraag naar goedkope 
massa-artikelen en dus lag het voor de hand om de vaardigheden die de joodse immigranten al hadden, 
ook in het gastland toe te passen. Bovendien was voor de vestiging als zelfstandige ondernemer maar een 
minimale hoeveelheid kapitaal nodig. 
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Percentages Oosteuropese joden in een aantal sectoren van de Londense nijverheid in 1901 

Beroep Mannen Vrouwen 

Kledingindustrie 40.0 50.0 

Schoen-.laarzen, 12.5 

pantoffelfabricage 

Houtbewerking (timmerlieden) 10.0 

Tabaksindustrie 1.4 6.0 

Bron: V.D. Lipman, Social History of the Jews in England 1850-1950, 107. 

Veel immigranten hadden in Oost-Europa al gewerkt in kleinschalige ateliers. Bij de eenmaal 
gevestigde ondernemer kwamen nieuwe immigranten als loonarbeiders in dienst. Zij konden met hun 
baas communiceren in het Jiddisch, baas en arbeiders waren dikwijls landgenoten, in sommige gevallen 
kenden ze elkaar en bovendien konden de arbeiders bij een joodse baas makkelijker hun joodse 
levensstijl handhaven. 

In de loop van de periode 1880-1914 trad een verschuiving op in de beroepenspreiding. Het aantal 
joodse arbeiders in de kleding- en meubelindustrie nam toe, omdat deze industrieën floreerden in 
Londen. Binnen de kledingindustrie gingen de joodse kleermakers zich steeds meer toeleggen op de 
productie van kwalitatief goede, maar goedkope maatkleding in plaats van confectiekleding. Het aantal 
joodse arbeiders in de schoenenindustrie nam af, omdat de schoenenindustrie naar de provincie 
verdween.8 (Een deel van de joodse schoenmakers ging zich wel toeleggen op het maken van pantoffels). 

Armoede, overlevingsstrategieën en armenzorg 

In de tweede helft van de negentiende kwam een stroom van onderzoeken naar 'de sociale toestand' van 
Londen op gang. Henry Mayhew's London Labour and the London poor uit 1851 werd gevolgd door het 
werk van Mearns The Bitter Cry of Outcast London en door het zeer bekende Life and Labour of the 
People in London van Booth en zijn onderzoekers.9 Vooral het boek van Mearns veroorzaakte veel 
reacties in de pers. Door het overschot aan arbeidskrachten, de grote hoeveelheid tijdelijk werk, de 
conjuncturele werkloosheid en de daarmee gepaard gaande armoede, maar ook door de overbevolking 
en de slechte woonomstandigheden trok vooral het East End de aandacht. Dat uitgerekend in deze wijk 
Jack de Ripper in 1888 zijn moorden pleegde, zorgde nog eens voor extra aandacht. Hoewel in Londen 
nog meer arme wijken bestonden, stond het East End vrijwel altijd centraal in deze studies. Dit moet 
deels verklaard worden uit het feit dat de armoede daar inderdaad groot was, maar kwam ook ten dele 
voort uit de geografische omstandigheid: het East End grensde aan de rijke City waardoor de aandacht 
er snel op gevestigd werd. Dit leidde ertoe dat sommige armen uit andere wijken in Londen verzuchtten: 
'We are just as poor but our poverty excites no such interest. We are not the "East End'".10 

Booth definieerde tijdens zijn onderzoek een 'armoedegrens' en deelde de bevolking van het East End 
op in een aantal inkomenscategorieën, variërend van erg arm tot welgesteld. Deze indeling in categorieën 
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is uiteraard arbitrair en Booth was zich daarvan bewust." Hij hanteerde echter bij de vervaardiging van 
zijn sociale stratificatie onder andere het criterium 'soort inkomen', dat wil zeggen: een tijdelijk 
inkomen, ongeregeld inkomen en een regelmatig inkomen en dit zijn tamelijk objectieve criteria. Hij 
gaf de resultaten van zijn onderzoek in een kaart weer en wanneer we deze kaart met die van Rüssel en 
Lewis vergelijken dan zien we dat binnen de echte joodse wijken alle inkomensklassen vertegenwoordigd 
waren. De grootste groep was evenwel de zogenaamde 'gemengde groep': de groep die rond de 
armoedegrens leefde, met een aantal leden die eronder vielen en een aantal leden die ernet boven uit 
kwamen. De armoede van een groot deel van de joodse immigranten werd bepaald door het 
onregelmatige aanbod van werk: ongeregelde inkomens waren hiervan het gevolg. Hele gezinnen zaten 
hierdoor in bepaalde perioden zonder inkomen zaten. In eerste instantie probeerde men dit soort 
problemen op te lossen door hulp te vragen bij familie, vrienden en buren, maar ook deze zaten vaak 
zonder geld in het 'slappe seizoen'. 

Joodse friendly societies konden in een aantal van deze gevallen hulp bieden. Dit waren onderlinge 
hulporganisaties die werden opgericht door de arbeiders, de clerus of door filantropen. De leden 
betaalden contributie en kregen in ruil daarvoor een uitkering in geval van ziekte en een primitieve vorm 
van pensioen. De friendly societies konden lokaal of nationaal georganiseerd zijn, en hielden vaak 
bijeenkomsten (in pubs en andere lokalen) om bij de leden het gevoel van verwantschap en onderlinge 
verantwoordelijkheid te stimuleren. Friendly societies waren populair. Rond 1900 waren dit de 
arbeidersorganisaties met de meeste aanhang. In 1904 hadden alle societies in Engeland samen zes 
miljoen leden, terwijl de vakbonden in dat jaar samen niet meer dan 1.3 miljoen leden hadden.12 Ook 
onder joodse arbeiders was de friendly society de meest voorkomende arbeidersorganisatie. In 1901 waren 
in heel Engeland 20.000 joden lid van joodse friendly societies, de meesten van hen woonden in 
Londen.13 Het lidmaatschap van deze verenigingen vereiste evenwel een vaste baan en een geregeld 
inkomen en was daarom voor de meeste pas gearriveerde joodse immigranten niet weggelegd. Zij 
wendden zich op een andere manier tot hun lotgenoten voor hulp.14 Pas gearriveerde immigranten 
vormden vaak vrij snel na aankomst een landsmansbafr. een verenigingen van mensen die dezelfde 
geboorteplaats of streek hadden. 

De meeste landsmanshafin werden oorspronkelijk opgericht als rouw-, en begrafenisfondsen, maar 
gaandeweg kregen zij steeds meer de functie van onderlinge hulporganisaties, te vergelijken met die van 
friendly societies. ' De leden van de landsmanshafin hidden rekening met hun eigen en eikaars onzekere 
financiële toestand. Ze betaalden zo geregeld mogelijk contributie en kregen een keer per jaar, meestal 
voor Pesach, een bedrag uitbetaald. Wanneer een lid overleed kregen zijn nabestaanden een bepaald 
bedrag. In wat beter georganiseerde landsmanshafin bouwden de leden een fonds op. Wanneer de leden 
door ziekte, een ongeval of ouderdom niet meer konden werken kregen ze een uitkering uit dat fonds. 
In sommige gevallen konden dergelijke fondsen een behoorlijk kapitaal opbouwen. In 1905 had de 
grootste landsmanshafi, die van de voormalige inwoners van Krakau, 380 leden en £ 1550 in kas.16 

Wanneer een joodse immigrant ondanks dit netwerk van onderlinge hulporganisaties toch armoede leed, 
kon hij proberen bij de JBG steun te krijgen. 

De joodse immigrant die langer dan zes maanden in Engeland verbleef, kon in aanmerking komen 
voor hulp van de JBG, die voornamelijk steun verleende in de vorm van voedsel- en brandstofbonnen. 
In 1894 werd ruim 40% van alle Oosteuropees joodse immigranten op deze wijze ondersteund.17 (De 
JBG registreerde overigens niet het bedrag dat werd uitgegeven aan voedsel en brandstofbonnen). 
Arbeiders die geen geld konden verdienen in de 'slappe tijd', maar ook grote gezinnen, zieken, weduwen, 
wezen en anderen die niet of niet voldoende geld hadden om zich zelf te onderhouden, kregen deze 
bonnen. Na een jaar kwam men in aanmerking voor financiële hulp, vaak in de vorm van leningen. 
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De organisatie kreeg zijn geld van The United Synagogue (de verenigde Asjkenazische synagogen), via 
donaties en contributies van particulieren en gedeeltelijk, via de opbrengst van de armenbelasting, van 
de overheid. Hoewel lang niet in alle gevallen besloten werd een aanvraag voor een lening te honoreren, 
besteedde de JBG hieraan jaarlijks flinke bedragen. In het jaar 1899 werden bijvoorbeeld 1838 leningen 
verstrekt met een totale waarde van £ 9842.18 Credieten werden vrijwel alleen verstrekt aan mensen die 
zelf een onderneming hadden of er een wilden beginnen, wie in loondienst was kreeg alleen brandstof 
en voedsel. 

De JBG registreerde een aantal gegevens van de aanvrager. De Board wilde weten of de aanvrager 
langer of korter dan zeven jaar in Engeland verbleef. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de 
aanvragen kwam van immigranten die korter dan zeven jaar in Engeland verbleven. Immigranten die 
langer dan zeven jaar in Engeland verbleven waren minder geneigd steun aan te vragen, waarschijnlijk 
omdat ze het minder nodig hadden.19 De JBG noemde deze laatsten 'settlers,' zij hadden zich een plaats 
veroverd in de Engelse maatschappij en waren goed in staat voor zichzelf te zorgen.20 

Het belangrijkste doel dat de JBG zich had gesteld was te voorkomen dat de joodse armen in een 
niet-joods werkhuis zouden verdwijnen, waar de levensomstandigheden niet alleen Dickensiaans 
miserabel waren, maar waar de joodse armen ook niet volgens de voorschriften van de joodse religie 
konden leven. Deze doelstelling werd bereikt, joodse armen klopten niet of nauwelijks aan bij de 
algemene instanties voor armenzorg. Hoewel de JBG met zijn hulp probeerde de joodse armen 'joods' 
te houden, werd niet nagegaan of de ondersteunden zich daadwerkelijk aan de voorschriften hielden. 
De ondersteunden werden nauwlettend gevolgd en beoordeeld op hun gedrag, maar daarbij werd vooral 
gekeken of de ondersteunde zich 'fatsoenlijk' gedroeg, zijn huis goed schoonhield en zijn kinderen goed 
opvoedde. Aan de uitoefening van religieuze plichten werd geen speciale aandacht geschonken. 

Onderwijs 

In het laatste kwart van de negentiende eeuw nam de Engelse overheid een reeks wetten aan die het 
aanbod van het algemeen lager onderwijs reguleerden. In 1870 werd de Education Act aangenomen die 
er voor zorgde dat op grote schaal Board Schools gebouwd werden, waar kinderen tot tien jaar lager 
onderwijs konden volgen. In 1880 werd het lager onderwijs verplicht voor kinderen tot twaalf jaar en 
in 1891 werd dit onderwijs kosteloos. 

Op de Board Schools werd onderwijs gegeven dat gebaseerd was op christelijke waarden. Deze 
mochten echter niet expliciet onderwezen worden, ook niet tijdens het godsdienstonderwijs dat 
'neutraal' moest zijn. Naast de Board Schools bleven bijzondere scholen bestaan, die voor een groot deel 
door vrijwillige bijdragen werden gefinancierd en voor een kleiner deel door overheidssubsidie. 

Joodse ouders stuurden hun kinderen het liefst naar een joodse school en van de vijf joodse scholen 
in het East End was at Jews' Free School veneweg favoriet. Een oud-leerling noemde het 'the finest 
school in the world'.21Deze voornamelijk door de Rothschilds en voor een kleiner deel door de overheid 
gefinancierde school was in 1817 opgericht. Rond 1900 had de school maar liefst 4300 leerlingen en 
was daarmee de grootste lagere school in Engeland.22De schoolgebouwen van de Jews' Free School 
stonden midden in Stepney, het hart van de joodse immigrantenwijk. In 1894 was van het totaal aantal 
leerlingen 47% in het buitenland geboren, terwijl 4 1 % in Engeland geboren was uit buitenlandse 
ouders. Slechts 12% van alle leerlingen had ouders die in Engeland waren geboren.23 Er werd lesgegeven 
van maandag tot vrijdagmiddag en op zondagmorgen. Naast de normale schoolvakken (waaronder 22 
uur Engelse taal) werd Hebreeuws gegeven en joods godsdienstonderwijs. Het doel van het onderwijs 
op de Jews'Free Schoolwas uiteraard de kinderen zoveel mogelijk kennis en vaardigheden bij te brengen. 
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Daarnaast was het volgens schoolhoofd L.B. Abrahams de taak van de school en van de ouders om er 
voor te zorgen dat de kinderen zo snel mogelijk verengelsten. 'So that children shall be so identified with 
everything that is English in thought and deed, that no shadow of anti-Semitism might exist'.24 Wie op 
deze school Jiddisch sprak werd zwaar gestraft. Het verwijderen van alle Oosteuropese sporen mocht 
echter niet leiden tot geloofsafval. Het credo van de Jews'Free School WAS: 'anglicization and preservation 
of Jewishness', en daarom werd ook aan godsdienstonderwijs veel aandacht besteed. 

Ongeveer een op de vier kinderen van joodse immigranten ging naar een van de joodse scholen, die 
echter maar een beperkte capaciteit hadden.25 De kinderen die geen plaats konden krijgen op een joodse 
school gingen naar een van de zogenaamde Board Schools waarvan er in het East End in korte tijd maar 
liefst zestien gebouwd waren. Op veel van de nieuwgebouwde openbare Board Schools in het East End 
was het overgrote deel van de leerlingen joods, het onderwijs paste zich in dit geval aan de leerlingen aan. 
Het schoolhoofd en de leraren waren vaak joods en er werd rekening gehouden met de joodse kalender. 
De kinderen van de 'joodse' Board Schools werden door veel leraren, bovenmeesters en inspecteurs 
geroemd om hun vlijt, hun intelligentie, gehoorzaamheid en stipte aanwezigheid. Ook de ouders die 
hun kinderen stimuleerden naar school te gaan en er zoveel mogelijk voor zorgden dat de kinderen goed 
gekleed en gevoed op school verschenen werden geprezen.26 Het onderwijs op de 'joodse' Board Schools 
assimileerde de joodse kinderen in hoog tempo. De meesten leerden snel Engels en namen een deel van 
de Engelse cultuur over, inclusief voetbal en cricket.27 

Omdat op de Board Schools vaak nauwelijks of geen tijd over bleef voor onderwijs in de Hebreeuws 
taal, en omdat veel ouders het joodse godsdienstonderwijs op de Engelse scholen niet erg vertrouwden, 
gingen veel jongens voor en na schooltijd naar een van de naar schatting 200 cheider scholen die door 
leden van de immigranten-gemeenschap opgericht werden.28 Op het cheider, dikwijls gevestigd in een 
huiskamer of in een lokaal van gelijke grootte, werd Hebreeuws gelezen, religieuze teksten vertaald en 
gebeden geleerd. De scholen hadden niet alleen een functie als bewakers en instandhouders van de 
traditie, ze waren ook erg handig om de kinderen na schooltijd van de straat te houden. Na-schools 
religieus onderwijs van betere kwaliteit werd gegeven op de Talmoed Tora-school, waar meer dan 
duizend jongens naar toe gingen.29 

Tot nu toe is alleen aandacht besteed aan het lager onderwijs. Aan hoger dagonderwijs kwamen veel 
kinderen uit het East End niet toe, de meesten gingen op hun dertiende of veertiende werken en leerden 
op die manier in de praktijk een vak. Een aantal van hen verkreeg vakkennis door de stages die de JBG 
verzorgde. Voor volwassenen, die niet meer naar een dagschool konden, werden cursussen gegeven door 
het Russo-Jewish Committee. In de eerste plaats ging het hierbij om cursussen Engels, waarvoor speciaal 
een Jiddisch-Engels woordenboek werd ontwikkeld. Daarnaast gaf het comité cursussen met titels als 
'The Laws of Everey Day Life' en 'The Life and Duties of a Citizen'.30 Ook de London School Board(de 
instelling die van 1870 tot 1903 verantwoordelijk was voor het onderwijs op de Londense Board 
Schools) gaf avond-vervolgonderwijs waar zowel jongeren als ouderen naar toe gingen. Opvallend is dat 
ook vrouwen, zij het in mindere mate dan mannen, deelnamen aan dit avondonderwijs.31 Voor de 
allerkleinste kinderen bestond een crèche en een kleuterschool. Beide instellingen waren opgezet door 
vooraanstaande leden van de Anglo-Jewry en werden gefinancierd door giften, de eigen bijdragen van 
de ouders en incidentele overheidssubsidie. Van deze kinderopvang werd dankbaar gebruik gemaakt.32 

Zo bestond in Engeland een schoolsysteem waar de joodse kinderen in principe vanaf de geboorte 
terecht konden. Dat het onderwijs voor deze generatie het assimilatiemiddel bij uitstek was en als 
zodanig ook werd toegejuicht door zowel leerkrachten als ouders is duidelijk. Al werd binnen het 
onderwijs zoveel mogelijk vastgehouden aan religieuze opvoeding en traditie, toch veranderde er door 
dit onderwijs veel binnen de gezinnen. Het waren vooral de kinderen die zich snel aanpasten aan de 
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omringende cultuur. Maar ook de ouders raakten via de scholing van hun kinderen of via hun eigen 
avondopleiding meer betrokken bij de Engelse maatschappij en kwamen verder af te staan van hun 
traditionele leven zoals ze dat in Oost-Europa leidden. 

Religie 

Godsdienst speelde een zeer belangrijke rol in het dagelijks leven van joden in Oost-Europa. Niet alleen 
hield men zich in huiselijke kring aan de joodse wetten en tradities, ook de openbare godsdienstbeleving 
nam een belangrijke plaats in binnen de gemeenschap. Vooral jongens en mannen gingen regelmatig 
naar de synagoge en naar de joodse scholen. De joodse gemeente was een afgesloten, deels autonome 
gemeenschap met een eigen synagoge, een eigen school, een ritueel bad en een begraafplaats. In het 
nieuwe thuisland werd geprobeerd zoveel mogelijk aan deze levensstijl vast te houden, maar deze bleek 
toch al snel aan verandering onderhevig. 

De godsdienstbeleving in Oost-Europa stond niet of nauwelijks onder invloed van de Reform
beweging, die vooral in Duitsland grote invloed had en die ook in Engeland was doorgedrongen. 
Hoewel de verenigde Asjkenazische synagogen, samen The United Synagogue genoemd, officieel 
orthodox waren hadden ze de diensten sterk aangepast aan de Engelse cultuur. Discipline, orde en 
decorum, afgekeken van de diensten in de Anglicaanse kerk, bepaalden de vorm van de diensten. De 
opperrabbijn had een zeer machtige positie en de rabbijnen hadden weinig invloed. De joodse 
immigranten keken met argusogen naar deze voor hen vreemde vorm van geloofsbeleving. De lokale 
rabbijn die zo'n belangrijke rol had gespeeld in hun leven in Oost-Europa, bleek hier geen enkele macht 
of invloed te hebben. De atmosfeer tijdens de diensten sprak de immigranten niet aan en The United 
Synagogue ondernam niets om de immigranten wat meer op hun gemak te stellen. In antwoord op het 
ontbreken van passende gebedshuizen vormden de immigranten zelf hun eigen religieuze organisaties, 
vaak op basis van een gemeenschappelijke geboorteplaats. Een dergelijke organisatie werd chewre 
genoemd. In de chewre kwam men bijeen om te bidden en te studeren, voor de gezelligheid maar ook 
bij ziekte, begrafenis en rouw. Sommige chewres waren gelijktijdig begrafenisfondsen en onderlinge 
hulporganisaties. Chewres werden gevestigd in huizen, winkeltjes en verlaten kerken, ruimtes die niet 
altijd even geschikt waren voor intensief gebruik. De diensten sloten aan bij de Oosteuropees joodse 
traditie en misten alle decorum die in de Engelse synagoge zo in ere gehouden werd. 

Het bonte scala van onafhankelijk opererende chewres die een uitgesproken Oosteuropees joodse, 
religieuze cultuur uitdroegen, was veel leden van de Anglo-Jewry een doorn in het oog. Samuel Montagu, 
die nauw betrokken was bij de Poor Jews' Temporary Shelter en liberaal Parlementslid was voor 
Whitechapel, was bestuurslid van The United Synagogue en vond dat dit kerkgenootschap zich te weinig 
bekommerde om de immigranten. In zijn streven de inhoud van de geloofsbelevenis van de immigranten 
ongemoeid te laten, maar de vorm enigszins aan te passen aan de Engelse cultuur, richtte hij in 1887 
The Federation of Minor Synagogues op (twee jaar later verdween het 'Minor' uit de titel). De federatie 
werd een succes, Montagu was in staat het vertrouwen te winnen van de immigranten en in 1887 sloten 
zich direct na de oprichting 16 chewres aan.33 In 1903 waren er 39 aangesloten chewres met in het totaal 
4391 stoelhouders34, terwijl in 1911 er 51 aangesloten waren, met in het totaal ongeveer 6000 
stoelhouders.35. Montagu steunde The Federation of Synagogues met eigen geld en hielp 'echte' synagoges 
te bouwen. De Federation stimuleerde de studie van het Hebreeuws, steunde Talmoed Tora scholen en 
hield vast aan 'ouderwetse' orthodoxie, maar eiste tegelijkertijd dat de voertaal binnen de organisatie 
Engels werd en niet Jiddisch. De Federation erkende het gezag van het Opperrabinaat van The United 
Synagogue en het daaraan gekoppelde Beth Din. Daarmee was de oprichting van de Federation een knap 
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compromis geworden, want impliciet erkenden de joodse immigranten zo het gezag van de Engelse 
opperrabbijn, terwijl de opperrabbijn van The United Synagoguehet gezag van de Oosteuropese rabbijn 
moest erkennen, die Montagu speciaal voor de Federation naar Engeland gehaald had. Deze rabbijn 
kreeg een functie in het Beth Din van The United Synagogue en zo werd de wederzijdse erkenning van 
beide groeperingen bezegeld. De religieuze cultuur binnen de Federation werd een soort mengvorm van 
Oosteuropese en verengelste orthodoxie. De eenheid was daarmee echter nog niet compleet. 

In 1893 werd de onafhankelijke, ultra orthodoxe Machzikei Hadath ('de handhavers van de wet') 
opgericht, na een conflict met het opperrabinaat van de United Synagogue over ritueel slachten. De 
Machzikei Hadath, een niet onaanzienlijke vereniging, kocht in 1898 een oude Hugenoten-kerk, die 
lange tijd de best bezochte synagoge van het East End werd. Omdat de vereniging geen stabiele 
financiële basis had, kon Montagu de organisatie in 1905 overreden zich ook aan te sluiten bij The 
Federation of Synagogues?^ 

Met de beschrijving van de religieuze organisaties van de joodse immigranten is nog niet vastgesteld hoe 
religieus de joodse immigranten in de praktijk van het dagelijkse leven waren. Het aantal stoelhouders 
geeft immers geen inzicht in het aantal mensen dat werkelijk een synagoge bezocht. In 1901 ging 
volgens The Jewish Chronicle (het liberale blad van de Anglo-Jewry) ruim 40% van alle joodse bewoners 
van het East End met Nieuwjaar naar de synagoge.37 Deze schattingen komen ongeveer overeen met 
vroegere schattingen die stellen dat de helft van alle leden van de immigranten-gemeenschap lid was van 
een chewre.38 

Of de joodse immigrant zich in het dagelijks leven aan de religieuze wetten hield, is nog maar 
moeilijk na te gaan. Een van de meest in het oog springende wetten is het gebod van de sabbatsrust. In 
1903 werd geschat dat de helft van de immigranten zich aan dit gebod hield.39 De problemen rond het 
houden van sabbatsrust moeten voor een groot deel gezocht worden in de economische omstandigheden 
in het East End. Vrijwel alle joodse immigranten werkten in vakken waarin tijden van grote drukte en 
tijden van werkloosheid elkaar afwisselden. In tijden van grote drukte werd veel overgewerkt op het 
atelier, of thuis, vaak ook op vrijdagavond en zaterdag. Ook al werkten veel joodse arbeiders in ateliers 
die in handen waren van joodse eigenaren, toch was het - onder andere door de sterke concurrentie -
moeilijk om de sabbatrust te handhaven. Wie op vrijdagmiddag voor zonsondergang stopte met werken 
verloor zijn opdracht aan een ander.40 Wie niet overwerkte was vaak zo moe van de hele week ploeteren 
dat het wekelijks synagogebezoek in het gedrang kwam.41 

Over het algemeen wordt aangenomen dat men op de belangrijke feestdagen wel naar de synagoge 
ging, maar dat slechts een minderheid regelmatig, dat wil zeggen een keer per week of meer, de synagoge 
bezocht. Men hield waarschijnlijk wel vast aan het gebruik van koosjer voedsel en aan de rituelen rond 
geboorte, besnijdenis en kerkelijke meerderjarigheid van joodse jongens, huwelijk en overlijden. 

Ultra-orthodoxen waren in de minderheid en overtuigde atheïsten ook, volgens een auteur die 
onderzoek heeft gedaan naar de bewoners van de Rothschild buildings, een huizenblok in het East End. 
Uit dit onderzoek blijkt dat vasthouden aan de tradities vooral een aangelegenheid was die in en om het 
huis plaatsvond. Mocht het synagoge bezoek afnemen, de vrijdagavond werd in elk gezin gevierd, zelfs 
in een socialistisch gezin.42 
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Cultuur 

Naast het werk, dat in drukke periodes het dagelijks leven vrijwel geheel beheerste, bepaalden de 
activiteiten binnen het gezin, de familie en de buurt voor een groot deel het dagelijks leven. Deze 
activiteiten werden weer voor een groot deel bepaald door religieuze tradities, zoals het vieren van de 
vrijdagavond en de joodse feestdagen. Het traditionele beeld van het hechte joodse gezin met de eeuwig 
zorgende joodse moeder, en de vader die na zijn werk trouw naar huis komt om te studeren ging voor 
de joodse gemeenschap in het East End niet altijd op. Er waren tamelijk veel alleenstaanden en gebroken 
gezinnen. Vaders emigreerden vaak alleen naar Engeland en lieten dan later hun vrouw en kinderen over 
komen. Soms gebeurde dat pas na lange tijd, soms ook helemaal niet. Verder zagen velen Engeland toch 
meer als tussenstation dan als einddoel. Vader ging dan eerst naar Amerika om later zijn vrouw en 
kinderen over te laten komen uit Engeland. Ook dat gebeurde lang niet altijd. Andere familieleden 
namen dan vaak de plaats van het ontbrekende gezinslid over, en soms ook de buren, met wie men 
vanwege de krappe behuizing liefen leed deelde.43 Verder dwong de financiële toestand waarin veel 
gezinnen verkeerden de moeders vaak tot het verrichten van betaalde arbeid, ze werden huisnaaisters, 
hadden een winkeltje aan huis of stonden op de markt en speelden zo een cruciale rol in het 
levensonderhoud van het gezin. Ook de mogelijkheden voor kinderopvang veranderden de positie van 
de joodse moeder, evenals de mogelijkheid avondonderwijs voor volwassenen te volgen. Weliswaar 
maakte slechts een klein deel van de joodse vrouwen hier gebruik van, maar toch kon dit de positie van 
de vrouw binnen het joodse gezin structureel veranderen. Dat neemt niet weg dat het gezins - en 
familieleven in het East End zeer hecht was. Voor zover de omstandigheden dat toelieten, bleven de 
joodse tradities gehandhaafd. 

Speelde het gezinsleven zich voornamelijk in en om het huis af, ook buitenshuis bepaalden joodse 
tradities vaak de sociale contacten. De chewres waren voor velen naast gebedshuizen ook sociale 
ontmoetingsplaatsen. Hetzelfde gold voor de bijeenkomsten van de landsmanshafin. Naast een financiële 
(onderlinge hulp) functie hadden deze organisaties ook een belangrijke sociale functie, de leden troffen 
elkaar geregeld en wisselden nieuwtjes en wetenswaardigheden uit. 

Pers 

Binnen de joodse immigranten-cultuur was het Jiddisch als taal een sterk bindend element en een van 
de belangrijkste verspreiders van deze cultuur was de Jiddische pers. 

Londen was een van de eerste steden in Europa waar zich een Jiddische pers ontwikkelde. Het 
lezerspubliek was omvangrijk genoeg, er was vrijheid van meningsuiting en er waren mensen die in staat 
waren de kranten te maken. De eerste Jiddische krant verscheen in 1876: de London Judisch-Deutsche 
Zeitung. In de jaren die volgden had bijna elke geestelijke stroming wel een krant: HaShofar ('De 
Ramshoorn') probeerde de joodse Verlichtingsidealen (Haskala) te verspreiden, HaZofer ('De 
Observator') was orthodox en Der Poylisher Yidel (Het Poolse joodje) was een van de eerste socialistische 
kranten. Ook bladen als Der Advertayzer (1904-1905) en Der Yidisher Telefon (1897-1901), die vooral 
aandacht besteedden aan sensationele gebeurtenissen in en om Londen, zagen korte tijd het licht. 

Naast zeer divers was de Jiddische pers ook zeer instabiel. De gemiddelde Jiddische krant had een 
korte levensduur en verscheen onregelmatig. Waarschijnlijk was de penibele financiële situatie van zowel 
uitgevers als lezers hier debet aan. 
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Kranten van enige omvang die met enige regelmaat verschenen waren onder andere Der Yidisher 
Ekspres (1896-1926), dat oorspronkelijk als weekblad werd uitgegeven in Leeds, maar vanaf 1897 ook 
in Londen werd uitgegeven, en toen als dagblad. Der Yidisher Ekspres slokte Der Yidisher Zhurnal op, 
dat van 1905 tot 1914 was verschenen. Van deze Jiddische bladen zijn geen complete jaargangen 
overgebleven, een echte analyse van de inhoud kan dan ook niet gegeven worden, hooguit een paar 
algemene typeringen. De meeste bladen waren min of meer traditioneel religieus, en meestal ook pro
zionistisch. De bladen hadden veel belangstelling voor het sociale en organisatorische aspect van de 
joodse gemeenschap, maar ze hielden zich afzijdig van 'gevaarlijke' sociale en economische kwesties. Van 
vakbonden en politieke organisaties moesten ze weinig hebben.44 Voor een paar kwesties werd een 
uitzondering gemaakt: zowel het antisemitisme als de vreemdelingenwet van 1905 werden onomwonden 
afgekeurd.45 Naast informatie over de joodse gemeenschap boden de Jiddische bladen ook cultuur. De 
Jiddische kranten werd voor deel gevuld met zowel oorspronkelijk Jiddische, als vertaalde Engelse 
romans, die vaak in feuilleton-vorm verschenen. 

Theater 

Een ander markant onderdeel van de joodse immigrantencultuur was het Jiddische theater. Van 1883 
tot 1887 woonde Jacob P. Adler, die later de held van het Jiddische theater in New York zou worden, 
in Londen. Hij vormde samen met zijn acteurs, de meesten amateurs, de Hebrew Dramatic Club die in 
allerlei lokalen speelde tot in 1886 het Princes Club Theatre werd geopend. In dit theater werden voor 
zeer enthousiast publiek onder andere stukken gespeeld van Abraham Goldfaden (1840-1908) die 
beschouwd wordt als een van de grondleggers van het moderne Jiddische theater.46 Goldfaden schreef 
meer dan vijftig toneelstukken waarvan een groot deel omschreven zou kunnen worden als operettes. 
Thema's ontleende hij aan de joodse geschiedenis en aan het dagelijks leven in Oost-Europa. Aan het 
eind van de negentiende eeuw ging Goldfaden ook zionistisch getinte stukken schrijven. Na een incident 
in het Princes Club Theatre47 vertrok Adler naar New York en het Jiddische theater in Londen raakte in 
het slop. 

Aan deze crisis kwam een eind toen Goldfaden zelf naar Londen kwam en zijn stukken ging 
regisseren in het Princes Club Theatre. De belangstelling voor het Jiddische theater nam weer toe en in 
1903 waren er diverse theaters die elkaar beconcurreerden. Het Pavilion Theatre won de strijd en werd 
het middelpunt van de bloeiende Jiddische theater scene in Londen. Naast de populaire drama's werden 
ook Jiddische versies van bekende Engelse toneelstukken opgevoerd. Soms werden ingrijpende 
ontwikkelingen in de joodse geschiedenis verwerkt: zo werden er stukken geschreven naar aanleiding van 
de uitbarstingen van antisemitisme tijdens de Dreyfus affaire en het Beilis proces.48 Buiten de 
theatergroepen met een min of meer vaste basis in Londen traden ook veel rondreizende theatergroepen 
uit Europa en Amerika op in het Pavilion Theatre. Het Jiddisch theater bleef tot in de jaren twintig 
floreren, tot het Jiddisch sprekende publiek afnam en de politieke ontwikkelingen in de jaren dertig er 
voor zorgden dat het Jiddische theater definitief haar glans verloor in Londen. 
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Tot slot 

De joodse immigranten-gemeenschap in Londen was een besloten gemeenschap, die gekenmerkt werd 
door geografische, sociale en economische segregatie en die eigen instellingen had op diverse terreinen. 
De afstand tussen Engelse joden en deze gemeenschap was groot, maar een aantal individuele leden van 
de Anglo-Jewry spande zich in om in deze gemeenschap voet aan de grond te krijgen en slaagde daarin. 
Van de Engels-joodse 'bemoeienissen' met de joodse immigranten ging een sterk assimilerende werking 
uit, die zelfs op de eerste generatie immigranten invloed had. Tegen deze achtergrond van beslotenheid 
aan de ene kant, en een (sterk gestimuleerde) bereidheid om kennis te nemen van en zich aan te passen 
aan de Engelse omgeving aan de andere kant, ontwikkelde zich de joodse arbeidersbeweging. 
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3. De eerste joodse socialistische organisatie ter wereld 

'De joodse arbeiders in Londen zullen het voorbeeld zijn voor alle andere joodse arbeiders." 

Op 20 mei 1876 kwamen in Londen tien mannen bijeen. Niet om te bidden, maar om onder leiding 
van Aaron Liebermann de eerste joodse socialistische partij ter wereld op te richten. De Agudath ha-
Sozialistim ha- Iwrim, die zichzelf in het Engels de Hebrew Socialist Union (HSU) noemde, ging in 
december van datzelfde jaar weer ten onder en kreeg niet meer dan veertig leden. Voor de directe 
lotsverbetering van de joodse arbeiders in Londen heeft de HSU dan ook weinig betekend, maar in de 
geschiedenis van de joodse arbeidersbeweging neemt deze organisatie een bijzondere plaats in. 

Uit de notulen van de bijeenkomsten van de HSU, die zeer nauwgezet bijgehouden werden door 
oprichter en secretaris Liebermann, blijkt dat de centrale thema's van het joodse socialisme en de joodse 
arbeidersbeweging, die in alle latere organisaties steeds opnieuw een rol zouden spelen, vrijwel allemaal 
aan de orde kwamen. De aard van het joodse karakter van de vereniging werd steeds opnieuw ter 
discussie gesteld, evenals de houding ten opzichte van religie. Er werd gediscussieerd over de moeizame 
verhouding tussen nationalisme en internationalisme, tussen etnisch onderscheid en klassenstrijd en 
voortdurend werd onderzocht in hoeverre het mogelijk zou zijn samen te werken met andere 
organisaties. Veel van deze discussies werden uitgelokt en gestuurd door Liebermann, die door velen 
beschouwd wordt als 'de vader van het joodse socialisme'.3 

Aaron Liebermann en de oprichting van de HSU 

Aaron Liebermann werd in de jaren veertig van de negentiende eeuw geboren in Grodno in Wit-
Rusland. Hij volgde een opleiding tot rabbijn in Wilna, de stad die het centrum was van de Haskala, 
de joodse verlichting, en die bovendien het doorgeefluik was voor revolutionaire ideeën uit het Westen. 
Duitse geschriften, die bedoeld waren voor de Russische revolutionairen, werden via Wilna 
getransporteerd. Het is daarom niet verwonderlijk dat hier de eerste joodse intellectuelen geïnteresseerd 
raakten in het ideeëngoed van het socialisme. Omdat een opleiding aan het rabbijnenseminarie voor de 
meeste jonge joodse mannen een van de weinige mogelijkheden tot verdere ontplooiing was, werd deze 
instelling een kweekvijver voor joodse revolutionairen. 

De meeste revolutionaire rabbijnen-in-opleiding richtten zich in hun wens om het socialisme te 
verspreiden 'onder het volk', op het Russische volk buiten de tsjerta, niet op joden omdat zij deze niet 
tot het proletariaat rekenden. De meeste joden waren immers geen arbeiders in loondienst maar kleine 
handwerkslieden of venters. Als een van de weinigen richtte Aaron Liebermann zich wel op deze groep. 
Hij wees van tijd tot tijd op het joodse bewustzijn, op de bijzondere culturele achtergrond van joden en 
op de noodzaak lectuur over het socialisme te publiceren in een taal die voor de joden in het 
vestigingsgebied te begrijpen was. 

In de zomer van 1875 ontdekte de politie de ondergrondse beweging op het rabbijnenseminarie. Veel 
joodse revolutionairen werden gearresteerd, maar Liebermann ontsprong de dans en vluchtte. Na een 
korte tussenstop in Berlijn kwam hij aan in Londen, waar hij vrijwel onmiddellijk werd opgevangen 
door Peter Lavrov. Lavrov was een (niet-joodse) voorman uit de Russische revolutionaire Narodnaja 
Volja beweging en een van de weinigen die zich interesseerde voor kwesties rond jodendom en 
socialisme. Hij was redacteur van Vpered!, het blad van de Russische revolutionaire ballingen, en gaf 
Liebermann een baan als typograaf en journalist bij de krant.6 In de stukken die Liebermann in Vpered! 
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en 
schreef over de verspreiding van het socialisme onder joden wees hij elke vorm van nationale trots 
exclusiviteit van de hand. In Rusland werden joden niet als Russen gezien, maar als leden van een (van 
de vele) nationale minderheden. In deze trant dacht ook Liebermann. Om de verschillende 
nationaliteiten nader tot elkaar te brengen was het volgens hem noodzakelijk om het voorbereidende 
propagandawerk binnen de verschillende nationale groepen uit te voeren. De propagandisten moesten 
dan uiteraard de nadruk leggen op het internationale karakter van de socialistische beweging en 
uiteindelijk zouden de groepen zich dan samen kunnen voegen.7 Het waren deze ideeën die het 
uitgangspunt vormden voor de oprichting van de HSU in mei 1876. 

Tijdens de oprichtingsvergadering werden direct de statuten van de HSU ontworpen en door 
Liebermann opgesteld in het Hebreeuws en het Jiddisch. Deze staturen waren gebaseerd op het 
standpunt dat de klassenstrijd onafwendbaar en noodzakelijk was. Zolang privé bezit bestond, zou de 
economische ellende niet ophouden te bestaan, zolang de mensheid verdeeld zou zijn in naties en 
klassen, zou onderlinge haat blijven bestaan en zo lang de geestelijken over de emoties van het volk 
zouden heersen, zou religieuze twist bestaan. De bevrijding van de mensheid kon alleen bereikt worden 
door een grondige transformatie van de politieke, economische en sociale verhoudingen, aldus de 
statuten. De specifieke rol van de joodse arbeiders in de klassenstrijd zag Liebermann aldus: 'Omdat wij 
joden een onderdeel vormen van de mensheid, zal er voor ons geen verlossing zijn als niet de gehele 
mensheid bevrijd wordt. De mensheid kan alleen door de arbeiders bevrijd worden van ellende en 
slavernij, daarom moeten de arbeiders zich verenigen.'8 

Het is duidelijk dat Liebermann met de HSU propaganda wilde maken onder de Jiddisch sprekende 
joden om vervolgens aansluiting te zoeken bij de internationale socialistische beweging. Hij fulmineerde 
daarbij niet alleen tegen 'de kapitalisten', maar ook tegen de geestelijken. Hij viel evenwel niet, zoals 
sommige auteurs wel suggereren, het geloof aan.9 Het jodendom had voor Liebermann een veel ruimere 
inhoud dan alleen een religieuze, zoals blijkt uit de doelstellingen die hij als onderdeel van de statuten 
formuleerde. 'De vereniging stelt zich ten doel de socialistische ideeën onder joden en andere volken te 
verspreiden' en 'de vereniging heeft als doel zich broederlijk aan te sluiten bij arbeidersorganisaties van 
andere naties'.10 Liebermann zag joden als volk en als natie maar stelde de HSU open voor iedere 
arbeider die zich op voordracht van twee leden aanmeldde. 

Arbeiders in loondienst van welke nationale herkomst dan ook werden in principe toegelaten als lid, 
maar bij mensen die niet in loondienst werkten lag dat moeilijker. Telkens weer werden discussie 
gevoerd over de vraag of kleine 'masters' (bazen) en venters lid konden worden van de vereniging. Deze 
discussie lijkt enigszins futiel, maar was juist voor joodse arbeiders erg belangrijk. Velen begonnen als 
arbeiders in loondienst te werken in een klein atelier, om zich na verloop van tijd zelfstandig te vestigen. 
Deze 'masters' bezaten weliswaar de productiemiddelen, maar waren op hun beurt ook weer in dienst 
van een grotere onderaannemer. Zij werkten vaak even hard, zo niet harder, en werden vaak even slecht 
beloond als hun arbeiders. Meer dan eens ging een kleine ondernemer failliet, waarna hij weer als 
arbeider begon. De vraag of kleine bazen al dan niet tot een arbeidersorganisatie mochten toetreden zou 
in de toekomst nog bij menige joodse bond aanleiding geven tot meningsverschillen. De HSU zelf 
besloot kleine 'masters' en venters niet toe te laten." 

Een andere kwestie die voortdurend opdook tijdens de bijeenkomsten was het joodse karakter van 
de HSU. Vrij spoedig na de oprichting werd besloten een openbare bijeenkomst te organiseren om wat 
meer bekendheid te geven aan het bestaan van de vereniging en zo meer leden te krijgen. De openbare 
bijeenkomst moest worden aangekondigd door middel van een strooibiljet. Zo simpel als dit klonk, zo 
ingewikkeld bleek de uitwerking. Niet alleen over het karakter, de potentiële bezoekers en het doel van 
de bijeenkomst discussieerden de leden van de HSU, maar ook over de inhoud van het biljet en de 
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ondertekening ervan. Moest het verspreid worden uit naam van de vereniging (waaruit zou blijken dat 
het hier om een joodse organisatie ging), uit naam van enkele arbeiders, of helemaal zonder naam, zo 
vroeg een van de leden zich af. De vraagsteller betoogde dat deze kwestie niet alleen het karakter van de 
bijeenkomst beïnvloedde, maar dat deze ook bepaalde welk soort arbeiders zich aangesproken voelden. 
'Es vurde dariber shtark diskutirt', aldus notulist Liebermann.12 Besloten werd het strooibiljet uit naam 
van de HSU te verspreiden.13 Men deinsde er dus niet voor terug zich aan de buitenwereld te 
presenteren als joodse socialistische organisatie. 

Een van de aanleidingen voor het ontstaan van het idee voor een openbare bijeenkomst en daarmee 
ook voor deze discussie, was een artikel in The Jewish Chronicle van 23 juni. Onder de titel 'A warning' 
schreef het blad van de Anglo-Jewry dat er een krantje circuleerde onder de Russische en Poolse arbeiders 
in het East End, dat de statuten van de Hebrew Socialist Union zou bevatten. 'A body', aldus de The 
Jewish Chronicle which posseses no existence whatever, except in the imagination of the insane 
originator, who is striving to create such a body."4 Door het organiseren van een openbare bijeenkomt 
konden de leden van de HSU laten zien dat de vereniging wel degelijk bestond. 

Tijdens de voorbereidingen voor de openbare bijeenkomst lanceerde Liebermann het plan om vanuit 
de HSU ook een vakbond voor joodse kleermakers te organiseren, om zo meer bekendheid en leden te 
krijgen. In het strooibiljet voor de openbare bijeenkomst werd een oproep opgenomen om een dergelijke 
bond op te richten. De noodzaak daarvan werd als volgt gemotiveerd: joodse arbeiders moesten meer 
uren werken en kregen minder loon dan de Engelse arbeiders (die overigens door de opstellers van de 
oproep stelselmatig als christenen werden aangeduid), omdat ze niet georganiseerd waren in bonden. 
Niet alleen leden de joodse arbeiders zo schade, ze haalden zich ook de haat van de Engelse arbeiders op 
de hals, die vonden dat de joodse arbeiders oneerlijke concurrentie vormden.15 Om aan dit alles een 
einde te maken moesten de joodse arbeiders zich organiseren in een bond, zo besloot de oproep. 

De eerste joodse vakbond 

Op zaterdag 26 augustus om acht uur 's avonds vond de openbare bijeenkomst plaats waar zoveel 
discussies aan vooraf waren gegaan. Aanwezig waren Charles Goddard, afgevaardigde van de Engelse 
Journeymen Bookbinder Society, terwijl Lavrov en enige andere redactieleden Vpered! 
vertegenwoordigden. Goldenberg van de HSU zette uiteen wat het doel van de bijeenkomst was, en 
legde uit wie de socialisten waren die de bijeenkomst hadden georganiseerd. Nadat hij uiteen had gezet 
wat het socialisme inhield, stelde hij dat de bijeenkomst was georganiseerd om de joodse arbeiders 
duidelijk te maken hoe zij iets aan hun toestand konden verbeteren. Hierna kreeg Isaac Stone (een van 
de oprichters van de HSU) het woord.16 Deze schetste, volgens de notulen, een levendig beeld van de 
toestand van de joodse arbeiders in de Londense kledingindustrie, en vergeleek de positie van de joodse 
arbeiders met die van de Engelse. Hij legde het proces van arbeidsdeling uit en stelde dat de mens het 
kleinste en goedkoopste onderdeel van de machine was geworden. Hij eindigde met de woorden 
"'chevarim kol Israel"' (de solidariteit van het joodse volk) is een leugen geworden nu het 
klassenonderscheid ook onder joden voorkomt."7 

Na een aantal andere voordrachten over de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie kreeg 
Liebermann het woord. Hij viel in zijn toespraak onder andere het bestuur van de joodse gemeente in 
Londen aan, dat veel te veel invloed hadden op het 'burgerlijk leven' en bovendien veel te veel geld vroeg 
voor diensten als huwelijksinzegeningen. Dit ging iemand uit het publiek (die Liebermann zelf in zijn 
verslag van de bijeenkomst aanduidde als 'bourgeois') te ver.18 Hij sprong op het podium en zei dat 
Liebermann met zijn uitspraken Herman Adler (de opperrabbijn van de United Synagogue van 1880 
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tot 1911) onterecht had beledigd. Hij vroeg het woord, maar het publiek weigerde hem dat te geven en 
er ontstond chaos, 'anhaltender lerm' (aanhoudend rumoer) in de woorden van Liebermann. Goddard 
probeerde de orde te herstellen door nog eens te vertellen hoe noodzakelijk het was dat de joodse 
arbeiders zich organiseerden, en dat de Engelse bonden wellicht de joodse organisatie zouden steunen 
('Hear Hear' was Liebermanns' geschreven commentaar bij deze opmerking).19 De zaal had zich 
inmiddels in twee strijdende kampen verdeeld. 

Een kleermakersgezel maakte van de verwarring gebruik om ook op het podium te klimmen en te 
roepen dat het doel van de bijeenkomst, namelijk het vormen van een bond, niet uit het oog verloren 
moest worden. Een gewezen kleermaker nam na hem het woord en vertelde hoe slecht de 
arbeidsomstandigheden waren in de kledingindustrie. De rust was inmiddels weergekeerd en de 
hartstochtelijke oproepen van de 'mensen uit de praktijk' waren blijkbaar in goede aarde gevallen, want 
tachtig mensen gaven te kennen in principe bereid te zijn lid te worden.20 

De tweede bijeenkomst die aan de oprichting van de bond was gewijd, was besloten. Blijkbaar 
hoopten de organisatoren zo nieuwe ordeverstoringen te voorkomen. Dat bleek een illusie. Onder de 
honderd aanwezigen was een groot aantal arbeiders die lid wilden worden van de bond maar ook, 
volgens Liebermann, een aantal leden van de bourgeoisie. Goldenberg, die weer voorzitter was, stelde 
voor te streven naar arbeidstijdverkorting, en een systeem voor wederzijdse hulp in het leven te roepen, 
evenals een arbeidsbureau. Liebermann nam na Goldenberg het woord en wilde de aanval openen op 
de joodse liefdadige instellingen toen een dienaar uit de synagoge uit het publiek naar voren sprong en 
met een aantal anderen de bijeenkomst verstoorde. Slechts zeventien mensen schreven zich nu 
daadwerkelijk in als lid, de rest droop af.21 

De HSU en de bond in oprichting riepen veel weerstand op bij de leden van de Anglo-Jewry. Niet 
alleen zonden ze afgevaardigden naar de bijeenkomsten om deze te verstoren, ook The Jewish Chronicle 
werd ingezet om de socialisten zwart te maken.22 Maar de leden van de HSU lieten zich niet van hun 
voornemens afbrengen en op een tweede gesloten bijeenkomst werden spijkers met koppen geslagen. 
De bond werd opgericht en kreeg de naam Kol ba'al-melokhe khaverim ('alle arbeiders zijn kameraden'). 

De bond had bij oprichting vierenveertig leden en werd bestuurd door een comité bestaande uit 
vijftien leden, waaronder de HSU-leden Stone, Goldenberg, Saper en Liebermann. Een penningmeester 
werd gekozen, de hoogte van de contributie werd bepaald en er werd een comité gevormd dat de 
statuten moest ontwerpen. Aan het eind van de avond maakte Liebermann de aanwezigen er met 
opgewonden stem op attent dat 'deze avond een joodse historische avond was, die van grote invloed zou 
zijn op de gehele joodse natie'. Hij zei verder dat 'de joodse arbeiders in Londen het voorbeeld zouden 
zijn voor alle andere joodse arbeiders.'23 

Samenwerking en joodse identiteit 

Zowel de openbare en gesloten bijeenkomsten van de HSU, als de activiteiten van de vakbond, richtten 
zich specifiek op joodse arbeiders, maar samenwerking met niet-joden werd zeer toegejuicht. Bij de 
opening van de tweede gesloten bijeenkomst vóór de oprichting van de vakbond, wees de voorzitter op 
de uitspraak van Goddard die deze had gedaan tijdens de eerste openbare bijeenkomst: de christelijke 
arbeiders van de Trade Unions zouden de joodse arbeiders helpen bij hun organisatie. Een van de 
aanwezigen nam hierop het woord en zei dat 'het hem vreemd in de oren klonk dat christelijke arbeiders 
de joodse arbeiders wilden helpen'.24 Hij kon dat niet geloven en begreep niet goed waarom ze dat 
zouden doen. De voorzitter legde hem uit dat de werkgevers ook geen onderscheid maakten tussen 
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joodse en christelijke arbeiders, ze werden allebei evenzeer uitgebuit. Dus moesten arbeiders ook niet 
op afkomst letten, want hun belangen waren hetzelfde.25 

Dat de HSU zich op joodse arbeiders richtte en daarmee een joodse organisatie was, was voor de 
meeste leden duidelijk. Over de vraag wat het joodse karakter van de organisatie verder inhield bestond 
onenigheid binnen de gelederen, zoals uit verschillende kwesties blijkt. Een van de vergaderingen van 
de HSU was gepland op de negende Av. Liebermann stelde voor de geplande bijeenkomst uit te stellen. 
Saper (een van de medeoprichters) vond dat socialisten hier helemaal geen rekening mee hoefden te 
houden. 'Wij hebben ons van de oude tradities losgemaakt en hoeven daarom onze bijeenkomst niet 
uit te stellen.' Liebermann bracht daar tegen in dat Tisja be Av voor joodse socialisten voorlopig dezelfde 
betekenis had als voor alle andere joden (die Liebermann 'stamgenoten' noemde). Zo lang de sociale 
revolutie nog niet was uitgebroken, was er geen politieke vrijheid, een zaak die voor elk volk belangrijk 
was. 'Op de negende Av hebben wij onze onafhankelijkheid verloren en tot op de dag van vandaag treurt 
ons volk hierom', aldus Liebermann. Na een stemming werd besloten de vergadering op een andere dag 
te houden.2 

Na de openbare bijeenkomst en de oprichting van de vakbond raakte de HSU in een crisis. De leden 
van de vakbond waren ontevreden over het gedrag van Liebermann, die ze een nu niet meer te verifiëren 
kwestie uit het verleden nadroegen, maar die volgens hen ook joden in Londen een slechte naam 
bezorgde. In plaats van zich met vakbondsacties alleen bezig te houden maakte hij ook propaganda voor 
het socialisme en hij bemoeide zich met politiek.27 Een aantal leden van de HSU raakte ontmoedigd en 
haakte af. Bovendien bestond er onenigheid over de richting die nu ingeslagen moest worden. 

Een nieuw twistpunt ontstond tussen Liebermann en Saper, ditmaal over de vorm van de HSU. 
Saper, die veel contacten had in de kringen van Duitse revolutionaire emigre's, wilde er een 
Bildungsfarayn (een vereniging voor culturele vorming) van maken, want zonder 'Bildung' kon geen 
propaganda gemaakt worden. Overigens had de HSU al tamelijk veel aandacht besteed aan culturele 
vorming. Van het begin af aan hielden verschillende leden voordrachten over thema's uit de geschiedenis 
(zoals de Franse revolutie) die op een of andere manier in verband gebracht konden worden met de 
ontwikkeling van de arbeidersbeweging. Goldenberg (een van de oprichters), die een tijd in Genève had 
doorgebracht, vertelde over de arbeidersbeweging aldaar, en er werden voordrachten gehouden over 
Franse verlichte filosofen en over Bakoenin. Verder werd vrijwel onmiddellijk na de oprichting een 
bibliotheek opgericht waar ook een aantal kranten ter inzage lagen.28 

Saper's idee om de HSU om te vormen tot een Bildungsfarayn waar zoveel mogelijk leden zelfkennis 
op konden doen en zo tot het socialisme konden komen, stond lijnrecht tegenover Liebermanns' idee 
dat duidelijk geïnspireerd was op de joodse politieke praktijk in Rusland. Liebermann wilde namelijk 
'kringen' vormen: elke overtuigde socialist moest een kring mensen om zich heen verzamelen en zo de 
ideeën van het socialisme verspreiden. 'Bekering' tot het socialisme werd zo geen individueel, maar een 
groepsproces. 

Het conflict tussen Liebermann en Saper verwerd van een ideologisch conflict tot een ordinaire ruzie. 
Intussen ondernam de HSU allerlei pogingen om leden te winnen. Voorgesteld werd om de joodse 
pantoffelmakers te steunen bij de oprichting van een bond; om een fonds op te richten ter 
ondersteuning bij ziekte of overlijden, men vroeg zich zelfs af of de HSU niet wat meer amusement 
moest bieden om leden te werven.29 

Op 1 mei 1876 bereikte de HSU een dieptepunt van 19 leden. Velen hadden de moed opgegeven, 
anderen waren de vereniging uitgezet omdat ze meer dan zes weken niet op een vergadering aanwezig 
waren geweest. (Met de kleermakersbond ging het op dat moment overigens helemaal niet slecht: deze 
telde 300 leden).31 Toen een discussie ontstond over de mogelijkheden om meer leden te werven voor 
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de HSU zei Van der Hout, een Nededandse jood die net was toegetreden tot de HSU, dat de vereniging 
nooit socialistisch zou zijn en leden zou krijgen zolang de joodse naam gehanteerd bleef.32 De naam zou 
volgens hem veranderd moeten worden in Algemayne Arbeyterfarayn, dan zouden ook Engelse arbeiders 
toetreden. Goldenberg, die als voorzitter optrad omdat Liebermann niet aanwezig was, reageerde fel: de 
HSU leden waren wèl echte socialisten, maar omdat joden in Londen nauwelijks toegang hadden tot 
de rest van de organisaties, hadden ze voorlopig besloten om alleen onder joden te werken.33 Weiner, 
Liebermanns' oude vriend, ging een stapje verder en merkte op dat alle naties hun eigen verenigingen 
hadden met hun eigen naam. Aangezien joden ook een natie vormden wilden zij ook hun eigen naam 
hanteren, net als alle anderen.34 Een ander lid kwam met een meer praktisch argument: de HSU kon 
helemaal geen Engelsen opnemen omdat ze eikaars taal niet konden verstaan.35 

Deze discussie vond plaats tijdens de laatste bijeenkomst van de HSU, uit de notulen blijkt overigens 
niet dat men van plan was de vereniging op te heffen. Liebermann vertrok naar Berlijn en later naar 
Wenen, de HSU verdween van het toneel en vreemd genoeg ging na het vertrek van Liebermann ook 
de joodse kleermakersbond, waarvan de leden zich nog wel zo afgezet hadden tegen hun voormalige 
leider, ten onder. 

Tot slot 

De HSU werd geleid door tien mannen die op zijn minst een middelbare schoolopleiding hadden 
doorlopen, deels in Rusland al de intellectuele voorhoede hadden gevormd en in Londen in 
revolutionaire kringen verkeerden. Er werden binnen de vereniging veel theoretische discussies gevoerd 
en de paar gelegenheden waarop het tot een praktische uitwerking van de uitgangspunten kwam 
eindigden in chaos. De HSU had weinig aantrekkingskracht op de - vooralsnog kleine - joodse 
immigranten-gemeenschap in Londen. Hun ingewikkelde ideeën sloten niet aan bij de dagelijkse strijd 
om het bestaan, en de anti-clericale aanvallen werden niet gewaardeerd. Bovendien werd de HSU 
tegengewerkt door de Anglo-Jewry en zo bleef de organisatie klein. Van de veel bepleite samenwerking 
met de Engelse vakbeweging kwam weinig terecht, voor de kleermakersbond goed en wel gevormd was, 
ging hij al weer ten onder. 

Als pioniersorganisatie neemt de HSU een belangrijke plaats in binnen de geschiedenis van de joodse 
arbeidersbeweging, maar in Londen gebeurde er na het verdwijnen van de HSU enige tijd weinig. Pas 
halverwege de jaren tachtig kwam hier een nieuwe joodse arbeidersbeweging op gang. 
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4. Twee kranten, een club en een reeks bonden: het begin van de joodse 
arbeidersbeweging 

'Men living under these conditions are the raw material for revolutionary propaganda'1 

Na de moord op tsaar Alexander II, waar een joodse student bij betrokken zou zijn geweest, brak in de 
periode 1881-82 in Rusland een reeks pogroms uit. Dorpen en steden in het verplichte vestigingsgebied 
werden aangevallen, joods bezit werd verwoest en er vielen vele doden en gewonden. De Russische 
regering keurde de pogroms goed en de Russische pers juichte mee. Onder de joodse bevolking in het 
vestigingsgebied sloeg de angst toe. Velen verlieten het land en een deel van hen kwam naar Engeland. 

De pogroms en de massa-emigratie werkten als een katalysator op de ontwikkeling van joodse 
politieke bewegingen. Uit de crisis van de jaren 1881-82 kwamen twee duidelijk gescheiden joodse 
politieke stromingen naar voren: het joodse socialisme en het joodse nationalisme. Waren beide 
stromingen aanvankelijk in sommige groeperingen of personen nog verenigd, in de loop van de jaren 
tachtig groeiden zij uit elkaar, zowel in Rusland als in de gebieden waar de joodse immigranten zich 
vestigden, en ook in Londen was dit het geval. Daar kwam in de tweede helft van de jaren tachtig 
voorzichtig een joodse, socialistische beweging op gang, die zich concentreerde rond een aantal bladen 
en een club. Ook de joodse vakbeweging begon zich te ontwikkelen. 

Der Poylisher Yidel 

Nadat in 1876 de HSU en de joodse kleermakersbond Kol ba'al- khaverim ten onder waren gegaan, bleef 
het acht jaar stil rond de joodse socialistische beweging in Londen, tot in 1884 het eerste joodse 
(gematigd) socialistische blad in het Jiddisch uitkwam, geredigeerd door Morris Winchevsky en 
uitgegeven door Elia Wolf Rabbinowitsj. 

Morris Winchevsky (pseudoniem van Lipe Ben Zion Nowotsjowitsj) kwam in november 1878 naar 
Londen. Hij was in 1856 geboren in Kovno, de meest noordelijke provincie van het Vestigingsgebied, 
en had net als Liebermann en zovele andere joodse revolutionairen het rabbijnenseminarie in Wilna 
doorlopen. Winchevsky verliet Rusland op achttien-jarige leeftijd, ging naar Königsberg en raakte daar 
verbonden aan het Hebreeuwse socialistische blad Asefat khakhamim ('Vergadering der Wijzen'). In 
Königsberg woonde ook Eliah Rabbinowitsj, die in 1853 geboren was en een opleiding aan het 
rabbijnenseminarie van Breslau had gevolgd. Samen met Winchevsky schreef hij Asefat khakhamim vol. 
In 1878 werd Winchevsky door de Duitse politie gearresteerd, maar hij wist vrij te komen en vertrok 
naar Londen. Het tijdschrift hield daarna op te bestaan. Rabbinowitsj vertrok na de ondergang van het 
blad naar Parijs om zich vervolgens in 1880 in Londen te vestigen als uitgever van joodse boeken. 

Winchevsky, die vaak wordt gezien als een discipel van Liebermann2, was geschokt door de 
toestanden die hij in het East End aantrof en besloot een blad uit te geven speciaal voor de joodse 
immigranten. Op 25 juli 1884 gaven Winchevsky en Rabbinowitsj het eerste nummer van Der Poylisher 
Yidel (Het Poolse joodje) uit. De titel van het blad is enigszins ironisch en geeft aan voor wie het blad 
bedoeld was: de pas gearriveerde Oosteuropees-joodse immigrant. De makers van de krant wilden de 
joodse immigranten informatie en steun geven. Ze wilden de 'greeners', die vrijwel alleen Jiddisch 
spraken, op weg helpen en de mannen - en nadrukkelijk ook de vrouwen - die het blad lazen, inzicht 
geven in allerlei politieke ontwikkelingen.3 Het blad richtte zich tot de lezer 'als mens, als jood en als 
arbeider' en bood artikelen van algemeen politieke aard die de ontwikkelingen op lokaal, nationaal en 
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internationaal niveau beschreven. Daarnaast plaatste het blad ook veel stukken over specifiek joodse 
zaken. Naast de artikelen over de sociaal-economische positie van joodse arbeiders in Londen, Leeds en 
Manchester en de pogingen die ondernomen werden om iets aan deze situatie te verbeteren, bood het 
blad de rubriek 'Nieuws uit de joodse wereld'. Hierin werden onder andere berichten opgenomen over 
de ontwikkelingen in Oost-Europa. Aan de orde kwamen de sociale misstanden in het vestigingsgebied; 
het protest daartegen; de anti-joodse acties van de tsaar en de vervolgingen. Daarnaast werden in deze 
rubriek delen van artikelen uit andere - vaak uit het buitenland afkomstige - joodse periodieken 
opgenomen. Ook projecten als de joodse kolonie in Palestina werden (niet onwelwillend) beschreven.4 

Door beschrijvingen van de arbeids- en woonomstandigheden van de joden in het East End te 
publiceren, probeerde het blad de politieke bewustwording van de joodse immigranten te stimuleren. 
Het blad richtte zich tot de joodse arbeiders zonder zich expliciet op een socialistisch standpunt te 
stellen.5 Uit de inhoud van de artikelen spreekt de wens zowel de socialistische als de joods 
nationalistische ideeën te steunen, en zowel de arbeiders- als de joodse solidariteit te stimuleren. 
Winchevsky was een overtuigde socialist terwijl Rabbinowitsj zich meer tot het proto-zionisme 
aangetrokken voelde6, hieruit moet hoogstwaarschijnlijk de hybride aanpak van het blad verklaard 
worden. Winchevsky en Rabbinowitsj wilden een blad uitgeven waarin de nadruk lag op het joodse 
eenheidsstreven, het gemeenschapsgevoel en de gezamenlijke culturele achtergrond. Ze publiceerden 
artikelen waarin een zelfbewuste, trotse houding ten aanzien van de Jiddische volkscultuur naar voren 
kwam. Aan elke nieuwe voorstelling van Adlers' Jiddische theatergroep werd bijvoorbeeld aandacht 
besteed. Het Jiddisch werd in een artikel omschreven als 'even bruikbaar als iedere andere taal en ten 
onrechte aangeduid als jargon'. Tegelijkertijd stelde de auteur van het artikel dat het ook erg belangrijk 
was om de taal van het land waar je woonde te spreken. Niet alleen maakte dat het contact met de 
landgenoten eenvoudiger, ook de literatuur werd dan toegankelijk.7 

Der Poylisher Yidel profileerde zich als een joods blad, dat zich perse niet met religie wilde 
bezighouden.8 Hoogstwaarschijnlijk had Winchevsky van de 'fouten' van Liebermann geleerd en 
begrepen dat hij de potentiële lezers tegen zich in het harnas zou kunnen jagen als hij zich op een anti-
clericaal standpunt zou stellen. Als joods blad droeg Der Poylisher Yidel wel de sporen van een 
gezamenlijke, grotendeels door religie bepaalde culturele achtergrond. De joodse kalender werd 
bijvoorbeeld nog gedeeltelijk gehanteerd: in september 1884 stond op de voorpagina van het blad een 
artikel met de titel 'Rikblik oyf dos alte yor' en ook uit de advertenties bleek hoezeer men in de joodse 
immigranten-gemeenschap nog aan bepaalde tradities hechtte: elke week stond minstens één advertentie 
in het blad waarin een rabbijn als gekwalificeerd besnijder zijn diensten aanbood.' Het taalgebruik en 
de beeldspraak van Winchevsky waren doorspekt met verwijzingen naar joodse religieuze teksten, en ook 
het motto van de krant was ontleend aan een psalm. 

Cultuur werd door de makers van het blad als bewust bindmiddel gebruikt en de religieuze 
achtergrond vormde daar een onderdeel van. Er was echter nog iets dat de joden tot een eenheid maakte, 
of eigenlijk zou moeten maken, volgens de redacteuren: 'De Ieren, de Polen en andere onderdrukte 
naties vormen allemaal een eenheid met een gezamenlijk doel. Wij verenigen ons alleen maar om elkaar 
te helpen in tijden van nood'.10 Hierbij doelden de redacteuren op de grote kloof die bestond tussen de 
Westeuropese, geassimileerde joden en hun geloofsgenoten uit Oost-Europa. Pas in 1882, toen de 
hevige pogroms plaatsvonden in Oost-Europa, ontstond enige toenadering. Er was even sprake van 
onderlinge solidariteit en er kwam hulp op gang. Daar was nu niets meer van over, aldus Winchevsky 
en Rabbinowitsj, die met verontwaardiging schreven over de minachtende houding die de Westeuropese 
joden aannamen ten aanzien van de immigranten uit Oost-Europa. 'Europese joden hebben nettere 
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huizen, ze snuiten hun neus in een zakdoek en dragen witte overhemden, maar zijn het daarom betere 
mensen of betere joden?"1 

Een van de redenen waarom eenheid onder joden moest bestaan, aldus Winchevsky die de auteur 
was van de meeste redactionele artikelen, was de dreiging van buitenaf, het antisemitisme. De makers 
van het blad waren daar zeer alert op en signaleerden vele antisemitische acties en uitlatingen, niet alleen 
in Oost-Europa, maar ook in Engeland. In een artikel met de suggestieve titel 'Kleine wolkjes aan de 
hemel' werd de lezers gemeld dat Engelsen niet erg gediend waren van de joodse immigranten. Aan de 
hand van kleine voorbeelden uit het dagelijks leven werd aangegeven hoe de Engelsen over de joodse 
immigranten dachten: 'Ga op sabbat middag naar Whitechapel en ga eens bij een stel Engelse arbeiders 
staan. Elke keer dat er een jood voorbij loopt hoor je "Bloody Jew", is dat een uiting van liefde?' (...) 'Als 
je een huis zoekt, zullen velen je vragen of je een jood bent. Als je ja zegt, krijg je het huis niet. Hoe zou 
je dit willen noemen?' '2 

Deze constateringen berustten ongetwijfeld op ware gebeurtenissen, want naar aanleiding van dit 
artikel verschenen in het blad een aantal ingezonden brieven van joodse immigranten die een dergelijke 
behandeling aan den lijve hadden ondervonden.13 Winchevsky draafde echter door toen hij schreef'Een 
pogrom in Bricklane, op het kruispunt van Commercial Road [in het East End] kan bloediger zijn en 
meer afschrikwekkend dan een pogrom in het Balticum' [de Baltische staten].14 Het kwam weliswaar 
zo nu en dan tot handgemeen in het East End, maar dat leek in niets op de pogroms die in Oost-Europa 
plaatsvonden.15 Waarschijnlijk dikte Winchevsky een aantal incidenten extra aan om de lezers wakker 
te schudden. 

In een volgend artikel stelde Winchevsky dat de negatieve houding ten aanzien van de joodse 
immigranten verklaard moest worden door de levenshouding van de Engelsen, 'een nors volk van 
eilandbewoners, dat alle buitenlanders wantrouwt', maar ook door het gedrag van de joden zelf. De 
joodse immigranten lieten zich inzetten als stakingsbrekers, terwijl leden van de Anglo-Jewry betrokken 
waren bij financiële schandalen, een groot deel van de beursspeculanten vormden, en 'de eigenaren 
waren van het schandelijkste Britse schandaalblad.' Ten dele kon dit probleem opgelost worden door 
te zorgen dat joden niet meer zouden stakingsbreken en niet meer bij schandalen betrokken waren, maar 
ten dele was het probleem onoplosbaar, aldus Winchevsky. Men zou altijd jaloers zijn op rijke joden en 
altijd de arme joden haten. 'Mir lebn in shvere tsayt' concludeerde Winchevsky.16 

Der Poylisher Yidel en het contact met de Engelse arbeidersbeweging 

In de kringen van de Engelse socialistische beweging bleef het eerste joodse socialistische blad niet 
onopgemerkt. Henry Hyndman, die in 1884 de marxistische Social Democratie Federation (SDF) 
oprichtte, schreef in het partijblad Justice doorgaans weinig vleiend over joden. Hij liet zich expliciet 
antisemitisch uit over rijke joden, die hij omschreef als 'Jews of the well-known international capitalist 
type'.17 Hyndman maakte echter een groot onderscheid tussen deze rijke joden en de joodse arbeiders. 
Die laatsten rekende hij tot het armste en slechtst behandelde proletariaat van de wereld.18 Tekenend 
voor de gespleten houding van de SDF was, à-èX. Justice, terwijl het schande sprak van de toenemende 
invloed van kapitalistische joden op de wereldpers, ook een lans brak voor de joodse arbeiders: 'There 
are three "Internationals" at the present time -the Catholic Church, the rich Jews and the Socialists. 
Happily, the poor Jews are organising themselves, and they are international too."9 Over de lezers van 
Der Poylisher Yidel schreef Hyndman: 'Thousands of them, we speak without any exaggeration whatever, 
have already taken up with the doctrines of Socialism in a greater or lesser degree, and support a Socialist 
Hebrew newspaper of their own'.20 Dat het blad duizenden lezers had lijkt schromelijk overdreven, 
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enkele honderden lezers is waarschijnlijk een meer realistische schatting, maar Justice bevorderde de 
toenadering tussen de Engelse socialisten en de joodse arbeiders op deze manier wel enigszins. 

In DerPoylisher Yidel'werd niet alleen gehamerd op de joodse solidariteit, ook de solidariteit van de 
arbeiders onderling moest bevorderd worden. Izaak Stone, een van de oprichters van de HSU, schreef 
in DerPoylisher Yidel een serie artikelen over de vroege joodse arbeidersbeweging in Londen. Acht jaar 
na dato gaf hij een ironisch verslag van de perikelen rond de openbare bijeenkomsten van de HSU. Hij 
nam daarin zowel de vertegenwoordigers van de Engels-joodse clerus die de bijeenkomst verstoorden 
op de hak, als de verhitte voorzitter en de leden van de HSU. Die laatsten omschreef hij als 'bebrilde 
Litwaks' (Litause joden).21 De (te) hooggegrepen idealen en het gebrek aan organisatie maakten dat deze 
vroege joodse arbeidersbeweging gedoemd was te mislukken, aldus Stone. De manier om wel tot een 
succesvolle organisatie te komen, was aansluiting bij een overkoepelende Engelse federatie. Hij maakte 
melding van de oprichting van een joodse kleermakersbond in juli 1883, die meer dan een jaar later nog 
steeds functioneerde. Dat was in deze periode een record, vele bonden sneuvelden al na enkele maanden. 
Het succes van deze bond was, volgens Stone, bepaald door de aansluiting bij de 'Trade Unions'.22 Stone 
doelde op de joodse tak van de Engelse kleermakersbond, de Amalgamated Society of Tailors (AST), die 
in 1883 was opgericht en waarvan hij secretaris was. 

Door de artikelen van Stone, die veel schreef voor het blad, probeerden de makers van DerPoylisher 
Yidel de organisatie van joodse arbeiders te bevorderen. Daarnaast bood het blad diverse bonden en 
verenigingen de ruimte om hun activiteiten aan te kondigen. De voorzitters van de bovengenoemde 
kleermakersbond meldden bijvoorbeeld dat ze gratis Engelse les gaven aan hun leden.23 De 
achterliggende gedachte was dat de joodse arbeiders zich moesten organiseren in hun eigen organisaties, 
maar de bedoeling was wel dat deze zich zouden inzetten om de joodse arbeiders Engels te leren. 
Bovendien moesten joodse bonden zich aansluiten bij Engelse federaties. Waar DerPoylisher Yidelvoor 
pleitte zou tegenwoordig aangeduid worden als 'integratie met behoud van eigen identiteit'. Wat die 
joodse identiteit volgens de makers van het blad precies inhield werd niet gedefinieerd, zoals ook de 
politieke identiteit van het blad nergens expliciet geformuleerd werd. Dat eerste was niet ongebruikelijk, 
het laatste leidde uiteindelijk tot problemen. 

De ondergang van Der Poylisher Yidel 

Het verschil in opvatting tussen de socialistische Winehevsky en de nationalistische Rabbinowitsj leidde 
tot een breuk. In totaal verschenen zestien nummers van Der Poylisher Yidel, daarna werd de naam van 
het blad omgedoopt tot Di Tsukunft. Aanvankelijk droeg ook de redactie van Di Tsukunft geen 
uitgesproken standpunt uit over wat precies de joodse identiteit inhield. Dit blijkt onder andere uit de 
typering die het blad hiervan gaf. Er bestonden volgens deze indeling vier typen joden. De 
'onverschilligen' die alleen oog hadden voor hun eigen problemen; de assimilanten, die joods separatisme 
als de wortel van alle joodse problemen zagen; de nationalisten, die het lijden van de joden verklaarden 
uit het ontbreken van een thuisland en de socialisten tenslotte, die het joodse probleem als onderdeel 
zagen van een algemeen sociaal probleem en niet als apart probleem. De redacteur voegde hieraan toe 
dat hij het zelf een onmogelijke opgave vond, te beslissen welk van de genoemde typen de meest ideale 
was.24 

Aanvankelijk was ook Di Tsukunfieen min of meer socialistisch blad, maar gaandeweg ging het zich 
meer richten op de lokale gemeenschap in het East End en ging het een expliciet joods nationalistisch 
standpunt innemen. Het blad publiceerde veel over Palestina. Na verloop van tijd werd het blad openlijk 
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anti-socialistisch.25 Di Tsukunfi bleef tot 1889 vetschijnen. Winchevsky was zich na de breuk gaan 
richten op een 'echt' joods socialistisch blad: Der Arbeyter Fraynd. 

Der Arbeyter Fraynd 

'Men living under these conditions are the raw material for revolutionary propaganda.'26 Deze uitspraak 
van de notoire immigranten-hater Arnold White had betrekking op de potentiële lezers van het blad Der 
Arbeyter Fraynd. White had het blad in handen gekregen en twee pagina's ervan laten vertalen om zich 
ervan te vergewissen hoe gevaarlijk de inhoud was. Hij meende dat het blad een oplage had van 1700 
exemplaren, terwijl schattingen over het daadwerkelijke oplagecijfer in de beginjaren van het blad rond 
de 200 schommelen.27 

Een joodse arbeider die een revolutionair blad las was een uitzondering. Als ze al konden lezen28 

waren de joodse immigranten in de regel nog te veel met hun (religieuze) achtergrond verbonden om 
een revolutionair blad tot zich te nemen. Ze waren in Oost-Europa gewend aan repressie en vervolging 
en de angst voor autoriteiten zat er diep in. Deze angst bleef, ook toen ze zich in Engeland vestigden. 
Daarbij kostte het de meeste immigranten zeer veel moeite om het hoofd boven water te houden, zeker 
wanneer ze pas aangekomen waren. Werkdagen van veertien uur waren niet uitzonderlijk in het drukke 
seizoen. Wie op deze manier dagelijks moest zien te overleven, had niet al te veel tijd om revolutionaire 
bladen te lezen. Maar er waren ook minder drukke tijden, en in gelegenheden als de Berner Street Club 
(zie hieronder) werd één exemplaar van de krant door vele joodse arbeiders gelezen, en had zo een groter 
bereik dan de oplage van tweehonderd exemplaren doet vermoeden. Na verloop van tijd werd het blad 
het bindende element van de joodse arbeidersbeweging. Het stimuleerde de organisatie van vakbonden 
en droeg bij tot de ontwikkeling van het joodse politieke bewustzijn, dat onmiskenbaar aanwezig was 
en bleef, ook toen de tweede generatie immigranten al min of meer haar weg had gevonden in de 
Engelse maatschappij. 

Op 15 juli 1885 verscheen het eerste nummer van Der Arbeyter Fraynd, dat overigens, net als het 
eerste nummer van Der Poylisher Yidel, direkt werd gesignaleerd in het SDF b\zd Justice.29 Der Arbeyter 
Fraynd TOM-, met onderbrekingen, blijven verschijnen tot 1932 en was daarmee niet alleen het eerste 
expliciet socialistische blad in het Jiddisch, het was ook het eerste blad in het Jiddisch met een lange 
adem. Der Poylisher Yidel was, ondanks de verzekering die de redactie in het eerste nummer gaf dat dit 
blad overlevingskansen had, na een halfjaar van het toneel verdwenen. Vele andere Jiddische bladen, 
al dan niet socialistisch, zou een zelfde lot beschoren zijn. Der Arbeyter Fraynd kampte met dezelfde 
problemen als de andere bladen: de slechte financiële situatie van zowel het blad als de lezers en 
redacteuren, waarvan de laatsten bovendien vroeg of laat naar de Verenigde Staten vertrokken. 
Daarnaast werd Der Arbeyter Fraynd in verband met zijn radicale anti-clericale standpunt ook nog 
krachtig tegengewerkt door leden van de Anglo Jewry, terwijl de diverse redacteuren niet zelden verhitte 
onderlinge discussies voerden over de te volgen koers, hetgeen soms tot afsplitsingen leidde. Instabiliteit 
kenmerkte dan ook de ontwikkelingsgeschiedenis van Der Arbeyter Fraynd, maar toch bleef het blad 
overeind. Inhoudelijk was het een goede krant en de verspreiding in binnen- en buitenland was efficiënt 
georganiseerd. Het had naast agenten in diverse Engelse steden ook agenten in Parijs, enige tijd zelfs in 
Amsterdam, en in een aantal Amerikaanse steden. Deze agenten traden soms ook op als correspondenten 
en de redactie onderhield contacten met diverse 'kopstukken' uit de internationale socialistische 
beweging. 
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Der Arbeyter Fraynd begon als 'algemeen socialistisch blad' waarin vertegenwoordigers van alle 
verschillende socialistische stromingen een plaats moesten krijgen. De redactie, die uitdrukkelijk niet 
tot een bepaalde partij hoorde, stelde zich ten doel 'echt' socialisme te verspreiden onder de joodse 
arbeiders.30 Deze eerste redactie werd gevormd door Philip Krantz en Morris Winchevsky. 3Het 
hoofdredactionele artikel in het eerste nummer beloofde artikelen over de filosofie en de principes van 
het socialisme; een kroniek met nieuws over de ontwikkelingen van de internationale arbeidersbeweging; 
een brievenrubriek; een vragen en antwoorden- hoekje en gedichten. 

De eerste nummers van Der Arbeyter Fraynd, dat toen nog eens per maand verscheen, boden vooral 
veel ingewikkelde artikelen over de theorie van het socialisme. Krantz, die een overtuigde sociaal
democraat was, wijdde bijvoorbeeld vele artikelen aan zijn eigen interpretatie van Lassalle's 'ijzeren 
loonwet'. Deze hield volgens Krantz in dat het geen zin had om voor hogere lonen te ijveren, omdat de 
prijzen zich daaraan automatisch zouden aanpassen, zodat de winst voor de arbeiders nihil zou zijn. 
Vakbondsacties, zoals stakingen, hadden derhalve geen zin en vakbonden waren volgens Krantz niet 
nuttig en zelfs schadelijk: zij zouden de arbeiders maar afleiden van het werkelijke doel, de 
omverwerping van de bestaande maatschappelijke ordening.32 De Engelse parlementsverkiezingen van 
1885 werden door Der Arbeyter Frayndop de voet gevolgd en met afkeuring beschreven. Geen van de 
kandidaten zou ook maar iets voor het volk voelen en de verkiezingen zelf werden 'een grote farce' 
genoemd.33 

Dit soort artikelen sloot slecht aan bij de omstandigheden van de joodse arbeiders in Londen. De 
theoretische artikelen werden door de lezers veel te moeilijk gevonden en de parlementsverkiezingen 
zullen de meesten van hen weinig boeiend hebben gevonden, ze hadden immers als niet-genaturaliseerde 
vreemdelingen geen stemrecht. Op de kritische geluiden over de moeilijke stukken, reageerde de redactie 
met: 'je moet de lezer, en zeker de joodse lezer, stof tot nadenken geven. Elke jood is in staat de Talmoed 
te bestuderen, want hij moet op een goede dag God kunnen begrijpen, dan is hij ook wel in staat Der 
Arbeyter Fraynd te. begrijpen'.3 

Gaandeweg verloor Der Arbeyter Fraynd àe strenge dogmatisch, theoretische aanpak en ging het blad 
zich meer richten op de praktische kanten van de organisatie van de joodse arbeiders in Londen. Deze 
ontwikkeling werd voor een groot deel bepaald door de contacten van het blad met de International 
Workingmen's Educational Club (IWEC). 

De Berner Street Club en Arbeyter Fraynd 

De International Workingmen's Educational Club, die in 1884 opgericht werd door een groep joodse 
socialisten, had een clubhuis in de Berner Street in het East End. In de wandelgangen werd de club 
daarom al snel Berner Street Club genoemd en de mensen die er kwamen Berner Streeters. De club werd 
een verzamelplaats voor diverse joodse socialistische organisaties, vakbonden en individuen. Er werden 
lezingen en discussies gehouden over de sociale misstanden en de verschillende socialistische stromingen 
die aan deze misstanden een eind moesten maken. Daarnaast bood de Berner Street Club vertier: er 
werden toneelstukken opgevoerd, er waren poëzievoordrachten, concerten en dansavonden. 

De club werd ook de plaats waar joodse revolutionairen andere socialisten ontmoetten. William 
Morris, de oprichter van de Socialist League kwam er bijvoorbeeld vaak. In december van 1884 had een 
aantal leden van de SDF omwille van persoonlijke en ideologische conflicten de partij verlaten en onder 
leiding van William Morris en Eleanor Marx de Socialist League (SL) opgericht. De SL was op dat 
moment de enige Engelse socialistische organisatie die daadwerkelijk direct contact had met de joodse 
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immigranten. Het contact tussen de SL en de Berner Street Club was voor een groot deel tot stand 
gebracht door William Wess, die niet alleen de joodse socialisten in contact bracht met de Engelse, maar 
die ook optrad als verbindingsman tussen verschillende joodse en Engelse vakbonden. 

Wess werd in 1861 in Volkomir (provincie Kovno) geboren in een gezin met zes kinderen. Wess' 
vader was schoenmaker. Hij was een overtuigde aanhanger van het chassidisme en onderhield het rituele 
bad.35 In 1882 vertrok William naar Londen, hoogstwaarschijnlijk om de vervulling van de Russische 
militaire dienstplicht te ontlopen. Vrij snel na aankomst in Londen begon Wess zijn 'politieke carrière' 
zowel in de joodse als in de Engelse arbeidersbeweging. In 1884 schreef hij zijn eerste artikel in Der 
Poylisher Yidel en al snel beheerste Wess het Engels goed genoeg om actief lid te worden van de SL. 
Aanvankelijk waren hij en zijn broer Morris, die William gevolgd was naar Engeland, 'visitors' bij de 
raadsvergaderingen van de SL. In 1889 werd de rol van William actiever en werd hij afgevaardigde van 
de St. George in the East & Whitechapel branch bij het jaarlijkse partijcongres van de SL in 1889.36 

De 'brugfunctie', die William Wess zou gaan innemen tussen de joodse en de Engelse 
arbeidersbeweging, begon - voor zover is na te gaan - in 1885 toen Wess in een brief aan de secretaris 
van de SL H. Sparling vroeg of deze het blad Der Arbeyter Fraynd v/Ade introduceren in de raad van de 
SL. Het taalprobleem werd door Wess als volgt opgelost: hij was bereid Sparling, die uiteraard geen 
Jiddisch las, in een persoonlijk gesprek iets meer te vertellen over de aard en de inhoud van Der Arbeyter 
Fraynd. Blijkbaar viel dit in goede aarde want in The Commonweal (het blad van de SL) werd de uitgave 
Der Arbeyter Fraynd aangekondigd.37 De brief van Wess aan Sparling is in het Engels geschreven, en 
hoewel Wess zich voor zijn beheersing van de Engelse taal excuseert, is zijn taalgebruik opvallend goed, 
vooral wanneer in ogenschouw genomen wordt dat hij op dat moment pas tweeënhalf jaar in Engeland 
verbleef.38 

De banden tussen de lokale branches van de SL en de Berner Street Club waren nauw: de Berner Street 
Club diende als vergaderrruimte voor deze branches en toen de Club in 1885 een jaar bestond, namen 
vooraanstaande SL leden deel aan de festiviteiten.39 Ook revolutionairen uit Rusland, Frankrijk, Italië 
en de Verenigde Staten bezochten de club, die bovendien banden had met de beroemde Duitse 
Communistische Arbeiter Bildungsverein waar Marx, Engels en Wilhelm Liebknecht ooit nog lid van 
waren geweest. 

In 1886 ging de Berner Street Club Der Arbeyter Frayndbeheren en drukken. De redacteuren kwamen 
hierdoor meer in contact met hun doelgroep en begrepen dat via clubactiviteiten en vakbondsacties de 
joodse arbeiders beter bereikt werden dan met ingewikkelde theoretische verhandelingen. De 
populariteit van Der Arbeyter Fraynd nam toe en in juli 1886 werd het een weekblad met allerlei vaste 
rubrieken. In de rubriek 'Unzer notitsbukh' verschenen artikelen over de actuele politieke, economische 
en sociale ontwikkelingen in Engeland; er was een vaste rubriek over de internationale ontwikkelingen 
van de arbeidersbeweging; de rubriek 'Ferayne un ferzamlungen' stond open voor alle mededelingen van 
joodse vakbonden en hun acties, en in de rubriek 'Korrespondents' werden ingezonden brieven 
opgenomen, ook kritische. Uit deze brieven bleek dat Der Arbeyter Fraynd ook in de Engelse provincies, 
in Parijs en in de Verenigde Staten gelezen werd. Er kwam zelfs een ingezonden brief van P. Bornstein 
uit Amsterdam, die overigens ook agent voor het blad was in deze stad. ° Er verschenen biografische 
portretten van socialistische voormannen- en vrouwen en elke week was er een feuilleton, vaak een 
Jiddische vertaling van een klassiek werk uit de wereldliteratuur. Winchevsky had een column die hij 
'Tseshlagene gedanken fun a meshugenem filozof noemde en het blad publiceerde ook gedichten van 
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Winchevsky, Sh An Sky en andere joodse socialistische dichters. Het motto van de krant is ontleend aan 
het werk van de joodse schriftgeleerde Hillel en luidde - vrij vertaald - 'Als ik niet voor mezelf ben'.41 

Naast de vaste rubrieken waarin vaste thema's aan de orde kwamen, was er een aantal andere 
constanten in de inhoud van Der Arbeyter Fraynd: de negatieve houding ten aanzien van alles wat naar 
joods nationalisme en zionisme riekte, en de anti-clericale houding. De aanval op het proto-zionisme, 
zoals dat zich in Rusland ontwikkelde, werd op 15 januari 1886 geopend met een artikel waarin dé 
ontwikkeling van deze beweging, die Palestinizmus werd genoemd, uitvoerig werd beschreven. Dat deze 
beweging voortkwam uit het gevoel van angst en dreiging dat veroorzaakt werd door de pogroms in 
Rusland, begreep de schrijver van het artikel (initialen J.S.), maar de oplossing die de beweging bood 
was volgens hem niet de juiste. Wanneer de joodse natie [term J.S., k.h.], die inderdaad in een crisis 
verkeerde, een onafhankelijk land zou stichten, dan zou daar ook onmiddellijk een klasse-onderscheid 
ontstaan, want zowel bij joden als bij gojim gold de natuurwet dat de sterksten over de ruggen van de 
zwaksten zouden regeren, aldus de schrijver. Een eigen land zou joden geen geluk brengen. Zolang mijn 
en dijn bestond en zolang alle goederen en kapitaal in de handen van enkele personen geconcentreerd 
waren, zouden uitbuiters en uitgebuitenen bestaan. Joden mochten zich niet afscheiden van de andere 
volkeren maar zouden hand in hand met hen voor de bevrijding moeten vechten. De sociale revolutie 
zou dan een eind maken aan alle vormen van tirannie en uitbuiting, aldus J.S.42 

Morris Winchevsky schreef over de proto-zionistische beweging een driedelige artikelenreeks onder 
de titel 'Palestinizmus un Sotsyalizmus' (verschenen in Der Arbeyter Fraynd m de maanden juni, juli en 
augustus 1886). Ook hij koos stelling tegen het 'palestinisme' maar benaderde de zaak iets anders en 
vroeg zich daarbij af wat de joodse identiteit inhield. Joden waren, volgens Winchevsky, van nature 
internationaal. Ze hadden immers wel een geboorteland, maar geen vaderland. Ze leefden over de hele 
wereld verspreid, spraken Russisch, Duits of Frans, maar waren geen echte Russen, Duitsers of Fransen. 
Wanneer joden vroom waren, dan was het de religie die hen tezamen bond. Waren ze dat niet dan bond 
hen de gezamenlijke historie van tweeduizend jaar lijden. Het niet hebben van een vaderland, het 
'natuurlijke internationalisme', maakte joden zo geschikt voor de verspreiding van het socialisme, dat 
immers ook bij uitstek internationaal was. En zo hadden jonge joden in Rusland, die een beetje hart en 
een beetje opleiding hadden, zich aangesloten bij de revolutionaire beweging. Maar toen kwamen de 
pogroms, en joden werden bang en gingen over op het aanbidden van een nieuwe God: de stichting van 
de onafhankelijke joodse staat. Winchevsky gebruikte hier het Oud-Testamentische thema van de 
aanbidding van het gouden kalf om de lezers aan te duiden dat het proto-zionisme een dwaalspoor was.43 

De strijd tussen het proto-zionisme en het socialisme gaf Winchevsky weer in de vorm van een dialoog 
tussen twee joden, die beiden op weg waren naar een bepaald doel. Hun tegengestelde opvattingen 
kwamen gaandeweg naar voren. Een van de laatste zinnen uit de dialoog was: 'Di palestintses vilen 
makhen yiden far a natsion, mir vilen zey makhen far menshen'.44 

Al waren de benaderingswijzen van de verschillende auteurs steeds anders: de opvatting van de 
redactie van Der Arbeyter Fraynd was dat het zionistische ideaal strijdig was met socialistische en daarom 
bestreden moest worden. Naast anti-zionisme was zoals gezegd ook anti-clericalisme een vast bestanddeel 
van Der Arbeyter Fraynd. Dit anti-clericalisme had diverse mikpunten. De oppperrabbijn van de United 
Synagogue, dr. Herman Adler, was een van de zondebokken. Hij gaf dan ook weinig blijk van inzicht 
in de moeilijke positie van de joodse arbeiders in Londen. In februari 1889 vroeg een comité van joodse 
werklozen onder leiding van Philip Krantz en Lewis Lyons, de in 1862 in Londen uit Duits-joodse 
ouders geboren vakbondsleider en strijder tegen het sweating-system, aan opperrabbijn Adler of deze 
een preek wilde houden waarin hij zich uit zou spreken tegen het sweating system.45 Volgens het verslag 
dat Der Arbeyter Fraynd verscheen, hadden Krantz en Lyons zelf een passende preek geschreven, die 
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Adler weigerde voor te lezen. 6 In plaats daarvan meldde Adler dat in de kledingindustrie inderdaad erg 
lange werkdagen gemaakt werden, maar dat dit niet ongebruikelijk of extra triest was, ook hij werkte 
wel eens over. Bovendien kon het allemaal nog veel erger, joodse arbeiders leden tenminste geen honger. 
Adler waarschuwde in zijn preek voor het socialisme, dat volgens hem door veel joodse kleermakers werd 
gezien als panacee, en hij sprak tegelijkertijd de vrees uit dat nu al een aantal joden de schadelijke 
doctrines van de socialisten had overgenomen.47 De roep om de acht-uren dag en het wettelijk 
gereguleerde minimumloon was volgens Adler absurd, het was niet de taak van de staat om voor 
lotsverbetering van de arbeiders te zorgen. Zijn advies aan de joodse arbeiders was organisatie, geen wilde 
en onpraktische organisatie, maar organisatie onder leiding van 'de ware vrienden van de joodse 
arbeiders'. Hij raadde de joodse arbeiders aan zich aan te sluiten bij een goede vakbond, die overigens 
absoluut niet per se een joodse vakbond hoefde te zijn. Welke vakbond de goedkeuring van Adler kon 
wegdragen, maakte hij niet bekend.48 

Er ontstond grote verontwaardiging aan de zijde van de joodse arbeiders toen ze de preek hadden 
aangehoord, en om hieraan uiting te geven werd op 16 maart een 'synagoge parade' gehouden. 
Protestdemonstraties naar kerken waren in deze periode niet ongebruikelijk, de tocht naar de synagoge 
was een variatie op dit thema. Dit keer sprak Adler de menigte niet zelf toe, in plaats daarvan nam LS. 
Meisels deze taak op zich. Hij begon een preek waarin hij de joodse immigranten waarschuwde tegen 
de activiteiten van missionarissen. 9. Deze vermenging of verwarring van de dreiging die van socialisten 
uitging en de dreiging die er van missionarissen uitging, was niet nieuw. Al in 1876 had The Jewish 
Chronicle de activiteiten van de HSU betiteld als 'another conversionist trick'. Waarom dit argument 
gebruikt werd tegen de joodse socialisten blijft onduidelijk. Waarom de joodse socialisten per se de 
opperrabbijn wilden inschakelen bij hun campagne tegen het sweating system is ook niet geheel 
duidelijk. Wellicht moet dit verklaard worden uit het feit dat nogal wat arbeiders orthodox religieus 
waren. Om hen te overtuigen van de noodzaak om actie te voeren, was het wellicht van belang om steun 
te krijgen van de opperrabbijn. Dat Adler echter niet erg geneigd was zich uit te spreken voor 
protestacties, moet voor de joodse socialisten geen verrassing geweest zijn. Eerder had hij zich ook al 
bagateliserend uitgelaten over het sweating system en een vriend van de joodse socialisten was hij bepaald 
niet. ° Misschien was het de bedoeling van de organisatoren om de joodse immigranten op te zetten 
tegen de opperrabbijn, of om ze te laten zien dat ze van deze zijde geen hulp hoefden te verwachten.51 

Wat ook precies het doel geweest moge zijn, de synagogeparade had geen gelukkige afloop, The Jewish 
Chronicle noemde de deelnemers joden die eigenlijk geen joden waren en de politie viel nog dezelfde 
avond de Berner Street Club binnen.52 Een aantal Berner Streeters raakte gewond en een van de leden 
werd drie maanden in hechtenis genomen.53 Na dit incident bleef het enige tijd stil rondom Adler in 
Der Arbeyter Fraynd 

Een ander doelwit van Der Arbeyter Fraynd was Samuel Montagu, die op vele manieren had 
aangetoond wèl hart en oog te hebben voor de moeilijke positie van de joodse arbeiders. Een van de 
hoofdmotieven van Montagu om zich in te zetten voor de joodse arbeiders uit het East End was hen uit 
handen te houden van de socialisten en daarom werd hij een doelwit.54 Montagu was liberaal 
parlementslid (MP) voor Whitechapel, hij had onder meer de Federation of Minor Synagogues opgericht 
en vormde in 1886 zelfs een vakbond voor joodse kleermakers. Deze bond, de London Tailors' 
Machiners'Society, moest een gematigde koers varen en sloot staking als middel om een doel te bereiken 
bij voorbaat uit.55 Het experiment bleek weinig levensvatbaar, maar Montagu vormde door zijn 
activiteiten een concurrent van de joodse socialisten van Der Arbeyter Fraynd en moest het daarom 
ontgelden. 
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N a ^ t anti-clericaal was Der Arbeyter Fraynd ook anti-religieus. Vooral Benjamin Feigenbaum die 

T^L\ ^ r Vu r S t e rn e n ' W a S e e n W a r e m e e S t e r i n d e anti-religieuze satire. Feigenbaum 
(1860-1932), een uit Warschau afkomstige zoon van een overtuigd chassidische vader, zette zich met 
veel kennis van zaken tegen de geestelijke wereld van zijn jeugd af.56 Joodse diensten en feesten werden 
ingezet om propaganda te maken voor het socialisme en de gebeden die bij bepaalde ceremonies 
hoorden werden tot socialistische pamfletten omgevormd. In een artikel ter gelegenheid van het 
loofhuttenfeest trok hij een parallel tussen de uittocht uit Egypte en de strijd voor een betere 
maatschappij nu. In Egypte waren de joden slaven geweest, net als de arbeiders nu, en ook toen hadden 
ze het heft in eigen hand genomen.57 

De joodse identiteit van Der Arbeyter Fraynd 

Der Arbeyter Fraynd'was in deze periode fel anti-clericaal, anti-religieus en anti-zionistisch. Het blad werd 
voor een groot deel volgeschreven door hele en halve revolutionaire intellectuelen die hun lezers in hun 
radicaliteit ver vooruit waren. Bij veel religieuze joodse arbeiders, die in principe bereid waren acties te 
voeren voor betere werkomstandigheden, maar die vooralsnog niet Van God los waren', wekte vooral 
de anti-rehgiositeit beroering. Een joodse arbeider liet zich, tijdens een bijeenkomst als volgt hierover 
uit: Der Arbeyter Frayndspreekt weliswaar slecht over God, maar wat het blad schrijft over de arbeiders 
moet iedereen maar lezen en ter harte nemen'.58 Een feestelijk banket dat door de Berner Street Club 
werd gevierd ter gelegenheid van Jom Kipoer (terwijl er volgens de religieuze voorschriften juist gevast 
moet worden op die dag) leidde tot een storm van protesten, ook in de kringen van joodse immigranten 
Zij trokken naar de Berner Street Club trokken om verhaal te halen.59 Ook de hierboven beschreven 
synagogeparade viel niet bij alle joodse arbeiders in goede aarde. Weliswaar trok de parade veel aandacht 
(volgens The Jewish Chronicle liepen drie tot vierhonderd mensen mee, volgens Der Arbeyter Fraynd twee 
tot drieduizend) maar veel joodse East Enders, spraken hun afkeuring uit over dit gedrag.60 Ondanks 
deze protesten hield Der Arbeyter Fraynd vast aan deze anti-religiositeit. 

Uit de afWijzende houding ten aanzien van religiositeit en zionisme zou afgeleid kunnen worden dat 
de enige binding van het blad met de joodse identiteit een negatieve was. Het blad pleitte immers ook 
niet voor een specifiek joods socialisme, maar voor verspreiding van het socialisme onder joden. Waarin 
school dan het joodse karakter van de krant? In een van de eerste redactionele artikelen stond dat de 
krant het Jiddisch als voertaal had omdat de meeste joodse arbeiders geen andere taal beheersten 61 

Daarmee scheen de kous af. Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat de joodse identiteit van Der 
Arbeyter Fraynd eigenlijk alleen uit het (als noodzakelijk kwaad beschouwde) gebruik van het Jiddisch 
bestond. Zo ongeveer verdedigde Peter Lavrov ook het bestaan van het blad tijdens een congres van de 
Internationale: 'de joodse socialisten in Londen, die bijna allemaal afkomstig zijn uit Rusland en Polen 
hebben hun agen socialistisch orgaan, Der Arbeyter Fraynd, dat uitgegeven wordt in het Jiddisch Zij' 
verzekeren het congres dat, hoewel zij gedwongen zijn gebruik te maken van de enige taal die ze kennen 
ze zeker niet van plan zijn zich af te scheiden op basis van hun nationaliteit en dat ze in Engeland en in 
Amerika net als in Rusland actief deel zullen nemen aan de socialistische arbeidersbeweging' 62 

Maar er was meer. Ook al trapte Der Arbeyter Fraynd voortdurend tegen de joodse religieuze traditie 
aan, toch gebruikte het diezelfde traditie ook keer op keer om zaken uit te leggen aan zijn lezers, denk 
bijvoorbeeld aan de passage over de aanbidding van het gouden kalf als anti-zionistisch argument Ook 
Feigenbaum maakte dankbaar gebruik van de traditie om zijn standpunt te verdedigen. Hoe graag 
sommigen dat ook zouden willen, de redacteuren konden niet ontkennen dat de lezers nog met beide 
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benen in de joodse cultuur stonden en het referentiekader van een groot deel van de lezers werd gevormd 
door de joodse traditie. Hoe dichter Der Arbeyter Fraynd bij de lezers kwam te staan, via de Berner Street 
Club en via de grote acties die in 1889 zouden plaatsvinden, des te meer ging het blad schrijven over 
joden in Engeland en de acties die zij voerden, maar ook over het lot van de joden in Rusland en de 
ontwikkeling van de joodse arbeidersbeweging in de Verenigde Staten.63 

Dit alles bij elkaar gaf Der Arbeyter Fraynd een duidelijke band met de joodse identiteit, zonder dat 
deze door het blad zelfbenoemd of omschreven werd. In de anti-zionistische artikelen werd enigszins 
duidelijk Der Arbeyter Fraynd onder de joodse identiteit verstond: ze noemde joden een natie maar 
eigenlijk omdat er geen beter woord voor was, want een natie met een eigen territorium zouden joden 
nooit moeten vormen. Vaak wordt de term volk gebruikt, en de gezamenlijke geschiedenis wordt dan 
als bindend element beschouwd. Wellicht kan de joodse identiteit van Der Arbeyter Fraynd in deze 
periode het best omschreven worden als een culturele achtergrond, met als bindende elementen de taal, 
de geschiedenis en de religieuze tradities. Deze achtergrond gaf aanleiding tot een gevoel van onderlinge 
solidariteit tussen joodse arbeiders en diegenen die hen probeerden te organiseren. 

Joodse bonden 1884-1888 

Een van de eerste grote acties die de leden van de Berner Street Club ondernamen, was het organiseren 
van een bijeenkomst op 25 december 1887 rond het thema 'de treurige toestand van de joodse arbeiders 
in Londen'. De vraag 'waarom worden de joodse arbeiders door de Engelsen gehaat?' speelde op deze 
bijeenkomst een grote rol.6 Volgens de verschillende sprekers leidde het feit dat de bazen de joodse 
arbeiders niet genoeg betaalden voor hun werk tot loonsverlagingen. Deze loonsverlagingen leidden er 
op hun beurt weer toe dat de Engelse arbeiders joodse arbeiders gingen haten. Over de mogelijke 
oplossing voor dit probleem werd veel gesproken en het antwoord op de gestelde vraag werd in de vorm 
van een resolutie geformuleerd. Aan de uitbuiting van de joodse arbeiders door de bazen kon - volgens 
deze resolutie - alleen een einde komen als een gezamenlijke strijd tegen de bazen gevoerd werd. Joodse 
arbeiders moesten zich organiseren, om zo de sympathie en het vertrouwen van de Engelse arbeiders te 
winnen. Ze moesten zo veel mogelijk proberen samen te werken met de Engelse arbeiders om zich 
gezamenlijk te richten tegen hun gemeenschappelijke vijand: de bazen.65 

Gezamenlijke organisatie met de Engelse arbeiders was een terugkerend thema in de joodse 
arbeidersbeweging: Aaron Liebermann had er al voor gepleit, Der Poylisher Yidel hzd er over geschreven 
en ook in Der Arbeyter Fraynd werd altijd gehamerd op organisatie en dan liefst met niet-joodse 
arbeiders. In de praktijk was het in de vakbeweging tot dan toe niet verder gekomen dan de oprichting 
van een joodse tak van de Engelse kleermakersbond, de Amalgamated Society of Tailors (AST) in 1883 
en deze was vooralsnog geen groot succes. De AST was in 1866 in Manchester opgericht en werd vanuit 
deze stad op hiërarchische en centralistische wijze bestuurd. Lange tijd richtte de AST zich uitsluitend 
op geschoolde ambachtslieden en pas in 1883 opende de bond zijn deuren voor semi- en ongeschoolde 
arbeiders. Er werd direct een Jewish branch opgericht waarvan Isaac Stone de eerste secretaris werd.67 

In het oprichtingsjaar telde de Jewish branch 160 leden.68 Het taalprobleem en de hoge contributie 
zorgden er voor dat de joodse afdeling van de AST aanvankelijk weinig populair was onder de joodse 
kleermakers: in 1884 had de afdeling nog maar 31 leden en in 1888 was dit aantal gedaald tot slechts 
15 leden. 9 Van echt gezamenlijke acties was het tot dan toe ook nog niet gekomen. 

De problemen die gezamenlijke organisatie in de vakbeweging moeilijk maakten, gingen verder dan 
alleen de hierboven geschetste 'praktische problemen' rond contributie en taal, al werd dat laatste 
probleem door de oprichter van de eerste joodse schoenmakersbond wel als motief gegeven voor de 
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oprichting van een aparte bond. Samuel Wildman, de oprichter in kwestie, was naar een bijeenkomst 
van de Engelse schoenmakersvakbond gegaan maar kon niets verstaan van wat op die bijeenkomst 
gezegd werd. Daarop besloot hij in 1883 zelf een bond op te richten, die echter maar een zeer kort leven 
beschoren was.70 

De International Journeymen Boot Finishers Society kende een langer bestaan. Deze bond werd rond 
1887 opgericht en telde een jaar later 300 leden.71 De motivatie die de secretaris van deze bond gaf voor 
de oprichting van een aparte joodse bond was niet het taalprobleem, maar de vijandige houding van de 
Engelse schoenmakers. Voor welke prijs de joodse schoenmakers ook werkten, ze werden altijd voor 
onderkruipers uitgescholden, aldus de secretaris. Daarom hadden de joodse schoenmakers besloten een 
bond op te richten, en de Engelse arbeiders te laten zien dat ze niet tegen ze waren, maar als broeders 
met ze samen wilden werken.72 

Deze vijandige houding binnen de Engelse vakbeweging kwam onder meer voort uit het feit dat 
joodse arbeiders binnen de kleding- en schoenenindustrie een specifieke plaats op de arbeidsmarkt 
innamen die concurrerend scheen - en dat soms ook was - met die van de Engelse arbeiders. Om te 
begrijpen hoe de verhouding tussen de joodse arbeiders(bonden) en de Engelse arbeiders(bonden) in 
elkaar stak, is het nodig te weten hoe de positie op de arbeidsmarkt van beide groepen arbeiders van 
elkaar verschilden. 

De kledingindustrie 

De verschillen tussen de West End kledingbranche en de East End kledingindustrie waren groot, zowel 
qua producten en productiemethoden, als qua arbeiders en arbeidsomstandigheden. 

In het Londense West End werd een scala producten vervaardigd, variërend van de meest chique 
maatkleding tot en met goedkope maatkleding en alles wat daar tussen in zat. In West End werd vooral 
herenmode gemaakt. Er werd gewerkt in kleine ateliers en de kleermakers waren Engelse mannen, die 
goed geschoold waren. Het waren 'tailors-through-out', dat wil zeggen dat zij in hun eentje een heel pak 
konden maken. De kleermakers namen het werk aan van handelaren of winkeliers en voerden het zelf 
uit. Ze werkten alleen, of samen met (Engelse) vrouwen die - vaak thuis - voor de afwerking zorgden. 
Soms werkten twee kleermakersgezellen samen aan een pak, maar verder ging de arbeidsdeling niet. De 
meeste kleermakers in West End branch kregen betaald volgens het time-log systeem, dat wil zeggen dat 
ze een uur- of dagloon kregen dat gebaseerd was op een bepaalde hoeveelheid werk die binnen die tijd 
afgemaakt moest worden.73 

In de East End kledingindustrie werd dames- en herenkleding vervaardigd, variërend van goedkope 
maatkleding tot zeer goedkope confectiekleding. Ook hier werd gewerkt in kleine ateliers, maar hier 
waren dat doorgaans ruimten die daar niet voor bedoeld waren, zoals kelders, schuren of huiskamers. 
De 'kleermakers' waren meestal joodse mannen, soms bijgestaan door Engelse of joodse vrouwen. De 
joodse kleermakers waren - vergeleken met de Engelse kwaliteitkleermakers - half-, of ongeschoold. Het 
werk werd geproduceerd volgens het systeem van uitbesteding. Groothandelaren besteedden het werk 
uit aan een onderaannemer die het op zijn beurt uitbesteedde aan een baas die het weer verdeelde onder 
verschillende arbeiders. 

In de East End branche bestond een ver doorgevoerd systeem van arbeidsdeling. Een kledingstuk 
werd vervaardigd door een snijder (cutter), iemand die het kledingstuk met rijgsteken voorlopig in elkaar 
zette (barster), een stikker (machiner), een perser (presser) en een afwerker (finisher). Vaak waren de 
stikkers ook weer onderverdeeld in verschillende groepen die een deel van een bepaald kledingstuk in 
elkaar naaiden. Er waren mensen die niet anders deden dan mouwen maken. Ook afwerkers hadden 
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dikwijls hun eigen specialisatie, er waren mensen die de hele dag knoopsgaten maakten. In de East End 
branch werden zowel uur- als stuklonen betaald, afhankelijk van het soort taak dat werd verricht. 
Stikkers en persers kregen meestal stuklonen, 'rijgers' kregen meestal per uur betaald.74 

Door de lage productiekosten waren de East End kledingstukken goedkoper dan de West End 
kledingstukken en de Engelse kleermakers beschouwden de joodse kleermakers daarom als oneerlijke 
concurrenten, die ervoor zorgden dat ook hun lonen omlaag gingen, die hen het brood uit de mond 
stootten en werkloos maakten. Dit was maar zeer ten dele waar. De goedkope confectie die in het East 
End gemaakt werd, vormde nauwelijks concurrentie voor de maatkleding die in West End gemaakt 
werd. Het was eerder zo dat de goedkope confectie een markt bediende die tot dan toe niet bestond: de 
opkomende middenklassen. Ook op andere terreinen vulden de joodse kleermakers uit het East End een 
gat in de markt. Joodse kleermakers waren voornamelijk gespecialiseerd in het maken van dameskleding 
(die door de West End tailors niet of nauwelijks gemaakt werd) en dan vooral in het mantelmaken. Het 
mantelmaken was rond 1850 in Engeland geïntroduceerd werd door Duits-joodse immigranten. Zij 
namen de Oosteuropese joden in dienst toen deze in groten getale naar het East End kwamen en zo bleef 
het 'mantelmaken', waartoe ook de productie van rokken en mantelpakken werd gerekend, voor een 
groot deel in joodse handen. Ook specifiek 'Oosteuropese' specialiteiten als pettenmaken en bontwerken 
waren in handen van joodse kleermakers, die deze vakken geïntroduceerd hadden en daardoor geen 
concurrenten voor de Engelse kleermakers vormden. 

In de sector 'goedkope herenmaatkleding' vormden Engelse en joodse kleermakers wèl eikaars 
concurrenten. De Engelsen keken neer op de onvolleerde East End kleermakers en gezamenlijke 
organisatie was - ook omdat de productiemethoden die door beide groepen gehanteerd werden 
aanvankelijk nogal uiteenliepen - geen eenvoudige zaak. In de praktijk kwam het erop neer dat wanneer 
de East End kleermakers zich organiseerden, ze dat bij voorkeur in een joodse bond deden. 

Vanaf de tweede helft van de jaren negentig ontwikkelden de joodse kleermakers steeds meer 
vaardigheden en gingen steeds meer West End producten vervaardigen. Voor de Engelse kleermakers 
en hun bond werden de joodse kleermakers vanaf dat moment potentiële mede-leden, maar voor het 
zover was waren al aardig wat aparte joodse bonden opgericht. Zo richtte de vierentwintig jaar oude 
Lewis Lyons in 1886 zijn eerste joodse kleermakersbond op die de naam London Tailors' and Machinists' 
Society kreeg. Iedere werknemer in de kledingindustrie kon lid worden van deze bond, die ijverde voor 
een werkdag van 8 tot 8 met een uur pauze voor het avondeten en een half uur theepauze en een 
gezondere werkomgeving.75 De bond had geen bijzonder grote aanhang, in 1888 telde de organisatie 
80 leden, maar de bond en zijn leider zouden wel zeer actief worden.76 

Schoenenindustrie 

In Londen, het financiële-, handels-, en regeringscentrum van Engeland, werden niet alleen chique 
maatpakken gemaakt, maar ook luxe, handgemaakte maatschoenen. Daarnaast ontwikkelde zich de 
productie van goedkope 'confectie'-schoenen, een industrie waarin zowel Engelse als joodse 
schoenmakers werkten. Analoog aan de uitvinding van naaimachine werden ook voor de 
schoenenfabricage machines ontwikkeld die de mechanisatie van grote delen van het productieproces 
mogelijk maakten. In Londen was voor grootschalige mechanisatie geen plaats, waardoor een deel van 
de schoenenindustrie zich verplaatste naar de provincie. Tot circa 1890 was het aantal 
schoenmakerswerkplaatsen in Londen evenwel nog aanzienlijk. Om met de fabrieksmatige productie 
te kunnen concurreren werd ook in deze industrie een vergaande arbeidsdeling ingevoerd. 
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De fabricage van laarzen en schoenen was opgedeeld in verschillende onderdelen. Een 'clicker' sneed 
de verschillende onderdelen van de schoen uit het leer, een 'closer' naaide de losse delen van het bovenste 
gedeelte van de schoen (de 'upper') aan elkaar, een 'laster' zette het bovenste gedeelte van de schoen op 
de zool en de 'finisher' werkte de schoen tenslotte af door de zool bij te snijden, een hak eronder te 
zetten en de schoenen de gewenste kleur te geven. De joodse arbeiders hadden zich binnen de 
schoenenindustrie vooral toegelegd op het 'lasten' en 'finishen' van de schoenen. Dit waren de 
onderdelen van het productieproces die nog vrijwel niet gemechaniseerd waren. Het finishen deelden 
zij nog eens extra op in 'knifing' (de zool bijsnijden) en finishen. De Engelse clickers en closers werkten 
in werkplaatsen, terwijl de joodse lasters en finishers, vaak met zijn tweeën als team, thuis 
werkten.Engelse en joodse schoenmakers vulden elkaar grotendeels aan, alleen in het 'lasten' waren ze 
eikaars concurrenten. 

Toen na 1890 ook deze afwerkingsprocedés gemechaniseerd werden, leidde dit tot een vrijwel 
algehele verplaatsing van de productie van de kleine ateliers in Londen naar de grote fabrieken in de 
provincie. Het aantal arbeiders dat werkzaam was in de schoenenindustrie nam hierdoor in Londen sterk 
af, en het aantal joodse arbeiders in het vak nam nog sterker dan gemiddeld af omdat zij zich hadden 
toegelegd op het handmatige afwerken van schoenen. 

De doorgaans minder goede verhouding tussen de joodse en de Engelse schoenmakers is voor een 
groot deel te wijten aan de structurele achteruitgang van de Londense schoenenindustrie. Het was - zoals 
we hierboven al lazen - deze vijandige houding die in 1887 had geleid tot de oprichting van de joodse 
International Journeymen Boot Finishers Society. 

Meubelindustrie 

Curtain Road, een straat midden in het East End, stond vol 'meubelshowrooms': verkooppunten van 
groothandelaren waar meubelmakers hun producten aan verkochten. Vanuit deze showrooms gingen 
de meubels richting het centrum van Londen, de suburbs en de provincie. Er werden in het East End 
kwalitatief goede meubels vervaardigd, maar meubels van middelmatige en mindere kwaliteit voerden 
de boventoon. Er waren een paar meubelfabriekjes, er waren grote werkplaatsen, waar 15 tot 25 mensen 
werkten, maar er waren vooral veel kleine werkplaatsen waar vier tot acht mensen werkten.77 Het 
meubelmaakproces was opgesplitst in een aantal deelprocessen. Het zagen gebeurde in een zagerij, net 
zo als het draaiwerk en het siersnijwerk. Het in elkaar zetten van een meubelstuk gebeurde in'een 
meubelwerkplaats. Het politoeren en bekleden had weer zijn eigen specialisten. 

Joodse meubelmakers (cabinetmakers) legden zich toe op het in elkaar zetten van meubelen van 
middelmatige kwaliteit.78 De omvang van hun werkplaatsen week niet af van die van de gemiddelde 
kleine Engelse werkplaats en de lonen lagen ongeveer op hetzelfde niveau. Joodse meubelmakers legden 
zich aanvankelijk toe op het vervaardigen van een aantal specifieke meubelstukken, maar zodra hun 
vaardigheden toenamen, nam ook het aantal meubels dat ze konden produceren toe. Net als de meeste 
small makers verkochten de joodse meubelmakers hun producten aan de groothandelaren. 

De joodse meubelmakers richtten in 1887 de Hebrew Cabinet Makers' Union op. De bond telde bij 
oprichting 120 leden, een jaar later was dit ledental gestegen tot ongeveer 200.79 De bond vroeg 4 penny 
contributie per week, wie zich wilde verzekeren voor ziektekosten betaalde meer contributie en bij 
overlijden van een lid werd aan de nabestaanden uitgekeerd. De bond stelde een tarief vast voor de 
verschillende werkzaamheden en leden die onder het tarief werkten werden beboet.80 Het karakter van 
de bond werd door tijdgenoten omschreven als 'growing and fairly vigorous'.81 
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Organisatiegraad 

Kleermaken, schoenmaken en meubelmaken waren de belangrijkste vakken waarin de joodse arbeiders 
emplooi vonden. In deze vakken werden dan ook de eerste joodse bonden opgericht, maar ook in 
vakken waarin de joodse arbeiders minder sterk geconcentreerd waren werden joodse bonden opgericht. 
In 1888 kwam zo de Cigarette Workers' and Tobacco Cutters' Union tot stand. De bond, die in het 
oprichtingsjaar 240 leden had, hief drie penny contributie en keerde alleen uit tijdens stakingen.82 De 
bond, die de Berner Street Club als thuisbasis had, streefde vakbelangen na, maar was naar eigen zeggen 
in eerste instantie opgericht 'om broederschap tot stand te brengen tussen de zwoegende mensen, jong 
en oud, man of vrouw, zodat zij in de toekomst broeders en zusters zouden zijn'.83 

Voor zover iets over de ledentallen van de joodse bonden bekend is, waten deze laag: 300 leden was 
een absoluut maximum. Wanneer evenwel de ledentallen afgezet worden tegen het aantal joodse 
arbeiders in de verschillende beroepen, komen deze getallen in een iets ander perspectief te staan. In de 
kledingindustrie werkten in 1881 ongeveer 1370 joodse arbeiders, in 1891 lag dit aantal op rond de 
4750.8 Gaan we uit van een gemiddelde jaarlijkse toename, dan komen we voor 1888 uit op ongeveer 
3700 joodse kleermakers. Als daarvan 100 mensen lid waren van een bond, dan is dat een 
organisatiegraad van 2,7%. In de schoenenindustrie werkten rond 1886 ongeveer 3000 joodse arbeiders, 
een ledental van 300 geeft voor deze branche een organisatiegraad van 10%85In de meubelindustrie 
werkten in 1888 naar schatting 700 joodse arbeiders. Een ledental van 200 betekende in dit vak een 
organisatiegraad van ruim 28%.86 

De lage organisatiegraad in de kledingindustrie werd mede bepaald door de kleinschaligheid van deze 
industrie in Londen. Het is gemakkelijker om arbeiders te organiseren die bij elkaar in een grote fabriek 
werken, dan om alle arbeiders per atelier op te roepen. Het werk in de kledingindustrie was typische 
seizoenarbeid, ook dat was niet bevorderend voor een stabiele aanhang van een vakbond. Wie geen werk 
meer had in het vak en dus ook geen inkomen, bleef geen lid van de bond die wel elke maand 
contributie eiste. In mindere mate golden deze omstandigheden ook in de schoenen- en 
meubelindusttie. Weliswaar waren deze industrieën veel minder seizoengebonden, maar ze waren in 
Londen wel even kleinschalig als de kledingindustrie. 

Ondanks deze remmende factoren was de organisatiegraad van de joodse arbeiders niet veel lager dan 
die van de andere arbeiders in deze sectoren. De gemiddelde organisatiegraad in Londen in de periode 
1889-1891 was 3.52%.87 De AST had in het district Londen 2016 leden in 1884; de Metropolitan 
Branche van de latere National Union of Boot and Shoe Operatives (NUBSO) had 1300 leden in 1887, 
terwijl de Alliance Cabinet Makers' Association 764 leden had in 1888.88 Volgens berekeningen gebaseerd 
op de volkstelling van 1891 werkten er in Londen in 1891 ruim 37.000 mannen in de kledingindustrie, 
ruim 31.000 in de schoenenindustrie en ruim 61.000 in de hout- en meubelindustrie.89 Sommige 
sectoren van de arbeidsmarkt zoals het ongeschoolde en semi-geschoolde werk in de haven, bij de 
gasfabrieken, bij het wegtransport en bij de spoorwegen waren ongeorganiseerd en de bonden die er 
waren hadden geen opzienbare ledentallen. 

Al viel het met de organisatiegraad van de joodse arbeiders nog wel mee, dat betekende niet dat de 
joodse bonden een toonbeeld van goede organisatie waren. Het (financiële) bestuur van de bonden liet 
vaak te wensen over en er was een groot gebrek aan goed en stabiel leiderschap. In de periode van 1890 
tot 1903 werden maar liefst dertien verschillende joodse bonden in de Londense herenkledingindustrie 
opgericht.90 Overigens was instabiliteit een kenmerk van veel Londense bonden.91 

Naast de algemene problemen waar bonden in de Londense kledingindustrie mee te kampen hadden, 
waren er ook specifieke problemen voor de joodse bonden. Ten eerste was er de mobiliteit van de 
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arbeiders. Veel joodse immigranten zagen Londen niet als eindpunt van de reis maar als tussenstation. 
Wie 'slechts op bezoek' was, of dat dacht te zijn, sloot zich niet snel aan bij een vakbond. Een deel van 
de joodse immigranten vertrok ook daadwerkelijk naar Amerika en door de grote trek van joodse 
arbeiders vanuit Oost-Europa naar de VS werd dit land voor de mensen die actief waren in de joodse 
arbeidersbeweging een waar mekka. Daar was het aantal te organiseren immigranten immers veel groter 
en de joodse arbeidersbeweging in de VS werd na verloop van tijd zeer omvangrijk en succesvol. Meer 
nog dan in de algemene bonden was het voor de joodse bonden een probleem om een leider te krijgen 
die goed was en niet van plan was snel te vertrekken. Een ander nadeel van de mobiliteit van de joodse 
arbeidsmarkt was de constante toestroom van 'greeners', arbeiders die geen ervaring hadden met 
vakbondsorganisaties die afspraken maakten over het maximale aantal te werken uren en de minimum 
prijzen die betaald moesten worden. Zij werden gemakkelijk ingezet om de 'lastige' vakbondsleden te 
vervangen en het kostte bovendien veel moeite om hen te organiseren. Was dat eenmaal gelukt, dan 
kwamen er wel weer nieuwe greeners. 

Een probleem bij de organisatie van joodse arbeiders was verder hun vaak intieme band met de 
bazen. De arbeiders werden weliswaar in vele gevallen uitgebuit door hun baas, maar vaak kwam hij uit 
dezelfde streek, was hij familie, een verre vriend of kennis. Bij de botsing tussen de twee loyaliteiten, 
enerzijds solidariteit ten aanzien van de andere arbeiders, anderzijds trouw aan het familielid of de 
voormalige landgenoot, won de laatste het vaak van de eerste. Weer een ander probleem was dat veel 
arbeiders na verloop van tijd zelf ondernemer werden. Volgens Charles Booth en Beatrice Potter kwam 
dit doordat 'de jood' zichzelf niet zag als arbeider maar als potentiële baas.92 Dat is een vergaande 
conclusie die tegengesproken wordt door de ontwikkelingen in Leeds en Manchester waar joodse 
arbeiders voor het grootste deel als loonarbeiders bij fabrieken werkten.93 Wel is het zo dat er in de 
kleinschalige kledingindustrie weinig voor nodig was om een eigen bedrijfje op te zetten. Er was weinig 
startkapitaal voor nodig (bovendien gaf de JBG startkapitaal aan beginnende joodse ondernemers) en 
niet al te veel vakkennis. Vaak werden zo in hausse-periodes in het drukke seizoen eigen bedrijfjes 
opgericht, die in een baisse-periode failliet gingen. De organisatiegraad van de joodse arbeiders kon op 
twee manieren negatief beïnvloed worden door dit heen en weer switchen tussen arbeider en 
ondernemer zijn. Ten eerste was een arbeider die delen van de tijd zelf ondernemer was wellicht minder 
geneigd om zich aan te sluiten bij een bond dan een arbeider die alleen maar arbeider was. Ten tweede 
verkleinde dit de afstand tussen arbeider en ondernemer waardoor organisatie in een vakbond wellicht 
ook minder voor de hand liggend werd. 

Ondanks deze specifieke problemen van de joodse vakbeweging waren joodse arbeiders in deze 
periode niet minder georganiseerd dan hun Engelse collega's, hun bonden waren alleen minder stabiel. 

Tot slot 

Na een erg vroege, en daarmee eigenlijk valse, start kwam de joodse arbeidersbeweging in Londen in de 
jaren 1884-1888 weer voorzichtig op gang. Der Poylisher Yidel, het eerste blad speciaal voor joodse 
arbeiders ging in 1884 nog ten onder, maar het tweede blad Der Arbeyter Frayndzou stand houden tot 
1932. Het doel van beide bladen was de joodse arbeiders bewust te maken van hun situatie en 
vervolgens hun organisatie te stimuleren, het liefst samen met de Engelse arbeiders(beweging). De Berner 
Street Club speelde als ontmoetingsplaats bij de stimulering van die samenwerking een belangrijke rol. 
Het was een plaats waar men elkaar kon ontmoeten, waar vergaderd werd en waar de krant gemaakt 
werd. Hier ontstonden ook de eerste samenwerkingsverbanden tussen joodse organisaties onderling, en 
tussen joodse en algemene organisaties. 

- 1 6 8 -



Er werden in de periode 1884-1888 in alle 'joodse' vakken bonden opgericht die, hoewel de leiders 
dat graag zagen, nog niet erg samenwerkten met de Engelse vakbeweging. Pas in 1889, het jaar van het 
'new unionism'; de staking in de Londense haven en de ondersteunende staking van de joodse arbeiders 
in de kledingindustrie, werd de samenwerking voor het eerst in de praktijk gebracht. Voor er overgegaan 
kan worden op de beschrijving van deze samenwerking, is het eerst nodig iets uitgebreider stil te staan 
bij de vraag hoe vanuit de Engelse maatschappij in het algemeen en vanuit de Engelse arbeidersbeweging 
in het bijzonder tegen de joodse immigranten werd aangekeken. 
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5. Reacties op de komst en de aanwezigheid van de joodse immigranten 

'I do object (...) that the very poorest, miserablest class of men in the world should all be emptied into 
England to destroy English labour' 

De komst van de joodse immigranten zorgde voor grote opschudding in Engeland, vooral in de 
hoofdstad. De joodse immigranten vormden weliswaar slechts 1,4% van de totale bevolking van Greater 
London, maar de eilandbewoners waren niet gewend aan exotische vreemdelingen die zich blijvend 
wilden vestigen op hun grondgebied.2 Henry Snell, een Engelse socialist sprak in dit verband van 'insular 
prejudice'3, een typering die aansluit bij Winchevsky's beeld van de Engelsen: 'een nors volk van 
eilandbewoners, dat alle buitenlanders wantrouwt'.4 

De meeste nieuwkomers die zich tot dan toe in Engeland hadden gevestigd waren van Ierse afkomst 
geweest, maar zij werden door de Engelse regering niet tot de immigranten gerekend. De grootste groep 
'echte' immigranten was gedurende lange tijd (ook nog bij de telling van 1881) afkomstig uit het Duitse 
Rijk. Duitsers vormden in dat jaar ruim 37% van alle Europese immigranten in Engeland, Russen en 
de Polen samen ruim 14%. De Oosteuropeanen haalden de Duisters na 1881 snel in, en in 1901 
vormden Russen en Polen samen 33.2% van alle immigranten in Engeland, terwijl Duitsers 'slechts' 
18.6% uitmaakten.5 

De Oosteuropese joden vormden de grootste groep immigranten die zich tot dan toe in Engeland 
had gevestigd. Het feit dat de meeste immigranten zich in het East End vestigden en zeer duidelijk 
herkenbaar waren als immigrant, gaf vooral de bewoners van deze wijk, maar zeker niet hen alleen, het 
idee dat heel Engeland overspoeld werd met vreemdelingen. Deze angst leidde in 1905 tot de aanname 
van een vreemdelingenwet, die het aantal immigranten dat zich in Engeland mocht vestigen, moest 
beperken. Op zich zou deze vrees geen vergaande, landelijke politieke gevolgen hebben gehad, als niet 
een groot aantal andere factoren bij de beeldvorming van de immigranten een rol zou hebben gespeeld 
en de politieke consequenties van deze beeldvorming zou hebben beïnvloed. 

In 1885 had een kiesrechthervorming plaatsgevonden en voor het eerst gingen de politieke partijen 
de strijd aan om de 'working class vote' die nu ontstaan was voor zich te winnen. Door de Local 
Government Act, die in 1888 was aangenomen, werd bovendien de lokale politiek steeds belangrijker 
als arena voor de politieke strijd. Londen werd opgedeeld in 28 boroughs en elke borough kreeg een 
eigen burgemeester en eigen wethouders, die onder het centrale gezag van de London County Council 
(LCC) vielen. Zowel de besturen van de borough councils als het bestuur van de LCC werden eenmaal 
in de drie jaar gekozen via directe verkiezingen. Bij een grote stad als Londen was de uitkomst van de 
lokale verkiezingen ook op nationaal niveau van belang voor de politieke partijen. 
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Immigranten in Engeland en Wales in 1881 gegroepeerd naar land van herkomst 

Land 

Duitse Rijk 

Frankrijk 

Polen 

Italië 

Nederland 

Zwitserland 

Rusland 

Noorwegen 

Zweden 

België 

Oostenrijk 

Denemarken 

Spanje 

Turkije, Servië, Roemenië 

Griekenland 

Hongarije 

Portugal 

Totaal 

Aantal 

37301 

14596 

10679 

6504 

5357 

4089 

3789 

3203 

2966 

2462 

2368 

1748 

1433 

694 

693 

441 

292 

98617 

Bron: Appendix to the Report from the Select Committee on Emigration and Immigration, 252. 

172 



Immigranten in het Verenigd Koninkrijk in 1901 gegroepeerd naar nationaliteit: 

Nationaliteit Aantal 

Russen en Polen 95.245 

Duitsers 53.402 

Amerikanen 29.180 

Italianen 24.684 

Fransen 22.406 

Skandinaviers 17.762 

Oostenrijkers 10.130 

Zwitsers 9.026 

Nederlanders 7.115 

Andere Nationaliteiten 17.975 

Totaal 286.925 

Bron: Report of the Royal Commission on Alien Immigration, 14. 

Da t de immigranten-kwestie in deze periode de inzet werd in de strijd om de 'working-class vote' 

hing samen met een aantal andere ontwikkelingen. De sociaal-economische toestand van Engeland, die 

met korte tussenpozen van bloei in de periode 1873-1896 niet erg rooskleurig was, trok als nooit tevoren 

de aandacht van (semi)wetenschappers, journalisten en filantropen. Door de opkomst van de sociale 

wetenschappen werd de aandacht gevestigd op de sociaal-economische positie van de 'onderste laag' van 

de maatschappij. De ene publicatie over de miserabele toestand van de armen in het East End volgde 

de andere op, en vaak stonden deze uitgaven in het teken van de Sociaal-Darwinistische principes van 

de 'survival of the fittest' en de aangeboren eigenschappen van bepaalde bevolkingsgroepen. 

Zoals elders in Europa gingen bepaalde politieke groeperingen, onder invloed van de bewustwording 

van de sociale kwestie, de rol van de staat herinterpreteren. Gepleit werd voor toename van het 

overheidsingrijpen, onder andere op het gebied van sociale zorg, maar ook op het gebied van de 

economische protectie. Tegenover de liberale Free Trade doctrine kwam de conservatieve Fair Trade 

theorie te staan. In plaats van een vrij verkeer van goederen, diensten en personen, moesten volgens deze 

theorie Engeland, de nationale producten en de Britse arbeiders beschermd worden tegen concurrentie 
uit het buitenland, onder andere door geen nieuwe immigranten toe te laten. Zo werd het 
immigrantenvraagstuk inzet bij de strijd tussen conservatieven en liberalen om de 'working class vote' 

en om het voortbestaan van de laissez-faire staat. O m d a t de opkomende arbeidersbeweging aan deze 

strijd deel wilde nemen, was ook deze politieke stroming verplicht een standpunt in te nemen. Bij deze 
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standpuntbepaling moest aan de ene kant rekening gehouden worden met de ontevreden Engelse 
arbeider die het liefst geen concurrentie had van nieuwkomers, aan de andere kant mochten ook de 
ideeën over internationale solidariteit niet geheel verloochend worden. 

Naast alle ontwikkelingen op binnenlands terrein waren er ook verschillende ontwikkelingen in de 
buitenlandse politiek die ertoe bijdroegen dat het immigrantenvraagstuk een brandende kwestie werd. 
Engeland begon zijn positie als wereldmacht te verliezen en moest, zoals tijdens de Boerenoorlog zou 
blijken, erkennen dat er andere grootmachten waren ontstaan. De vorm van het Empire moest worden 
aangepast en de Engelse natie moest een nieuwe vorm krijgen. De grenzen moesten worden veilig gesteld 
en de eigen bevolking, door het Sociaal-Darwinisme beter dan ooit gedefinieerd, moest worden 
beschermd. Stapje voor stapje, en gestimuleerd door verschillende maatschappelijke groeperingen, kwam 
zo in 1905 de Aliens Act tot stand. 

De Parlementaire Enquêtes van 1888 

Omdat geen statistische gegevens beschikbaar waren over het precieze aantal immigranten dat zich in 
Engeland vestigde, bestonden over dit aantal de wildste schattingen. De regering probeerde daarom in 
1888 door middel van een parlementaire enquête inzicht te krijgen in de ware omvang van de 
immigratie. Vervolgens werd in hetzelfde jaar en op dezelfde wijze onderzoek gedaan naar de oorzaken 
van het sweating system en het mogelijke verband tussen de ontwikkeling van dit systeem en de komst 
van immigranten. De Select Committee on Emigration and Immigration werd gevormd door onder andere 
Captain Colomb, conservatief MP voor het East End, Baron de Rothschild en Samuel Montagu. De 
ondervraagden waren vrijwillige getuigen, en hadden daarom waarschijnlijk een meer uitgesproken 
mening dan de mensen die niet hun verhaal kwamen vertellen. Tot de ondervraagden behoorden 
vakbondsleiders, dominees, werkgevers en werknemers uit de schoenen- en kledingindustrie, bewoners 
van het East End, artsen, gezondheidsinspecteurs, vooraanstaande leden van de Anglo-Jewry en een aantal 
Oosteuropese joodse immigranten. 

De Select Committee of the House of Lords on the Sweating System werd ondere andere gevormd door 
verschillende adellijke lieden, de aartsbisschop van Canterburry en een aantal lords, waaronder Lord 
Rothschild. De ondervraagden waren afkomstig uit ongeveer dezelfde kringen als bij de Select Committee 
on Emigration and Immigration, zij het dat nu ook afgevaardigden van de London Trades Council, een 
overkoepelend orgaan van verschillende vakbonden, en van de Board of Trade (Ministerie van Handel) 
ondervraagd werden. Ook kwamen nu meer getuigen uit Leeds, Manchester en Glasgow aan het woord. 
Uit deze enquêtes komt een gevarieerd beeld van de joodse immigranten naar voren. 

De East Enders en de werknemers uit de kleding- en schoenenindustrie waren niet onverdeeld 
positief over de komst van de immigranten. Displacement (verdringing) is een steeds terugkerende kreet 
in de verklaringen die zij aflegden voor de verschillende enquêtecommissies. De meest gehoorde klacht 
was dat 'de immigranten de banen van de Engelsen inpikten'. Engelsen zouden hun banen verliezen 
omdat joodse immigranten onder de prijs werkten, goedkopere producten konden leveren en zo 
oneerlijke concurrentie vormden.6 Joodse sweatshop-eigenaren zouden zich niet aan de regels houden 
en de joodse werknemers namen genoegen met minder loon omdat ze gewend waren aan een lagere 
levensstandaard, meenden velen. Vooral 'greeners' lieten zich uitbuiten en werkten, door hun 
onwetendheid, voor een veel te laag loon.7 Joodse werknemers zouden slechte vakbondsleden zijn die 
zich lieten inzetten als stakingsbrekers.8 Sommige getuigen gingen zelfs zover dat zij de joodse 
immigranten verantwoordelijk stelden voor het bestaan van het sweating systeem.9 
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De Engelse vakbondsleiders die in de enquêtes aan het woord kwamen deelden de ideeën over 
jobdisplacement: ook in hun ogen pikten joodse arbeiders de banen in van Engelse arbeiders.10 De 
meesten van hen zagen de organisatie van joodse arbeiders als oplossing voor het probleem, vooral 
wanneer er een betere wet zou komen die het maximaal aantal te werken uren per dag zou reguleren. 
Voor Charles Freak, bestuurslid van de London Metropolitan Branch van de National Union of Boot and 
Shoe Operatives (NUBSO) was dat echter niet genoeg. Hij was tegen de komst van de joodse 
immigranten, ook al zouden zij zich organiseren: 'I do object at the same time that the very poorest, 
miserablest class of men in the world should all be emptied into England to destroy English labour', 
aldus de vakbondsleider." 

Over de aard van de contacten tussen joodse immigranten en hun Engelse buren en collega's liepen 
de meningen uiteen. Dominee Billing (praktiserend in Spitalfields) vond dat beide groepen nauwelijks 
contact met elkaar hadden. Samenwerken was onmogelijk: 'The Gentiles do not like the Jews and the 
Jews cannot work with the Gentiles on account of the regulations that their religion brings them'.12 Een 
snelle oplossing voor dit probleem was er volgens hem niet. Waar andere getuigen vol lof waren over het 
aanpassingsvermogen van de kinderen van de immigranten, vond Billing dat de joodse immigranten tot 
in de tweede en derde generatie 'a distinct community' bleven.13 

De leden van de Anglo-Jewry gingen hier fel tegen in. Hoewel zij aanvankelijk erg tegen de komst van 
de immigranten waren, wilden ze - nu de immigranten er eenmaal waren en toch niet meer weggingen -
niet de indruk wekken dat ze een probleem vormden, dat zou immers het antisemitisme in de hand 
werken. Volgens opperrabbijn Hermann Adler woonden joden en christenen in verschillende 
huizenblokken en straten vreedzaam samen. 'I have seen Christians labouring with perfect contentment 
in Jewish workshops', aldus Adler.1 Samuel Montagu viel Adler bij en merkte op: 'there is no prejudice 
at all, and there has been no complaint from the different Jewish organisations with which I am 
connected, or the Jewish working classes, with whom I am constantly in contact; I have never heard of 
unfriendly relations'.15 Mark Moses, een joodse ondernemer uit de kledingindustrie, viel zijn beide 
geloofsgenoten bij en merkte ten aanzien van Billing's uitspraken op: 'He mentioned race-hatred, that 
the English hated the Jews, or the Jews the English, and that race-hatred was springing up in the East 
End of London (...) I can assure your lordships that this evidence has taken greatly by surprise the 
English people in the East-End of London (...) the Jews and Christians in my own neighbourhood are 
on the very best terms, associate together in the same societies and clubs, and show respect to another 
as friends and neighbours."6 

In de enquêtes van 1888 werden te weinig buurtbewoners en Engelse arbeiders gehoord om een echt 
goed beeld te vormen van de houding van de East Enders ten opzichte van hun joodse buren en 
collega's. Uit het kleine aantal getuigenissen uit deze kringen dat is opgenomen in de enquête kan echter 
wel worden afgeleid dat de opvattingen van de vooraanstaande leden van de Anglo-Jewry iets te 
rooskleurig waren. 

De enquêtecommissie die zich had beziggehouden met het onderzoek naar emigratie en immigratie 
concludeerde dat het vooralsnog niet nodig was om een wet aan te nemen die het aantal vreemdelingen 
moesten beperken. In de toekomst zou dit wellicht noodzakelijk worden. Wel vond de commissie dat 
goede statistische gegevens beschikbaar moesten komen met betrekking tot het aantal immigranten dat 
zich definitiefin Engeland vestigde.17 De enquêtecommissie die het sweating system had onderzocht 
concludeerde onder meer dat te veel nadruk werd gelegd op de slechte invloed die de komst van 
immigranten zou hebben op de ontwikkeling van het systeem. Het sweating system kwam ook voor in 
vakken waar geen immigranten werkten. De joodse immigranten waren volgens de commissie naar 
voren gekomen als 'thrifty and industrious' en zelden of nooit maakten ze gebruik van de Engelse 
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armenzorg. Wel was het volgens de commissieleden zo dat joodse immigranten van (honger)lonen 
konden leven waarvan geen Engelsman kon rondkomen. Bovendien maakten de joodse immigranten 
onmenselijk lange werkdagen en waren ze slecht te organiseren.18 Als oplossingen voor het probleem 
noemden de commissieleden de uitbreiding van het aantal coöperaties, de oprichting van vakorganisaties 
en een betere controle op de navolging van de Factory and Workshop Act van 1878 die de 
arbeidsomstandigheden moest reguleren.19 De beperking van het aantal immigranten werd niet als 
oplossing voor het probleem aangedragen. 

De 'anti-alien' lobby 

Volgens de onderzoekscommissies bestond er geen noodzaak voor het ontwerpen van een 
vreemdelingenwet. Er bestond echter een invloedrijke 'anti-alien' lobby, die zowel in als buiten het 
parlement actief was, die daar heel anders over dacht. Arnold White, die zichzelf een 'auteur, 
geïnteresseerd in sociale problemen' noemde en een groot aanhanger was van het Sociaal-Darwinisme, 
was een van de meest actieve lobbyisten.20 In beide enquêtes van 1888 trad White op als een belangrijke 
getuige, die geen gelegenheid ongebruikt liet om tegen de immigranten en voor immigratie-beperking 
te pleiten. Hij wees als een van de weinigen al in 1888 op de, in zijn ogen, slechte gewoontes en 
gebruiken van de joodse immigranten, en op hun gebrek aan patriottisme ten aanzien van het gastland 
Engeland. Toen de ondervrager hem erop wees dat bij de meeste Engelsen de vaderlandsliefde ook niet 
zo sterk ontwikkeld was, moest White erkennen dat dit waar was, maar 'at all events, there is in them 
[de Engelsen] something which there is not in others; they are our own flesh and blood; there is race, 
language, and colour'.21 Toen een lid van de commissie hem vroeg of White niet bang was met zijn 
aantijgingen een 'juden-hetze' te ontketenen, antwoordde hij dat hij dat probeerde te voorkomen maar, 
'I would rather do that than having the existing state of things go on'.22 Sommige getuigen zagen dat 
anders. Op de vraag of antisemitisme zou kunnen ontstaan in het East End antwoordde een van hen: 
'Yes; when we have men like Mr. Arnold White trying to sow the seed of discontent, that must arise as 
a natural consequence'.23 White bracht zijn standpunten niet alleen naar voren tijdens de verhoren van 
de parlementaire enquêtecommissies, maar ook in allerlei ingezonden brieven in The Times. Bovendien 
organiseerde hij in 1887 in het East End een openbare bijeenkomst gewijd aan immigratiebeperking en 
schreef hij een petitie waarin hij de regering vroeg om immigratie-beperkende maatregelen. Deze petitie 
bood hij samen met onder andere de vakbondsleider Ben Tillet persoonlijk aan bij de Minister van 
Binnenlandse Zaken.24 

Niet alleen White probeerde in deze periode de publieke en parlementaire opinie te beïnvloedden. 
Diverse dag- en weekbladen stortten zich op de 'aliens' en op 7 mei 1888 verscheen in de The Pall Mali 
Gazette een artikel onder de onheilspellende titel 'The Invasion of England'.25 Volgens de schrijver van 
dit artikel was uit de parlementaire enquêtes gebleken dat de 'foreign paupers' de oorzaak waren van de 
armoede van de Britse arbeiders. Engeland was tot nu toe veel te goed geweest voor alle nieuwkomers 
en daar moest wat aan gebeuren. 'For nations, as for individuals, charity should begin at home; and we 
shall be surprised if the combined results of the Sweating and the Immigration Committees is not to 
place some check upon the invasion of England', merkte de auteur op. Vooralsnog leidden de 
uitkomsten van de enquêtes niet tot het aannemen van maatregelen, maar de 'anti-alien' lobby liet zich 
door deze tegenvaller niet uit het veld slaan en bleef pleiten voor een vreemdelingenwet. Er bestonden 
evenwel ook tegenstanders van de wet, die de strijd aan gingen met de 'anti-alien' lobby. 

Protesten tegen de 'anti-alien' lobby kwamen onder andere van de zijde van de socialistische 
organisaties. Justice, het blad van de SDF, ging in tegen de verklaringen die Arnold White had afgelegd 
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voor de onderzoekscommissie en stelde dat ook Engelse arbeiders voor sweaters werkten.26 Verder 
ontkrachtte Justice het idee dat de aanwezigheid van joodse immigranten de enige oorzaak van de 
werkloosheid in het East End was: 'The Jewish Chronicle publishes some statistics that there had been 
a diminution in the influx of foreign Jews during the past year. Then, according to certain theorists, 
there ought to be a corresponding improvement in the East End labour market. But has anyone noticed 
it?' 27Ook The Commonweal, het blad van de SL, keerde zich tegen Arnold White en de 'anti-alien' 
lobby.28 

Toen de joodse arbeidersorganisaties acties gingen organiseren om zich teweer te stellen tegen de 
beschuldigingen aan hun adres, hielpen zowel de SDF als de SL hier aan mee. 

Tot slot 

De twee parlementaire enquêtes die in 1888 gehouden werden brachten flink wat antipathie ten aanzien 
van de joodse immigranten aan het licht. Naast de 'gewone' vooroordelen van de East Enders die vrij 
plotseling met een groep exotische vreemdelingen geconfronteerd werden en daar in de praktijk van het 
dagelijks leven mee om moesten leren gaan, kwamen ook professionele 'anti-alien' lobbyisten boven 
drijven. Al luidden de conclusies van de enquêtes dat de joodse immigranten zeker niet de enige oorzaak 
van het sweating system waren, en dat een wet op de beperking van het aantal immigranten vooralsnog 
niet nodig was, toch kreeg de lobby door de enquêtes veel aandacht voor zijn stelling en werd het 
klimaat er voor de joodse immigranten niet beter op. 

De joodse arbeiders, die een groot onderdeel van de immigrantengroep vormden, kregen door de 
enquêtes de neiging om te 'bewijzen' dat ze wel degelijk solidaire arbeiders waren. 
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6. De eerste grote acties, de eerste pogingen tot samenwerken 

'The worm has turned at last'1 

Joodse nieuwkomers werkten onder het loon, pikten de banen van Engelsen in en lieten zich inzetten 
als stakingsbrekers. Zo ongeveer luidde het oordeel van veel Engelse arbeiders en vakbondsleiders die in 
1888 tijdens de parlementaire enquêtes werden gehoord. Om aan deze problemen een einde te maken 
moesten de joodse arbeiders georganiseerd worden vonden de meeste getuigen. Nu waren ten tijde van 
de enquêtes nog niet zo erg veel joodse arbeiders lid van een bond, en de bonden die er waren hadden 
nog maar weinig van zich laten horen. In de loop van het jaar kwam hierin verandering. Er werden 
nieuwe bonden opgericht, bestaande bonden kregen meer leden en in 1889 gingen de joodse 
kleermakers massaal in staking. 

Een stoet door de sjieke straten van Londen 

In mei 1888 brak in Leeds een grote staking uit onder de joodse arbeiders in de kledingindustrie. Om 
geld in te zamelen voor de Leedse stakingskas, organiseerden de joodse arbeiders in Londen op 26 mei 
een solidariteits-demonstratie. Gewapend met spandoeken, trommels en trompetten trokken de joodse 
arbeiders vanuit het East End door de sjieke straten in West End. 'Wie had dat ooit gedacht' was het 
commentaar van Der Arbeyter Fraynd op deze actie, die trots schreef over 'de eerste demonstratie die 
joodse arbeiders in Londen georganiseerd hebben'.2 De demonstratie zorgde ervoor dat de joodse 
arbeiders niet alleen financiële, maar ook morele steun kregen tegen de laster en de beschimpingen van 
antisemieten, aldus het artikel in Der Arbeyter Fraynd. Tijdens de optocht hadden veel Engelse arbeiders 
de joodse arbeiders begroet en de hand geschud en de omstanders reageerden, uitzonderingen 
daargelaten, enthousiast.3 Na een lange optocht eindigde de stoet weer in het East End waar de menigte 
werd toegesproken door onder andere Lewis Lyons, die op dat moment secretaris was van de Jewish 
branch van de AST en 'Mr Donald' (hoogstwaarschijnlijk wordt hier James MacDonald van de AST 
bedoeld). Ook de Engelse socialiste en leidster van de lucifersmaakstersbond Annie Besant hield een 
toespraak, net als Konstantin Gallop4, een van de redacteuren van Der Arbeyter Fraynd. 'Het was een 
mooie dag voor de joodse arbeiders in Engeland. Alle Engelse kranten hebben over deze demonstratie 
geschreven en waren er zeer tevreden over. Nu zien ze tenminste dat er ook nog joodse arbeiders zijn die 
begrijpen dat ze hun rechten moeten verdedigen', besloot de redacteur van Der Arbeyter Frayndzijn 
verslag.5 

Uit het artikel blijkt dat de demonstratie deels een defensief karakter had: in weerwil van de slechte 
berichten over joodse arbeiders die mensen als White verspreidden, wilden de joodse arbeiders laten zien 
dat ze niet allemaal sweaters of sweattees waren. Soortgelijke geluiden waren ook te horen op zondag 22 
juli 1888, een week na een geslaagde staking van lucifermaaksters uit het East End, toen een flink aantal 
joodse arbeiders deelnam aan een demonstratie tegen het sweating system. Tijdens deze demonstratie, 
die georganiseerd was door onder meer de SDF en de SL, brachten de 'foreign comrades', zoals The 
Commonweal ze aanduidde, een aparte resolutie ter stemming. Hierin stond dat de opstellers van de 
resolutie zich verzetten tegen de uitingen van een aantal 'reactionaire politieke partijen', die de 
buitenlandse arbeiders de schuld gaven van het sweating systeem. De ware oorzaak van het probleem, 
was de kapitalistische productiemethode die vervangen moest worden door een socialistische 
productiemethode. Om dit doel te bereiken, was het de oprechte wens van de opstellers van de resolutie 
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'to make common cause with our English brethren.'6 De schrijver van het artikel in The Commonweal 
vond het bijzonder bemoedigend dat zoveel buitenlandse arbeiders deel hadden genomen aan de 
demonstratie, en besloot zijn artikel met de zin 'The whole tone of the meeting was thoroughly 
Revolutionary and very hopeful.'7 

Ondanks al deze demonstraties tegen het sweating system en ondanks de vele verhoren in de 
parlementaire debatten, veranderde er niet veel aan de arbeidsomstandigheden in de ateliers. Wel 
ontstond langzaam aan een revolutionaire stemming in het East End. 

De grote staking van 1889 

Onder invloed van een conjuncturele verbetering van de economie en de groeiende aanhang van de 
socialistische beweging, kwam het in de periode 1889-1891 tot grote stakingen onder ongeschoolde en 
semi-geschoolde arbeiders en hieruit kwam het zogenaamde 'new-unionism' voort. Het new-unionism 
verwierp de traditie van de bestaande bonden om alleen geschoolde handwerkslieden als lid aan te 
nemen en stelde zich ten doel ook de ongeschoolde arbeiders te organiseren. De aanloop tot de periode 
van het new-unionism werd gevormd door de al genoemde staking van de lucifersmaaksters uit 1888, 
en de staking van de arbeiders uit de gasfabrieken uit het voorjaar van 1889. Als het spectaculaire 
startpunt van deze periode wordt vooral de staking in de Londense haven gezien. 

Op 12 augustus 1889 gingen de Londense dokwerkers, geografisch slechts enkele kilometers van de 
joodse arbeiders in het East End verwijderd, massaal in staking. Na verloop van tijd riepen de 
dokwerkers op tot een algemene werkstaking. Een aantal joodse arbeiders uit de kledingindustrie 
(bontwerkers, pettenmakers en uniformmakers) had het werk toen al neergelegd.8 Op 27 augustus 
kwamen deze joodse stakers bijeen. Arbeiders van andere ateliers voegden zich bij hen en beloofden ook 
het werk neer te zullen leggen. Er werd een manifest opgesteld waarin alle joodse arbeiders uit de 
kledingindustrie in het East End werden opgeroepen om deel te nemen aan de algemene staking.9 De 
directe aanleiding tot de staking was volgens dit manifest het feit dat het parlementaire onderzoek naar 
het sweating system niets opleverde. De inhoud van het manifest was als volgt: 

To Tailors and Tailoresses!!! 
Great Strike of London Tailors and Sweater's Victims 

Fellow workers, 
You are all aware that a commission of Lords have been appointed to enquire into the evils of the Sweating System in the Tailoring 
Trade. The Revelations made before the Commission by Witnesses engaged in the Tailoring Trade, are a Disgrace to a Civilized 
Country. The Sweaters' Victims had hoped that this Commission, would have come to some satifactory conclusion as to an 
alteration in the condition of the Sweated Tailors. Finding they have just put off their deliberation until Next Session, we have 
decided to take Immediate Action. 

It is too long for us to wait, until Next Session, because the hardship inflicted upon us by the Sweater are unbearable. We have 
therefore decided to join in GENERAL DEMAND FOR INCREASED COMFORT AND SHORTER HOURS OF LABOUR. 
Our hours being on an average from 14 to 18 per day, in unhealthy and dirty dens. 
WE DEMAND: 

(1) that the hours be reduced to 12 with an interval of one hour for dinner and half-hour for tea 
(2) all meals to be had off the premises 
(3) Government contractors to pay wages at union rates 
(4) Government contractors and sweaters not to give work home at night after working hours. 
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We now appeal for the support of all Tailors to join us and thus enable us to Succesfully Enforce our Demands, which are 
reasonable. 
Tailors & Tailoresses support in joining this General Strike 
We appeal to all Tailors, Machinists, Pressers, Basters & c. to meet EN-MASSE, on THURSDAY, FRIDAY & SATURDAY 
MORNINGS, at 10 o'clock (outside the Baths) GOULSTON STREET, WHITECHAPEL, E. 
Piece Workers Finish Up, Week Workers Give Notice At Once. 
All Work to Cease on Saturday afternoon when the strike will be declared. 
Signed Strike Committee 
Lewis Lyons, Chairman (volgt een lijst met namen) 
W. Wess, Secretary'" 

Op maandag 2 september 1889 vond de eerste 'walk-out' plaats: een groot aantal joodse arbeiders, de 
meeste berichten spreken van 10.000, verliet de ateliers." Tijdens de daarop volgende dagen werden 
parades georganiseerd om de kleermakers uit de verschillende ateliers op te roepen mee te staken en om 
de steun van het publiek te krijgen. De organiserende joodse bonden waren de London Tailors' and 
Machinists Union, de Tailors' and Pressers Union en de Jewish Branch van de AST. 

Op 12 september werden de eerste onderhandelingen gevoerd. De stakers, die hierbij gesteund 
werden door vertegenwoordigers van prestigieuze West London branch van de AST, traden in overleg 
met de bazen die verenigd waren in de Master Tailors' Association (MTA). Over de meeste punten werd 
overeenstemming bereikt, maar de volgende dag weigerden de werkgevers het gezag van het 
stakingscomité te erkennen en het verdrag te ratificeren.12 De staking werd voortgezet. 

De stakers werden van verschillende kanten moreel en financieel ondersteund, zo schonk het 
stakingscomité van de dokwerkers maar liefst honderd pond, de Executive Council van de AST gaf 25 
pond, en de West London branch van deze bond collecteerde 44 pond in de ateliers in West End.13 De 
AST had een belangrijk motief om de joodse kleermakers te steunen. In de fabricage van goedkope 
maatkleding waren de East End en West End kleermakers immers eikaars concurrenten en een aantal 
joodse kleermakers begon al door te schuiven van de East End producten naar de West End producten. 
Als er vaste loonsafspraken gemaakt konden worden in deze branch hadden ook de West End 
kleermakers daar baat bij. Morele steun ontvingen de stakers tijdens een grote bijeenkomst in Hyde park 
op 29 september: sprekers waren onder andere James Macdonald, John Turner en William Morris van 
de SL, John Burns en Tom Mann, de 'helden' van de dokwerkersstaking, en vele anderen. 

In de Engelse socialistische pers verschenen lovende berichten over de joodse kleermakersstaking, 
ofschoon er ook kritische kanttekeningen geplaatst werden. The Commonweal redactie vond dat de eisen 
wel wat minder gematigd mochten zijn.' Justice was echter lovend. Het blad dat de staking 'one of the 
most remarkable on the record' noemde, volgde het stakingsverloop op de voet en gaf James MacDonald 
een hele kolom om hiervan een overzicht te geven.15 MacDonald prees in zijn verslag de joodse 
arbeiders: 'The despised and downtrodden Jew, without funds, organisation, or public sympathy, put 
down his work (...) struck against the long hours of labour and the vicious system of overtime (...) This 
principle, for which they fought and starved, is one that sooner or later must be taken up by the whole 
of the labour world. When the struggle come, it will be well for the Gentile worker if he fights as bravely 
and suffers as nobly as the Jewish workmen have done in their struggle.'16 

Ook van andere, totaal onverwachte, zijde kwamen loftuigingen en hulp: een aantal leden van de 
Anglo-Jewry toonde zich plotseling groot voorstander van de staking. 'The worm has turned at last' was 
het commentaar van The Jewish Chronicle op het uitbreken van de staking.17 Waarschijnlijk refereerde 
de Journalist hier naar een Engels spreekwoord: 'tread on a worm and it will turn': zelfs een worm 
kronkelt als je er op trapt (zelfs de zachtzinnigste mens gaat protesteren als je hem te slecht behandelt). 
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Eindelijk kwamen de joodse arbeiders in actie om hun lot te verbeteren, schreef de verslaggever, op een 
toon alsof het blad daar al jaren voor gepleit had. Wanneer joodse arbeiders daadwerkelijk hun situatie 
konden verbeteren, dan hoefden ze minder een beroep te doen op ondersteuning en zouden ze sneller 
'acclimatiseren', zoals de verslaggever het noemde. Hij voegde daar wel waarschuwend aan toe: 'It is 
without doubt, questionable policy on the part of the poor foreigners to give an exaggerated idea of their 
numbers by parading through London, and thus excite further prejudice against their entire body, 
especially when they place themselves under the leadership of men conspiciously connected with 
Socialistic movements'.18 Waar de plotselinge ommekeer van The Jewish Chronicle uit verklaard moet 
worden is niet duidelijk, wel staat vast dat het om een structurele omslag ging. Een tweesporenbeleid 
ten aanzien van de joodse arbeidersbeweging zou het blad houden: alle politieke, socialistische 
arbeidersorganisaties werden afgekeurd, terwijl alle vakbondsorganisaties met instemming werden 
beschreven. 

Er kwam overigens niet alleen morele steun van Engels joodse zijde. Montagu en Lord Rothschild 
steunden de staking ook financieel en omdat de bazen het stakingscomité niet erkenden, bood Montagu 
zich aan als bemiddelaar in het conflict." Het stakingscomité nam dit aanbod aan en Montagu ging aan 
de slag. Hij sprak de stakers toe en onderhandelde vervolgens, niet zonder succes, met de bazen en de 
arbeiders. Er werd een overeenkomst gesloten en op 6 oktober gingen de joodse arbeiders weer aan het 
werk. 

Dat de staking in goede banen geleid werd is voor een groot deel te danken aan het optreden van Lewis 
Lyons en William Wess. Hoewel de eerste binnen de joodse arbeidersbeweging een controversiële figuur 
zou worden, had hij toch voldoende contacten, vooral in de SDF, om zich van steun van Engelse zijde 
te verzekeren. Dit gold in nog sterkere mate voor William Wess. Toen Wess in augustus 1889 werd 
verkozen tot secretaris van het stakingscomité, had hij inmiddels voldoende ervaring met organiseren. 
(Hij was niet alleen een van de oprichters van de Berner Street Club, hij hielp ook een dergelijke club in 
Manchester opzetten en was in verschillende bonden en organisaties actief). Bovendien genoot hij het 
vertrouwen van zowel de joodse arbeiders als de Engelse socialisten. The Tailor and Cutter, het blad van 
de AST, noemde hem een begaafd spreker, waaruit afgeleid kan worden dat hij het Engels aardig meester 
was.20 Zijn praktische en soms pragmatische, zij het niet principeloze opstelling maakte het mede 
mogelijk dat het akkoord tussen de werkgevers en de stakers tot stand kwam. 

Ondanks de geslaagde afloop van de staking en de grote indruk die deze maakte, was het effect van 
de staking snel verdwenen: binnen een maand werden de gemaakte afspraken door vele bazen 
geschonden. Er was geen juridische consequentie verbonden aan de afspraken met de stakers, en binnen 
zeer korte tijd was alles weer bij het oude. De enorme onderlinge concurrentie, het grote aanbod van 
goedkope arbeidskrachten en het ontbreken van enig wettelijk kader maakten vasthouden aan afspraken 
ook bijna onmogelijk. Op de ontwikkeling van de joodse vakbeweging had de staking echter een positief 
effect dat ook op de langere termijn doorwerkte. 

Joodse bonden na de staking van 1889 

De staking had veel indruk gemaakt in het East End en daarbuiten. Als gevolg hiervan groeiden de 
bestaande bonden (de joodse afdeling van de AST had 268 leden in 1889, terwijl het jaar ervoor het 
ledental maar 15 bedroeg)21 en nieuwe bonden werden opgericht. Er werden plannen gesmeed om tot 
een groter samenwerkingsverband van joodse bonden te komen en eind december 1889 werd de 
Federation of East-London Labour Unions opgericht. Deze oprichting vond plaats tijdens een grote 
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openbare bijeenkomst, die volgens sommige bronnen bijgewoond werd door 4000 joodse arbeiders.22 

James MacDonald, John Turner, Tom Mann, Ben Tillet en Charles Mowbray (deze laatste was 
bestuurslid van zowel de AST als de SL) spraken de menigte toe. Acht joodse bonden, plus de Berner 
Street Club en de Knights of Liberty (die in 1887 was gevormd door een aantal anarchisten die zich 
hadden afgescheiden van de Berner Street Club) vormden tezamen de federatie. Bij de acht bonden waren 
vier bekenden: de Hebrew Cabinet Makers Society, de London Tailors' and Machinists' Union, de Tailors' 
and Pressers' Union en de International Journeymen Boot-Finishers' Society. Verder richtten de 
wandelstokmakers, de bontwerkers, de 'lasters' (schoenmakers) en de pettenmakers een bond op.23Het 
doel van de Federatie was het steunen van de organisatie van arbeiders in het East End, het geven van 
advies en steun aan de geaffilieerde bonden in het geval van conflicten, en het onderling met elkaar in 
contact brengen van de aangesloten bonden, om deze vervolgens in contact te brengen met nationale 
en internationale arbeidersorganisaties.24 

Deze eerste poging om alle joodse bonden bijeen te brengen mislukte, waarschijnlijk door gebrek aan 
tijd, geld en inzet. In februari 1890 verschenen nog berichten over deze federatie in DerArbeyter Fraynd 
maar daarna stierf de organisatie een stille dood. Verschillende van de aangesloten bonden verging het 
beter: de United Capmakers Society die in 1889 was opgericht, had twee jaar later 252 leden. In 1891 
waren ruim 800 joodse arbeiders werkzaam als pettenmaker, dat betekent dat in deze branche een 
organisatiegraad van ruim 30% bestond onder joodse arbeiders. Deze bond was een langer leven dan 
gemiddeld beschoren en bestond - met een korte onderbreking - tot 1898.25 De London Tailors and 
Machinists' Union en de Tailors' and Pressers' Union hadden samen zo'n 2000 leden in 1890.26 Ondanks 
dit groeiende aantal bonden en leden, was het met de arbeidsvoorwaarden binnen de 'joodse vakken' 
niet erg goed gesteld. In de loop van 1890 werd opnieuw een aantal acties gevoerd voor betere 
arbeidsvoorwaarden. 

In februari 1890 organiseerden de joodse wandelstok-makers een succesvolle staking tegen een 
voorgenomen loonsverlaging.27 De joodse kleermakers gingen in maart 1890 opnieuw in staking, omdat 
de werkgevers zich niet aan de afspraken hielden die tijdens de staking van 1889 waren overeengekomen. 
Deze staking had een minder gelukkig verloop voor de stakers. De staking werd uitgeroepen door de 
Tailors' and Pressers' Union, die al vrij snel probeerde tot een akkoord te komen met de 'masters', zodat 
ze gezamenlijk hogere prijzen zouden kunnen afdwingen van de groothandelaren.28 De redactie van Der 
Arbeyter Fraynd, die de berichten van bonden doorgaans zonder redactioneel commentaar plaatste, 
voegde aan het bericht over de samenwerking tussen arbeiders en 'masters' toe: 'wij willen ons niet in 
deze kwestie mengen, maar een verbinding tussen bazen en arbeiders is even verdacht als een verbinding 
tussen een wolf en schapen.29 De bestuurders van de andere joodse kleermakersbond, de Tailors' and 
Machinists' Union, waren tegen de staking omdat ze de masters niet genoeg vertrouwden na het 
schenden van de beloften in 1889. De leiding van deze bond zag alleen iets in een staking in de gehele 
kledingindustrie.30 Uiteindelijk bereikte de Tailors' and Pressers' Union een overeenkomst met de 
werkgevers: er zou een gezamenlijk comité komen van werkgevers en werknemers dat zich over de 
kwestie zou buigen.31 

Het conflict dat zich tussen beide bonden voltrok was niet nieuw: al in 1876 werd in de HSU van 
Aaron Liebermann gediscussieerd over de vraag of'masters' nu wel of niet lid mochten worden van de 
vereniging. De kwestie van de kleine 'master' en of die nu beschouwd moesten worden als bondgenoot 
van de arbeiders in de strijd tegen de groothandelaar of als 'de uitbuiter zelf keerde steeds terug in de 
joodse arbeidersbeweging. De kwestie was inherent aan de arbeidsverhoudingen binnen de 'joodse 
vakken', maar hing ook sterk samen met het 'gebruik' dat de politieke leiders in de joodse 
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arbeidersbeweging ook de leiders van de vakbeweging waren. Politieke conflicten bepaalden zo ook de 
koers van de verschillende vakbonden. Conflicten als deze zouden nog lang voor onenigheid zorgen 
binnen de joodse vakbeweging. De 1890 staking had intussen weinig gevolgen voor de 
arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie. 

Opnieuw had de staking er niet toe kunnen leiden dat de in 1889 gemaakte afspraken werden 
nageleefd, omdat weer geen sancties waren verbonden aan het schenden van de regels. Voor de joodse 
vakbeweging had de 1890 staking en het conflict dat daar uit voort kwam wèl gevolgen. In de tweede 
helft van 1890 vormde Lewis Lyons uit een deel van de twee 'rivaliserende' joodse kleermakersbonden 
de International Tailors' Machiners' and Pressers' Trade Union?2 

Gezamenlijke acties van joodse en Engelse arbeiders in 1890 en 1891 

De grote kleermakersstaking in 1889, die zoveel positieve reacties had losgemaakt over de samenwerking 
van joodse en Engelse arbeiders, was een staking van de joodse kleermakers geweest, die gesteund werd 
door de Engelse socialistische partijen en de Engelse bonden. Het ging hier om steun, niet om een 
daadwerkelijke gezamenlijke actie. Deze werden in 1890 en 1891 wel georganiseerd, in de 
schoenenindustrie en in de kledingindustrie. Voor het eerst staakten joodse en Engelse arbeiders samen 
en nu bleek pas goed hoe groot de verschillen in arbeidsomstandigheden waren en hoe dit tot 
verschillende inzichten over de te volgen koers konden leiden. 

In maart 1890 traden de Engelse schoenmakers in onderhandeling met hun bazen over het afschaften 
van de uitwassen van het sweating system: het uitbesteden en het thuiswerk, dat zich aan elke vorm van 
regulering en inspectie onttrok. Om hieraan een einde te maken, stelden de schoenmakers voor dat de 
bazen werkplaatsen zouden inrichten. Het werk dat de bazen wilden laten uitvoeren moest in deze 
werkplaatsen worden gedaan, en niet thuis. De bazen waren bereid aan deze eis te voldoen, maar stelden 
daar een eis tegenover. Voortaan moesten de conflicten tussen werkgever en werknemer over de hoogte 
van het loon en het aantal uren dat per dag gewerkt moest worden, geregeld worden door middel van 
een Arbitration Board (een arbitrage commissie van werkgevers en werknemers).33 De Engelse 
schoenmakers zagen niet veel heil in dit compromis, ze vreesden dat de werkzaamheden van het 
Arbitration Board alleen tot loonsverlagingen en niet tot loonsverhogingen zouden leiden. Daarom 
gingen op zaterdag 29 maart naar schatting 10.000 schoenmakers in staking.34 

Ongeveer 1700 joodse schoenmakers volgden hun voorbeeld en legden op maandag 31 maart het 
werk neer. Ook zij waren de dupe van de uitwassen van het uitbestedingssyteem en het thuiswerk en 
dit was opnieuw een kans om de Engelse arbeiders te tonen dat zij solidair met hen waren. De staking 
werd van Engelse zijde georganiseerd door verschillende lokale branches van de National Union of Boot 
and Shoe Operatives (NUBSO), terwijl de joodse stakers onder leiding stonden van de International Boot 
and Shoe Finishers' Society. Er was de NUBSO veel aan gelegen dat de joodse schoenmakers mee 
staakten. De bond hoopte zo ook de prijsafspraken in de 'joodse' branche van het vak te controleren, 
om daarmee het onder de prijs werken tegen te gaan. Dat de lokale branches van de NUBSO er veel 
waarde aan hechtten dat de joodse schoenmakers meestaakten, blijkt uit het feit dat de London 
metropolitan branch van de NUBSO als onderdeel van de eis stelde dat het joodse arbeiders in de 
nieuwe werkplaatsen mogelijk gemaakt moest worden om op zaterdag vrij te hebben en op zondag te 
werken. Bovendien zou, waar nodig, rekening gehouden moeten worden met het feit dat joodse 
schoenmakers gewend waren het afwerken van de schoenen in twee verschillende processen op te delen 
('knifing' en 'finishing').35 
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De staking maakte veel indruk en leidde al vrij snel tot succes. Het was de eerste staking waarin 
joodse en niet-joodse arbeiders binnen een vak daadwerkelijk samenwerkten. In 1887 was de aparte 
joodse schoenmakersbond nog opgericht omdat de joodse schoenmakers door de Engelsen altijd voor 
onderkruipers werden uitgescholden, en nu was een echte samenwerking tot stand gekomen. Deze 
samenwerking bracht de redacteuren van DerArbeyter Fraynd'm jubelstemming. De woordvoerders van 
de Engelse bond die de joodse stakers prezen, werden met instemming geciteerd. Vooral de uitspraak 
'op het moment dat de joodse arbeiders het werk neerleggen om samen met de andere arbeiders te 
vechten voor hun rechten, verdwijnt de barrière tussen jood en christen, Engelsman en buitenlander, 
dan zijn allen broeders' werd erg gewaardeerd.36 

De massaliteit van de staking zorgde ervoor dat een flink aantal bazen na verloop van tijd instemde 
met de overeenkomst die tot stand was gekomen tussen de afgevaardigden van de NUBSO en de bazen. 
Deze overeenkomst hield in dat de bazen binnen afzienbare tijd werkplaatsen in zouden richten zodat 
aan uitbesteed werk en thuiswerk een einde zou komen. Als tegenprestatie accepteerden de 
schoenmakers de instelling van een Arbitration Board, met dien verstande dat over allerlei zaken 
onderhandeld kon worden, maar niet over verlaging van de lonen. De bazen die de overeenkomst 
aanvaardden en toezegden binnen afzienbare tijd werkplaatsen in te richten, konden zich opgeven bij 
de NUBSO. Deze bazen mochten dan vast weer werk uit gaan geven tot het moment dat de 
werkplaatsen klaar zouden zijn. De arbeiders die bij deze bazen in dienst waren gingen in de derde week 
van april weer aan het werk. 

Een aantal bazen was echter niet bereid deze overeenkomst te tekenen. Volgens The Commonweal 
ging het hier speciaal om joodse bazen, die het met de 'bishness' niet zo nauw namen en niet bereid 
waren zich op deze manier vast te leggen.37 Ook een deel van de joodse stakers en stakingsleiders was 
over de onderhandelingen en de uitkomst van de staking niet te spreken. Ten eerste waren de 
vertegenwoordigers van de joodse stakers niet uitgenodigd bij de onderhandelingen en ten tweede was 
volgens de joodse stakers en vakbondsleiding de staking nog niet afgelopen, zolang niet iedere baas had 
toegegeven.38 Bovendien waren de afspraken die gemaakt waren te vaag, wie kon er nu vanuit gaan dat 
de bazen die dat beloofden ook daadwerkelijk ateliers in zouden richten. De joodse socialisten hadden 
geen vertrouwen in de afspraken die met de bazen gemaakt werden: 'men ken di manufektshurers nit 
gloiben', aldus de redacteur van Der Arbeyter FrayndP 

De joodse arbeiders en vakbondsleiders hadden de resultaten van de grote kleermakersstaking uit de 
herfst van 1889 nog vers in het geheugen. Ook toen werd een overeenkomst gesloten met de bazen en 
nog geen maand later werd deze overeenkomst op grote schaal geschonden. Om een herhaling van de 
toestand in 1889 te voorkomen staakten de joodse arbeiders door. De uitbesteding en het thuiswerk 
moesten helemaal afgeschaft worden, eerder gingen ze niet aan het werk. In de landelijke pers waren 
echter al berichten verschenen dat de staking afgelopen was en zo raakten de stakers de goodwill en ook 
de financiële steun van het publiek kwijt. Op 3 mei verscheen een klein berichtje in The Commonweal 
dat ook de joodse stakers het werk weer hadden hervat. De bazen hadden toegezegd 3 penny per dozijn 
schoenen meer te betalen. ° Sancties op het niet nakomen van de gemaakte afspraken waren er echter 
niet. 

Deze eerste gezamenlijke staking van joodse en niet-joodse arbeiders was slechts ten dele een 
geslaagde operatie. De massaliteit van de actie en de onverwachte eenheid onder de arbeiders maakten 
veel indruk op de bazen, die tamelijk snel toegaven, maar ook nu waren de verbeteringen niet blijvend. 
Bovendien was de staking geen echte stimulans voor verdere samenwerking tussen de joodse en de 
algemene bond. Gebleken was dat het afschaffen van het systeem van uitbesteding en thuiswerk voor 
de joodse schoenmakers veel belangrijker was dan voor de Engelse. Deze laatsten wilden er vanaf om dat 
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het hen oneerlijke concurrentie opleverde. Voor de eersten betekende het niet minder dan een 
verbetering van de dagelijkse arbeids- en levenomstandigheden. 

Afgezien van deze verschillen in arbeidsomstandigheden en daarmee samenhangende verschillen in 
de opvatting over de hardheid van bepaalde eisen, was het ook de organisatorische structuur en de 
ideologische achtergrond van de NUBSO die de samenwerking tussen joodse en Engelse schoenmakers 
parten speelde. De joodse stakers en stakingsleiders waren des duivels omdat zij door de NUBSO niet 
als onderhandelingspartner werden geaccepteerd. De drie lokale branches van de NUBSO die de 
onderhandelingen voerden, opereerden echter niet zelfstandig. Zij waren afhankelijk van de Executive 
Council van de bond die in Leicester zetelde. Net als de Executieve van de AST die in Manchester 
gevestigd was, was de Executieve van de NUBSO conservatief, en tegen massale stakingen. Het centrale 
bestuur was nauwelijks beïnvloed door het 'new unionism' en ver verwijderd van het 'revolutionaire 
Londen'. Aanvankelijk was het bestuur tegen de staking en niet bereid de stakers financieel te 
ondersteunen. Toen bleek dat de Londense schoenmakers de staking hoe dan ook zouden doorzetten, 
besloot het bestuur om stakingsfondsen beschikbaar te stellen, onder voorwaarde dat het bestuur de 
eisen zou bepalen die het uitgangspunt voor de overeenkomst met de bazen zouden vormen.41 Hadden 
de lokale branches het voor het zeggen gehad was er wellicht wel onderhandeld met de joodse bonden 
en was een voor beide partijen aanvaardbaar compromis tot stand gekomen. Tenslotte bepaalde ook het 
ideologische conflict tussen de meer gematigde en meer revolutionaire joodse bondsbestuurders en -
leden de samenwerking met de Engelse bond. Overigens bestond ook binnen de NUBSO een groep 
'revolutionaire' dissidente Engelse leden die de koers van hun bond te gematigd vonden. Zij sloten zich 
aan bij de voormalige joodse 'doorstakers' en organiseerden een aantal wilde stakingen. Daarop sloten 
de bazen alle schoenmakers uit. De NUBSO greep deze uitsluiting aan om zijn leden weer in het gareel 
te krijgen en de dissidente leden royeren. De bazen kregen door de uitsluiting hun zin: de Arbitration 
Board werd alom geaccepteerd.42 

De stakingen die in 1890-91 werden gevoerd, hadden niet veel aan de situatie van de schoenmakers 
veranderd. Er werd daadwerkelijk een aantal werkplaatsen geopend, maar een groot deel daarvan sloot 
na verloop van tijd weer. Het werk werd als vanouds uitbesteed en aan thuiswerkers gegeven. 

De kleermakers 

In de kledingindustrie voltrok zich een proces dat vergelijkbaar was met wat zich in de schoenenindustrie 
had voorgedaan. In de derde week van mei in 1891 gingen 5000 Engelse kleermakers uit West End 
onder leiding van de AST in staking. De stakingseisen waren: ateliers met gezonde 
arbeidsomstandigheden; uniforme afspraken over het aantal uren dat voor de fabricage van een 
kledingstuk uitbetaald werd en afschaffing van het zogenaamde partnership. Dit hield in dat een 
kledingstuk door twee mensen gemaakt werd. Volgens de kleermakers kwam het weinig voor dat twee 
kleermakers allebei even handig en snel waren, en zo was de beloning die per kledingstuk ontvangen 
werd oneerlijk verdeeld.43 

Omdat ten tijde van stakingen de werkgevers vaak probeerden het werk elders te laten verrichten, 
besloten de joodse kleermakers uit het East End ook het werk neer te leggen om te vermijden dat het 
werk van de West End kleermakers in het East End gedaan zou worden. De joodse tak van de AST 
volgde het algemene stakingsparool van de bond en Lewis Lyons riep als president van de International 
Tailors'Pressers' andMacbiners'Society de joodse kleermakers op tot staking. Hij formuleerde meteen 
een aantal 'eigen' eisen. De joodse kleermakers uit het East End vroegen om niet minder dan de 
afschaffing van de 'sweater', de onderaannemer. Dit kon alleen bewerkstelligd worden als de 
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uiteindelijke opdrachtgevers, de groothandelaren, zelf ateliers zouden inrichten.44 Verder werden 
minimum stuklonen geëist; een beperking van de werkdag tot 10 1/2 uur en de afschaffing van 
overwerk. Op 1 juni legde een groot aantal joodse kleermakers het werk neer. De Engelse kleermakers 
kwamen vrij snel met de MTA tot overeenstemming. De werkgeversorganisatie zou toezien op de 
inrichting van ateliers met gezonde arbeidsomstandigheden, het partnership werd afgeschaft en voorlopig 
zouden de kleermakers volgens het door hen ontworpen loontarief betaald krijgen, tot hierover een 
definitieve afspraak gemaakt was tussen werkgevers en werknemers. Toen deze afspraken gemaakt waren 
gingen de Engelse kleermakers weer aan het werk. 5 

Een flink deel van de joodse kleermakers uit het East End nam met de toezegging van de MTA geen 
genoegen en staakte door. Zij hadden immers om de afschaffing van de 'sweater' gevraagd en deze eis 
was niet ingewilligd. Omdat de Engelse kleermakers en een deel van de joodse kleermakers al weer aan 
het werk waren gegaan, kregen de joodse stakers te weinig steun en moesten op 20 juni de staking 
afblazen.46 De onderaannemers waren niet afgeschaft. 

Het gebrek aan steun van de AST voor de joodse stakers en hun specifieke eisen troebleerde de 
verhouding tussen beide groepen, maar ook het gebrek aan eenheid tussen de georganiseerde joodse 
kleermakers onderling speelde de stakers van 1891 parten. Deze rivaliteit tussen georganiseerde joodse 
arbeiders nam in de loop van 1891 toe. 

Richtingenstrijd in de joodse politieke beweging 

Terwijl het de joodse (secties van) bonden - ondanks de onderlinge meningsverschillen - in de periode 
van 1889 tot 1891 redelijk voor de wind ging, ontwikkelde de politieke tak van de joodse 
arbeidersbeweging zich minder fortuinlijk. Er ontstonden ideologische meningsverschillen, die in 1891 
zouden leiden tot een scheiding der geesten en een opsplitsing van de joodse arbeidersbeweging in een 
anarchistisch en een socialistisch deel. Deze scheiding vormde een afspiegeling van wat zich in de 
internationale arbeidersbeweging voltrok. 

De strijd begon in Der Arbeyter Fraynd. In ingezonden brieven gingen redacteuren en auteurs elkaar 
te lijf. Aanstichter van veel van deze conflicten was de anarchist S. Yanovski.47 Hij was in februari 1891 
uitgenodigd om vanuit New York naar Londen te komen om tot de redactie van Der Arbeyter Fraynd 
toe te treden. Begin april 1891 kwam het tot een stemming in de Berner Street Club over de te volgen 
koers van de club en de daaraan verbonden krant. Besloten werd dat de club (en daarmee ook de krant) 
anarchistisch zou worden. De discussies werden Wess, de eeuwig trouwe pleitbezorger van de joodse 
arbeidersbeweging, te veel. In een brief aan zijn eveneens politiek actieve broer Morris verzuchtte hij: 
'De club staan stormachtige tijden te wachten. Afgelopen zaterdag is na stemming besloten dat de club 
anarchistisch moet worden, wat een opschudding. We zullen zien wat er vanavond weer gebeurt. Ik ga 
me niet meer storten in de strijd rond de Jiddische revolutionaire beweging, maar doe wat ik kan in de 
Engelse'. 8 Wess zou zich hier overigens niet aan houden. 

Op 10 april 1891 kondigde Der Arbeyter Fraynd aan dat het blad vanaf dat moment 'officieel' 
anarchistisch was. Krantz was inmiddels naar de Verenigde Staten vertrokken, Feigenbaum volgde hem 
en ook Winchevsky verliet de redactie. De breuk binnen de redactie deed Der Arbeyter Fraynd geen 
goed. Het blad werd minder interessant, 'buitenlandse correspondenten' verdwenen en de rubriek 
'Ferayne un Ferzamlungen' werd opgeheven omdat de bonden het vertrouwen in Der Arbeyter Fraynd 
verloren en zij het blad niet langer gebruikten als platform. Yanovski, die met straffe hand de redactie 
voerde, had een zeer uitgesproken mening over vakbonden, die volgens hem revolutionaire organisaties 
moesten zijn. Als anarchist was hij een overtuigd aanhanger van het syndicalisme. Volgens de theorie 
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van deze stroming moesten vakbonden door middel van directe actie (liefst de algemene werkstaking) 
de sociale revolutie ontketenen en daarmee de kapitalistische productiemaatschappij omverwerpen. 
Staken was alleen geoorloofd als de staking de sociale revolutie ten doel had. Staken voor 'stoplappen' 
als een hoger loon was eigenlijk niet geoorloofd, want dit zou de arbeiders alleen maar afhouden van het 
wezenlijke doel: de sociale revolutie. Een stakingskas was niet nodig, een stakingsuitkering hield de 
stakers immers ook maar af van de revolutie. Betaalde bondsbestuurders waren uit den boze, het bestaan 
van dergelijke banen zou maar leiden tot baantjesjagerij en het ontstaan van een nieuwe groep 
(vakbonds) regenten die gebaat waren bij de handhaving van de bestaande maatschappelijke 
verhoudingen. 

Dit syndicalistische uitgangspunt werd door Yanovksi met een niets of niemand ontziend fanatisme 
uitgedragen. Hij stond op het standpunt dat de vakbonden te nauw samenwerkten met de kapitalisten 
en dat het vaak voorkwam dat arbeiders verraden werden door hun eigen aanvoerders, die gemakkelijk 
omgekocht konden worden/9 Vooral Lewis Lyons, de man die onvermoeibaar het sweating system 
bestreed, secretaris was van vele joodse kledingbonden en bij de grote staking in 1889 een belangrijke 
rol had gespeeld, werd beschuldigd van corruptie en heulen met de vijand (i.e. de bazen). Yanovksi rustte 
niet voordat de leden van de International Tailors', Machinists' and Pressers' Union Lyons als secretaris 
hadden afgezet.50 De hyperkritische houding ten opzichte van de bonden en hun leiders maakte Der 
Arbeyter Frayndimpopulair en daarmee was het blad eigenlijk weer terug bij af: wat er aan artikelen in 
het blad stond boeide de lezers maar matig, en contact met de achterban, dat veelal via de bonden tot 
stand kwam, had de redactie ook nauwelijks meer. Het aantal abonnees nam af en het blad verkeerde 
chronisch in financiële problemen. Deze namen alleen maar verder toe toen in 1892 ook de Berner Street 
Club uiteenviel en zijn deuren sloot. (De SL was overigens ook al aan de strijd tussen socialisten en 
anarchisten ten onder gegaan). De Berner Street Club was altijd goed geweest voor enige winst, genoeg 
om Der Arbeyter Fraynd in moeilijke tijden draaiende te houden, en deze inkomsten waren nu 
weggevallen. Het waren zware tijden voor Der Arbeyter Fraynd. 

Sociaal-democraten en socialisten-revolutionairen: de vlees noch vis partij 

De scheiding tussen de joodse anarchisten en de joodse socialisten was nu compleet. Niet alleen de 
redactie van Der Arbeyter Fraynd wis uiteen gespat, ook de Berner Street Club was uiteengevallen. In 
1887 had de anarchistische Knights of Liberty zich al afgescheiden, nu splitsten de socialisten-
revolutionaire Proletariat-grocp en de sociaal-democratische Forverts-groep zich af. 

Deze socialisten-revolutionairen vormden een bijzondere groep. (Met de in 1902 opgerichte 
Russische Partija Socialistov-Revoljucionerov (PSR) hadden ze overigens niets te maken). Na het congres 
van de Tweede Internationale in Parijs in 1889 spatten overal revolutionaire bewegingen uiteen, 
twistend over de kwestie of streven naar deelname aan parlementaire activiteiten en verkiezingen nu wel 
of niet moest plaatsvinden. De organisaties raakten verdeeld in groepen anarchisten, die vonden dat 
deelname aan parlementaire activiteiten niet moest worden nagestreefd, en groepen sociaal-democraten, 
die vonden dat dat wel moest. In de joodse revolutionaire beweging in Londen ontstond een derde 
stroming, een tussenvariant: de socialisten-revolutionairen. De kern van deze beweging werd gevormd 
door Winchevsky, die niet zo goed begreep waarom ook in de joodse revolutionaire kringen in Londen -
waar de joodse arbeiders als ongenaturaliseerde vreemdelingen toch geen stemrecht hadden - de kwestie 
van het parlamentarisme en deelname aan de verkiezingen zo'n strijdpunt moest zijn. 
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Hij en zijn medestanders stonden weliswaar op een revolutionair, anti-parlementaristisch standpunt, 
maar ze verwierpen terroristische acties als middel om het doel te bereiken. Ook de haat jegens andere 
revolutionairen werd door hen niet gekoesterd, in plaats daarvan streefden zij naar eenheid onder alle 
revolutionairen.51 Deze middenkoers werd niet door iedereen gewaardeerd. De overtuigde sociaal
democraat Philip Krantz (die inmiddels in Amerika zat) noemde de partij in het Hebreeuws 'vlees nog 
vis' (pareve lokshn), een term die zou uitgroeien tot een bekende scheldkreet in de joodse 
arbeidersbeweging.52 

De 'vlees noch vis' beweging bracht intussen de eenheidsgedachte in praktijk door samen met de 
sociaal-democraten rond de Forverts groep een blad uit te geven: Di Fraye Velt. A monatlekher 
sotsyalistisher zhurnal. De redactie van het blad werd gevormd door Winchevsky, Konstantin Gallop (ook 
een voormalig redacteur van Der Arbeyter Fraynct) en M. Baranov, die dikwijls bijdragen had geschreven 
voor het laatstgenoemde blad.53 In mei 1891 (nog voor de officiële splitsing van de Berner Street Club) 
verscheen het eerste nummer en in februari 1893 het laatste. In de tussenliggende periode verscheen het 
blad onregelmatig. Di Fraye Velt werd goed verkocht. Volgens eigen opgave werden 1527 exemplaren 
verkocht van de eerste drie nummers; 569 daarvan werden in Londen verkocht, 88 in de provincie en 
870 exemplaren in de VS.54 Der Arbeyter Fraynd verkocht in dezelfde periode niet meer dan 200 
exemplaren.55 Di Fraye Velt was een goed geschreven blad, gemaakt door ervaren redacteuren, en hoewel 
het af en toe polemieken opnam, opereerde het niet in de 'scheldsfeer' zoals Der Arbeyter Fraynd dat op 
dat moment wel placht te doen. 

De verenigde socialisten-revolutionairen en sociaal-democraten zouden enige tijd later actieve 
pogingen gaan ondernemen om de eenheid tussen de politieke tak van de joodse arbeidersbeweging en 
de vakbonden weer te herstellen. Di Fraye Velt zou hierbij een belangrijke rol spelen. 

Joodse (secties van) bonden en het contact met de algemene vakbeweging na 1891 

Na 1891 zette een periode van economische neergang in, en net als veel andere bonden die in de periode 
van het 'new unionism' waren opgericht, kwam ook de International Tailors'Machiners' and Pressers' 
Trade Union (in de wandelgangen International genoemd) door deze neergang en het geslaagde 
tegenoffensief van de werkgevers in 1891 in de problemen. De bond stond er slecht voor en tot 
overmaat van ramp werd secretaris Lyons het doelwit van Yanovksi's zuiveringsacties. Lyons werd onder 
andere beschuldigd van corruptie en verduistering van bondsgeld.56 

De tegenstanders van Lyons richtten de Independent Tailors' Machiners' and Pressers' Trade Union 
(doorgaans kortweg de Independent genoemd) op. Beide bonden bevochten elkaar stevig en het conflict 
steeg daarbij ver boven een persoonlijk conflict tussen Lyons en Yanovksi uit. Lyons stond, na zijn 
jarenlange ervaring in de strijd tegen het sweating system, op het standpunt dat de situatie van de 
arbeiders werkelijk zou verbeteren als de kleine 'masters' zich met de arbeiders verenigden om zo sterk 
te staan ten opzichte van de groothandelaar. Voor de revolutionaire leiders van de Independent kwam 
deze opvatting neer op heulen met de kapitalistische vijand. Naast de elkaar bevechtende 
kleermakersbonden, waarvan de Independent250 leden had, functioneerde de United Capmakers Union 
nog (met 252 leden), bestond er een aantal joodse schoenmakersbonden (waarvan geen gegevens over 
ledentallen beschikbaar zijn) en was de Hebrew Cabinet Makers' Union nog in bedrijf met 225 leden.57 

Naast de onafhankelijke joodse vakbonden bestond ook nog de joodse tak van de AST. Deze had 
bij de staking van 1889 een belangrijke rol gespeeld, onder andere bij de ondersteuning van de joodse 
stakers uit het East End. Tijdens de gezamenlijke staking in de zomer van 1891 was deze hulp niet erg 
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groot geweest, en het aantal leden van de joodse tak daalde tot 21.58 Het bleek moeilijk om de leden in 
de joodse sectie van de algemene bond te houden. De secretarissen van de tak waren altijd mensen uit 
de kringen van joodse immigranten zelf: Lewis Lyons vervulde enige tijd deze taak en ook Izaac Stone 
nam enkele jaren het secretariaat op zich. Toch was deze tak niet specifiek toegerust op het behartigen 
van de belangen van de joodse immigranten. Allereerst was er het taalprobleem: pas in 1891 werd 
toestemming gegeven voor het vertalen en uitgeven van de statuten van de AST in het Jiddisch.59 Het 
blad van de AST The Tailor and Cutter schreef niet vaak over de joodse tak, maar als het blad hierover 
schreef dan was de toon niet onwelwillend. Zowel het blad als de jaarverslagen van de AST waren echter 
uitsluitend in tamelijk officieel Engels gesteld en daardoor onbegrijpelijk voor de gemiddelde immigrant. 
Ten tweede was er een financieel probleem. Voor de meeste immigranten was de contributie voor de 
AST te hoog. Vooral de onregelmatige inkomsten maakten het moeilijk regelmatig contributie af te 
dragen. 

Een derde probleem, dat bij de beschrijving van de gezamenlijke staking van 1891 al aan de orde 
kwam en dat ook bij de samenwerking tussen de joodse schoenmakersbonden en de NUBSO een rol 
speelde, waren de verschillen in arbeidsomstandigheden die leiden tot verschillen in eisen en prioriteiten. 
Ook al groeide een deel van de East End kledingfabricage en de West End kleermakerij langzaam naar 
elkaar toe en kwamen steeds meer joodse immigranten in het West End terecht, toch kon de West End 
kleermaker niet zo warm lopen voor de afschaffing van het uitbestedingssysteem als zijn East End 
collega. Joodse arbeiders waren dagelijks de dupe van het bestaan van uitbesteding en thuiswerk, zij 
waren bereid daar harder tegen te vechten dan hun Engelse collega's. 

Een ander, minder grijpbaar maar daarom niet minder belangrijk probleem was het cultuurverschil 
tussen de joodse en de Engelse vakbondsleden. De joodse arbeiders die lid werden van een bond 
behoorden tot een 'revolutionaire' voorhoede. Er werd veel gediscussieerd, en als er gestaakt werd, dan 
liefst meteen voor een zo groot mogelijk doel, zoals bleek tijdens de stakingen van 1890 en 1891. Op 
veel Engelsen, waaronder de bondsbestuurders, maakte dit een vreemde indruk. Over een rumoerige 
bijeenkomst van joodse kleermakers schreef een Engels blad: 'The tailors had assembled for one ofthose 
interminable and excited meetings to which they are so much given'60 James MacDonald van de AST 
meldde over de joodse stakers die tijdens de staking van 1891 doostaakten: 'Well, they number about 
30 who refuse to go to work, and they make noise enough for 30.000'.6' Een joodse vakbondsbestuurder 
drukte het zo uit: 'You may go to a meeting of an English Trade Union which has 3000 members, such 
as the Metropolitan Branches of the Boot and Shoe Workers' Union, and you will find 20 there: wheras 
among foreigners they take a keen interest in any organisation they join, and the result of the disputes 
is that if they disagreed with certain things there is naturally dissension, and they break away, which is 
the cause of the ups and down of the Jewish Union.'62 In een notendop gaf deze getuige in een 
parlementaire enquête hier (weliswaar gesimplificeerd en enigszins stereotiep) de oorzaak van de 
zwakheid van de joodse bonden en daarmee ook de oorzaak van de gebrekkige samenwerking tussen 
joodse en Engelse vakbondsleden weer. 

Wat de samenwerking tussen de joodse afdelingen en de andere Londense afdelingen van de AST 
ook parten speelde, was de organisatorische structuur van de bond. Bij stakingen betoonden de overige 
AST takken in Londen zich meestal solidair met de joodse immigranten, zoals de joodse immigranten 
zich ook herhaalde malen solidair hadden getoond met hun Engelse collega's. De Londense takken van 
de AST konden echter niet zonder toestemming van de Executive Council in Manchester de joodse tak 
in Londen financieel steunen, bijvoorbeeld bij een staking.63 Deze Executive Council was conservatief 
en vaak tegen staken en meer dan eens kon de morele steun van de Londense takken niet in financiële 
steun worden omgezet, omdat de Executieve in Manchester haar veto uitsprak. Hetzelfde gold voor de 
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verhoudingen binnen de NUBSO. Ook daar speelde de hiërarchische verhouding tussen de Executive 
Council en het bestuur van de Londense afdeling een rol bij de moeizame samenwerking. Tijdens de 
grote gezamenlijke schoenmakersstaking van 1890 weigerde de centrale raad de vertegenwoordigers van 
de joodse bonden te erkennen als onderhandelingspartner, een opstelling die tekenend was voor de 
verhouding tussen het centrale bestuur van de op geschoolde, Engelse schoenmakers gerichte bond en 
de joodse bonden. De lokale, Londense branches van de NUBSO konden niet buiten het oppermachtige 
bestuur in Manchester om onderhandelen. De Executive Council besliste immers of een staking wel of 
niet geoorloofd was en besliste daarmee ook over het al dan niet uitkeren van stakingsgelden. Dat de 
Executive Council de 'wilde' joodse bonden niet wilde erkennen hielp de samenwerking uiteraard niet. 

Nog ernstiger was het probleem van de conflicten tussen de joodse en niet-joodse arbeiders op de 
werkvloer. De uitkomst van de schoenmakersstaking van 1890 was, dat een aantal werkplaatsen werd 
ingericht waarin zowel joodse als niet-joodse schoenmakers werkten. In die werkplaatsen bleek dat de 
meeste Engelse schoenmakers niet bepaald zaten te wachten op hun nieuwe collega's. Volgens een 
schoenmaker die verhoord werd door de parlementaire enquêtecommissie, werden de joodse 
schoenmakers weggepest uit de werkplaatsen.64 Uiteraard is dit maar één getuige, maar tekenend is 
wellicht ook dat al tijdens de staking van 1890, waar de joodse arbeiders zich toch ten dele uit solidariteit 
met de Engelse stakers bij aangesloten hadden, een flink aantal Engelse arbeiders een protestbijeenkomst 
organiseerden. Zij hadden zich gerealiseerd dat zij door de invoering van een algemeen verbod op 
thuiswerk en de oprichting van werkplaatsen, moesten gaan samenwerken met joodse immigranten en 
daar hadden ze geen zin in.65 Een gedelegeerde van de NUBSO suste de zaak maar de verhouding tussen 
beide groepen werd nooit goed. Dat vooral in het schoenmakersvak de verhouding tussen de joodse en 
de niet-joodse collega's en ook de verhouding tussen hun bonden zo slecht was, hangt nauw samen met 
de structurele achteruitgang van de schoenenindustrie in het centrum van Londen, waardoor de 
onderlinge concurrentie extra groot was. 

Tot slot 

In de woelige jaren 1889-1891 voerden de joodse en Engelse arbeiders verschillende gezamenlijke acties. 
Deze samenwerking verliep niet altijd even soepel. De verschillen in arbeidsomstandigheden, de 
verschillende opvattingen over de wenselijke uitslag van stakingen, de logge organisatorische structuur 
van de Engelse bonden en niet te vergeten de vooroordelen (die hoogstwaarschijnlijk over en weer 
bestonden) bemoeilijkten de samenwerking. De onderlinge conflicten van de joodse bonden maakten 
de samenwerking niet eenvoudiger. Als joodse bonden al niet onderling konden samenwerken, hoe 
moest de samenwerking met de algemene bond dan slagen? 

Toch was er sinds 1889 iets wezenlijks veranderd. Er was samen gestaakt, sommige van deze 
stakingen waren een groot succes geweest, er werden pogingen ondernomen om tot samenwerking te 
komen en de wil daartoe was aan beide zijden duidelijk aanwezig. Het leek voornamelijk een kwestie 
van tijd te zijn voordat structurele samenwerking tot stand zou komen, maar de ontwikkelingen in de 
jaren 1891-1895 gooiden roet in het eten. 
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7. De Engelse vakbeweging eist immigratiebeperking 

'De uittocht uit Rusland is nu nog veel groter dan vroeger. Velen gaan naar Palestina, Amerika en ook 
naar Engeland gaan ze wel. Iedereen ziet heel goed in dat het er in Rusland niet beter op wordt voor 
joden, integendeel...' ' 

Als gevolg van de verscherpte anti-joodse maatregelen in Rusland zwol de stroom joodse immigranten 
in Engeland na 1890 aan. Michl Wess, een broer van William die in Rusland was achtergebleven, 
beschreef in de hierboven geciteerde brief de situatie in Rusland van binnen uit. Vooral het scherpe 
inzicht in wat nog komen zou maakt de brief een huiveringwekkend document. 

Ongelukkigerwijs viel deze toename van het aantal immigranten in Engeland samen met een periode 
van economische neergang die tot 1895 zou duren. Meer dan ooit waren de Engelse arbeiders bang hun 
baan te verliezen aan onder de prijs werkende immigranten en steeds vaker werd de roep om 
immigratiebeperkende wetgeving gehoord in deze kringen. Dit alles was koren op de molen van de 'anti-
alien' lobby. 

Met de joodse arbeidersbeweging ging het in deze periode niet goed. De economische depressie, het 
tegenoffensief van de werkgevers en de interne twisten tussen socialisten en anarchisten verzwakten de 
organisaties danig. De negatieve stemmingmakerij rondom de joodse immigranten was ook niet erg 
bevorderlijk voor de joodse arbeidersbeweging. Weliswaar leidde de 'anti-alien' stemming bij sommige 
politieke leiders tot een sterker joods zelfbewustzijn, bij de grote massa boezemde deze angst in. Bij vele 
joodse immigranten, zeker bij diegenen die na 1890 op de vlucht waren geslagen voor een nieuwe golf 
terreurdaden in Rusland, zat de angst voor vervolgingen diep. Al met al waren de omstandigheden niet 
optimaal om de joodse arbeidersbeweging draaiende te houden en samenwerking met Engelse beweging 
te bevorderen. 

De 'anti-alien' lobby 

De 'anti-alien' lobby had begin jaren negentig de wind in de zeilen. De lobby kreeg steeds meer leden 
in invloedrijke kringen: zo hield op 24 juli 1891 de Association for Preventing the Immigration of Destitute 
Aliens (APIDA) haar eerste openbare vergadering. De graaf van Dunraven (die voorzitter was geweest 
van de parlementaire onderzoekscommissie naar het sweating system) was de president van deze 
associatie en Arnold White was lid van het uitvoerend comité. De publicist W.H. Wilkins was secretaris. 
Het doel van de APIDA was de publieke opinie zo te beïnvloeden dat deze op zijn beurt de ontwikkeling 
van een immigratie-beperkende wet zou bevorderen.2 Om dit doel te bereiken moesten bijeenkomsten 
worden georganiseerd, zowel in het East End als in diverse provinciesteden waar immigranten zich 
vestigden. Ter ondersteuning van de propaganda schreef White in 1892 The Destitute Alien in Great 
Britain en W.H. Wilkins publiceerde in dat zelfde jaar The Alien Invasion waarin de nadelen van de 
komst van de immigranten breed uitgemeten werden. Veel aanhang kreeg de APIDA in het East End 
niet. Waarschijnlijk werd de leiding van de organisatie, die vrijwel geheel in handen van adellijke lieden 
was, door de East Enders gewantrouwd terwijl ook lokale MP's in het East End er niet veel voor voelden 
zich bij deze organisatie aan te sluiten. In de provincie bestond totaal geen interesse voor de organisatie, 
omdat daar het immigranten 'probleem' nauwelijks speelde. 

De roep om immigratiebeperking werd echter luider, vooral buiten het parlement. Het populaire, 
conservatieve avondblad The Evening News voerde in de maanden juni en juli van 1891 een felle 'anti-
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alien' campagne en publiceerde artikelen met koppen als 'Shut the Gates' en 'The Jewish Invasion'.3 

Zelfs het respectabele blad The Times, dat de lezers zeer uitvoerig op de hoogte hield van de anti-joodse 
maatregelen van de Russische tsaar, schreef op 27 juli 1891 naar aanleiding van de versoepeling van de 
uitreisprocedure voor Russische joden, dat het aantal joden dat naar Engeland kwam nu veel groter zou 
worden. Het blad meende: 'This probability is regarded as giving additional weight to the demand now 
being made that England should follow the example alike of America and Germany in stopping the 
admission of absolutely destitute aliens into the country.' Impliciet gaf The Times hiermee aan niet tegen 
een immigratie-beperkende wet te zijn. Niet alleen in de pers en in kringen van speciaal voor dit doel 
opgerichte 'anti-alien' organisaties werd de roep om een wet steeds luider, ook vanuit de 
arbeidersbeweging werd in de eerste helft van de jaren negentig om een dergelijke wet gevraagd. 

De Engelse vakbonden en de vreemdelingenwet 

Er bestonden in Engeland diverse overlegorganen van bonden en een aantal daarvan drong aan op 
wetgeving die het aantal immigranten dat toegelaten mocht worden zou beperken. Op lokaal niveau 
functioneerde de London Trades Council (LTC), die in 1860 was opgericht als overlegorgaan tussen de 
verschillende bonden en als belangenbehartiger van labour zowel in als buiten het parlement. In 
december 1891 nam deze LTC, na een korte discussie, een petitie aan waarin de Engelse regering om 
een immigratie-beperkende wet werd gevraagd. Tot de voorstanders van de petitie behoorde onder 
andere afgevaardigde McLeod van de AST. Deze bond had volgens McLeod zijn uiterste best gedaan 
de joodse arbeiders in de kledingindustrie te organiseren. Dit had geen enkel effect, omdat de bazen zich 
toch niet aan de afspraken hielden zolang er steeds weer nieuwe immigranten kwamen, die bereid waren 
onder de prijs te werken. 'It was all very well for people to talk about the solidarity of Labour', stelde 
McLeod, 'but where would their solidarity be if they could see every day, as the tailors saw, the 
foreigners taking the bread out of their children's mouths?'4 In 1894 werd in de LTC opnieuw een 
motie voor immigratiebeperking aangenomen.5 

Ook in de Trades Union Congress (TUC), de jaarlijkse bijeenkomst van bonden en trades councils 
die bedoeld was als platform voor discussie over de gezamenlijke belangen van de verschillende 
aangesloten organisaties, werd in 1892 een motie aangenomen waarin stond dat het Parliamentary 
Committee van de TUC zich sterk zou maken voor immigratiebeperking. In 1894 en 1895 werd een 
dergelijke motie opnieuw ingediend en aangenomen.6 De voorstellen voor een immigratie-beperkende 
wet, zoals deze in de TUC werden gedaan, kwamen tot twee keer toe van Inskip, de algemeen secretaris 
van de NUBSO. Inskip en Freak stonden onder de joodse arbeiders bekend als notoire 'anti-alien' 
propagandisten. Charles Freak van de NUBSO was een van de weinige vakbondsleiders die al in de 
enquête van 1888 opmerkte dat hij de immigranten liever zag gaan dan komen.7 In 1895 schreef hij in 
de maandelijkse uitgave van de bond dat hij niet meer zijn best zou doen voor de joodse immigranten 
die geen lid waren van de bond en ook nooit lid zouden worden. Afgezien van de geringe 
organisatiegraad had hij nog andere bezwaren. Hij vond dat de joodse immigranten niet wisten 'what 
cleanliness is, much less manliness and morality'. Ze moesten eerst maar eens bewijzen dat het ze ernst 
was en dat ze de 'ordinary virtues attributed to human beings' bezaten.8 

Deze uitspraken tonen aan dat het bezwaar tegen de joodse immigranten veel verder ging dan alleen 
de economische, er was duidelijk sprake van 'cultureel onbehagen'. Hoewel het hier om de uitspraak van 
één man gaat, telt deze zwaar omdat deze man de secretaris van de bond was. Ook T. O'Grady, de 
secretaris van de London Metropolitan Branch van de NUBSO, stak zijn mening niet onder stoelen of 
banken. Hij deinsde er niet voor terug de ineenstorting van het systeem van afspraken dat na de staking 
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van 1890 tot stand was gekomen, geheel in de schoenen van de joodse immigranten te schuiven.9 Zij 
waren volgens hem de eersten om de fabrieken weer uit te lopen en zelfstandig thuis of in sweatshops 
te gaan werken.10 

De vijandige houding van de leiders en leden van de schoenmakersbond moet waarschijnlijk gezocht 
worden in de ontwikkelingen die dit vak doormaakte. De mechanisering leidde in dit vak tot een vrijwel 
algehele verplaatsing van de productie van de kleine ateliers in Londen naar de grote fabrieken in de 
provincie. De afwerking kon tot circa 1890 nog grotendeels met de hand worden gedaan, maar toen ook 
daar de machine haar intrede deed, verdwenen veel banen definitief. Van de werkloosheid in het vak, 
die hier het gevolg van was, kregen de joodse immigranten de schuld. 

De 'anti-alien' houding van de Britse vakbeweging werd voor een groot deel bepaald door het al 
gesignaleerde samenvallen van een periode van economische recessie en een toename van het aantal 
immigranten. Voor een ander deel kwam deze houding ook voort uit de interne ontwikkeling van de 
vakbeweging zelf. Na een periode van bloei in de jaren 1889-1891, waarin ook ongeschoolde arbeiders 
georganiseerd raakten en grote stakingen gevoerd werden, volgde na 1891 een periode van repressie van 
werkgeverszijde. Om de leegloop van de bonden tegen te gaan werd zoveel mogelijk gedaan om de 
positie van de leden te beschermen en in sommige gevallen ging dit blijkbaar samen met het weren van 
buitenstaanders. 

Overigens had al dit pleiten voor een vreemdelingenwet weinig resultaat. In het conservatieve kabinet 
nam het aantal voorstanders van immigratiebeperking toe en met het oog op de algemene verkiezingen 
die in 1892 gehouden zouden worden, beloofden de conservatieven een immigratie-beperkende wet aan 
te zullen nemen. Hoogstwaarschijnlijk hoopten zij met deze belofte de 'working-class vote' te behouden, 
maar deze hoop bleek ijdel. De liberalen haalden een klinkende verkiezingsoverwinning en zelfs in het 
East End verloren de conservatieven aardig wat stemmen." Het liberale kabinet dat in 1892 onder 
leiding van Gladstone aantrad, wilde van immigratie-beperkende wetgeving niets weten. Uitzonderingen 
daargelaten waren de meeste liberalen tegen restrictie, niet alleen omdat dit indruiste tegen hun ideeën 
over (religieuze) tolerantie, maar ook omdat een dergelijke protectionistische maatregel niet paste in hun 
laissez-faire denken. Ondanks deze weerstand van liberale zijde bleef een aantal conservatieve 
oppositieleden zijn best doen om een immigratie-beperkende wet aangenomen te krijgen. Veel 
conservatieven stelden tegenover de Free Trade-ideeën van de liberalen hun eigen FairTrade-theone, die 
inhield dat Engeland zichzelf en het Empire mocht beschermen tegen concurrentie uit het buitenland. 
De beperking van immigratie werd door hen gezien als een onderdeel van een bewust en terecht 
gevoerde protectionistische strategie. De conservatief James Lowther zwengelde in 1893 het debat over 
de 'destitute alien immigrants' weer aan in het House of Commons en pleitte voor wetgeving. Hij 
claimde de steun te hebben van de TUC en van de vakbonden in alle belangrijke industriële centra in 
Engeland. Maar liefst 43 vakbonden en verschillende lokale overheden steunden hem inderdaad.12 

Niettemin werd Lowthers' motie weggestemd.13 De liberale regering was en bleef tegen 
immigratiebeperking. 

De reactie van de politieke tak van de joodse arbeidersbeweging op de beschuldigingen 

Terwijl de Engelse bonden vooral de economische belangen van hun eigen leden moesten verdedigen, 
die in een periode van economische recessie het meest gebaat waren bij protectie zo scheen het, had de 
politieke tak van de Engelse arbeidersbeweging een minder direct doel. Zij kon het zich veroorloven om 
het ideaal van de internationale solidariteit uit te dragen, ofschoon ze dat in eerste instantie niet deed. 
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In de politieke tak van de joodse arbeidersbeweging leidden de aanvallen vanuit de Engelse vakbeweging 
op de komst van de immigranten, tot het verdedigen van specifiek joodse belangen in joods verband. 
Er werd gepleit voor eenheid in joodse (vakbonds)kring om vervolgens vanuit die eenheid weer te 
proberen tot samenwerking te komen met de Engelse arbeidersbeweging. Ongelukkigerwijze probeerden 
zowel de anarchisten als de socialisten die eenheid vanuit eigen kring op te bouwen, hetgeen weer tot 
onenigheid en versplintering leidde. 

In het midden van 1892 voegden de verschillende socialistische facties (de socialisten-revolutionairen 
van de vlees noch vis partij en de sociaal-democraten) verenigd in hun afkeer van het anarchisme, zich 
samen tot de Sotsyalistisher Arbeyter Farayn (SAF). De groep werd gevormd rondom Winchevsky en 
Baranov en in het novembernummer van Di Fraye Velt (het blad dat Winchevsky en de zijnen gingen 
maken nadat Der Arbeyter Frayndofficieel anarchistisch was geworden) werd het programma van de SAF 
bekend gemaakt. Hierin werd gesteld dat het nodig was om propaganda te maken onder joden, 'zolang 
joden zich zelf van andere naties onderscheiden door hun taal en hun gewoontes'.'4 Via lezingen, 
toespraken en geschriften wilden de socialisten de joodse arbeiders onderwijzen, net zo lang tot ze op 
het zelfde geestelijke niveau waren als de autochtone arbeiders. 'We moeten de joodse arbeiders 
organiseren en ze in staat stellen deel te laten nemen aan de klassenstrijd in het land waar ze wonen, als 
klassegenoten van de autochtone arbeidersklasse', aldus het programma15 Naast eenheid onder alle niet-
anarchisten, bepleitten de socialisten ook voor eenheid onder de joodse bonden en betere contacten 
tussen de socialisten en de bonden. Door de slechte relatie tussen anarchisten en de bonden was de 
joodse arbeidersbeweging achteruit gegaan, meende de groep rond Winchevsky. De SAF stelde daarom 
een plan op om een samenwerkingsverband voor alle joodse bonden op te richten. Zij organiseerden een 
openbare bijeenkomst op 17 september 1892 waar behalve Winchevsky ook Abe Cahan (een van de 
leiders van de joodse arbeidersbeweging in de Verenigde Staten) en Eleanor Aveling-Marx spraken. 

Overigens waren in de anarchistische beweging ook al stemmen opgegaan om de verhouding met 
de bonden te verbeteren. William Wess, de onvermoeibare organisator, zag een grote rol voor de 
vakbonden weggelegd. Wess riep al in november 1891 een aantal leden van de Engelse anarchistische 
beweging bijeen om te praten over de houding die de anarchisten moesten aannemen ten aanzien van 
de vakbeweging. Wess opende de discussie door te wijzen op de houding van de sociaal-democraten ten 
aanzien van de bonden: zij maakten dankbaar gebruik van de macht die de bonden vertegenwoordigden 
om zelf politieke macht te krijgen.16 Na lang discussiëren werden de aanwezigen het eens over de 
noodzaak om meer greep op de vakbeweging te krijgen. Dit moest gebeuren door aansluiting te zoeken 
bij bestaande vakbonden. De vakbonden moesten dan wel zoveel mogelijk afstand doen van besturen 
en bestuurders. Wanneer het niet mogelijk bleek in de bestaande vakbeweging anarchistische 
propaganda te maken, dan moesten nieuwe bonden opgericht worden die geschoeid zouden zijn op 
anarchistische leest, aldus de aanwezigen. 

Ondanks deze - aan vele voorwaarden verbonden - wens tot samenwerking, verbeterde de verhouding 
tussen de joodse anarchisten en de joodse bonden niet snel. De joodse vakbondsleider J. Finn maakte 
weliswaar in Der Arbeyter Fraynd bekend dat hij, ondanks het conflict rond Lewis Lyons weer 
vertrouwen had in Der Arbeyter Fraynd As bondgenoot, toch was er geen sprake van intensieve contacten 
tussen anarchistische leiders en de vakbondsleden.17 In januari 1892 hoopte Der Arbeyter Fraynd'hier 
een eind aan te maken door het blad ter beschikking te stellen aan de te vormen Yidishe federatsion of 
Labour far London. In deze federatie moesten afgevaardigden van de joodse bonden en van de joodse 
socialistische verenigingen plaatsnemen. De bonden moesten naar Yanovksi's syndicalistische ideaalbeeld 
geschapen zijn. Een aantal van dit soort bonden was al opgericht volgens Yanovksi (hij noemde deze 
bonden overigens niet bij naam) en nu moesten deze bonden nog leren samen te werken, ook als niet 
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gestaakt werd.18 De reactie van de joodse bonden op dit voorstel is tekenend voor de verhoudingen: ze 
reageerden niet.19 

Toen de SAF in de zomer van 1892 zijn hierboven beschreven plan voor een samenwerkingsverband 
tussen alle bonden presenteerde, reageerden de anarchisten rond Der Arbeyter Fraynd woedend op deze 
concurrerende actie. Waarom waren de joodse vakbonden niet ingegaan op de voorstellen die het blad 
in januari had gedaan? Waarom werd zo de nadruk gelegd op de politieke achtergrond van de te vormen 
federatie? Bij een bond sloten arbeiders uit een bepaald vak zich aan, die konden best lid zijn van 
verschillende politieke partijen. Door nu per se een socialistische federatie op te willen richten, wekten 
Winchevsky en de zijnen sterk de indruk eerder uit te zijn op het bestrijden van de anarchisten dan op 
de verdediging van de rechten van het jodendom, aldus het commentaar in Der Arbeyter Fraynd™ 

Paradoxaal genoeg stonden de anarchisten en de socialisten juist in hun poging tot eenheid te komen 
weer recht tegenover elkaar. Voor de joodse arbeiders zelf was de eenheid - zo lijkt het - meer 
vanzelfsprekend dan voor hun leiders. De theoretische debatten rond de te bepalen koers van de joodse 
arbeidersbeweging gingen blijkbaar geheel aan de 'gewone' joodse arbeiders voorbij. Toen Yanovksi de 
joodse arbeiders in 1893 opriep om als aparte, joodse arbeiders-groep aan de 1 mei demonstraties deel 
te nemen, om zich als voorhoede aan de wereld te presenteren, verschenen zonder al te veel problemen 
meer dan 800 joodse arbeiders ten tonele.21 

De reactie van de joodse vakbeweging 

De joodse politieke leiders hadden, als reactie op de beschimpingen aan het adres van de joodse 
arbeiders, eenheid willen brengen onder de joodse arbeiders om vervolgens gezamenlijk aan de Engelse 
vakbeweging te laten zien hoe solidair ze waren. In de praktijk kwam van deze plannen niets terecht. 
Van concrete plannen voor de oprichting van een federatie van alle joodse bonden kwam het pas toen 
de bonden zelf hiertoe het voortouw namen. 

In een oproep in Der Arbeyter Fraynd'van 16 december 1892 stelden de secretarissen van een groot 
aantal joodse bonden dat het bijzonder nodig was dat alle joodse bonden zich verenigden. De 
gezamenlijke strijd kon zo beter georganiseerd en succesvoller gevoerd worden. Een federatie, waarin 
vertegenwoordigers van alle joodse bonden zitting zouden hebben, zou bovendien actief propaganda 
kunnen gaan maken onder de joodse arbeiders. Er waren, volgens de auteur van het stuk, minstens 
30.000 joodse arbeiders in Londen, waarvan er niet meer dan 1000 tot 1200 lid waren van een vakbond. 
Hier moest een federatie iets aan kunnen doen.22 Tot nu toe was er altijd opgeroepen tot samenwerking 
met de Engelse vakbeweging. Nu werd er opgeroepen tot eenheid onder de joodse arbeiders. Er werd 
gewezen op het feit dat joodse arbeiders er trots op mochten zijn dat ze joden waren, er bestond 
terughoudendheid om zich 'zomaar' aan te sluiten bij een Engelse vakbond en er kwam protest tegen 
de uitlatingen van de Engelse vakbeweging. Deze koersverandering bleek ook uit een artikel van Karl 
Lieberman uit 1892. Lieberman23, die vakbondssecretaris was en verbonden was met Di Fraye Velt, 
stelde dat om de Jiddisch sprekende arbeiders te bereiken, 'men een jood moest zijn en zich er niet voor 
moest schamen'. Volgens hem moest een joodse arbeider een beetje een nationalist zijn, een joodse 
patriot, natuurlijk geen Palestina patriot. Hij moest een zijn met alle socialisten die internationalistische 
ideeën uitdragen en tegelijkertijd moest hij nationaal blijven (niet nationalistisch). Lieberman zette zijn 
mening kracht bij met een vraag die hij meteen zelf maar min of meer beantwoordde: 'Heb je ooit 
gehoord van een Engelse bond die zichzelf'internationaal' noemt? Bij joden is het de gewoonte om alle 
bonden internationaal te noemen, alsof dat iets zou kunnen veranderen aan hun lange neuzen of hun 
Minske manieren.'25 
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Dat de georganiseerde joodse arbeiders in deze periode minder de neiging hadden zich 'zomaar' aan 
te sluiten bij een algemene bond blijkt uit de verwoede pogingen die de AST ondernam om de joodse 
kleermakers binnen zijn gelederen te krijgen. In juni 1890 stelde de AST de joodse kleermakers uit West 
End (die inmiddels een eigen bond hadden gevormd)26 voor om in zijn geheel op te gaan in de Engelse 
bond. Daar waren de joodse vakbondleiders niet erg voor. 'De laatste staking in de schoenenindustrie 
heeft ons geleerd hoe gevaarlijk het kan zijn om ons geheel te onderwerpen aan de leiders van de Engelse 
vakbond (...) een speciale joodse bond of op zijn minst een speciale branch moet beslist blijven bestaan, 
zodat onze buitenlanders kunnen begrijpen wat er gebeurt binnen de bond en wat de bond voor ogen 
staat.'27 

In 1892 deed de AST opnieuw een serieuze toenaderingspoging in de richting van de joodse bonden. 
Tijdens het jaarlijkse congres van 1891 had de AST al besloten de contributie onder bepaalde 
voorwaarden te verlagen, onder andere om het joodse arbeiders makkelijker te maken de contributie te 
voldoen. Een jaar later kreeg Charles Mowbray, lid van AST en - toen deze organisatie nog bestond -
van de SL en niet onbekend in de kringen van de georganiseerde joodse arbeiders, de opdracht om de 
joodse East End tak te reorganiseren en meer nieuwe leden te recruteren, maar de poging bleef zonder 
succes. Mowbray had het tij tegen, de uitspraken van zijn collega McLeod in de LTC Council ( zie 
pagina 194) hielpen niet erg en de gereorganiseerde branch kreeg niet meer dan zestig leden.28 

Afgezien van de tendens om niet langer koste wat kost aansluiting te vinden bij de Engelse bonden 
(overigens was er één uitzondering op deze tendens: in 1893 ging de Hebrew Cabinet Makers Society, die 
al sinds 1887 bestond, de Hebrew Branche vormen van de Engelse Alliance Cabinet Makers' 
Association2'*) waren er ook directe protestacties tegen de voorstellen die Engelse vakbondsleiders in de 
TUC congressen deden. In september 1894 organiseerden de joodse vakbondsleden een grote 
demonstratie tegen de resolutie die op het congres aangenomen was.30 Toen de TUC in 1895 opnieuw 
een resolutie aannam waarin gepleit werd voor een immigratiebeperkende wet, gaf de organisatie als 
motief hiervoor dat een groot aantal vakken en vakbonden schade ondervonden van de grootschalige 
import van 'foreign destitute paupers'.31 Deze motivatie schoot de joodse vakbondsleiders in het 
verkeerde keelgat. De joodse bonden ondernamen daarop een gezamenlijke actie die een hoogtepunt 
in de onderlinge samenwerking genoemd kan worden. 

Joseph Finn schreef onder de titel A Voice of the Aliens uit naam van elf joodse vakbonden een fel 
verweer tegen de beschuldigingen van de TUC.32 In dit pamflet ontkrachtte hij op een nuchtere, 
zakelijke manier een voor een de argumenten van de TUC: immigratiebeperking tastte het Free Trade 
principe van Engeland aan. Als de goedkope producten niet meer door (joodse) arbeiders in Engeland 
zelf geproduceerd konden worden, verhuisde de hele productie naar een lage-lonenland. Als immigratie 
zorgde voor het 'verstoppen' van de arbeidsmarkt, hoe kon het dan dat de emigratie (die zes keer zo 
groot was als de immigratie) niet voor heel veel banen zorgde. In sommige gevallen hadden de joodse 
immigranten voor de introductie van nieuwe industrietakken in Engeland gezorgd (bijvoorbeeld het 
mantelmaken) en dat joodse arbeiders slecht georganiseerd waren, was ook al niet waar. Volgens Finn 
waren 3000 van de 10.000 joodse arbeiders in Londen georganiseerd in een vakbond.33 

Vooral Freak en Inskip en hun aanhangers (de 'Freakians and Inskippians' in de terminologie van 
Finn), de mensen die in navolging van de NUBSO bestuurders vonden dat de alle immigranten geweerd 
moesten worden, kregen er van langs. Streng schreef Finn dat de joodse bonden de Engelse 
arbeidersklasse niet konden feliciteren met dit resultaat. De Engelse bonden hadden met hun invloed, 
hun grote organisaties en enorme fondsen, met hun miljoenen stemmen en bovenal hun grote 
intelligentie wel iets beters en nobelers kunnen bedenken, aldus Finn. Hij riep de Engelse arbeiders op 
zich niet te laten misleiden en niet mee te werken aan het ontstaan van bittere gevoelens ten aanzien van 
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arbeiders uit andere landen. Zou het niet beter zijn de 'kapitalistische klasse' als vijand te zien in plaats 
van de immigranten, en was het niet de plicht van de Engelse arbeiders om samen met de immigranten 
te vechten tegen de gezamenlijke vijand, zo besloot Finn zijn betoog. 

Het pamflet werd ondertekend door acht joodse bonden, waaronder enkele bonden uit de kleding-
schoenen- en meubelindustrie, een joodse bakkersbond, en door de East London Branch van de 
NUBSO, de Jewish branch van de AST en de Hebrew Branch van de Cabinet Makers' Alliance. Deze 
twee eerstgenoemde joodse takken protesteerden daarmee tegen het beleid van hun nationale bond. 

De Britse vakbeweging verandert van koers, de socialistische partijen protesteren 

In 1895 behaalden de conservatieven een verkiezingsoverwinning, maar aan hun openlijk geuite 
voornemen een immigratie-beperkende wet aan te nemen hielden ze zich vreemd genoeg niet. De 'anti-
alien' campagne had zijn vruchten afgeworpen als 'stemmentrekker' bij de verkiezingen en nu was de 
kwestie blijkbaar minder urgent geworden. Een andere verklaring voor deze plotselinge ommekeer in 
het beleid zou kunnen zijn dat de economische bloei die in de jaren 1896-1899 plaatsvond de 
voorstanders van een immigratiebeperkende wet een argument ontnam. Immigratiebeperking als 
oplossing voor het werkloosheidsprobleem was in deze periode immers geen bruikbaar argument. Deze 
economische bloei verklaart waarschijnlijk ook de plotselinge ommekeer in de houding van de Engelse 
vakbeweging. 

Tijdens het jaarlijkse congres van de TUC in 1895 bracht W. Inskip, de algemeen secretaris van de 
NUBSO dezelfde immigratie-beperkende resolutie ter stemming als in 1894. Er kwamen ditmaal veel 
protesten tegen deze resolutie. E. Caplan van de (joodse) Independent Tailors' Machinists, Pressers' Union, 
noemde de resolutie 'one of the most brutal propositions that ever passed the lips of a delegate' en hij 
stelde voor dat de TUC, bij wijze van amendement, bekend zou maken dat de federatie niet tegen 
immigratie was, maar tegen het kapitalistische systeem dat arbeiders tegen elkaar opzette.3 Een andere 
gedelegeerde die iets minder principieel reageerde, maar toch zo zijn vraagtekens had bij het voorstel van 
Inskip, stelde dat wanneer mensen beter zouden kijken naar de ware oorzaak van de slechte sociale- en 
werkomstandigheden, ze niet met resoluties als die van Inskip zouden komen.35 James MacDonald van 
de AST begon een tirade tegen Inskip en stelde dat zijn voorstel onpraktisch en onuitvoerbaar was. Het 
was volgens hem slechts gericht op een handjevol vreemdelingen en die vormden niet de grootste 
bedreiging, het gevaar lag dichter bij huis. Tijdens de zittingen van het congres had MacDonald eens 
rondgekeken en gelet op de kleren die de afgevaardigden droegen. Hij had opgemerkt dat negen van de 
tien afgevaardigden kleding droeg die in een sweatshop gemaakt was. "Why did they patronise the cheap 
slop shops, and go to Congress, and complain of the cheap alien workmen, and yet wear clothes not 
made by British trade union labour?' vroeg MacDonald zich af.36 De afgevaardigden grinnikten om deze 
uitspraak en toen over het voorstel van Inskip werd gestemd, werd het slechts met een krappe 
meerderheid aangenomen. Hoogstwaarschijnlijk is de kwestie door het Parliamentary Committee van 
de TUC in het conservatieve kabinet dat in 1895 aantrad wel aan de orde gesteld, maar dit heeft weinig 
effect gehad want de conservatieven lieten de zaak rusten. Sindsdien werden dergelijke voorstellen niet 
meer gedaan tijdens de jaarlijkse TUC congressen. 

Er zijn een paar oorzaken aan te wijzen voor deze omslag: de hierboven genoemde periode van 
economische bloei en het daarmee samenhangende verdwijnen van de angst voor het verlies van banen 
omdat de joodse arbeiders die inpikten. Maar er speelde meer mee: langzaam aan drong het besef door 
dat immigratiebeperking niet strookte met de door labour gepropageerde internationale 
arbeiderssolidariteit. Tijdens het congres van de Tweede Internationale, dat in 1896 in Londen werd 
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gehouden, hadden de vertegenwoordigers van de joodse arbeiders een amendement voorgesteld op de 
Economie and Industrial Reports die op het congres besproken werden, en dit amendement luidde 'no 
restriction to be placed upon immigration'. Het amendement werd aangenomen.37 Hiermee had de 
internationale arbeidersbeweging zich expliciet tegen de vreemdelingenwet uitgesproken, wellicht had 
dit enige invloed op de leiders en leden van de Engelse vakbeweging. Ook de voormannen en -vrouwen 
van de Engelse politieke arbeidersbeweging begonnen nu meer te ageren tegen de vreemdelingenwet. 

Binnen de Fabian Society, die in 1884 werd opgericht door middle class intellectuelen als Bernard 
Shaw, Annie Besant en Sidney Webb, en die een geleidelijke ontwikkeling naar een betere, socialistische 
maatschappij voor ogen stonden, had men tot dan toe weinig woorden vuil gemaakt aan de 
immigranten. In 1894 kwam hierin verandering toen de Fabian Society de brochure Sweating: its Cause 
and Remedy uitgaf. Hierin werd uiteen gezet wat het sweating system inhield en wat de oorzaken ervan 
waren. De joodse immigranten waren volgens de auteur niet de oorzaak van het systeem. De grote 
boosdoeners waren volgens hem de vrouwen die de arbeidsmarkt met hun goedkope arbeid overspoelden 
en niet of nauwelijks georganiseerd waren. Wat de joodse immigrant wel aangerekend kon worden, 
aldus de auteur, was zijn geneigdheid om thuiswerk te doen. Aan de werkelijke oorzaken van het 
sweating system moest een eind worden gemaakt 'and the difficulty will be got over without an 
impracticable policy of exclusion'.38 De Fabian Society scheen een immigratie-beperkende wet niet in 
de eerste plaats onethisch te vinden, maar eerder onpraktisch. 

Er had inmiddels een nieuwe socialistische partij het licht gezien: de Independent Labour Party (ILP) 
die in 1893 door Keir Hardie werd opgericht. Hardie, afkomstig uit de TUC, ijverde expliciet voor de 
samenwerking tussen de vakbonden en de verschillende politieke labour organisaties, om gezamenlijk 
een labour party op te richten die onafhankelijk zou zijn van de liberalen. Na een moeizame start kreeg 
zijn partij vooral in het geïndustrialiseerde Noord Engeland voet aan de grond. De spreekbuis van de 
ILP, The Labour Leader besteedde in de eerste jaren van zijn bestaan niet of nauwelijks aandacht aan de 
joodse immigranten. Verwonderlijk is dit niet: de ILP was in deze periode vooral georiënteerd op de 
provincie en richtte zich meer op vakbondsorganisatorische kwesties dan op politieke kwesties, maar in 
1895 veranderde dat. Het blad wees in een voorbeschouwing van het TUC congres van 1895 de 
resolutie voor een immigratie-beperkende wet resoluut van de hand. 'Now that we have a Tory 
Government Mr. Inskip may be certain of an amount of sympathy and assistance that bodes ill for the 
Labour movement', aldus de auteur van het stuk.39 Immigratiebeperking had geen zin, aldus de 
commentator: in Amerika was een degelijke wet al aangenomen en nog steeds bestonden daar grote 
problemen op de arbeidsmarkt. Alleen de werkgevers konden dit probleem oplossen en niet de arbeiders, 
en het parlement al helemaal niet, besloot de commentator. 

Ook het SDF blad Justice liet zich negatief uit over het TUC voorstel. Het blad plaatste een 
ingezonden brief van een anonieme lezer die stelde: 'Level up the alien, say we, and you will no longer 
need to regard even the much despised Polish Jew as a parasite on home labour, lowering wages, and 
spreading foul and unhealthy habits of living.'40 

The Clarion, het onafhankelijke socialistische blad van Robert Blatchford dat in 1891 voor het eerst 
verscheen en al snel uitgroeide tot het meest populaire blad in zijn soort, vormde een uitzondering.41 Dit 
blad was vóór immigratiebeperking. De import (zoals het blad het uitdrukte) van immigranten was een 
van de oorzaken van 'the awfull mess and misery in which the land is plunged'.42 De schrijver van het 
artikel, Leonard Hall, stelde dat joodse immigranten de lonen drukten en oneerlijke concurrentie 
vormden. Hij meldde dat hij een voorstander was van de resolutie van Inskip en roemde de 'practical 
intention' en de 'sheerest common sense' van het voorstel.43 Waar de Fabians de immigratie beperking 
als onpraktisch van de hand wezen, vond deze auteur het voorstel juist erg praktisch. Enkele weken later 

-200-



verscheen in The Clarion een protest tegen dit artikel.44 Hall verdedigde zijn standpunt nog eens en 
daarna publiceerde The Clarion lange tijd geen artikelen over deze kwestie. 

Zo bleef het gedurende de tweede helft van de jaren negentig van de negentiende eeuw stil rondom 
de immigranten, zowel in als buiten het parlement. 

Tot slot 

De eerste helft van de jaren negentig waren een absoluut dieptepunt in de samenwerkingspogingen 
tussen de joodse arbeiders en de Engelse bonden. Joodse bonden hadden te kennen gegeven te willen 
samenwerken, maar niet tot elke prijs. De 'anti-alien' stemming die zich in deze periode manifesteerde 
binnen de Engelse vakbeweging, hield de joodse arbeiders op een afstand en als reactie hierop ontstond 
een verscherpt joods politiek bewustzijn. 

Na 1895 sloeg de houding van de Engelse vakbeweging om. Een periode van economische bloei brak 
aan, de angst om banen te verliezen verdween enigszins en bovendien kwamen vanuit de Engelse en 
internationale arbeidersbeweging protesten tegen de immigratierestrictie plannen. Een hindernis op de 
weg naar samenwerking leek weggenomen. 
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8. Chaos en langzame wederopbouw 

'De burgeroorlog tussen de sociaal-democraten en de anarchisten bracht verwoestingen aan in de 
vakbeweging, het enige terrein waarop we iets van betekenis hadden kunnen bereiken voor de joodse 
arbeiders'. ' 

De joodse arbeidersbeweging trad in reactie op de aanvallen vanuit de Britse vakbeweging graag als een 
gesloten front naar buiten, maar intern was deze eenheid ver te zoeken. Noch de verenigde socialisten
revolutionairen en sociaal-democraten, noch de anarchisten waren er in geslaagd de joodse vakbeweging 
tot een stabiel geheel te smeden en een samenwerkingsverband tussen de vakorganisaties en de politieke 
tak van de beweging tot stand te brengen. Na 1895 kwam hierin verandering: de joodse vakbeweging 
bloeide op en vormde meer een eenheid. Samenwerking met de Engelse vakbeweging was er in deze 
periode niet of nauwelijks. 

De politieke arbeidersbeweging 

Meer dan ooit kenmerkte de politieke beweging zich in de periode 1892-1903 door instabiliteit. Eind 
december 1892 verscheen naast het nog maar sporadisch uitgebrachte socialistisch-revolutionaire/sociaal-
democratische maandblad Di Fraye Velt, ook het weekblad Der Veker. De redactie van Der Veker was 
gelijk aan de redactie van Di Fraye Velt en werd gevormd door Winchevsky en Baranov. Alleen Gallop 
maakte de overstap niet meer mee, hij overleed in 1892. Der Veker was geen lang leven beschoren. In 
maart 1893 verscheen het laatste nummer. Moe van de onderlinge twisten in de revolutionaire beweging 
en waarschijnlijk gefrustreerd door de geringe aanhang verlieten beide redacteuren het land. Baranov 
vertrok naar Argentinië om zich uiteindelijk in de VS te vestigen.2 Winchevsky vertrok rechtstreeks naar 
Amerika om zich daar in te zetten voor het joodse socialisme. In zijn memoires constateerde hij 
teleurgesteld: 'De burgeroorlog tussen de sociaal-democraten en de anarchisten bracht verwoestingen 
aan in de vakbeweging, het enige terrein waarop we iets van betekenis hadden kunnen bereiken voor 
de joodse arbeiders'.3 

Ook de joodse anarchisten verloren leiders en aanhang. Ondanks mooie initiatieven als de publicatie 
van William Morris' utopische roman 'News from Nowhere', die in 1893 in het Jiddisch als 'Nayes fun 
ergets nit' in feuilletonvorm in Der Arbeyter Fraynd verscheen, was het blad beduidend minder succesvol 
dan drie jaar daarvoor. Voor een deel was de neergang van Der Arbeyter Fraynd te wijten aan interne 
kwesties. Een daarvan was de inflexibele, autoritaire houding van Yanovksi, die meer vijanden dan 
vrienden maakte in het kamp van joodse organisatoren dat door de trek naar de Verenigde Staten toch 
al tamelijk uitgestorven was.4 In 1895 gaf Yanovksi de strijd op. Hij vertrok naar New York om daar 
redacteur te worden van het Jiddische anarchistische blad Fraye Arbeyter Shtimme. 

Naast de interne strubbelingen binnen de anarchistische beweging waren er ook externe 
ontwikkelingen die het anarchisme, en daarmee ook Der Arbeyter Fraynd, aanhang kostte. In Engeland 
speelde in 1892 de zogenaamde Wallsall affaire, waarbij een aantal anarchisten werd opgepakt die er van 
verdacht werden bommen te hebben gefabriceerd en een samenzwering te hebben georganiseerd. In 
Frankrijk speelde de kwestie rond de anarchistische terrorist Ravachol en overal ontstonden discussies 
over deze 'propaganda van de daad'. Ook al keurden veel anarchisten deze manier van actie voeren af, 
toch plaatste het de anarchistische beweging voor velen in een kwaad daglicht. De uitgave van Der 
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Arbeyter Fraynd werd er extra door bemoeilijkt, en dat het blad in deze periode bleef verschijnen was 
vooral te danken aan de inzet van Wess. 

In 1895 nam Wess de productie van Der Arbeyter Fraynd op zich. Hij zorgde vrijwel voor de gehele 
inhoud van het blad en zette en drukte het in zijn eigen woonhuis. De financiële problemen van Der 
Arbeyter Fraynd en van Wess zelfwaren groot. In september vroeg Wess of William Morris niet een 
baantje voor hem had bij zijn drukkerij Kelmscott Press. Dat bleek niet het geval, maar Morris stuurde 
hem wel £ 1,- ter ondersteuning.5 Uit alle delen van de wereld probeerde de Der Arbeyter Fraynd geld 
en artikelen los te krijgen. In Parijs zat nog een agent annex correspondent en vanuit de Verenigde 
Staten stuurde Yanovksi geld en afleveringen van een feuilleton. Overigens speelde Yanovksi het klaar 
om zelfs van overzee nog ruzie te maken met de mensen rondom Der Arbeyter Fraynd.6 

Vakbondsleider Joseph Finn verbleef enige tijd in Johannesburg om als arbeider in de goudmijnen wat 
geld te verdienen. Hij was vertrokken met de belofte ieder week wat geld te sturen naar Wess, en een 
serie te schrijven onder de titel 'Gedanken fun a goldmayner'. Uit de (in het Jiddisch gevoerde) 
correspondentie tussen Finn en Wess blijkt echter dat Finn veel moeite had met het vinden van een baan 
en niet in staat was regelmatig financieel bij te dragen.7 Dat Wess het met de productie van Der Arbeyter 
Frayndenorm druk had, blijkt onder andere uit het feit dat hij zijn vriend Finn erg korte briefjes schreef, 
zo kort dat Finn hem cynisch vroeg 'of de papiermakers soms staakten in Londen'.8 

In 1896 kreeg Wess hulp van Abraham Frumkin. Frumkin werd in 1872 in Jeruzalem geboren, 
studeerde rechten in Constantinopel, en trok vervolgens naar de VS waar hij kennis maakte met joodse 
anarchisten en zelf overtuigd anarchist werd.9 Omdat Frumkin veel gereisd had en over internationale 
contacten beschikte, verschenen nu in Der Arbeyter Fraynd weer bijdragen uit het buitenland, maar dit 
kon het blad niet redden. Der Arbeyter Fraynd sukkelde met tussenpozen van niet verschijnen voort tot 
Frumkin naar Parijs vertrok. Toen viel de productie helemaal stil. Pas toen in oktober 1898 Rudolph 
Rocker, de niet-joodse, uit Mainz afkomstige boekbinder die in Parijs kennis had gemaakt met de joodse 
anarchistische beweging, de redactie van Der Arbeyter Fraynd op zich nam, kwam het blad weer tot 
leven. Hortend en stotend kwam de productie weer op gang om, na tussenpozen van niet verschijnen, 
vanaf 20 maart 1903 weer regelmatig uit te komen. 

Joodse bonden 

Met Joseph Finn's pamflet A Voice from the Aliens gericht tegen de 'anti-alien' voorstellen van de TUC, 
had de joodse vakbeweging in 1895 de buitenwereld het beeld van een eensgezinde groep getoond. In 
werkelijkheid bestonden tussen de joodse bonden onderling nogal wat problemen. Het conflict tussen 
de Independent Tailors' Machinists' and Pressers' Union en de International Tailors' Machinists' and 
Pressers' Union zette zich door. Toen de LTC in 1894 zijn deuren open zette voor de joodse 
kledingbonden, werd dit overkoepelende orgaan de arena voor het gevecht tussen beide bonden over 
het wel of niet samenwerken met de 'masters'. In 1899 begroeven beide bonden de strijdbijl en 
fuseerden, maar in 1901 werd alweer een nieuwe Independent Tailors'Machinists' and Pressers Union 
opgericht. 

In 1895 bestond er naast de twee rivaliserende kleermakersbonden, waarvan de Independente! 
leden had en de Internationale, ook een joodse bond die een meer dan gemiddeld lang leven beschoren 
was: de in 1892 gestichte United Ladies' Tailors'and Mantle Makers Trade Union.11 De mantelindustrie 
kwam in de jaren negentig tot bloei en was voor het overgrote deel in handen van joodse immigranten. 
Dit verklaart waarom in deze industrie, waar joodse immigranten een vrij onaantastbare monopolie-
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positie hadden, een sterke joodse bond kon ontstaan. Doorgewinterde vakbondsleiders als John Dyche 
en Joseph Finn gaven jarenlang leiding aan de bond. In 1895 telde de mantelmakersbond 375 leden.12 

In 1895 bestonden verder een behoorlijk aantal joodse bonden in andere vakken. (Zie voor een overzicht 
van de verschillende bonden en hun leden het overzicht op pagina 247). 

Er bestond rond 1895 een flink aantal joodse bonden, en deze hadden ook wel leden, maar toch 
werden in deze periode weinig vakbondsacties georganiseerd. Er bestaan over deze activiteiten ook 
weinig bronnen. Omdat het met de politieke tak van de beweging en de pers zo slecht ging en de 
organisatoren c.q. redacteuren een voor een naar het buitenland vertrokken, verdwenen de bladen die 
zij uitgaven ook. De platforms van de joodse bonden verdwenen zo, en daarmee ook de bronnen voor 
de latere onderzoeker. Een blik op de agenda voor het jaar 1894 van 'beroepsorganisator' Wess laat zien 
dat er wel degelijk vakbondsactiviteiten plaatsvonden in deze periode. In één jaar tijd sprak hij maar 
liefst veertien keer de joodse tak van de meubelmakersbond toe; vijf keer werd hij uitgenodigd door de 
joodse pettenmakersbond, hij sprak voor zowel de Independent als de International kleermakersbond, 
hij opende de joodse bakkerscoöperatie en sprak de joodse bakkersbond diverse malen toe. Tegelijkertijd 
volgde hij de berichten over de joodse anarchisten zoals deze in de Britse pers verschenen, hield hij de 
verjaardagen van William Morris, Peter Kropotkin en Sophie Kropotkin bij en maakte hij zich zorgen 
over zijn eigen liefdesleven en dat van S.Y, hoogstwaarschijnlijk Yanovksi.13 

Wederopbouw 

Na 1895 zette een periode van economische bloei in, die ook de vakbondsactiviteiten in het East End 
weer deed toenemen. In 1896 maakte The Jewish Chronicle melding van verschillende, kleinschalige, 
maar geslaagde stakingen van joodse kleermakers, bakkers en meubelmakers.14 Naast vakacties 
organiseerden de bonden ook lezingen over wetenschappelijke- en andere onderwerpen, en discussies 
over 'social subjects'. Veel bonden hadden een onderling hulpfonds en zo nu en dan werden concerten 
georganiseerd om geld in te zamelen.15 

Er werden bonden opgericht in nog ongeorganiseerde vakken en in de 'traditionele' vakken werden 
nieuwe bonden opgericht die enige tijd zeer succesvol waren. Een van de nieuwe bonden in de 
'traditionele' joodse beroepen was de in 1900 opgerichte International Boot and Shoe Workers Union. In 
januari 1901 had deze jonge bond al 1200 leden en voerde een flinke strijd.16 De werkgevers in de 
industrie erkenden de bond niet en toen in dezelfde maand januari bij een atelier waar twee mensen 
ontslagen waren een staking uitbrak, werd het gehele personeel uitgesloten. Alle werknemers moesten 
verklaren dat ze zich niet met de bond in zouden laten. Toen de uitsluiting eenmaal een feit was, eisten 
de stakers ook meteen een verhoging van het stukloon. De ontslagen en het niet erkennen van de 
vakbond werden voorgelegd aan de Arbitration Board (die na de staking van 1890 was opgericht) die 
de stakers in het gelijk stelde en er voor zorgde dat de stakers hun eisen ingewilligd zagen. De bond 
floreerde dankzij dit succes en in mei 1901 telde de bond maar liefst 1700 leden.17 

Tot de bonden in de 'nieuw' georganiseerd vakken behoorde de joodse tak van de Amalgamated Tin 
Plate andiron Workers; de United Card Box Makers Association en de Jewish Furriers Union.1* Er werd 
een Uniform and Military Tailors' Union opgericht die al snel 380 leden had en er kwam een joodse 
Buttonhole Makers' Union tot stand.19 Nieuw was ook de oprichting van een orthodoxe kleermakersbond 
en een dito schoenmakersbond. 

In 1899 waren namelijk - als reactie op alle joodse bonden die zich International noemden en zich 
nergens expliciet als joodse bond met specifiek joodse eisen opstelden - de Jewish National Tailors' 
Machinists' and Pressers' Union en de National Boot and Shoe Clickers, Pressmen and Machinists Union 
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opgericht. Beide bonden hadden als belangrijkste doelstelling het handhaven van de zaterdagrust. Ze 
waren opgericht door de Machzikei Hadath, de ultra-orthodoxe vereniging van joodse immigranten die 
in 1893 was gesticht. Naast sabbatrust stonden ook de tien-en-een-halfurige werkdag en de afschaffing 
van stukwerk op het eisenlijstje van de kledingbond.20 De nieuwe, orthodoxe bonden waren relatief 
groot. In het oprichtingsjaar kreeg de kleermakersbond al direct 507 leden en een jaar later was dit 
aantal gestegen tot 639.21 Ook de orthodoxe schoenmakersbond had in het oprichtingsjaar al 451 
leden.22 

Een Jewish Trades Council 

De florerende joodse bonden smeedden - niet voor het eerste keer - plannen voor de oprichting van een 
federatie van joodse bonden. In april 1901 kwamen 13 joodse bonden - die samen 5244 leden hadden -
uit Londen en de provincie in Leeds bij elkaar voor de oprichting van het Jewish Organising Council?* 
De heropgerichte Independent Tailors' Machinists' and Pressers' Union en de International Boot en Shoe 
Workers Union vormden samen de motor achter de Londense afdeling van wat daar de Jewish Trades 
Council genoemd werd. De stimulator achter het idee van de op te richten Jewish Trades CouncilVas 
de Engelse SDF-bestuurder Herbert Burrows.24 

Burrows, die in 1845 als zoon van een kleermaker in Suffolk geboren werd, was zowel in de SDF als 
in de vakbeweging actief. Samen met Annie Besant had hij in 1888 de befaamde lucifersmaaksters-
staking georganiseerd en ook bij de verdere ontwikkelingen van het new unionism bleef hij betrokken. 
Burrows, die door zijn partijgenoten werd aangeprezen als 'jodenvriend' (zie pagina 226) trad vaak op 
als spreker bij bijeenkomsten van de joodse arbeidersorganisaties.25 Hij was van mening dat - ofschoon 
hij graag zag dat alle joodse arbeiders lid werden van algemene bonden - samengaan in een organisatie 
niet altijd kon omdat 'customs, habits, modes of work, and unfortunately often language sometimes 
stood in the way'.26 

De Jewish Trades Council moest - volgens Burrows - waar mogelijk samen werken met de LTC, maar 
was zelf het beste in staat in het Jiddisch propaganda te voeren en lezingen te houden en bovendien was 
een joodse Trades Council beter toegerust voor het oplossen van het 'greeners' probleem. De raad kon 
de nieuwkomers opvangen bij de haven en ze wegwijs maken in de vakbeweging. Algemene 
'arbeidszaken' zoals lonen, de lengte van werkdagen, de omstandigheden in de ateliers en het sweating 
system konden dan aan de orde komen in de LTC, waarin zowel joodse als niet-joodse bonden 
vertegenwoordigd waren. 

In juli 1901 kwam de Londense afdeling van de Jewish Trades Councilwoor het eerst bijeen. Er waren 
vertegenwoordigers van elf joodse bonden aanwezig en secretaris van de nieuwe afdeling was Israel 
Solomons van de International Boot and Shoe Workers' Union. De plannen van de afdeling waren 
ambitieus: er moesten nieuwe bonden opgericht worden, bestaande bonden moesten worden 
gereorganiseerd en de afdeling moest optreden als Arbitration Board bij conflicten. Verder moesten er 
bijeenkomsten en lezingen georganiseerd worden, en er moest gewerkt worden aan de oplossing voor 
de problemen van de nieuwe immigranten. Bovendien moest er een Labour Institute komen, waar alle 
joodse bonden een behoorlijk onderkomen zouden krijgen.27 
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Tot slot 

De joodse arbeidersbeweging stond er in de tweede helft van de jaren negentig goed voor: de bonden 
hadden aanhang en er bestond althans een zekere mate van eenheid binnen de gelederen. Bovendien liet 
de buitenwereld de joodse immigranten enige tijd met rust zolang de economische- en politieke situatie 
stabiel was. Daar kwam eind 1901 verandering in. Het economische tij sloeg om en Engeland scheen 
de Boerenoorlog, die in 1899 uitgebroken was, niet zo gemakkelijk te kunnen winnen als wel gedacht 
werd. 
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9. De Boerenoorlog, opkomend nationalisme en de aanname van de 
vreemdelingenwet 

'These are the little things, but they all serve to make a difference'.1 

In 1899 raakte Engeland, dat grote delen van Zuid-Afrika had gekoloniseerd, in oorlog met de 
onafhankelijke Boerenrepublieken Oranje Vrijstaat en Transvaal. Inzet van de strijd waren de Rand-
goudmijnen, die midden in de Transvaal lagen en door Engeland fel begeerd werden. De weigering van 
de Boeren om de Uitlanders (de niet-Boeren immigranten die zich na de ontdekking van de 
aanwezigheid van goud in de Transvaal gevestigd hadden) politieke rechten te verlenen verergerde de 
situatie. 

Met hun militaire overmacht leken de Britten een gemakkelijke overwinning te kunnen behalen op 
de Boeren. Het enthousiasme voor de oorlog was groot in Engeland en leverde de conservatieven in 
1900 een enorme verkiezingswinst op. De berichten over de oorlog vulden dagelijks de kranten in 
Engeland en brachten de gemoederen van alle delen van de bevolking in beroering. Als gevolg van de 
Boerenoorlog laaiden nationalistische gevoelens op en de haat tegen de Boeren overstemde veel van de 
binnenlandse kwesties. Een van de neveneffecten van de nationalistische gevoelens die de Boerenoorlog 
in Engeland opriep, was een toenemend antisemitisme dat zich richtte tegen rijke joodse Uitlanders, die 
de oorlog tussen de Engelsen en de Boeren uitgelokt zouden hebben om hun eigen kapitaal te 
beschermen. De haat richtte zich niet alleen tegen de joodse Uitlanders, ook de joden in Engeland zelf 
moesten het ontgelden. Zowel in de conservatieve als in de progressieve pers werd geschreven over een 
'joods complot': in Engeland zou een netwerk van rijke joden bestaan die het land bij de Boerenoorlog 
zouden hebben betrokken om hun geloofsgenoten (en mede-complotgenoten) in Zuid-Afrika te 
steunen.2 

Na verloop van tijd ontwaakte Engeland met een stevige kater uit zijn roes. Het land bleek niet met 
gemak, maar alleen met veel moeite in staat de oorlog te winnen. Bovendien had deze oorlog 
verstrekkende gevolgen, niet alleen voor de buitenlandse politiek van Engeland, maar ook voor de 
binnenlandse politiek. De koloniale positie van Engeland bleek opeens niet langer onaantastbaar en de 
kosten die de oorlog met zich meebracht, tastten de grondvesten van het Free Trade denken aan. 
Engeland leed ernstige financiële schade door de oorlog en moest op alle mogelijke manieren het 
nationale bezit te beschermen. De binnenlandse problemen drongen zich weer op en de conservatieve 
voorstanders van protectie en immigratiebeperking zetten de gevolgen van de Boerenoorlog in als middel 
in de hernieuwde strijd voor een immigratie-beperkende wet. 

De 'anti-alien' lobby 

De 'anti-alien' lobby pikte de draad weer op en speelde in op de onlustgevoelens die in het Londense 
East End leefden. De angst dat immigranten de banen van Engelsen inpikten was enigszins weggeëbd, 
wellicht verdrongen door de angst dat de immigranten de huizen van de Engelsen zouden inpikken. De 
stijging van de huurprijzen als gevolg van overbevolking was in de jaren negentig in Stepney, de wijk 
in het East End waar 18.2% van de bevolking in 1901 niet in Engeland was geboren, inderdaad 
buitenproportioneel. Deze huurverhoging bedroeg gemiddeld 25% per jaar tegenover een gemiddelde 
stijging van 10% in de rest van Londen.3 Lokale conservatieve en een enkele liberale MP koppelden het 
huizenprobleem aan de eis voor immigratiebeperking en hadden daar succes mee. 
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In december 1900 richtte William Stanley Shaw de British Brothers League (BBL) op, die al snel met 
straffe hand bestuurd werd door een voormalige officier uit het Brits-Indische leger: Major William 
Evans Gordon, die conservatief parlementslid voor Stepney was.4 Het doel van de BBL was te agiteren 
voor immigratie-beperkende wetgeving. De basis van de organisatie moest worden gevormd door 
ontevreden (met-joodse) East Enders. Om de East Enders te bereiken organiseerde de BBL grote 
demonstraties in het East End waar veel mensen op af kwamen.5 Op de bijeenkomsten werden 
misnoegens over te hoge huren, overbevolking, job displacement en criminele vreemdelingen handig 
vermengd met nationalistische gevoelens die in deze periode van de Boerenoorlog sterk leefden. Officieel 
was de BBL a-politiek, maar omdat veel van de bestuursleden conservatieve parlementsleden waren, die 
hun acties in de BBL ondernamen om de politieke besluitvorming in het parlement te beïnvloeden,'was 
dit officiële predikaat misleidend. De BBL had succes, niet alleen bij 'gewone' East Enders, maar ook 
bij de lokale clerus en bij leden van het lokale stadsdeelbestuur die, zo zou later blijken, de immigranten 
ook liever kwijt dan rijk waren. Volgens een afgevaardigde van de BBL had de organisatie in 1903 maar 
liefst 45.000 handtekeningen verzameld voor haar zaak.6 

Om de buiten-parlementaire acties kracht bij te zetten, richtte Evans Gordon in 1903 ook de 
parlementaire Immigration Reform Association op met een comité van 125 leden afkomstig uit 
verschillende politieke partijen.7 Binnen het parlement organiseerde de conservatief Sir Howard Vincent 
een groot aantal MP's in zijn Parliamentary Committee on Alien Immigration en dit comité drong er bij 
premier Salisbury op aan haast te maken met een vreemdelingenwet.8 Als extra argument voerde het 
comité aan dat er snel iets moest gebeuren, want: 'if the evil [i.e. immigratie, k.h.] is suffered to continue 
unchecked a popular movement of an anti-Semitic character is inevitable in the near future'.9 

Zo stond in 1902 de immigratiebeperking weer op de agenda van het kabinet, maar omdat 
verschillende 'praktische problemen' bij het ontwerpen van zo'n wet bleken te bestaan, moesten eerst 
nog eens alle feiten op een rijtje worden gezet. Evans Gordon had inmiddels de parlementaire lobby voor 
immigratiebeperking van Howard Vincent overgenomen en hij maakte in en buiten het parlement 
indruk met zijn acties. Het resultaat van deze acties was de totstandkoming, in 1903, van de Royal 
Commission on Alien Immigration. 

De Parlementaire enquête van 1903 

De Royal Commission on Alien Immigration bestond uit zeven leden, waaronder Major Evans Gordon. 
Er werd een grote hoeveelheid getuigen gehoord, waaronder Arnold White die voor de derde maal de 
kans kreeg zijn ideeën uiteen te zetten voor een parlementaire enquêtecommissie. Naast werkgevers, 
vakbondsleiders en fabrieksinspecteurs, werden nu ook veel buurtbewoners en lokale bestuurders uit het 
East End verhoord. Het idee dat joodse arbeiders de banen inpikten van Engelse arbeiders, het bezwaar 
dat in de enquêtes van 1888 centraal stond, speelde bij deze enquête nog steeds een rol, maar andere 
klachten schenen nu belangrijker. 

Een van die klachten was dat de East Enders uit hun huizen gedreven werden door de immigranten. 
Met de oorspronkelijke bewoners verdwenen ook de plaatselijke Engelse middenstanders, omdat de 
joodse immigranten alleen bij hun eigen winkels boodschappen deden. 'It is a fact that they boycot the 
English people', aldus een East Ender.10 

Aan de 'house-displacement'-bezwaren werden klachten gekoppeld die wellicht het beste met de term 
'cultureel onbehagen' zijn te karakteriseren. In de ogen van de Engelsen waren de joodse immigranten 
vreemd, onaangepast, onhygiënisch en hadden ze rare gewoontes. 'We do not like much their ways and 
manners' aldus een predikant uit Stepney." De buurten waar steeds meer joodse immigranten kwamen 
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wonen gingen volgens de ondervraagden achteruit: 'in St George in the East they have been the utter 
ruin ofthat parish since the great influx began', aldus een raadslid van de Stepney borough council.12 

'It makes my heart bleed to think that the neigbourhood has come to such a pitch' aldus een East 
Ender.13 De buurt verpauperde, de joodse immigranten gooiden zomaar hun vuilnis op straat 'they 
recognise no sanitary system of dustbin or dust pail' aldus de burgemeester van de Stepney borough 
council.' Ze wisten volgens een lid van dezelfde council zelfs niet hoe ze een w.c. moesten gebruiken, 
'they do it all over the place', klaagde hij en ook van de binnenplaats werd oneigenlijk gebruik gemaakt: 
'he will use his yard for something. He will store rags there, perhaps -mountains of smelling rags, until 
the neighbours all round get into a terrible state over it."5 

Ongetwijfeld hielden de pas gearriveerde immigranten, die uit kleine sjtetls kwamen waar innovaties 
als een riolering of een vuilnisophaaldienst nog niet waren doorgedrongen, zich niet aan de gedragsregels 
van de Britten, maar de bezwaren zaten dieper. Het feit dat de immigrant anders was stoorde vele 
Britten, zo getuigde iemand: 'his habits are different. You will see the houses with sand put down in the 
passage instead of oilcloth or carpet. These are the little things, but they all serve to make a difference'.16 

De gebruiken en tradities die de uitoefening van de joodse godsdienst met zich mee brachten, leidden 
tot verwarring aan Engelse zijde. 'Most extraordinary sights are seen. In one place last summer there was 
a kind of leads to a house with other houses backing on to it, and two alien families put out their beds 
on the leads and two married couples slept out on the leads, much to the amusement of all the 
surrounding neighbourhood'.17 Zonder het te weten had de vertegenwoordiger van de LCC een 
beschrijving gegeven van de viering van het loofhuttenfeest, het feest ter herdenking van de uittocht uit 
Egypte. Tijdens deze tocht sliepen joden in hutten en om de herinnering hieraan levend te houden 
wordt tijdens het feest vaak in of aan het huis een hut gebouwd, waarin zo mogelijk gegeten, geslapen 
en bezoek ontvangen wordt. Ook het feit dat de zaterdag de joodse rustdag is en de zondag beschouwd 
wordt als werkdag leidde tot irritaties. Joodse immigranten dreven handel op zondag en verstoorden 
volgens de ondervraagden ook op andere manieren de zondagsrust 'A foreign Jew will take a house, and 
he moves in on a Sunday morning, which rather, of course, upsets all the British people there.'18 De 
Engelse buurtbewoners ergerden zich aan de, in hun ogen, afwijkende levensstijl van de joodse 
immigranten die zich bewust afzijdig zouden houden van de Engelse buren: 'they won't assimilate, they 
will not be neighbours', aldus A.T. Williams van het housing committee van de LCC.19 Volgens de 
dominee uit Spitalfields vonden veel Engelsen de joodse immigranten-gemeenschap 'a nation within a 
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nation . 
Opvallend is dat vrijwel alle getuigen zich haastten te zeggen dat de klachten zich richtten tegen 

vreemdelingen en zeker niet tegen joden als zodanig. Bij de beoordeling van dergelijke opmerkingen 
vormt het feit dat ruim 75% van alle immigranten joden waren, een complicerende factor. 
Antisemitisme werd in Engeland, vooral nadat de Dreyfus affaire op het continent een hoop stof had 
doen opwaaien, als 'not done' beschouwd: 'I want to make it plain that as Englishmen we have no 
objection to a Jew because he is a Jew', stelde de secretaris van de Sheffield branch van de AST.21 Ook 
werd vaak (overduidelijk gemaakt dat de bezwaren niet de Engelse joden betroffen die van oudsher in 
het East End woonden. 'Let me remind you that it is not the Jewish population. It is the alien 
population that is coming over that is the worst. I have nothing whatever to say about respectable Jews 
in the district. There are some as good as people as ever Englishmen know how to be'.22 Nadat een 
getuige uitgebreid melding had gemaakt van de gevoelens van onvrede die in het East End heersten, 
vroeg een lid van de onderzoekscommissie: 'Is that feeling in the East End regarded in any sense as anti-
Semitic, or aimed against the Jews as Jews?' Het antwoord luidde 'No, I most emphatically deny that. 
There is no anti-Semitic feeling in existence so far as religion is concerned.'23 
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Uit de 'versprekingen' van sommige getuigen blijkt dat de klachten wel degelijk samenhingen met 
het feit dat de immigranten joods waren. Het predikaat joods stond voor vele getuigen voor 'vreemd', 
terwijl 'christelijk' synoniem leek voor 'eigen'. Toen een commissielid vroeg of het juist was dat Engelse 
winkeliers de buurt verlieten, was het antwoord van een getuige 'In the Commercial Road East every 
week or two you will see a Christian go away and an alien take his place'.24 Een verzekeringsagent uit 
het East End stelde onomwonden: 'My feeling is that it is disgusting that it should be allowed; I do not 
see why we should be swamped by these aliens. That is the general feeling of the few Christians now left 
in the East End of London'.25 Naar aanleiding van een opmerking van een getuige, dat de steun van de 
joodse filantropische JBG wel erg genereus was en aantrekkelijk moest zijn voor elke jood die daar kennis 
van nam, vroeg de ondervrager 'Suppose they were assisting Christians, should you object to it then? 
Strike out the word "Jews" and write "Christians" -what should you say then?- ' Enigszins twijfelend 
antwoordde de ondervraagde 'That would be for our own people, would it not?'26 Toen de ondervrager 
hierop vroeg 'I do not see why people should not be charitable amongst Jews as well as amongst 
Christians, unless you are positively anti-Semitic and wish to exclude all Jews from this country?' haastte 
de getuige zich te zeggen: 'Oh, no, I am not'.27 

Een aantal ondervraagden maakte zich zorgen om de toenemende animositeit tussen joodse 
immigranten en Engelsen. 'I say with due deliberation that it ought to be stopped, and that if it is not 
stopped I am afraid, especially in the East End of London, something serious will occur one of these 
days', aldus C. Barret, die in St. George in the East het bevolkingsregister bijhield.28 Gevraagd naar 
eventuele spanningen tussen joodse immigranten en hun Engelse buren, werd door een getuige 
opgemerkt 'It is slumbering, but now and then it emits a spark, and it has certain consequences'.29 

Gevraagd naar de aard en de ernst van de toestand antwoordde een predikant in Whitechapel: 'there is 
a strong feeling indeed (...) it is not the sort of feeling that caused such trouble in France a few years ago. 
We are all absolutely wishing to be right and just in the matter, but we cannot help observing what we 
do observe'30 

Wanneer de getuigenissen uit de enquêtes van 1888 met de getuigenissen uit de enquête van 1903 
vergeleken worden, dan valt op dat de ondervraagden zich in 1903 openlijker vijandig opstelden ten 
aanzien van de joodse immigranten. Hierbij moeten wel enige kanttekeningen geplaatst worden. In de 
enquêtes van 1888 werden minder buurtbewoners aan het woord gelaten, en het waren vooral deze 
mensen die zich in 1903 negatief uitlieten. Ook was het uitgangspunt van de enquêtes uit 1888 anders, 
de gestelde vragen boden toen minder mogelijkheid tot het uiten van 'cultureel onbehagen'. Toch kan 
uit de vergelijking worden afgeleid dat de onvrede in de periode 1888-1903 was toegenomen. Opvallend 
is bijvoorbeeld dat de lokale bestuurders zich in 1903 veel negatiever uitlieten dan in 1888. Deze 
toegenomen vijandigheid werd ook door de tijdgenoten zelf werd gesignaleerd. 'I can only say I have 
come across a great many of the English working people whom I have known for years, and who for six 
or seven years ago never expressed any feelings against foreigners, and certainly not against Jews, but now 
speak with really extreme bitterness. I myself am really very sorry to see the spirit growing up, because 
I think it is getting serious' (...) I do not think it is likely to reach a dangerous point unless it is stirred 
up by some clever person who wants to do it, but I think any person who wanted to do it, could do it 
without trouble'.31 Het succes van de 'anti-alien' lobby in het East End gaf aan dat deze getuige de 
situatie in deze wijk aardig doorgrondde. 

Nadat alle getuigen gehoord waren concludeerde de onderzoekscommissie, anders dan in 1888, dat 
ze vóór een beperkte toelating van vreemdelingen was. De commissie was er niet voor om alle 
vreemdelingen de toegang tot het land te verbieden, en de meeste aantijgingen tegen de al aanwezige 
vreemdelingen werden door haar weerlegd, maar duidelijk was dat niet iedere vreemdeling gewenst was. 

- 2 1 2 -



De vreemdelingen die ongewenst werden geacht (de criteria daarvoor moesten nog nader bepaald 
worden) dienden te worden gerepatrieerd. De vreemdelingen die mochten blijven, mochten om 
overbevolking van bepaalde wijken te voorkomen zich niet in bepaalde gebieden vestigen. 

De politieke implicaties van de enquête 

Op basis van het rapport van de enquêtecommissie werd haastig een ontwerpwet gemaakt die van alle 
kanten werd aangevallen en geamendeerd. De haast die bij de totstandkoming van de wet aan de dag 
werd gelegd, moet worden verklaard door de op handen zijnde verkiezingen. De conservatieven wilden 
voor de verkiezingen van 1904 een wet hebben, terwijl de Liberalen er - met het oog op de ideeën van 
hun achterban - zo hard mogelijk tegen wilden protesteren. Bijna dagelijks stonden de parlementaire 
kolommen van The Times vol met berichten over de talloze amendementen, de problemen die 
ontstonden bij het vaststellen van de criteria wie een ongewenste vreemdeling was en wie niet en over 
de oppositie van liberale zijde, onder andere van de jonge Winston Churchill. 

Op 19 juli 1905 werd de definitieve versie van de Aliens Act aangenomen. Als ongewenste 
vreemdelingen die de toegang tot het land konden worden ontzegd werden beschouwd: immigranten 
die niet konden aantonen dat ze voldoende middelen bezaten of zouden kunnen verwerven om zichzelf 
en anderen die van hen afhankelijk waren te onderhouden; immigranten die geestelijk gestoord waren 
of door ziekte afhankelijk zouden kunnen worden van steun en immigranten die veroordeeld waren in 
een land waarmee Engeland een uitleveringsverdrag voor criminelen had getekend. Overigens gold dit 
niet voor immigranten die een politiek misdrijf hadden gepleegd. Een belangrijk onderdeel van de wet 
was de regel die stelde dat een immigrant die kon bewijzen dat hij om toelating tot het land verzocht, 
uitsluitend om vervolging of bestraffing op religieuze of politieke gronden te vermijden, niet de toegang 
tot het land zou worden geweigerd alleen omdat hij geen middelen van bestaan. Hiermee bleef het 
asielrecht bestaan.32 

Voor de conservatieven werd de aanname van de wet een Pyrrhus overwinning: ze leden bij de 
verkiezingen in 1905 een enorme nederlaag en de liberalen zaten nu met een wet waar ze altijd fel tegen 
waren geweest, maar die ze nu toch toe moesten passen. Ze probeerden dat zo lankmoedig mogelijk te 
doen maar dat lukte niet altijd. Er bleven veertien havens open voor immigranten en bij iedere haven 
werkte een aantal Immigration Officers (voormalige douaneofficieren). Zij bepaalden, op basis van de 
in de wet gestelde criteria of de vreemdelingen die zich meldden gewenst dan wel ongewenst waren. 
Tegen een beslissing van de Immigration Officer kon een 'ongewenste vreemdeling' in beroep gaan bij 
een Immigration Board. 

Als gevolg van de wet nam het aantal immigranten na 1905 inderdaad af, maar niet zo zeer omdat 
veel immigranten die zich in Engeland aandienden niet werden toegelaten. Van de 12.481 immigranten 
die zich in 1906 aandienden werden er 935 niet toegelaten, daarvan gingen er 796 in beroep en in 442 
gevallen werd de immigrant alsnog toegelaten.33 Het effect van de wet was vooral psychologisch: veel 
immigranten probeerden zich bij voorbaat niet meer in Engeland te vestigen. 

Tot slot 

Het nationalisme dat tijdens de Boerenooorlog de kop op stak, de 'joodse complot' theorieën die hieraan 
vastgekoppeld werden, de opkomst van de BBL en tenslotte de enquête die leidde tot het aannemen van 
de vreemdelingenwet, dit alles maakte de joodse immigranten meer dan ooit duidelijk hoe de zaken 
ervoor stonden: bij veel Engelsen waren ze niet welkom. Toch was er inmiddels aan het begin van de 
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twintigste eeuw zoveel veranderd aan de positie van de joodse arbeiders dat deze 'afwijzing' niet aileen 
maar leidde tot terugtrekking in eigen kring en het oprichten van eigen, aparte organisaties. Weliswaar 
leidden de aanvallen van buitenaf tot joodse frontvorming, maar vanuit dit front zou de samenwerking 
met de Engelse beweging weer op gang komen. 
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10. Joodse vakbonden weren zich: het begin van integratie 

'Association begets friendship, aloofness breeds suspicion, which is a step towards hatred'.1 

De eerste paar jaar van de twintigste eeuw waren een zware tijd voor de joodse vakbeweging in Londen. 
De depressie die de Engelse economie van eind 1901 tot 1904 ondermijnde en de maatregelen die de 
regering nam om de arbeidsverhoudingen te reguleren, troffen de joodse bonden hard. De meest 
ingrijpende maatregel was wel de TaffVale decision uit 1901. Deze stelde stakers verantwoordelijk voor 
de eventuele schade die een bedrijf door een staking kon lijden. Voor alle bonden betekende dit een 
grote stap terug, maar de joodse bonden, die doorgaans een wankele financiële basis hadden en het juist 
van ad hoc acties en stakingen moesten hebben, werden zo mogelijk nog harder getroffen. Bovendien 
nam in deze periode de 'anti-alien' stemming in Engeland sterk toe, ook dit kwam de ontwikkeling van 
de joodse vakbeweging niet ten goede, en de samenwerking met de Engelse vakbeweging al helemaal 
niet. De enquête van 1903, de debatten in het parlement over de Aliens Act en de agitatie van groepen 
als de British Brothers League boezemden de (potentiële) leden van de bonden angst in. Veel van de acties 
die bonden in deze periode voerden waren protestacties tegen de 'anti-alien' campagnes. 

De stand van zaken in de joodse vakbeweging 

De economische depressie die eind 1901 inzette maakte een einde aan alle mooie plannen van de joodse 
vakbeweging om een Jewish Trades Council te stichten. Het ledental van de individuele bonden daalde 
en van de weeromstuit droegen zij geen contributie meer af aan de Jewish Trades Council, die daardoor 
maar niet echt van de grond kwam.2 De situatie was in 1902 zo slecht dat het de correspondent van The 
Jewish Chronicle tot de uitspraak bracht: 'The New Year opens with a lull in the Jewish labour world'.3 

Er waren joodse bonden die actief bleven, zoals de United Cap Makers Union, die plannen koesterde 
voor de uitgave van een arbeidersblad in het Jiddisch en voor de revival van de Jewish Trades Council en 
die bovendien hoopte een organisator aan te trekken voor Londen.4 Ook de Independent Tailors' 
Machiners' and Pressers' Union bleef met 150 leden actief, net als de Ladies' Tailors and Mantle Makers, 
de International Mantle Makers Union, de Independent Cabinetmakers en de International Upper 
Machinists Union? Er waren bonden die actief bleven, maar niet in staat waren hun doelstellingen te 
bereiken. De orthodoxe kleermakersbond zag bijvoorbeeld zijn aanhang slinken tot 159 zielen. Aan de 
belangrijkste eis van de bond - de handhaving van de sabbatrust - was dan ook op geen enkele manier 
tegemoet gekomen.6 In 1902 verdween de bond van het toneel. Het ledental van de orthodoxe 
schoenmakersbond bedroeg in 1901 nog 366, maar ook deze bond werd opgeheven.7 

De depressie maakte staken ineffectief en bovendien maakte de uitspraak in de TaffVale zaak staken 
voor een bond met beperkte financiële middelen zo goed als onmogelijk. Dat wil echter niet zeggen dat 
de joodse bonden niets deden. De toenemende vreemdelingenhaat, die door de parlementaire enquête 
en -debatten over de wenselijkheid van een vreemdelingenwet in steeds invloedrijkere kringen weerklank 
kreeg, noopte de joodse bonden tot actievoeren. 

Verweer tegen de 'anti-alien' stemming 

Al in juni 1901 organiseerde de International Boot and Shoe Workers Union een bijeenkomst van joodse 
bonden en andere organisaties om te overleggen over de vraag wat te doen tegen de British Brothers 
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League. Deze BBL kweekte - in de woorden van bondssecretaris Solomons - rassenhaat tussen de joodse 
en de niet-joodse arbeiders.8 Volgens Solomons betrad een vakbond niet vaak het politieke arena, maar 
nu joden als enige vreemdelingen het voortdurende doelwit waren van raciale antipathieën moesten ze 
dit wel doen. Besloten werd om alle Engelse en joodse organisaties die de beweging tegen de BBL en het 
antisemitisme wilden steunen aan te schrijven en uit te nodigen voor een volgende bijeenkomst.9 Twee 
weken later vond deze tweede bijeenkomst plaats, en al direct werd de discussie gevoerd over de vraag 
of dit nu meer een zuiver joodse kwestie was of een joodse arbeiderskwestie. Volgens sommigen was het 
een joodse kwestie en daarom moesten ook andere joodse organisaties worden uitgenodigd, zoals 
onderlinge hulporganisaties en zionistische organisaties. De vertegenwoordiger van de Independent 
Tailors' Machinists' and Pressen' Society meende daarentegen dat het Engelse antisemitisme het vooral 
gemunt had op arme joden, dit in tegenstelling tot het continentale antisemitisme dat zich tegen 'joden 
in het algemeen' richtte. De joodse arbeiders moesten volgens deze vakbondsvertegenwoordiger als 
arbeiders protesteren tegen de voorstellen om arme joden de toegang tot het land te weigeren.10 Ofen 
hoe het protest vorm kreeg, wordt uit de bronnen niet duidelijk. 

In 1902 klom Joseph Finn weer in de pen om te protesteren tegen de 'anti-alien' stemmingmakerij. 
Hij schreef een artikel in The Jewish Chronicle waarin hij nog eens wees op zijn pamflet A Voice from the 
Aliens uit 1895. Toen moest geprotesteerd worden tegen de moties van de TUC, die - volgens Finn -
de kritiek in het pamflet ter harte namen en dergelijke moties niet meer aannamen." Het grote gevaar 
van de huidige agitatie was volgens Finn niet zozeer dat een wet aangenomen zou kunnen worden in 
het parlement, maar dat bij de grote massa rassenhaat gekweekt zou worden. De lange Boerenoorlog had 
een demoraliserend effect op de massa en zorgde voor een vruchtbare voedingsbodem voor rassenhaat. 
Volgens Finn moesten de joodse arbeiders meer in contact komen met de Engelse arbeiders om dit 
probleem op te lossen. Joodse arbeiders moesten zich meer organiseren en in plaats van lid te zijn van 
organisaties speciaal voor joden, moesten de joodse arbeiders lid worden van Engelse organisaties. 
'Association begets friendship, aloofness breeds suspicion, which is a step towards hatred', aldus Finn.12 

Het advies was welgemeend, maar de samenwerking had in de praktijk behoorlijk wat voeten in aarde. 

Een dieptepunt in de samenwerking tussen de AST en de joodse bonden 

Dat de samenwerking tussen de joodse bonden en de algemene bonden in de periode 1901-1903 niet 
rooskleurig was, wekt geen verbazing. De negatieve uitlatingen die een niet gering aantal leiders van de 
algemene vakbonden voor de parlementaire enquêtecommissie over de joodse bonden deed, bevorderde 
de samenwerking niet. Een conflict tussen de joodse bonden enerzijds en de AST en James MacDonald 
anderzijds zorgde voor een absoluut dieptepunt in de verhoudingen tussen de joodse bonden en de 
algemene kleermakersbond. 

Op 21 juni 1903 zou in het Hyde park een grote protestbijeenkomst plaatsvinden tegen de Kisjinow 
pogroms. Deze protestbijeenkomst werd georganiseerd door het InternationalKishininejf Massacre Protest 
Committee, dat onder leiding stond van H. Dubinsky, een joodse socialist. Dit comité had James 
MacDonald, in zijn hoedanigheid als secretaris van de LTC, gevraagd op om deze bijeenkomst te komen 
spreken. Dat weigerde hij. De reden van zijn weigering maakte hij wellicht persoonlijk bekend aan de 
leden van het comité, maar hij vond het ook nodig om zijn overwegingen openbaar te maken in Reynolds 
News.n Zijn schriftelijke verklaring luidde 'I am reluctantly compelled to absent myself from your 
meeting to-morrow, as a protest against the action of the Jewish tailoring workers in London, whom we 
have freely supported in all their struggles and agitations, and who, nevertheless, time after time, 
whenever a dispute arose between workers and employers, have assisted with all their ingenuity and 
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power the cause of the employers. By their action they have helped to deprive the British workmen of 
his livelihood, to reduce wages, to enhance rents, and to generally demoralize labour' 

MacDonald refereerde hier aan onderkruiperswerk dat joodse arbeiders zouden hebben verricht 
tijdens een staking van Schotse kleermakers. H. Dubinsky reageerde op MacDonalds' aantijgingen aldus: 
'We cannot make Mr. Macdonald and the English Trade Unionists responsible for the existence of Free 
Labour Associations, who supply blacklegs to nearly all disputes between master and men. Yet how 
could Mr. J. Macdonald blame, as he does, the Jewish race for the few who fail to see the benefit of 
organization. With reference to the Scottish tailoring strike, the organized Jewish worker has done all 
he possibly could, and still is working on behalf of the men out on strike."4 MacDonald was overigens 
niet de enige vertegenwoordiger van de Engelse arbeidersbeweging die zijn medewerking aan de 
protestdemonstratie weigerde. Ook leden van de Executieve van de AST weigerden de uitnodiging aan 
te nemen, om dezelfde redenen als MacDonald.15 

Dat de AST medewerking weigerde was in de ogen van de joodse arbeiders al erg genoeg, maar dat 
uitgerekend MacDonald weigerde, de man die hen zo glorieus had verdedigd tijdens het TUC congres 
in 1895 en die meer dan eens blijk van sympathie met de joodse arbeiders had getoond, werd door de 
joodse arbeiders en hun leiders als zeer beledigend en kwetsend ervaren. Der Arbeyter Fraynd gaf in zijn 
verslag van de bijeenkomst, die volgens het blad door 15.000 tot 20.000 mensen werd bijgewoond, zijn 
mening over MacDonalds' actie. 'MacDonald mag gelijk hebben gehad met zijn beschuldigingen over 
stakingsbrekers -wij zijn daar ook erg tegen- maar, dit was niet het goede moment op zoiets te zeggen. 
We hadden hem uitgenodigd om te komen spreken op de Kisjinow demonstratie. De pogroms in 
Kisjinow zijn te gruwelijk om te gebruiken als aanleiding om een opmerking te maken over 
onderkruipers. Bovendien waren er onder de slachtoffers van de pogroms veel leiders van de joodse 
arbeidersbeweging, die nu juist de joodse arbeiders probeerden te organiseren. De organisatoren van de 
protestdemonstratie in Londen hebben trouwens niets te maken met het gedrag van sommigen van hun 
rasgenoten [term uit AF, k.h]"6 James MacDonald stond, volgens dit artikel in Der Arbeyter Fraynd, niet 
alleen in zijn opvatting. 'Wie goed naar de Engelse vakbonden heeft gekeken, weet dat bij vele Engelse 
organisaties een sterke antipathie leeft ten aanzien van joden. Een antipathie die zich de laatste jaren pas 
goed ontwikkeld heeft. De brief van J. MacDonald is niet meer dan een openlijke manifestatie van deze 
antipathie en het is zeer waarschijnlijk dat in de woorden van MacDonald de stem doorklinkt van vele 
Engelse vakbondsleden."7 Der Arbeyter Frayndleek hier gelijk in te hebben. Dit kan niet alleen afgeleid 
worden uit de getuigenissen van de vakbondsleiders voor de parlementaire enquêtecommissie, maar ook 
uit de reactie van de bonden op de hierboven geciteerde uitspraken van MacDonald. Deze uitspraken 
werden in de raadsvergadering van de LTC, waar dezelfde MacDonald secretaris van was, ter discussie 
gesteld. Zonder al te veel omhaal onderschreven de vertegenwoordigers van de verschillende bonden de 
uitspraken van LTC secretaris MacDonald.18 

In het stuk in Der Arbeyter Fraynd, waarin James MacDonald werd aangevallen, werd tegelijkertijd 
de schuld voor de onaangenaamheden grotendeels bij de joodse arbeiders zelf gezocht. Het stuk was 
waarschijnlijk van Rudolph Rocker, die alles op alles zette om de verhouding tussen de joodse en de niet-
joodse arbeiders te verbeteren en de gezamenlijke organisatie te stimuleren. Hij vond dat de joodse 
arbeiders hun plicht hadden verzaakt door zich niet aan te sluiten bij bonden en door 
stakingsbrekerswerk te verrichten.19 

De 'mannen van de praktijk', de vakbondsorganisatoren, de intermediairs tussen de arbeiders en de 
partijleiders c.q. bondsleiders, hadden moeite om over dit incident heen te stappen. Voor Joseph Finn 
waren de uitspraken van MacDonald, van de Executieve van de AST en van de getuigen in de 
parlementaire enquêtecommissie voldoende aanleiding om te stellen dat hoewel het nodig bleef om 
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samenwerking te zoeken met de algemene bonden, hij er niets aan kon doen dat hij soms dacht aan 'the 
establishment of a Jewish State somewhere'.20 Finn voelde zich verraden door de Engelse 
bondsbestuurders en stond daarin niet alleen. Maanden later kwam er via de LTC een oproep aan de 
joodse kleermakers in Londen, om de stakende Schotse kleermakers financieel te steunen. MacDonald 
had deze oproep mede ondertekend en dit was voor de joodse kleermakers genoeg reden om het verzoek 
onbeantwoord terug te sturen naar de LTC-secretaris die 'de joodse arbeiders had beledigd'. Hun 
financiële ondersteuning stuurden de joodse arbeiders direct naar het hoofdkwartier van de 
kleermakersbond in Schotland.21 Maar dit was niet alles. Verontwaardigd en verontrust over de houding 
van MacDonald doopten de leden van het International Kishinineff Massacre Protest Committee hun 
organisatie om tot het Defence Committee dat zich ten doel stelde de joodse arbeiders te organiseren en 
de bestaande organisaties te verbeteren. De leden van het comité vonden dit de beste remedie tegen de 
aanvallen van de zijde van de Engelse arbeidersbeweging.22 

De joodse vakbeweging bloeit weer, de kleermakersbonden werken weer samen 

In 1904 kwam een einde aan de economische depressie en begon een periode van opleving in de joodse 
arbeidersbeweging. Een staking van joodse bakkers, die in februari 1904 uitbrak, mobiliseerde heel 
politiek bewust het East End. Restauranthouders, huisvrouwen en alle anderen die brood kochten, 
werden gevraagd om geen brood van 'foute' bakkers te kopen, en in plaats daarvan alleen brood te kopen 
dat gemaakt was onder normale arbeidsomstandigheden. Dit 'goede' brood werd voorzien van een 
speciaal label, zodat het goed herkenbaar was. De boycotactie slaagde, en daarmee ook de 
bakkersstaking.23 In de loop van 1904 werd een bond van joodse drukkers opgericht en organiseerden 
de joodse kartonnen-dozen-makers zich. Ook in de meer traditionele joodse beroepen kwam de 
organisatie weer op gang. De diverse kleermakersbonden groeiden weer en de eerste bond van joodse 
vrouwen werkzaam in de kledingindustrie (die in 1903 was opgericht) kwam tot bloei. Ook de 
samenwerking met de AST kwam weer op gang en opmerkelijk genoeg kwam dit - mede - door de 
bemiddeling van het Algemeyne Yidishe Arbeyter Organizatsion Komite, dat in 1903 net was opgericht 
uit reactie op de negatieve uitlatingen van MacDonald en de AST. 

Gaandeweg had onder de joodse arbeiders binnen het kleermakersvak een zekere sociale mobiliteit 
plaatsgevonden, en een deel van het geschoolde kwaliteitswerk uit West End werd nu ook door joodse 
immigranten gemaakt. De AST zocht toenadering tot deze joodse immigranten en zo werd in juli 1903 
de West End Jewish Branch van de AST opgericht. Deze afdeling van de bond werd een succes en mede 
daarom besloot deze West End Jewish Branch zich ook te gaan richten tot de joodse kleermakers in het 
East End, nadat eerdere pogingen daartoe maar zeer ten dele waren gelukt. 

Niet alleen het werven van nieuwe joodse leden stond de AST met de oprichting van de West End 
Jewish Branch voor ogen, er speelde meer mee. De 'gewone' West End branch baarde de Executieve van 
de AST al geruime tijd zorgen. Secretaris van deze branch was jarenlang James MacDonald geweest, de 
man van de SDF en de LTC, die met de West End branch (de grootste en meest prestigieuze afdeling 
van de AST) heel andere plannen had dan de AST zelf. MacDonald wilde de afdeling een grotere 
zelfstandigheid geven ten aanzien van de Executieve in Manchester en tegelijkertijd de AST meer open 
stellen voor mindergeschoolde arbeiders.24 Deze voorstellen waren onaanvaardbaar voor de conservatieve 
Executieve en na een stevige ruzie trad in 1892 het gehele bestuur van de West End branch, inclusief 
MacDonald, af. MacDonalds' opvolger Flynn ging echter op dezelfde lijn door. De pogingen die de 
AST in 1892 ondernam om de East End branch te reorganiseren onder leiding van Charles Mowbray 
moeten in dit licht worden bezien (zie pagina 198). 
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Na de mislukking van deze reorganisatie had de AST nauwelijks nog enige invloed op de joodse 
kleermakers in het East End en de betrekkingen met de West End branch werden ook steeds 
problematischer. Onder Flynn stelde de branch zich steeds onafhankelijker op en in 1905 vond de 
onvermijdelijke scheuring plaats: een groot deel van de West End branch scheidde zich af van de AST 
en werd nu, onder leiding van James MacDonald, de London Society of Tailors and Tailoresses. 
(Inmiddels had ook de AST in 1900 zijn deuren opengezet voor vrouwelijke leden). 

Het ledenverlies van de AST was met deze afscheiding aanzienlijk (in 1904 had de West End branch 
1005 leden, eind 1905 waren er daarvan nog maar 218 over), maar kwam niet onverwacht.25 De bond 
had zich met de oprichting van de West End Jewish Branch in 1903 al enigszins ingedekt tegen de klap 
en opnieuw beseften de AST bestuurders in Londen dat in het East End een potentieel aan leden voor 
handen was. Vanuit de West End Jewish branch ontstond het initiatief om alle bestaande, 
onafhankelijke joodse kleermakersbonden om te vormen tot een East End Jewish Branch van de AST. 

De manier waarop de AST en de joodse bonden elkaar vonden, werd naderhand door de AST als 
volgt omschreven: 'Fates determined that coincident with our little rebellion [d.w.z. de afscheiding van 
de grootste afdeling die de AST bezat, de West End branch, k.h.] the Jewish workers of London East 
decided to organise for one more attempt to overthrow, or, at least, radically modify a system which 
generations of their people had denounced as the curse of their working life. They further decided that 
this time they should fight under the banners of the Amalgamation'.26 Het vakblad van de kleermakers 
beoordeelde de 'fusie' anders: 'There is no doubt, since they lost the West End tailors proper by their 
arbitrary actions, they have been most energetic in trying to get others to take their place.'27 

De joodse kleermakersbonden hadden zo hun eigen redenen om tot samenwerking over te gaan. 
Naast de wens om te laten zien dat joodse arbeiders wel degelijk georganiseerd waren en solidair, 
speelden ook meer pragmatische overwegingen een rol. In een poging een eind te maken aan het 
sweating system en dan vooral het subcontracting (het systeem van uitbesteding), hadden een aantal 
joodse kleermakersbonden tezamen de Anti-Subcontracting Union opgericht in 1904. Het doel van deze 
bond was om af te rekenen met de 'master', de onderaannemer die het werk aannam van een 
groothandelaar en uitbesteedde aan de arbeiders. Deze onderaannemer werd gezien als de sweater bij 
uitstek. Wanneer deze figuur geëlimineerd kon worden, zou, volgens de leden van deze bond, een groot 
deel van de problemen van het sweating system verdwijnen. De moordende concurrentie van de 
onderaannemers onderling zou verdwijnen en daarmee ook de te lage lonen en te lange werkdagen van 
de arbeiders. De Anti-Subcontracting Union en het Algemayne Yiddishe Organizatsions Komite werkten 
samen en in een gezamenlijke vergadering adviseerden zij de joodse kleermakersbonden uit het East End, 
die net benaderd waren door de West End Jewish Branch van de AST om op het voorstel van de AST 
in te gaan. Het 'samen staan we sterker' argument werd in de vergadering door verschillende bonden 
gebruikt.28 

Een grote rol speelde ook het feit dat de meeste joodse bonden instabiel en arm waren. Door de Taff 
Vale decision was het voor arme bonden vrijwel onmogelijk om te gaan staken en op een andere manier 
konden de joodse bonden nauwelijks invloed uitoefenen. De interne twisten waar joodse bonden 
voortdurend aan ten ondergingen, zouden bovendien door aansluiting bij een bond met een 
vastomlijnde, weinig ideologische strategie ook minder worden. De AST was een goed geoliede, 
gestructureerde en gedisciplineerde organisatie met een grote kas.29 H. Sachs, een van de 'koppelaars' 
van de zijde van joodse arbeiders uit het East End en de latere secretaris van de East End Jewish Branch, 
sprak van zijn 'erstwhile antagonism to the idea of amalgamating with the English tailors. He had then 
feared the differences in language, temperament and habits were so great as to render harmony an 
impossibility. Experience, however, taught him that the energy and initiative possessed by the Jewish 
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workers was rather a disadvantage, leading to disorganisation. Individual energy caused the constant 
splitting up of forces.'30 Zo waren er aan beide zijden argumenten om tot samenwerking over te gaan, 
en kwamen er in 1904 zes 'East End' joodse afdelingen van de AST tot stand, met samen meer dan 
2000 leden.31 

Er werd een algemene East End Jewish branch opgericht en een East End Tailoresses branch,32 

hetgeen een spectaculaire ontwikkeling was in de geheel door mannen gedomineerde joodse 
vakbeweging, een Government Workers branch, die de makers van uniformen en andere 
'overheidskleding' verenigde, de Mantle Makers branch, en twee geografisch bepaalde afdelingen, te 
weten de Bayswater Jewish branch en de Stepney Ladies' Tailors branch. Het blad van de AST, dat in 
april van dat jaar nog een ingezonden brief had geplaatst van een kleermaker die zich beklaagde over het 
feit dat alle joodse immigranten de banen van de Engelse kleermakers inpikten, publiceerde nu een 
jubelend stukje over deze samenwerking waarin de totstandkoming hiervan 'no mean achievement' 
genoemd werd.33 Naast ideologische en pragmatische overwegingen, waren het ook de omstandigheden 
die samenwerking makkelijker maakten. Meer dan voorheen was de 'tijd er rijp voor', niet in de laatste 
plaats omdat een deel van de joodse immigranten iets meer geïntegreerd raakte in de Engelse 
maatschappij. 

Het valt echter te betwijfelen of het merendeel van de leden van de Engelse vakbonden echt zat te 
springen om joodse leden. Dat joodse arbeiders zich niet wilden organiseren, was een veel gebruikt 
argument tegen de immigranten. Op het moment dat joodse arbeiders zich daadwerkelijk aansloten bij 
een Engelse bond, wilde dat nog wel eens tot nare situaties leiden. Er zijn maar weinig bronnen die 
inzicht kunnen geven in het proces van samenwerking op dit niveau, maar wat er is duidt niet altijd op 
grote harmonie. De uitspraken van de verschillende werknemers, gedaan tijdens de parlementaire 
enquête in 1903, geven aan dat er meer was dan alleen 'economische bezwaren' en een ander incident 
illustreert dit. In februari 1903 nam een Engels AST lid zijn joodse collega mee naar het bondsclub, om 
hem te laten zien welke voordelen het bondslidmaatschap kon opleveren. 'But, instead of meeting with 
a kindly welcome, we were received with a torrent abuse.'34 Beide bovengenoemde heren kwamen in 
gezelschap van een derde man (die de menigte notabene zou toespreken) naar de club en de aanwezigen 
dachten in de opwinding dat ook hij een jood was 'They even threatened my friend, whom they took 
for a Jew, with fysical violence', aldus het verontwaardigde AST lid.35 Het ging hier hoogstwaarschijnlijk 
om een incident, dat zich niet al te vaak voordeed, anders had het geen nieuwswaarde, maar het geeft 
aan dat er spanningen bestonden. Het culturele onbehagen was groot en verdween niet direct als joden 
en niet-joden samen georganiseerd waren. 

Joodse bonden en de samenwerking met Engelse bonden in de andere vakken 

Het samengaan van de joodse bonden en de algemene bonden bleef niet beperkt tot de kledingindustrie. 
In 1905 vormde de Jewish Cabinetmakers Union een joodse branch van de National Amalgamated 
Furnishing Trades Association (NAFTA), die in 1902 opgericht was na een fusie van de. Alliance Cabinet' 
Makers' Society en de Scottish Cabinet'Makers' Society. Ook in de 'kleinere' joodse beroepen ontstonden 
(opnieuw) joodse afdelingen van algemene bonden. Tegenover deze 'amalgamation trend' stonden 
echter bonden als de Independent Cabinet Makers Union die zich bewust afzijdig hielden van de 
fusiepogingen en tegen 'amalgamation' waren. De leden van deze bond vonden dat de Independent veel 
meer deed voor de joodse meubelmakers. Ze waren meer bereid tot strijd, steunden stakingen, keerden 
in drie jaar tijd (van 1906 tot 1908) maar liefst 3600 pond aan stakingsuitkeringen uit tegenover de 150 
pond die de NAFTA branches uitkeerden. Het was, volgens een voorvechter van de Independent, deze 

-220-



bond die ervoor had gezorgd dat het stukwerk was afgeschaft en in plaats daarvan een uurloon ingesteld. 
Het was de Independent die de werkweek had teruggebracht tot 52,5 uur. Bij al deze acties keek de 
NAFTA slechts toe, en verklaarde zelfs zo nu een dan een staking onwettig. Joodse arbeiders waren veel 
beter af in de Independent, zo concludeerde deze voorvechter.36 

De samenwerking tussen de joodse en de Engelse schoenmakersbond verliep nog altijd stroef. Na de 
staking in 1891 waren de joodse schoenmakers lange tijd ongeorganiseerd tot in 1900 zowel de 
International Boot en Shoe Workers Union werd opgericht, als de Upper Machinists' Union (hierin waren 
de schoenmakers georganiseerd die het bovenwerk van de schoen in elkaar stikten). De International 
leidde een succesvolle staking na een algemene lock out in 1900 en zag daarna zijn ledental stijgen tot 
1700.37 De bestuurders van de International vonden dat, gezien de arbeidsverhoudingen binnen de 
schoenenindustrie, het best tot samenwerking met de kleine 'masters' overgegaan kon worden, terwijl 
de Upper Machinists - volgens de Jewish Chronicle 'strong believers in the class struggle' - daar tegen 
waren.38 Het klassieke probleem van de joodse vakbond deed zich opnieuw gelden, in 1876 zorgde het 
al voor discussies binnen de HSU, in 1896 brak het enorme conflict tussen de Independent en de 
International Tailors' Machiners' and Pressers' Trade Union hierover uit en nu zorgde deze kwestie 
opnieuw voor verdeeldheid.39 De International Boot en Shoe Workers Union en de Upper Machinists' 
Union bleven naast elkaar functioneren en in 1904 kwam daar een Jewish branch van de algemene 
schoenmakersbond, de NUBSO, bij. 

De slechte verhouding tussen de joodse schoenmakers en de Engelse bond verbeterde enigszins en 
in 1904 nam de NUBSO twee organisatoren in dienst, speciaal om de joodse immigranten bij de bond 
te betrekken. ° De Londense afdeling van de bond schreef dat de bond bezig was 'making some headway 
with our East End friends' die volgens de NUBSO correspondent steeds meer gingen beseffen dat het 
goed was om zich te organiseren.41 De joodse schoenmakers moesten zich - volgens de correspondent -
realiseren dat niemand meer voor hen had gedaan dan Charles Freak (de man die steeds maar had 
geijverd voor een immigratiebeperkende wet en zich daarbij herhaalde malen minder vleiend over de 
joodse immigranten had uitgelaten). 2 Of de joodse schoenmakers daadwerkelijk zo oordeelden over de 
voorman van de NUBSO valt te betwijfelen... 

Tot slot 

Na de periode van economische depressie en 'anti-alien' stemming kwam de joodse vakbeweging na 
1904 weer tot bloei. Ook de samenwerking met de Engelse vakbeweging kwam weer tot stand. De 
joodse takken van de AST, de NUBSO en de NAFTA werden (weer) opgericht, waarbij het initiatief 
vaak uit ging van de Engelse bonden. In het geval van de AST was dat heel duidelijk om nieuwe leden 
te winnen na de afscheiding van de West End branch. Bij deze samenwerking was zowel van de zijde 
van de Engelse bond, als van de zijde van de joodse bonden welbegrepen eigenbelang een zeer belangrijk 
motief. 
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11. De toenadering tussen de joodse en Engelse politieke organisaties komt op 
gang 

'De joodse arbeiders hebben een dubbel belang om zich met hun lotgenoten te verenigen'.1 

In het eerste decennium van de twintigste eeuw voltrokken zich in Engeland op politiek terrein allerlei 
ontwikkelingen die voor het eerst betrokkenheid van de joodse arbeiders bij deze politiek opriepen. Ten 
eerste was daar natuurlijk de Aliens Act van 1905, die in 1906 in werking trad, maar ook wetgeving op 
het terrein van de industriële relaties en sociale zorg 'betrok' de joodse arbeiders meer bij de Engelse 
politiek, al was het alleen maar omdat joodse arbeiders nu tegen dit soort maatregelen begonnen te 
protesteren. Ook in de politieke beweging zien we vanuit het gezamenlijke joodse verweer meer 
integratie in de Engelse beweging tot stand komen. Een nieuwe toevoer van joodse immigranten zorgde 
bovendien voor een extra impuls. 

Nadat in 1905 de revolutie in Rusland - waar vele joden hun hoop op gevestigd hadden - mislukt 
was, kwam een nieuwe groep joodse vluchtelingen naar Engeland. Anders dan hun voorgangers hadden 
velen van hen revolutionaire ervaringen en zij gaven de joodse arbeidersbeweging in Londen een nieuwe 
impuls. Niet alleen kwam de joodse anarchistische stroming weer tot bloei, er ontstond ook een joodse 
sociaal-democratische partij, een Bundistische organisatie, en er werden Poale Zionistische organisaties 
opgericht. 

De joodse politieke groepering rond Der Arbeyter Fraynd 

In 1903 begon de Arbeyter Fraynd onder redacteurschap van Rudolph Rocker weer regelmatig te 
verschijnen. De ondertitel van Der Arbeyter Fraynd was nu 'The Workers Friend a Weekly Anarchist 
Communist Journal published by the Workers Friend Group for the Federated Yiddish-speaking 
anarchist Groups of Great Britain and Paris.' Deze ondertitel doet meer samenwerking tussen de 
verschillende joodse anarchisten vermoeden dan in werkelijkheid bestond. Eenmaal per jaar kwam de 
(landelijke) federatie van joodse anarchistische groepen bijeen en er bestonden contacten met de joodse 
anarchisten in Parijs, maar erg structureel was deze samenwerking niet. Het doel van Der Arbeyter Fraynd 
was, volgens het eerste redactionele artikel, 'de rebelse instincten in de joodse arbeiders wakker te 
maken'.2 Naast Rocker zelf namen David Isakovitsch, Solo Linder en I. Kaplan deel aan de redactie.3 

Volgens Rockers' eigen opgave was de oplage van Der Arbeyter Fraynd'm 2500 exemplaren in 1903 en 
in 4000 in 1904.4 

Ofschoon de hoofdredacteur van Der Arbeyter Fraynd mi een niet-jood was, besteedde het blad meer 
aandacht aan 'joodse zaken' dan onder Yanovksy's leiding het geval was geweest. De aandacht die Der 
Arbeyter Frayndbesteedde aan 'typisch' joodse zaken als religie en zionisme was nog steeds overwegend 
negatief. In dat opzicht was het blad sinds 1885 onveranderd gebleven, hoewel de argumenten wel 
'gemoderniseerd' werden. Ter gelegenheid van het loofhuttenfeest publiceerde Der Arbeyter Fraynd een 
artikel waarin werd gemeld dat modern onderzoek had uitgewezen dat de uittocht uit Egypte niet meer 
dan een legende was.5 Ronduit resoluut in de afwijzing van religie was het stuk dat naar aanleiding van 
Grote Verzoendag en Nieuwjaar verscheen. 'Vroeger was religie een steun in de rug voor onwetende 
mensen, nu is het een wapen van de reactie, een beschermmiddel van de bezittende klasse'.6 Om aan 
deze situatie een eind te maken, stelde de auteur eenvoudigweg voor het bericht te verspreiden 'dat God 
is gestorven'. 

-223-



Het andere stokpaardje van Der Arbeyter Fraynd, het anti-zionisme, werd ook weer bereden. De 
ontwikkelingen van het zionisme als politieke beweging, het ontstaan van de territoriale stroming (die 
wel de vestigingen van een joodse staat voor ogen had, maar niet per se in Palestina) en de 
onderhandelingen met de Britse regering over een mogelijke vestiging van joden in Oeganda, maakten 
het zionisme weer een actueel onderwerp. 

Opvallend is dat het zionisme niet langer werd bekritiseerd met behulp van bijbelse beeldspraak, 
zoals dat voorheen wel gebeurde. De argumenten die nu gebruikt werden waren meer 'down to earth'. 
'Palestina is een land voor Turken en kamelen en dat moet zo blijven'7 was er zo een, net als: 'We 
spreken liever de taal van het land waar we wonen dan het oude Hebreeuws. We nemen liever kennis 
van de verschillende wetenschappen dan van de onzin uit de bijbel en de talmoed'.8 De twisten binnen 
de zionistische beweging werden met leedvermaak beschreven, en de nieuwste variant, het zogenaamde 
cultuur-zionisme dat van Palestina niet zo zeer een joodse politieke staat wilde maken maar meer een 
centrum voor joodse cultuur, en dat het zionisme vooral als geestesstroming zag, werd afgedaan met de 
volgende argumentatie: 'We zijn al lang opgehouden het soort joden te zijn waar cultuur-zionisten op 
doelen, omdat de kosmische en sociale omstandigheden van de landen waar we hebben gewoond, onze 
joodse geest hebben weggepoetst, ze hebben ons geassimileerd. Ze hebben van ons mensen gemaakt als 
alle andere mensen die in die landen wonen. We hebben dezelfde ethische en sociale begrippen 
opgezogen en we zijn, vrijwillig of onvrijwillig, meegesleurd met de stroom van het moderne streven. 
Dit streven kan niet gecombineerd worden met de joodse cultuur. Beide elementen stoten elkaar at: de 
joodse cultuur is op het verleden gericht, het moderne streven op de toekomst.'9. Uit dit stuk blijkt dat 
het assimilatiestreven nog steeds hoog in het vaandel stond bij de Der Arbeyter Fraynd. Vooral in de anti-
zionistische artikelen, waartoe ook ingezonden stukken behoorden, werd het assimilatiestreven meer dan 
eens gepredikt. 

Ondanks dit luidkeels verkondigde assimilatiestreven en de tot 'Jiddisch-sprekend' teruggebrachte 
joodse identiteit, werd de inhoud van Der Arbeyter Fraynd gekenmerkt door een grote lotsverbondenheid 
met joden in Oost-Europa en door joodse solidariteit. Er werd in Der Arbeyter Fraynd wel degelijk 
aandacht besteed aan joodse cultuur: er was veel aandacht voor het Jiddische theater dat weer opkwam 
in Londen en er werden gedichten van Jiddische dichters afgedrukt. 

In 1906 kreeg de Der Arbeyter Fraynd groep weer een eigen gebouw in de Jubilee Street, en de 
succesperiode van de Berner Street Club herleefde. Het 'clubhuis' werd gebruikt door allerlei bonden en 
groeperingen, er werden cursussen gegeven, er werden benefiet concerten en bals georganiseerd om Der 
Arbeyter Fraynd financieel draaiende te houden en het blad had daar zijn eigen drukkerij-uitgeverij. Deze 
uitgeverij publiceerde niet alleen in het Jiddisch vertaalde anarchistische standaardwerken, maar gaf in 
1909 ook de verzamelde werken van de Jiddische dichter David Edelstadt uit in een prachtig bandje. 
En hoewel de Arbeyter Fraynd groep cursussen Engels gaf in de Jubilee Street Club, werd aan de 
Jiddische taal en cultuur waarde gehecht. Het Jiddisch werd niet gezien als een raar jargon dat zo snel 
mogelijk afgeleerd moest worden, het hoorde er gewoon bij en was voor Der Arbeyter Fraynd blijkbaar 
zo vanzelfsprekend dat het niet als onderdeel van een specifieke joodse cultuur werd gezien. 

Der Arbeyter Fraynd en. de 'anti-alien'stemming 

Der Arbeyter F,raynd besteedde veel aandacht aan de positie van de joodse arbeiders in Engeland en de 
rest van de wereld. De activiteiten van de patlementaire enquêtecommissie die moest onderzoeken of 
een vreemdelingenwet gewenst en nuttig was werden in 1903 op de voet gevolgd, evenals de verdere 
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ontwikkelingen rondom deze wet. Met de uitkomst van de enquête was Der Arbeyter Fraynd het niet 
eens, maar in de conclusies van getuige Theodor Herzl kon het blad zich ook niet vinden. Volgens Herzl 
duidde het feit dat plannen gemaakt werden om een vreemdelingenwet aan te nemen die (op dat 
moment) voornamelijk joodse immigranten dupeerde, op de aanwezigheid van antisemitisme in de 
Britse maatschappij." Der Arbeyter Fraynd ging hier fel tegenin. Het blad was voorzichtig met het 
signaleren van antisemitisme in Engeland. Dit land bood de joodse immigranten een thuisland, en de 
parlementaire enquête was volgens het blad een onderzoek naar 'de kwaal' en niet naar de personen en 
daarmee was de vreemdelingenwet geen joodse kwestie.12 'Als er in Whitechapel, waar veel joden wonen, 
de zwarte pokken uitbreken, dan is de zwarte pokken toch ook geen jodenvraagstuk' aldus Kaplan.13 

Ten aanzien van het antisemitisme voerde de redactie van Arbeyter Fraynd een twee-sporen-beleid. 
Het blad was ongemeen fel in zijn afkeuring van de antisemitische acties in Rusland. Tegen het Kisjinow 
pogrom werd fel geprotesteerd en het blad wijdde vele artikelen aan het Beilis-proces.14 Ten aanzien van 
(vermeend) antisemitisme in Engeland nam de Der Arbeyter Fraynd zen. veel voorzichtigere houding aan. 
Dat lang niet alle Engelsen op de joodse immigranten gesteld waren wist de redactie, maar over 
opmerkingen als 'bloody Jew' deed zij schouderophalend.15 Toen James MacDonald de joodse arbeiders 
tijdens de voorbereidingen van de protestdemonstratie tegen de Kisjinow pogroms beledigde, werd daar 
in de kolommen van Der Arbeyter Fraynd echter wel veel ophef over gemaakt. Aan antisemitisme en 
vooroordelen van Engelsen maakte de redactie van Der Arbeyter Fraynd alleen woorden vuil als de 
kwestie direct de joodse arbeidersbeweging trof. Was dit laatste niet het geval, dan zweeg men liever om 
de samenwerking niet in gevaar te brengen. 

Onder Rudolph Rocker werden de band tussen Der Arbeyter Fraynden de joodse vakbonden, die 
onder Yanovksi was verbroken, weer versterkt. In de rubriek 'feraynsbarikhte', die later 'oys di yidishe 
arbaytervelt' ging heten, verschenen wekelijks de notulen van de vergaderingen van de diverse bonden 
en ook de aankondigingen voor bijeenkomsten, demonstraties, benefietconcerten en -bals. Der Arbeyter 
Fraynd stimuleerde de ontwikkeling van joodse vakbonden waar mogelijk en had met deze 
vakbewegingen een zeer specifiek doel voor ogen: de sociale revolutie. Vooral in 1905 verschenen veel 
berichten over de algemene werkstaking, die volgens Der Arbeyter Frayndjuist voor de joodse arbeiders 
erg belangrijk was, omdat alleen de algemene werkstaking een eind kon maken aan het sweating 
systeem. 'Utopisten' konden volgens Der Arbeyter Fraynd nog wachten op het parlement om een einde 
te maken aan het sweating system, maar voor de joodse arbeiders, die geen burgerrechten hadden in 
Engeland, bestond zelfs 'deze valse hoop' niet.16 Tegen het sweating systeem moest hard opgetreden 
worden, niet alleen om de arbeidsomstandigheden van de joodse arbeiders te verbeteren maar ook om 
de antipathie van de Engelse arbeidersbeweging af te laten nemen.17 

Het standpunt dat Der Arbeyter Fraynd'm deze kwestie innam, verschilt in niets van het standpunt 
dat het blad in 1885 verkondigde. Samenwerking tussen de joodse bonden en de algemene bonden was 
volgens Der Arbeyter Fraynd ó.t absolute voorwaarde voor de oplossing van de problemen. Dit leidde er 
echter niet toe dat Der Arbeyter Fraynd de negatieve houding die de Engelse bonden soms aannamen 
ten aanzien van de joodse arbeiders, verbloemde. Bij de installatie van de parlementaire 
enquêtecommissie in 1903, herinnerde het blad de lezers aan het feit dat de TUC er in het parlement 
een aantal malen op aan had gedrongen een vreemdelingenwet aan te nemen. Deze wet was volgens Der 
Arbeyter Fraynd niet de wens van het volk, dat riep hoogstens 'bloody Jew' of 'why don't ya go back to 
your own country'. Wellicht sloeg men eens een jood en die sloeg dan terug. Of men wilde geen joden 
op het atelier hebben, maar dat was iets ander dan om een wet vragen. 'De alien commissie is geen 
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product van de wens van het volk. Zij die om een wet vragen zijn opgehitst door mensen als Inskip of 
Freak', aldus Kaplan.18 

De redacteur van Der Arbeyter Frayndwisx. dat er vijandigheid heerste in de kringen van de Engelse 
vakbeweging. Bovendien was hij niet tevreden over de Engelse vakbeweging en ook dat schreef hij. De 
Engelse bonden stonden volgens hem 'geestelijk ver af van het moderne, socialistische streven van de 
bonden van het continent. Er was wel een tijdje sprake van een revolutionaire geest maar die was weer 
verdwenen. Engelse bonden streden voor "stoplappen" en dat terwijl het uitgangspunt van alle bonden 
het socialisme zou moeten zijn. (...) De leden van de bonden waren niet goed geschoold, ze begrepen 
eigenlijk niet waar een bond voor staakte, en ze dachten dat een bond een automaat was waar je een 
penny ingooide en waar dan vervolgens een stuk chocola uitrolde'.19 Het stuk eindigde met een 
loftuiting op de Franse en Spaanse vakbeweging, 'daar vergaten ze het heden niet terwijl ze toch aan de 
toekomst dachten', aldus de schrijver van het artikel die hier mee duidelijk maakte dat hij een fervent 
pleitbezorger van het syndicalisme was. 

Ondanks, of misschien zelfs wel dankzij, de vijandige houding en de gebreken van de Engelse 
vakbeweging bleef Der Arbeyter Fraynd voot samenwerking pleiten. 'De joodse arbeiders hebben een 
dubbel belang om zich met hun lotgenoten te verenigen in sterke en machtige bewegingen, ten eerste 
om hun materiële positie te verdedigen, ten tweede om niet de haat en de verachting van zijn Engelse 
klassegenoten over zich af te roepen', aldus een artikel in Der Arbeyter Fraynd.20 Door zich samen met 
de Engelse bonden te organiseren hoopten de joodse anarchisten waarschijnlijk ook de Engelse bonden 
rijp te maken voor de syndicalistische ideeën. De Engelse anarchist John Turner prees de joodse 
anarchisten voor deze initiatieven: 'Jullie joodse arbeiders hebben de historische kans gegrepen om jullie 
Engelse broeders met ideeën van het continent te laten kennis maken' zei Turner in 1906 bij de opening 
van het nieuwe 'clubgebouw' van Der Arbeyter Fraynd'm de Jubileestreet.2' Van het syndicalistisch 
maken van de Engelse bonden kwam natuurlijk weinig terecht. Wel kwam de samenwerking tussen 
verschillende Engelse en joodse bonden weer op gang. 

Joodse arbeiders raken meer betrokken bij de Engelse politiek: The East London (Jewish) Branch of 
the SDF en Di Naye Tsayt 

Nadat Winchevsky en de zijnen in de eerste helft van de jaren negentig van de negentiende eeuw 
Engeland verlaten hadden, stortte de joodse socialistische beweging in Londen helemaal in. Aan het 
begin van de twintigste eeuw kwam hierin verandering. De Engelse SDF ging zich, onder de bezielende 
leiding van een aantal pas gearriveerde Bundisten, inzetten om de joodse arbeiders voor de sociaal
democratische beweging te winnen. 

Al in 1885 had de SDF zijn eerste poging ondernomen om politieke aanhang te krijgen onder de 
joodse immigranten. In dat jaar vonden in Londen Schoolboard verkiezingen plaats, de enige 
verkiezingen waar de (ongenaturaliseerde) immigrant stemrecht voor had.22 SDF'er Herbert Burrows 
stelde zich kandidaat voor deze verkiezingen en zijn partijgenoot Lewis Lyons richtte zich door middel 
van een strooibiljet in het Jiddisch tot de joodse immigranten. De mededeling: 'Burrows is een 
jodenvriend en houdt van uw lieve kleine kinderen'23 was echter niet voldoende om de joodse kiezers 
over de streep te trekken: Burrows werd net niet verkozen. 

Later werden pogingen ondernomen om in de lokale afdelingen van de SDF in het East End naast 
Engels ook Jiddisch te spreken om de bijeenkomsten voor de joodse immigranten toegankelijker te 
maken, en in 1896 meldde Justice dat de Whitechapel afdeling extra aandacht zou besteden aan haar 
joodse leden,2 maar veel leverde dit niet op. Het feit dat de SDF in principe een parlementaire beweging 
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was en de joodse immigranten vooralsnog niet mochten stemmen zal hierbij een rol hebben gespeeld, 
maar de houding van partijleider Hyndman ten aanzien van 'de rijke' joden zal hier ook debet aan zijn 
geweest. Vooral tijdens de Boerenoorlog, die Hyndman graag afspiegelde als het gevolg van een joods 
complot, speelde dit een grote rol.25 

Individuele SDF'ers als Herbert Burrows en Joseph Finn, die zich zeer inspanden voor de joodse 
immigranten, deinsden er niet voor terug naar aanleiding van deze antisemitische uitingen stevige kritiek 
op de leiding van de partij te uiten. Finn waarschuwde dat het antisemitisme de joodse arbeiders in 
kiesdistrict Tower Hamlets (in het East End) van de SDF wegjoeg. Vervolgens werd in augustus 1900 
tijdens het jaarlijkse SDF congres een motie aangenomen waarin spijt werd betuigd over de mogelijk 
antisemitische indruk die Justice gewekt zou kunnen hebben.26 Bij de School Board verkiezingen in 
december 1900 kreeg de SDF kandidaat in het East End desalniettemin 2000 stemmen minder dan 
normaal.27 Tot een echte toenadering tussen de SDF en de joodse immigranten, zoals bij de Socialist 
League wel het geval was geweest, kwam het niet. 

Aan het begin van de twintigste eeuw kwam hierin verandering. De Aliens Act betrok de joodse 
arbeiders meer bij de Engelse politiek en was omgekeerd voor de Engelse politieke partijen een middel 
om de joodse arbeiders meer bij hun partij te betrekken. Voor het eerst werd een wet aangenomen die 
specifiek de (joodse) immigranten trof. Joodse arbeiders protesteerden daartegen en raakten zo op een -
negatieve - manier bij de Engelse politiek betrokken. Om daadwerkelijk te kunnen protesteren tegen 
de wet moesten de - grotendeels- ongenaturaliseerde immigranten stemrecht zien te krijgen, zo 
redeneerden vooral de Britse sociaal-democraten. Naast de eerste generatie die door middel van 
naturalisatie stemrecht konden krijgen, groeide een tweede generatie op die in Engeland geboren was 
en daarom meer kans had op het verwerven van stemrecht. Wellicht met het oog op dit potentiële 
electoraat, maar waarschijnlijk meer nog op aandringen van pas gearriveerde sociaal-democraten die 
Bundistisch georiënteerd waren zoals Morris Meyer, A. Beck en de al eerder naar Engeland gekomen 
Theodor Rothstein, richtte de SDF in 1901 een speciale East End (Jewish) Branch op. Morris Meyer 
(1879-1944) was een Roemeen die in 1902 naar Londen kwam. Hij vertaalde toneelstukken in het 
Jiddisch en schreef pamfletten, onder andere tegen het sweating system.28 Beck was een Russische niet-
jood (die zich volgens The Jewish Chronicle volkomen met joden identificeerde), die zichzelf Jiddisch 
leerde om te kunnen communiceren met de joodse arbeiders.29 Hij verbleef enige tijd in Parijs en kwam 
in 1900 naar Engeland, waar hij eerst stukken schreef over de joodse arbeiders in Parijs voor een joods 
arbeidersblad in Leeds, voordat hij actief werd in de East End branch van de SDF. Rothstein was een 
uit Rusland afkomstige Bundist die in 1891 naar Engeland was gekomen en lid was van de Whitechapel 
branch van de SDF.30 

Aanvankelijk ontplooide de branch weinig opzienbare activiteiten, maar gaandeweg werd deze 
afdeling actiever. De branch wilde de ontwikkeling van het klassebewustzijn onder joodse arbeiders 
bevorderen en tegelijkertijd zorgen voor meer aanhang voor de sociaal-democratische beweging onder 
deze arbeiders. Om dit te bewerkstelligen werden elke vrijdagavond lezingen gehouden en werden 'mass 
meetings' georganiseerd.31 Zo organiseerde de branch in 1903 een grote bijeenkomst over de 'alien 
Jewish question' en het sweating system. Beck pleitte tijdens deze bijeenkomst voor een wet die 
thuisarbeid strafbaar maakte. Hij riep de East End MP's op zich daar sterk voor te maken en vroeg 
bovendien om een uitbreiding van het aantal fabrieksinspecteurs (die in het kader van de Factory Act 
toezicht moesten houden op de arbeidsomstandigheden in o.m. de sweatshops). Hij wees erop dat tot 
deze inspecteurs ook mannen en vrouwen moesten behoren die Jiddisch spraken. Beek besloot zijn 
toespraak door zijn sterke afkeur over de Aliens Act uit te spreken. Als reactie op de aantijgingen die de 
joodse arbeiders recentelijk hadden moeten aanhoren, moesten zij een verklaring afleggen waarin ze 
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stelden dat ze produceerden voor de Engelse markt, en winst maakten voor zowel Engelse als joodse 
werkgevers. Joodse arbeiders vormden een zeer nuttig onderdeel van de staat en hadden daarom het 
recht beschouwd te worden als burgers die hun plicht doen. Joodse arbeiders hadden recht op 
beschermende wetgeving, zowel in het belang van de staat als in hun eigen belang, aldus de verklaring.32 

Aanvankelijk werden de activiteiten van de East End Jewish branch aangekondigd en beschreven in 
het SDF-blad Justice, in maart 1904 kreeg de branch als extra propagandamiddel een eigen blad in het 
Jiddisch met de titel Di Naye Tsayt. Van de opbrengst van concerten, bazaars en bals was een fonds 
gesticht en een eigen drukpers aangeschaft, het blad zou verder gefinancierd worden door leden van de 
branch en door sympathisanten. De redactie werd gevormd door Rothstein, Beck en Meyer. Van 
verschillende kanten werd de redactie van Di Naye Tsayt met zijn publicatie gefeliciteerd. Een van de 
meest uitgebreide felicitaties kwam van Karl Kautsky, die later een aantal artikelen zou schrijven voor 
Di Naye Tsayt, evenals Liebknecht.33 De ideologische achtergrond van Di Naye Tsayt was expliciet 
sociaal-democratisch en uit de ondertitel van Di Naye Tsayt werd duidelijk wie de uitgever van het blad 
was: Published by the East London (Jewish Branch) of the SDF. 

Di Naye Tsayt besteedde veel aandacht aan de ontwikkelingen in Oost-Europa en had daarbij een 
duidelijke voorkeur en belangstelling voor de activiteiten van de Bund, net zoals Justice overigens. Het 
publiceerde niet alleen artikelen over de Bund maar plaatste ook brieven van het Centraal Comité van 
deze organisatie en riep op tot steun aan het Buitenland Comité van de Bund.34 Niet alleen hield Di 
Naye Tsayt de joodse immigranten in Engeland op de hoogte van het doen en laten van de Bund in 
Rusland, het blad was ook het medium van de Bunds mitglider farayn Veker, een groep Bundisten die 
vanuit Londen de strijd van de Bund in Rusland probeerden te steunen. Londen was al geruime tijd een 
van de plaatsen waar Bundistisch propagandamateriaal werd gedrukt om het vervolgens naar Rusland 
te smokkelen en na de komst van een omvangrijk aantal gevluchte Bundisten was er nu ook de mitglider 
farayn. De activiteiten van deze groep waren sterk op Rusland gericht (zo werd in Londen geld 
gecollecteerd voor de slachtoffers van de pogroms van 1905)35 en hebben in Londen niet veel sporen na 
gelaten. Van de Veker is niet veel meer over dan wat berichtjes in Di Naye Tsayt, aankondigingen voor 
feesten, bals en 1 mei bijeenkomsten en een lidmaatschapskaart.36 

Naast berichten over Rusland verschenen in Di Naye Tsayt ook veel berichten over de Engelse 
politiek en de ontwikkelingen in de rest van West-Europa. In tegenstelling tot Der Arbeyter Fraynd, 
besteedde Di Naye Tsayt veel aandacht aan de parlementaire ontwikkelingen in Engeland. Uiteraard 
waren de redacteuren zich bewust van het feit dat de niet-genaturaliseerde joodse immigranten geen 
stemrecht hadden en meer dan eens drongen zij er bij hun lezers op aan dat deze voor hun burgerrechten 
moesten vechten en zich moesten laten naturaliseren.37 In een interessant vergelijkend artikel over de 
joodse arbeidersbeweging in Engeland en Amerika werd opgemerkt dat in Engeland de socialistische 
beweging onder joden veel minder ontwikkeld was dan in de VS maar dat in Engeland (vooral in de 
provincie) de joodse bonden weer sterker waren. Een van de verklaringen voor dit verschil was, volgens 
de auteur, het feit dat de immigranten in de VS veel gemakkelijker burgerrechten kregen. Zij voelden 
zich op die manier sneller betrokken bij de politieke ontwikkelingen en ze voelden zich minder 
afgescheiden van de algemene beweging. 'Bij belangrijke politieke beslissingen voelen joodse 
immigranten in Engeland zich toeschouwers' aldus de auteur. 38Het zou volgens Di Naye Tsayt een 
goede oplossing zijn wanneer de procedure kosteloos werd, in plaats van er f 5,- voor te rekenen.39 Het 
tegenovergestelde gebeurde. In plaats van een vereenvoudiging van de naturalisatieprocédure vond in 
1906 een verzwaring van deze procedure plaats. Naast de kosten, die nu ongeveer £ 7,- bedroegen, werd 
een zogenaamde 'educational test' aan de naturalisatieprocedure verbonden, die inhield dat een 
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immigrant Engels moest kunnen lezen en schrijven. Zijn leesvaardigheid werd getest door hem een stuk 
handgeschreven tekst van een dienstdoende politieagent te laten ontcijferen, iets dat menig Engelsman 
zelf niet zou kunnen.40 De East End (Jewish) Branch van de SDF vroeg in 1907 tijdens het jaarlijkse 
congres van de SDF om zich in te spannen voor gratis naturalisatie. Het SDF bestuur stemde daarmee 
in, maar de liberale regering was niet van plan aan dit verzoek tegemoet te komen.41 

De berichten van en over de joodse vakbeweging hadden in Di Naye Tsayt hun eigen hoekje, en 
hoezeer ook Di Naye Tsayt ideologisch van Der Arbeyter Fraynd verschilde (de redacties van beide 
kranten vlogen elkaar meer dan eens in de haren)42 de berichten van de joodse bonden werden op precies 
dezelfde manier in beide bladen afgedrukt en deze berichten hadden voor zover het de samenwerking 
met de Engelse bonden betrof, dezelfde strekking. Ook Di Naye Tsayt was voor aansluiting bij de 
algemene Engelse bonden. Toen de joodse mantelmakersbond zich in 1905, na 17 jaar 
onafhankelijkheid, bij de AST aansloot, juichte Di Naye Tsayt dat een eind was gekomen aan 17 jaar 
aanmodderen en dat de bond eindelijk had ingezien dat alleen internationale solidariteit en aansluiting 
bij algemene bonden tot werkelijke oplossingen zou leiden.43 

De wens van de redactie van het blad om toenadering tussen de joodse en de Engelse vakbeweging 
tot stand te brengen, bracht met zich mee dat het blad ook ruimte bood voor kritiek van Engelse zijde 
op de joodse bonden. Het blad nam bijvoorbeeld een artikel op van de secretaris van de East End branch 
van de AST, waarin deze stelde dat hij de ideeën over revolutie en politieke actie, die door sommige 
joodse bonden werden gekoesterd, afkeurde. Di Naye Tsayt geloofde zelf ook niet erg in stakingen, de 
Taff Vale decision maakte staken zo goed als onmogelijk, en voor joodse immigranten was naturaliseren 
en het verwerven van stemrecht de enige manier om iets aan hun positie te veranderen.45 Toen de joodse 
bakkersbond in 1904 een staking uitriep schreef Di Naye Tsayt daar echter wel positieve berichten over. 

De Russische revolutie van 1905 kreeg in DiNaye Tsayt minder aandacht dan in Der Arbeyter Fraynd 
en het enthousiasme dat Der Arbeyter Fraynd aan de dag legde voor de algemene werkstaking, zowel in 
Rusland als in Engeland, bleef in DiNaye Tsayt achterwege. Di Naye Tsayt was voor kleine doeltreffende 
stakingen, maar meer nog voor kiesrecht voor de joodse arbeiders en de mogelijkheid via de politieke 
weg tot lotsverbetering te komen. 

Di Naye Tsayt en de joodse identiteit 

Di Naye Tsayt nam niet alleen een duidelijk politiek-ideologisch standpunt in, het blad draaide ook niet 
om zijn joodse achtergrond heen. In het hierboven al genoemde artikel, waarin de joodse 
arbeidersbeweging in de VS en in Engeland met elkaar vergeleken werden, werd opgemerkt dat het 
ontbreken van een joodse socialistische intelligentia in Engeland de joodse socialistische beweging aldaar 
parten speelde. Vijftien jaar geleden was die intelligentia er nog wel en toen bloeide de joodse 
socialistische beweging', aldus de auteur.47 (Dat de meeste joodse socialistische leiders vervolgens naar 
de VS vertrokken zodat daar de joodse socialistische beweging tot bloei kwam, liet de auteur van dit stuk 
onvermeld). Er waren wel Russisch-joodse intellectuelen in Engeland maar die gedroegen zich als Rus 
en niet als jood, aldus de auteur, die opmerkte dat de Russisch-joodse intellectuelen die naar de VS 
gingen zich daar opeens wel als jood gingen gedragen en Jiddisch gingen spreken.48 In deze situatie 
kwam nu verandering volgens de auteur. De Bund had ervoor gezorgd dat zelfbewustzijn was gekweekt, 
men was nu trots op het jargon en het idee dat 'een joodse socialist niet minder was dan een goise' was 
ook wijder verspreid. De Bund had al een hele generatie studenten opgeleid die propaganda maakte in 
het Jiddisch, als een deel daarvan nu naar Engeland kwam zou het ook daar beter gaan met de joodse 
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socialistische beweging. De andere component van de joodse socialistische beweging, de 'verstandige-
arbeiders-doeners' waren al in voldoende mate naar Engeland uitgeweken om de joodse socialistische 
beweging aldaar ook een succes te maken volgens de auteur.49 (Het joodse zelfbewustzijn nam inderdaad 
toe en ongetwijfeld zullen de activiteiten van de Bund daartoe hebben bijgedragen, zowel direct als 
indirect. De meeste echte Bundisten in Engeland richtten hun propaganda echter vooralsnog vooral op 
Rusland). 

In navolging van de Bund was Di Naye Tsayt trots op de joodse achtergrond, en trots op het Jiddisch. 
Die joodse achtergrond was voor de joodse sociaal-democraten zelf ontdaan van het religieuze aspect, 
maar dat dit aspect voor anderen een wezenlijk deel van het bestaan was ontkenden ze niet en ze wilden 
het ook niet bestrijden. In juli 1904 opende de SDF East London (Jewish) Branch een zogenaamd 
Volkshuis in het East End naar het voorbeeld van het Belgische Maison du Peuple. Het Volkshuis had 
een gratis bibliotheek, een leeszaal, er werden lezingen gegeven, avondcursussen gehouden (er werd 
onder andere Engelse les gegeven) en er was een goedkope volkskeuken aan verbonden. Op 19 
september 1905, op Jom Kippoer deed 'een aantal vrome joden een aanval op het Volkshuis', toen daar 
net een concert aan de gang was. Di Naye Tsayt reageerde verontwaardigd 'waarom is het Volkshuis het 
doelwit' vroeg Di Naye Tsayt zich af, 'hier vinden vele joden een tehuis. De vroomste jood, de zionist 
en de vakbondsman vinden allemaal de deur wijd open. (...) Voor sociaal-democraten is Jom Kippoer 
een dag als alle andere. Ze doen precies hetzelfde als op andere dagen, ze vallen niemand lastig, maar aan 
de andere kant maken ze er ook geen dag van pijniging en vasten van', aldus de schrijver van het 
artikel.50 Hij vervolgde: 'Vrome joden moeten toch weten hoe vaak het joodse volk al niet vervolgd is 
om religieuze redenen en nu zijn ze zelf intolerant. De joodse sociaal-democraten in Wilna, Vitebsk, 
Minsk helpen joodse scholen te verdedigen ook al hebben ze zelf allang afgedaan met religie'.51 

Het is merkwaardig dat uitgerekend het Volkshuis aangevallen werd. Het concert vond binnenshuis 
plaats en men trok niet al etend langs de synagogen op Grote Verzoendag, zoals de anarchisten wel 
plachten te doen. Hieruit bleek dat de vrome joden, en hun leiders in de synagogen waarschijnlijk ook, 
de aard van hun 'vijand' niet erg goed kenden. De leden van Di Naye Tsayt redactie legden zich bij de 
situatie neer. In een volgend nummer schreven ze: 'leden van de joodse SDF branch vechten niet tegen 
religie, dat is onzinnig in een maatschappij waar alles wordt bepaald door religie en andere bijgeloven'.52 

Uit de zinsnede 'de vroomste jood, de zionist en de vakbondsman vinden er allemaal de deur wijd open' 
zou trouwens afgeleid kunnen worden dat iedereen even welkom was in het Volkshuis. Dit was niet 
helemaal waar. Wie lid wilde worden van de 'social club' van het Volkshuis, moest wel degelijk een 
sociaal-democraat zijn om toegelaten te worden.53 

Over het zionisme schreef Di Naye Tsayt niet erg vaak, terwijl zich op zionistisch gebied, juist in deze 
periode en juist in Engeland, nogal wat voltrok. De artikelen over het zionisme die Di Naye Tsayt opnam 
waren zeer serieus van aard en absoluut niet gekscherend, zoals sommige artikelen in Der Arbeyter 
Fraynd. Di Naye Tsayt was weliswaar geen voorstander van het zionisme, maar ging wel met de zionisten 
in discussie en besprak de voorstellen die gedaan werden over Oeganda en Palestina. In plaats van de 
scheuring tussen territorialisten en zionisten met leedvermaak te beschrijven, bracht Di Naye Tsayt het 
nieuws hierover tamelijk neutraal.54 

Een andere uitgever, dezelfde idealen 

In september 1905 werd een congres van 'alle joodse sociaal-democratische organisaties in Engeland' 
gehouden.55 (Om welke organisaties het hier gaat wordt in het Di Naye Tsayt artikel hierover niet 
duidelijk. Wellicht bestonden naast de SDF afdeling en de Bunds'mitgliderfarayn Veker in Londen ook 
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in de provincie nog joodse sociaal-democratische organisaties). Tijdens dit congres werd besloten een 
samenwerkingsorgaan op te richten dat de naam zou krijgen The League of the Jewish Social Democratie 
Associations of England. Deze organisatie ging in 1906 de publicatie van Di Naye Tsayt overnemen 
omdat, zoals S. Schwartz in het laatste nummer onder redactie van de East End Jewish Branch 
aankondigde, de situatie van Di Naye Tsayt ze. onzeker was.56 Op 6 april 1906 kwam het eerste nummer 
van Di Naye Tsayt onder auspiciën van de Associatie uit. De redactie werd gevormd door dezelfde 
personen en de inhoud van Di Naye Tsayt bleef ook gelijk, hoewel minder aandacht werd besteed aan 
de situatie in Rusland en meer aan de specifiek joodse zaken in Engeland. 

Expliciet werd in het eerste hoofdredactionele artikel nieuwe stijl gewezen op de specifieke problemen 
van joodse arbeiders, die 'niet alleen als klasse maar ook als volk werden vervolgd. Joodse arbeiders 
moesten rekening houden met pogroms in Rusland, de Aliens Act in Engeland en antisemitische, 
schandelijke ... en gemene mensen in andere landen'.57 Joodse arbeiders waren, volgens dit artikel, de 
meest vervolgde, meest onderdrukte en meest uitgebuite arbeiders in Engeland. In een artikel over de 
joodse bonden en de 1 mei betoging schreef een redacteur van Di Naye Tsayt 'wij joden hebben specifiek 
joodse vragen in dit land en we hebben daarbij de hulp van de Engelsen nodig'.58 Er werd gewezen op 
het feit dat de AST (waar inmiddels zeer veel joodse kleermakers lid van waren) lid was van de Labour 
Representation Committee (LRC), dat de joodse takken van de AST daar ook aan mee betaalden en dat 
de LRC daarom wel eens wat meer kon ijveren voor burgerrechten voor joodse arbeiders.59 

In 1900 hadden verschillende leden van de ILP, de SDF, de Fabian Society en van een aantal bonden 
het Labour Representation Committee gevormd, dat onafhankelijke - dat wil zeggen niet aan liberale MP's 
gekoppelde - labour kandidaten ging afvaardigen bij de verkiezingen. Door de joodse arbeiders erop te 
wijzen dat zij, via hun lidmaatschap van de AST, ook een stem hadden in de LRC en hierin voor hun 
specifieke eisen moesten pleiten, gaf Di Naye Tsayt meer dan ooit te kennen een joods socialistisch blad 
te zijn. 

Di Naye Tsayt hield ondanks alle goede bedoelingen niet lang stand. Op 27 maart 1907 verscheen 
het laatste nummer van het blad en hoewel tussen november 1907 en januari 1908 nog even een 
opvolger verscheen onder de titel Der sotzial-demokrat (alweer uitgegeven door Rothstein en Meyer) 
bleek een joods sociaal-democratisch blad toch niet levensvatbaar genoeg.60 Het laatste bericht over de 
East London (Jewish) Branch verscheen in mei 1907 injustice. Al sinds begin 1906 kwam deze branch 
niet meer bijeen in het zo feestelijk geopende Volkshuis en het achterwege blijven van verdere 
aankondigingen van activiteiten van de Branch doet vermoeden dat deze na mei 1907 een stille dood 
is gestorven. De Bundisten kregen evenwel ook in andere organisaties voet aan de grond. 

De Workers' Circle 

Zeer veel joodse arbeiders waren lid van een friendly society, en veel van deze verenigingen hadden een 
religieuze basis. Uit onvrede over deze religieuze basis werd in 1903 de Fraye Arbeyter Ring opgericht.61 

Hoewel het woord 'Fraye' doet vermoeden dat het hier om een anarchistische beweging gaat, was dat 
niet het geval. Socialisten van diverse stromingen sloten zich aan en de Ring adverteerde ook in Di Naye 
Tsayt.61 Uit deze Fraye Arbeyter Ring kwam in 1909 de Arbeyter Ring, beter bekend als Workers ' Circle, 
voort. 

Tot de oprichters van de Workers' Circle behoorde een groot aantal Bundisten en de Circle 
functioneerde al lang niet meer alleen als friendly society maar ook als politiek forum waar linkse joden 
bijeenkwamen om te discussiëren. Er vonden veel sociale en culturele activiteiten plaats, vrijwel van het 
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begin af aan waren er cursussen en klasjes, er werd Jiddisch toneel ingestudeerd en opgevoerd en er 
werden concerten gegeven. In 1912 had de Workers' Circle MA leden en dit aantal steeg tot 1103 in 
1921.63 

(Poale) Zionisten 

De publicatie van Herzl's Der Judenstaat in 1896, waarin hij de noodzakelijkheid van een autonoom 
joods nationaal tehuis uiteen zette, gaf de ontwikkeling van de (internationale) zionistische beweging 
een stimulans waarna deze een duidelijk politiek karakter kreeg. In 1897 werd het eerste zionistische 
Wereldcongres gehouden in Basel, en nog in datzelfde jaar werd in Engeland de English Zionist 
Federation opgericht (EZF). Als een van haar belangrijkste taken zag de EZF de opdracht 'to capture the 
communities', dat wil zeggen de instituties van de Anglo-Jewry te mobiliseren voor de oprichting van een 
joods nationaal tehuis. Net als elders in West Europa bestonden in de kringen van de gevestigde, 
geëmancipeerde joden veel tegenstanders van het zionisme, maar er waren ook een aantal voorstanders. 
Tot die voorstanders behoorde onder anderen Leopold Greenberg die in 1907 hoofdredacteur van de 
The Jewish Chronicle werd. 

De komst van Herzl naar Londen (voor het eerst in 1895) en zijn deelname aan de parlementaire 
enquête over de vreemdelingenwet, zorgden voor een toenemende aandacht voor het zionisme in 
Engeland, ook onder de joodse immigranten. Herzl's eerste bezoek aan Whitechapel was volgens zijn 
biograaf een overrompelend succes.64 'The East End is ours' schijnt Herzl te hebben gezegd.65 Zijn 
tweede bezoek in 1896 was al minder succesvol. Noch Herzl, noch de EZF kreeg veel invloed in het East 
End. 

Algemene oorzaken van de geringe aanhang voor de EZF waren de onderlinge twisten en schisma's 
binnen de zionistische beweging, het ontbreken van praktische resultaten en het gebrek aan 
charismatisch leiderschap. Voor de East Enders kwam daar nog bij dat het bestuur van de EZF in hoge 
mate een bourgeois karakter had, waardoor zij zich in deze organisatie weinig thuis voelden, als zij al veel 
gevoeld zouden hebben voor het politieke zionisme.66 Als het bourgeois karakter van de EZF het 
voornaamste struikelblok zou zijn geweest bij het winnen van aanhang onder de joodse immigranten, 
dan zou verondersteld kunnen worden dat de socialistisch-zionistische Poale Zion beweging meer 
aanhang zou krijgen onder de joodse arbeiders in het East End. 

De Poale Zionistische beweging die in Rusland was ontstaan en ook in het Westen aanhangers had, 
had in 1903 twee afdelingen in Londen, een onder auspiciën van een joodse kleermakersbond en een 
onder de vleugels van de joodse timmerliedenbond.67 Aanvankelijk trok de uit Wilna afkomstige Kalman 
Marmor de aandacht van de immigranten met zijn 'zionisme vanuit een socialistisch standpunt', maar 
toen hij in 1906 naar de VS vertrok zat ook de Poale Zion beweging, net als de EZF, zonder tot de 
verbeelding sprekende leiders. In de periode voor 1914 had de Poale Zion beweging niet meer dan 100 
leden.68 

Tot slot 

Net als in de vakbeweging kwam ook in de politieke tak van de joodse arbeidersbeweging meer 
toenadering tot stand tussen de joodse arbeiders en de Engelse beweging. De joodse tak van de SDF is 
daarvan het duidelijkste voorbeeld. Dat nu een meer sociaal-democratische, op parlementaire 
veranderingen gerichte beweging invloed kreeg onder de joodse arbeiders hangt samen met hun 
toegenomen integratie, maar ook met de komst van een groep actieve Bundisten. 
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12. Samenwerken valt in de praktijk niet mee 

'if Jewish members are not happy they should leave the AST - it will survive'.1 

In 1906 had de joodse arbeidersbeweging weer twee bladen, een clubhuis, en een hoop nieuwe 
(potentiële) leden die in Oost-Europa ervaring hadden opgedaan met de arbeidersbeweging, onder 
andere bij acties van de Bund. De groep die na 1905 kwam had bovendien een revolutie meegemaakt. 

Met Rocker beschikte de joodse arbeidersbeweging over een leider die het belang inzag van een goede 
samenwerking binnen de joodse arbeidersbeweging enerzijds, en tussen de joodse en de Engelse 
vakbeweging anderzijds. Nadat in 1904 de joodse kleermakersbonden op grote schaal als branches van 
de AST waren georganiseerd en bovendien opnieuw een joodse tak van de NUBSO was opgericht, leek 
in 1906 de tijd rijp voor grote gezamenlijke acties. 

1906: het jaar van de (gezamenlijke) stakingen 

Het thuiswerk, waar de Engelse en joodse schoenmakers in 1890 massaal tegen gestaakt hadden, bestond 
in 1906 nog steeds in de schoenenindustrie. In maart van dat jaar brak een staking uit onder de joodse 
werknemers van een schoenenfabrikant om de werkgever te dwingen het werk in eigen werkplaats uit 
te laten voeren, in plaats van het aan de arbeiders mee naar huis te geven. De Executieve van de 
NUBSO, gevestigd in Leicester, gaf geen officiële goedkeuring aan de staking en de werkgevers 
weigerden te onderhandelen met een afgevaardigde van de joodse branch. De secretaris van de 
Metropolitan Branch van de NUBSO - dezelfde O'Grady die zich in de parlementaire enquête van 1903 
nog weinig vleiend over de joodse schoenmakers had uitgelaten - weigerde om met de werkgever aan 
de onderhandelingstafel plaats te nemen uit protest tegen het passeren van de joodse 
vakbondsvertegenwoordigers als onderhandelaars.2 

De lokale branch van de NUBSO gedroeg zich ditmaal solidair ten opzichte van de joodse stakers, 
maar de Executieve liet de joodse stakers in de steek, waardoor de staking voor hen toch geen gelukkige 
afloop kreeg. Ondanks het bestaan van een joodse tak was de verhouding tussen het centrale bestuur van 
de NUBSO en de joodse schoenmakers niet erg verbeterd. Een volgende confrontatie verslechterde de 
verhouding nog verder. 

In april 1906 werd de Russisch-joodse schoenmaker Izak Elishewitsch, die lid was van de joodse tak 
van de NUBSO, door de Engelse regering met deportatie bedreigd. Hij zou tijdens een staking de zoon 
van een baas geslagen hebben.3 Voor deze daad kreeg hij zes maanden 'hard labour' en daarna zou hij 
naar Rusland worden gedeporteerd. (Volgens de Aliens Act van 1905 kon de immigrant die veroordeeld 
was voor een misdrijf gedeporteerd worden naar het land van herkomst).4 Een storm van protest brak 
los in de joodse vakbeweging. Er werd een comité van joodse bonden gevormd dat een brief stuurde naar 
de minister van Binnenlandse Zaken. Deze beloofde de zaak te zullen onderzoeken. Verder riep Der 
Arbeyter Fraynd alle Engelse bonden op om te protesteren tegen het Elishewitsch proces. Als een 
vakbondslid zo eenvoudig gedeporteerd kon worden, zou dit het einde betekenen van de joodse 
arbeidersbeweging, aldus de redactie van Der Arbeyter Fraynd? De leden van het protestcomité vonden 
dat de NUBSO de aangewezen bond was om de steun van de Engelse arbeiders te mobiliseren, maar de 
Engelse schoenmakersbond, die aanvankelijk elke vorm van steun weigerde, deed niet veel meer dan de 
zaak voorleggen aan de ITC.6 De minister van Binnenlandse Zaken besloot uiteindelijk dat Elishewitsch 
na de zes maanden 'hard labour' weliswaar het land moest verlaten, maar hij hoefde niet terug naar 
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Rusland omdat hij daar gevaar liep.7 De terughoudende reactie van de NUBSO in deze kwestie 
bevorderde de samenwerking tussen de joodse schoenmakers en de Engelse bond niet. 

Om de Jewish Branch weer wat leven in te blazen werd in juni 1907 in het East End een bijeenkomst 
georganiseerd door de NUBSO. Freak, sinds 1899 algemeen president van de bond, sprak de menigte 
toe en herinnerde deze eraan dat hij tijdens het TUC congres van 1895 blijk had gegeven van een 'anti-
alien view'.8 Op dat moment was dit een juist standpunt geweest, volgens Freak, want joodse 
schoenmakers hadden toen net de afspraken tussen bond en werkgevers geschonden. Hij vervolgde zijn 
toespraak door op te merken dat joodse arbeiders een 'unmistakable ambition' hadden om sweaters te 
worden.9 Freaks collega O' Grady was iets genuanceerder en stelde dat 'both English and Yiddish-
speaking employés' hun eigen belangen schaadden en geen trouwe bondsleden waren. Kaplan en 
Rocker, de vertegenwoordigers van de joodse arbeiders die doorgaans bereid waren de hand diep in eigen 
boezem te steken, spraken de aanwezigen vervolgens ook nog toe. Of deze - voor de joodse 
schoenmakers weinig opbeurende - bijeenkomst inderdaad tot een toename van het aantal joodse leden 
van de NUBSO heeft geleid, is niet meer na te gaan. 

Het drama van 1907 

In 1907 brak opnieuw een staking uit onder joodse schoenmakers. Dit was hèt moment voor de 
NUBSO om te bewijzen hoe serieus de bond samenwerking met de joodse schoenmakers namen. 
Bovendien konden de joodse schoenmakers laten zien dat het ze ernst was met de eis die alle 
schoenmakers (Engels en joods) aan het hart lag: de afschaffing van het thuiswerk. Van deze goede 
bedoelingen kwam niets terecht: nog tijdens de staking brak tussen de joodse bonden weer eens een 
conflict uit en de NUBSO trok alle steun terug. Het stakingsverloop laat zich lezen als het zoveelste 
relaas van gemiste kansen. 

In augustus 1907 had de International Boot and Shoe Operatives Union een poging ondernomen om 
de joodse schoenmakers tot actie aan te zetten. Tijdens een bijeenkomst werd een resolutie aangenomen 
waarin stond dat de bazen vanaf 1 maart 1908 alleen nog werk op een atelier mochten uitgeven en geen 
gebruik meer mochten maken van thuisarbeid. Deze resolutie was gebaseerd op eerdere afspraken, 
gemaakt in de Arbitration Board die was opgericht na de grote staking van 1890. De medewerker van 
Der Arbey'ter Fraynddie het verslag van de bijeenkomst in augustus 1907 schreef, hielp de lezers eraan 
herinneren dat de Executieve van de NUBSO destijds had ingestemd met de instelling van deze 
Arbitration Board.10 Toen in maart 1908 daadwerkelijk een staking uitbrak omdat de bazen zich niet 
aan het ultimatum hielden, was een van de initiatiefnemers de Londense afdeling van de NUBSO die 
daarmee de joodse schoenmakers bijviel. 

In de eerste week namen negentien ateliers met samen meer dan 1000 arbeiders aan de staking deel. 
Uit het verdere verloop van de staking blijkt dat van te voren geen sprake was geweest van goed overleg, 
noch van pogingen om alle joodse schoenmakers voor een en hetzelfde doel te laten staken. Een pas 
gevormde joodse, syndicalistische schoenen- en laarzenmakersbond ging zich mengen in de staking en 
vroeg niet alleen om het afschaffen van thuisarbeid maar tegelijk ook om meer loon. De bestuurders 
van de Londense NUBSO afdeling waren woedend over deze gang van zaken en distantieerden zich 
volledig van de acties van de nieuw gevormde schoenmakersbond.'3 De eerste bres in het stakingsfront 
was geslagen. Een tweede scheuring ontstond toen half april de onafhankelijke joodse Upper Machinists' 
Union een eigen staking begon, met eigen eisen. 14 De staking liep uit in een mislukking en het NUBSO 
bestuur begon eind 1908 als vanouds klachten te uiten over de joodse immigranten, en meldde dat 
vooral zij zich niet aan de afspraken hielden en weer werk mee naar huis namen. 
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Het aantal joodse arbeidets in de Londense schoenenindustrie was inmiddels sterk afgenomen door 
de steeds verdergaande mechanisering van de afwerking van schoenen. Volgens de volkstelling van 1911 
werkten in dat jaar in het East End iets minder dan 2000 Oosteuropese (lees joodse) mannen en slechts 
74 Oosteuropese vrouwen in de schoenenindustrie. Het aantal ateliers in het East End waar schoenen 
werden geproduceerd was teruggelopen tot 149, terwijl er 1300 kleermakersateliers waren in deze wijk. 
In 1886 was dit aantal nog ongeveer gelijk geweest.16 Gewone schoenen werden vrijwel alleen nog in 
de grote fabrieken in de provincie gefabriceerd. Alleen luxe maatschoenen en pantoffels werden nog in 
kleine ateliers gemaakt en in deze laatstgenoemde sector vonden joodse arbeiders nog enig emplooi. 
Geruime tijd bestond een onafhankelijke London Jewish Slipper Makers' Union, tot deze in 1912 met 
de NUBSO fuseerde.17 Van samenwerking op enige schaal tussen de joodse schoenmakersbonden en 
de algemene bond in de schoenenindustrie is in London niet of nauwelijks sprake geweest. 

De verhouding tussen de joods afdelingen en de AST wordt op de proef gesteld 

In 1904 had een groot deel van de bestaande joodse kleermakersbonden zich bij de AST gevoegd. De 
eerste grote test die dit samenwerkingsverband tussen de joodse bonden en de AST moest ondergaan, 
vond plaats in juni 1906 toen een grote staking in de Londense kledingindustrie uitbrak. 

Op 8 juni 1906 besloot een aantal joodse kleermakers van een atelier na een uitsluiting van een 
aantal collega's tot staking over te gaan. De staking breidde zich uit en op 10 juni vond een grote 
bijeenkomst plaats waar de volgende stakingseisen geformuleerd werden: alleen vakbondsleden mochten 
worden aangenomen en per atelier moest een 'shop steward' worden aangesteld. Deze voorman was 
tegelijk vertegenwoordiger van de bond en moest zorgdragen voor de naleving van de bondsregels. 
Verder moest het stukloon vervangen worden door dagloon; de werkdag moest van 8 tot 8 duren, met 
een uur pauze voor het avondmaal en een half uur theepauze; het werk moest in de stille tijd eerlijk 
verdeeld worden onder de arbeiders; bij ontslag moest een opzegtermijn van een week gelden; en er 
moest sprake zijn van een 'menselijke behandeling' in de ateliers.18 Na enige dagen had de staking zich 
uitgebreid over 25 ateliers. 

Toen de joodse stakers bij 'hun' East End branch aanklopten voor hulp, werd deze geweigerd. De 
East End branch, noch de Londense Executieve kon zonder toestemming van de Executieve uit 
Manchester een staking goedkeuren of steunen en deze Executieve was, zoals zo vaak, tegen de staking 
en verklaarde deze 'illegaal'. Het aantal stakers was inmiddels gegroeid tot 10 à 15.000" en de Master 
Tailors Improvement Organisation (MTIO), de werkgeversorganisatie, besloot tot een tegenactie over te 
gaan. Ze sloot alle stakers uit en formuleerde een aantal voorwaarden waaronder de stakers weer aan het 
werk konden gaan. Deze voorwaarden vormden een slap aftreksel van de lijst met stakingseisen. De 
arbeidstijd werd iets verkort en de week opzegtermijn zou worden gerespecteerd, maar aan de eisen om 
alleen vakbondsleden aan te nemen en een shop steward aan te stellen, werd niet tegemoet gekomen. 
Verder besloten de werkgevers tijdens deze vergadering dat ze niet bereid waren te onderhandelen met 
de vertegenwoordigers van de joodse stakers. 'We further resolve to make any settlement or enter into 
negotiations with our employees in a body, unless they are represented by properly recognized English 
Trade Union leaders'.21 Alleen leden van de Executieve van de AST behoorden tot de groep 
uitverkorenen waar de bazen mee wilden spreken, en zij gingen dan ook in onderhandeling om de 
uitsluiting op te lossen, ook al hadden ze de staking officieel niet goedgekeurd. 

De overeenkomst die op 22 juni tussen de AST Executieve en de MTIO werd gesloten, komt op het 
eerste gezicht aardig tegemoet aan de stakingseisen: er zou gewerkt worden van acht uur 's morgens tot 
acht uur 's avonds en de werkdag zou zo teruggebracht worden tot twaalf uur; de arbeiders zouden een 
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uur voor de lunch en een halfuur voor thee krijgen; alleen bondsleden zouden worden aangenomen, 
terwijl arbeiders alleen bij MTIO bazen zouden gaan werken. Het stukloon zou omgezet worden in 
uurloon en de week opzegtermijn zou worden gerespecteerd.23 

Toch heerste er bij de joodse leden van de East End branches onvrede over de uitkomst van de 
staking. Ten eerste waren zij bewust buiten de onderhandelingen gehouden, terwijl ze toch volwaardig, 
immers contributie betalend, bondslid waren. Omdat de staking door de AST niet erkend was kregen 
de stakers tijdens de staking geen ondersteuning. Achteraf besloot de AST de stakers samen £ 1000,-
te geven als genoegdoening voor de schade geleden tijdens de uitsluiting. (Een aantal joodse arbeiders 
kreeg overigens zijn of haar baan niet meer terug na de staking). Ook dit vonden de joodse stakers geen 
eerlijke behandeling. Maar de belangrijkste grief was principieel: de joodse stakers zagen de staking als 
middel om via de shop steward de onderaannemer uit te schakelen en direct met de opdrachtgever te 
kunnen onderhandelen. 

Een shop steward kwam er niet, wel mocht er per atelier iemand worden aangesteld die de 
bondscontributie inde. Deze mocht zich echter niet bemoeien met de manier waarop een atelier gerund 
werd. In plaats daarvan werd een Arbitration Board ingesteld, die geheel uit werkgevers bestond. Bij een 
conflict zou deze Arbitration Board de laatste stem hebben.24 De joodse stakers hadden bezwaren tegen 
de manier waarop deze Board tot stand was gekomen maar vooral tegen het karakter ervan. De instelling 
van de Board moest er voor zorgen dat de joodse arbeiders in geval van conflicten in onderhandeling 
gingen met hun directe baas, de door hen zo verafschuwde onderaannemer, terwijl zij in onderhandeling 
wilden treden met hun uiteindelijke werkgever, de 'echte' opdrachtgever, om op die manier de rol van 
de onderaannemer terug te dringen en hem uit te schakelen.25 Zonder vaste loonafspraken had het 
instellen van een Arbitration Board geen enkele zin: de onderaannemers zouden onderling een zo laag 
mogelijk loon bepalen en de arbeiders hadden geen enkele vorm van inspraak op binnen proces, aldus 
de joodse vakbondsleiders.26 

De evaluatie van een mislukte fusie 

Teleurgesteld verlieten vele joodse leden de AST, nadat ze tot de conclusie gekomen waren dat deze 
bond andere doelstellingen koesterde dan zij. Van de 2078 joodse East End leden uit 1905 waren er in 
1907 nog maar 387 over en in 1908 zelfs nog maar 105.27 De joodse leden die de AST takken verlieten 
vormden samen de London (Jewish) Taibrs' Trade Union. Alleen een deel van de Mantle Makers branch 
bleef met de AST verbonden, deze noemde zich zelf vanaf 1910 niet langer branch maar International 
Mande Makers' Union. Het overgrote deel van de joodse mantelmakers verliet de AST en vormde de 
London Ladies' Tailors' Trade Union, de bond die tot 1938 onafhankelijk zou blijven. 

In het jaarverslag van de AST, dat weinig aandacht had besteed aan de oprichting van de joodse 
afdelingen, werd naar aanleiding van deze afscheiding zuur opgemerkt: het grote verlies aan leden is voor 
een groot deel te danken aan de afscheiding van de joodse afdelingen.28 

Voor de joodse bonden was het voordeel van de steun van een grote, goed georganiseerde bond maar 
zeer beperkt als deze bond de joodse leden niet steunde bij zijn acties. De toeschietelijke houding van 
de Londense afdeling van de AST was een mooi gebaar, maar ook een loos gebaar als deze afdeling niet 
onafhankelijk van de Executieve in Manchester de joodse arbeiders kon steunen. De leden van de 
verschillende joodse afdelingen hadden contributie betaald en voor deze contributie kregen ze weinig 
terug vonden ze. 

De joodse East Enders hadden de AST nog niet verlaten of de leiders van deze bond begonnen zich 
negatief over de joodse immigranten uit te laten. Daly, de District Organising Secretary van de AST zei 
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naar aanleiding van de uittreding van de joodse leden: 'The Amalgamated Society of Tailors could do 
without them. They [d.w.z. de AST k.h.] were not like an independent Union, here to-day and gone 
to-morrow. Let them not rely on self styled leaders who were not even capable of leading babies.'29 Na 
wat problemen tussen een functionaris van de Engelse PTT en de joodse uniform-makers- afdeling van 
de AST die bedrijfskleding voor de PTT produceerden betuigde dezelfde Daly zijn spijt over het feit dat 
de uniform afdeling geheel in handen was van joden.30 

Het keurige blad van de Anglo-Jewry, The Jewish Chronicle, dat te allen tijde gematigdheid, 
aanpassing en assimilatie predikte en dat zich een groot voorstander had betoond van de samenwerking 
tussen de 'wilde' joodse bonden die te lijden hadden van 'misdirected independence' en 'wasteful 
indepenence' en de rustige AST met zijn 'prestige of organised power'31 begon zo zijn vraagtekens te 
plaatsen bij het nut van de samenwerking met de AST. Over het gedrag van Daly, werd opgemerkt: 'this 
time he has really let the cat completely out of the bag'.32 Het blad noemde Daly's opmerkingen een 
belediging 'not calculated to foster friendly relations'.33 Overigens was Daly niet de enige AST 
bestuurder die zich in dergelijke bewoordingen uitliet, ook de General Secretary Rowlerson merkte op 
'if Jewish members are not happy they should leave the AST - it will survive'.3 

The Jewish Chronicle evalueerde de samenwerking tussen de joodse kleermakers en de AST aldus: 
'The quick temperament of the Jewish workers accustomed to idependent action, might have been 
recognised by the Executive of the Amalgamated Society. A few concessions and slight encouragement 
would have been sufficient to maintain the enthousiasm and even quicken it. Instead of this, rigorous 
discipline was aggravated by a certain measure of haughty disregard for the claims and the demands of 
the Jewish branches at headquarters.'35 De joodse arbeiders hadden gehoopt dat ze, wanneer ze eenmaal 
voldoende leden hadden in de verschillende afdelingen, kleine veranderingen zouden kunnen 
doorvoeren, waardoor beter gereageerd kon worden op de lokale omstandigheden, maar dat was een idee 
fixe geweest, aldus The Jewish Chronicle. Met instemming beschreef het blad de voorstellen voor 
reorganisatie die de achtergebleven joodse leden van de AST. Zo eisten zij dat ze direct met de 
Executieve zouden kunnen communiceren; dat alle brieven van afdelingssecretarissen binnen vier dagen 
beantwoord zouden worden; dat een looneis onmiddellijk en onvoorwaardelijk door het hoofdkwartier 
gesteund zou worden; dat wanneer een bepaald verzoek geweigerd werd, er duidelijke redenen voor deze 
weigering werd aangegeven; dat alles gedaan zou worden om het subcontracting af te schaffen.3 Uit het 
feit dat de AST nooit op deze voorstellen heeft gereageerd kan afgeleid worden dat de bond niets voelde 
voor deze 'reorganisatie' en niet bereid was deze prijs te betalen voor de joodse aanhang. De 
samenwerking tussen de joodse arbeiders en de AST was daarmee voorlopig van de baan, ook al deed 
DerArbeyter Fraynd, onder leiding van verzoener Rocker zijn best om aaneensluiting te bevorderen, ook 
na de bovengenoemde conflicten.37 

De samenwerking krijgt hulp van bovenaf 

In 1906 werd de Trade Disputes Act aangenomen, de wet die onder andere bepaalde dat de vakbonden 
niet langer verantwoordelijk konden worden gesteld voor eventuele schade aan bedrijven, veroorzaakt 
door stakingen. Voor de joodse bonden verdween de noodzaak om samen te werken hiermee deels, 
omdat het nu iets eenvoudiger was om (financieel) onafhankelijk te zijn en acties te voeren. De meeste 
maatregelen die de overheid in deze periode nam om de industriële relaties te reguleren, werkten echter 
de samenwerking tussen bonden onderling, en ook tussen joodse en algemene bonden direct of indirect 
in de hand. Een aantal van deze maatregelen was er op gericht een einde te maken aan de misstanden 
van het sweating system. 

-237-



Terwijl de joodse arbeiders in 1906 staakten voor de afschaffing van het subcontracting system, was 
er tegelijkertijd in Londen een grote tentoonstelling over het sweating system te zien. Deze Sweated 
Industry Exhibition was georganiseerd op instigatie van de Women's Trade Union League en de Women's 
Industrial Council, die hierbij (financiële) hulp kregen van de liberale krant Daily News.3S De 
tentoonstelling, bedoeld om overheidsingrijpen te stimuleren, liet zien onder welke omstandigheden 
thuiswerkers en werksters opereerden. In brede kring wekte het tentoongestelde beroering en er werd 
een National Anti-Sweating League opgericht, die was samengesteld uit vooraanstaande leden, waaronder 
een aantal parlementariërs. De League gaf brochures uit over het sweating system, lobbyde bij politici 
voor de invoering van het minimumloon, en organiseerde een grote conferentie over dit thema. Een van 
de gevolgen van de activiteiten van de League was de installering van -alweer- een parlementaire 
enquêtecommissie die onderzoek moest doen naar thuiswerk. De conclusie van dit onderzoek luidde dat 
het noodzakelijk was om het thuiswerk te reguleren door vaste voorschriften te stellen aan de 
werkruimte. Er moest gezorgd worden voor goed sanitair, goede hygiëne en voldoende ventilatie. 
Daarnaast adviseerde de enquêtecommissie ook het maximaal aantal te werken uren per dag vast te 
stellen en bovenal een minimumloon te bepalen.39 Uit deze conclusie kwam in 1909 de Trade Boards 
Act voort. 

In navolging van deze wet werden zogenaamde trade boards opgericht, die een minimumuurloon 
bepaalden voor arbeiders binnen bepaalde industrieën. Een trade board werd samengesteld uit evenveel 
vertegenwoordigers van de werkgevers als van de werknemers, plus een aantal 'toegevoegde' leden. Zowel 
de werkgevers als de werknemers wezen potentiële kandidaten aan, het Ministerie van handel koos de 
leden uit. Het kwam er op neer dat vooral personen uit vertegenwoordigende organisaties gekozen 
werden om toe te treden tot een trade board, maar een vaste regel was dat niet. Het lag voor de hand 
om de vertegenwoordigers van de arbeiders te kiezen uit de verschillende bondsbesturen, en in de 
praktijk gebeurde dat ook, maar omdat dit niet vast lag en zeker niet van begin af aan een uitgemaakte 
zaak was, waren veel vakbondsmensen aanvankelijk erg tegen de Trade Boards Act. In hun ogen 
vormden de trade boards concurrenten van de bonden. Zonder contributie te betalen konden arbeiders 
via de trade boards ook een minimumloon krijgen. Over de instelling van een algemeen geldend 
minimumloon waren de meeste bondsbestuurders ook niet erg te spreken, de werkgevers zouden immers 
dit minimum als maximum laten gelden en zo zou elke hoop op een loon dat boven het minimum lag, 
ijdel zijn. Toen bleek dat de bondsbestuurders ruimschoots vertegenwoordigd waren in de trade boards, 
veranderde de houding van de bonden enigszins. 

Er kwam ook een trade board tot stand in de confectie-industrie en in de 'whole sale bespoke' 
kledingfabricage. (Whole sale staat voor de fabricage van maatkleding die door groothandelaren 
verhandeld werd). De wet liet de 'retail bespoke' kleermakerij (dat wil zeggen de 'ouderwetse' 
maatkleding die in kleine winkels verkocht werd) vooralsnog buiten beschouwing, evenals de fabricage 
van dameskleding, overhemden, jurken, en mantels.40 Een groot deel van de kledingindustrie, en vooral 
het deel van de kledingindustrie waar veel joodse arbeiders werkten, viel zo voorlopig nog buiten de 
wetgeving, maar de wet zou toch al vrij snel ook de organisatie van de joodse arbeiders gaan beïnvloeden. 

Elke afdeling binnen de whole sale industrie moest vertegenwoordigd zijn in de trade board en 
hoewel de wet al in 1909 was aangenomen, duurde het door de ingewikkelde arbeidsverhoudingen 
binnen de industrie, tot eind 1910 voor de eerste trade board was samengesteld. In 1912 was deze trade 
board zover dat een minimum uurloon vastgesteld kon worden, en dit loon werd vervolgens pas in 1913 
wettelijk verplicht gesteld. De arbeiders op wie de wet op het minimumloon daadwerkelijk betrekking 
had gingen er (als ze al niet meer dan het minimumloon verdienden, zoals bij een flink aantal joodse 
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arbeiders het geval was) inderdaad in loon op vooruit. Vooral vrouwen profiteerden van de invoering 
van het minimumloon, dat vrijwel altijd hoger was dan het loon dat ze tot dan toe verdienden.41 

Naast hoger loon bracht de Trade Boards Act ook andere voordelen. Bedoeld of onbedoeld stimuleerde 
de Trade Boards Act namelijk de organisatie van de arbeiders. Om vertegenwoordigd te zijn in de trade 
boards moesten de arbeiders op een of andere manier georganiseerd zijn en dit leidde er toe dat meer 
arbeiders zich bij bonden aansloten. Vooral het aantal vrouwelijke bondsleden nam sterk toe, omdat 
vrouwen nu ook genoeg verdienden om de contributie te kunnen betalen. Een ander gevolg van de wet 
was het feit dat de bonden, om zo sterk mogelijk te zijn binnen de trade boards, meer geneigd waren 
zich aaneen te sluiten. 2 

In Der Arbeyter Fraynd werd aanvankelijk zeer negatief over de Trade Boards Act geschreven.43 Het 
anarchistische blad zag geen heil in parlementaire of juridische oplossingen voor het probleem van de 
joodse arbeiders en in de trade boards zag het blad alleen concurrenten van de bonden. Tegelijkertijd 
kan echter uit de discussies in de rubriek 'oys di yidishe arbaytervelt' worden afgeleid dat de besturen 
van de joodse kleermakersbonden naar aanleiding van de Trade Boards Act meer dan ooit nadachten 
over de keuze tussen onafhankelijkheid en aansluiting bij een algemene bond. Onverstoorbaar bleef Der 
Arbeyter Fraynd redactie zelf partij kiezen voor aansluiting bij de AST. 

De leden van de joodse afdelingen die na de scheuring bij de AST waren gebleven, volhardden in 
hun pogingen bestuurlijke hervormingen binnen de bond door te voeren, maar ze kregen niets voor 
elkaar. Deze starheid erkende Der Arbeyter Fraynd, en 'a bisl antisemitizm hot oykh nit gefeit' moest de 
redactie toegeven, maar aansluiting bij de Engelse bond bleef toch de beste remedie. In een groot 
hoofdredactioneel artikel betreurde Rocker het feit dat zoveel joodse leden de AST hadden verlaten. 'Een 
aantal mensen zegt: de AST is antisemitisch en van nu af aan blijven we onafhankelijk. Wat wil dat 
zeggen, van nu af aan? Tot volgende week zaterdag!'45 Hij zette uiteen dat hij een groot voorstander was 
van het anarcho-syndicalisme en dat hij er geen bezwaar tegen zou hebben als joodse arbeiders zich 
onafhankelijk van de Engelse arbeiders zouden organiseren om hun doel - de sociale revolutie - te 
bereiken. Het probleem was echter dat de onafhankelijke bonden nauwelijks leden hadden en daarom 
in de praktijk niet erg revolutionair waren. 'Een bond kan revolutionaire principes hebben, maar als hij 
er maar drie man een een paardekop lid van is, wordt hij uitgelachen', besloot de voor een revolutionair 
behoorlijk praktisch ingestelde Rocker. 6 

Hoewel het in de artikelen nergens expliciet vermeld wordt, hing de 'fusiedrang' van de bonden in 
deze periode sterk samen met de ontwikkeling van de Trade Boards Act. Toen deze was aangenomen 
werd in januari 1910 een organisatie comité van alle nog overgebleven joodse leden binnen de AST 
opgericht.47 Een aantal joodse kleermakersbonden die nu juist niets met de AST te maken wilden 
hebben, hadden zich ook samengevoegd onder de naam International Tailors' and Tailoresses' Union en 
gingen in 1910 een fusie aan met de London Society of Tailors and Tailoresses, de bond onder leiding van 
James MacDonald die was ontstaan uit afscheiding van de West End branch van de AST.48 In het artikel 
in Der Arbeyter Fraynd waarin deze fusie werd aangekondigd, merkte een vertegenwoordiger van de 
London Society of Tailors and Tailoresses op, dat de bond geen genoegen zou nemen met de trade board 
als de vertegenwoordigers van de arbeiders niet gekozen zouden zijn uit de kring van vakbondsmensen. 
Samenwerking en vertegenwoordiging in de trade boards werden dus wel degelijk met elkaar in verband 
gebracht. Zoals al is opgemerkt was deze bondsvertegenwoordiging geen regel, maar in de praktijk waren 
de meeste vertegenwoordigers van de arbeiders binnen de trade boards wel op een of andere manier 
verbonden met een arbeidersorganisatie. In de eerste trade board waren afgevaardigden van diverse 
kleermakersbonden uit Leeds gekozen, terwijl Lewis Lyons als afgevaardigde van de in 1896 opgerichte 
joodse Military and Uniform Tailors, Machinists, Pressers and Tailoresses' Trade Union uit Londen optrad. 
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Daarnaast vertegenwoordigden afgevaardigden van de Women's Trade Union League de vrouwelijke 
arbeiders, terwijl ook een lid van het Anti-Sweating Committee in de eerste trade board zat.49 Vooralsnog 
kregen nog maar weinig joodse arbeiders daadwerkelijk een hoger loon kregen door de Trade Boards 
Act, wel had deze wet een duidelijke ontwikkeling in de richting van samenwerking gestimuleerd. 

Tot slot 

De moeizame samenwerking tussen de joodse schoenmakers en hun bonden en de Engelse 
schoenmakers en hun bond kwam in de periode tot 1914 niet meer uit zijn impasse. De samenwerking 
tussen de joodse en de Engelse kleermakersbonden bleef ook moeizaam. Ook al was de fusie tussen beide 
groepen in 1904 uit welbegrepen eigenbelang tot stand gekomen, toch stonden de 'wilde' joodse bonden 
en de starre Executieve van de AST nog te ver uit elkaar om goed samen te kunnen werken. Onder druk 
van de Trades Board Act wet kwam de samenwerking wel tot stand, echter niet met de AST maar met 
de London Society of Tailors and Tailoresses. 

Deze samenwerking kan de gedachte doen postvatten dat de joodse arbeiders inmiddels hun positie 
in de maatschappij hadden gevonden en als zodanig geaccepteerd waren. Dit beeld komt echter niet 
overeen met de werkelijkheid. In de jaren 1910-1911 werd door een aantal kwesties duidelijk dat de 
positie van joodse immigranten binnen de Engelse maatschappij nog steeds aan discussie onderhevig 
was. 
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13. Integratie op de proef gesteld en geconsolideerd 

'The strike was not one of any class or creed, but arose because the conditions under which tailoring is 
carried on require complete reformation', ' 

In de laatste paar jaar voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog begon een daadwerkelijke 
integratie van de joodse arbeiders op gang te komen. Er kwam een steeds verdergaande en steeds meer 
structurele samenwerking op gang tussen de joodse en de Engelse arbeidersbeweging. Joodse arbeiders 
gingen zich bovendien steeds meer Engels voelen en begonnen aan deze status rechten te ontlenen. Toen 
hun positie in de maatschappij in 1910-1911 plotseling minder onaantastbaar bleek dan gedacht, 
vochten de joodse arbeiders voor hun rechten en wonnen. 

Tijdelijke terugval: 1910-1911 

In december 1910 werd een overval gepleegd op een juwelierszaak in de Houndsditchstreet in het East 
End. De politie werd gealarmeerd en er ontstond een schietpartij tussen de overvallers en de politie, 
waarbij aan beide zijden een dode en diverse gewonden vielen. De overvallers bleken bij nader onderzoek 
Russen te zijn en in het huis van een van hen werden nummers van Der Arbeyter Frayndaangetroffen. 
Vanaf dat moment werden de overvallers bestempeld als 'Russisch-joodse anarchisten'. Het voorval werd 
in de pers breed uitgemeten, en in sommige van deze artikelen werden de grieven die men tegen 
anarchisten had, gekoppeld aan bezwaren tegen de aanwezigheid van 'politieke vluchtelingen', 
vreemdelingen in het algemeen en 'alien criminals' in het bijzonder.2 De 'anti-alien' stemming, die in 
1905 na de aanname van de vreemdelingenwet enigszins was geluwd, laaide weer op. Vooral toen de 
'Houndsditchmurders' in januari 1911 nog een vervolg kregen. 

Een hospita in de Sidneystreet in het East End had de kamerbewoners die zojuist bij haar 
ingetrokken waren, herkend als de vermeende 'Houndsditch' criminelen van de opsporingsafFiches. Ze 
alarmeerde de politie die met behulp van het leger (!) en onder toeziend oog van Churchill zelf het pand 
in de Sidneystreet belegerden. Opnieuw brak een schietpartij uit, en uiteindelijk eindigde het indicent 
met een brand in het pand van de hospita. Bij deze brand kwamen twee verdachten om, alleen de 
hoofdverdachte die 'Peter the Painter' werd genoemd door de politie en de pers, bleef spoorloos en ging 
tot de mythes van het East End behoren, samen met illustere voorgangers als Jack the Ripper. 

Niet alleen in de (boulevard)pers kregen beide affaires veel aandacht, ook in het parlement werd over 
deze kwesties gedebatteerd en er gingen stemmen op om de vreemdelingenwet te verscherpen. Churchill 
(de man die zich altijd verzet had tegen de wet van 1905) stelde een wetswijziging voor, die immigranten 
verplichtte zich met regelmaat te laten registreren en die het bovendien makkelijker maakte 
vreemdelingen die beschuldigd (dus nog niet schuldig bevonden) werden van een misdrijf, het land uit 
te zetten.3 Het conservatieve parlementslid E.A. Goulding had een wetswijziging ingediend die nog veel 
ingrijpender was, maar beide wetsvoorstellen werden weggestemd door een liberale meerderheid. 

De joodse stem in de politiek 

Ondanks het feit dat de wetsvoorstellen niet aangenomen werden, zorgden ze voor veel beroering onder 
de (meest ongenaturaliseerde) immigranten die het gevoel hadden dat ze nu 'zomaar' het land uitgezet 
konden worden. Der Arbeyter Fraynd publiceerde een verontwaardigd stuk over 'dos naye 
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fremdengezets'.4 Deze protesten tegen de wetsvoorstellen leidden tot de oprichting van de Aliens Defence 
Committee (ADC) die als doel had immigranten te beschermen tegen 'onrechtvaardige aanvallen' en hen 
zoveel mogelijk informatie te bieden, zodat aanvaringen met justitie en misverstanden over de gebruiken 
van het land voorkomen konden worden.5 De ADC was een organisatie van joodse immigranten, die 
zich bewust in eigen kring organiseerden. 

Bij de ADC, waarin de joodse sociaal-democraat Morris Meyer een belangrijke rol speelde, sloten 
zich steeds meer organisaties aan. In juni 1911 waren maar liefst 35 organisaties vertegenwoordigd in 
de ADC, waaronder onderlinge hulporganisaties, vakbonden en politieke organisaties. De ADC 
organiseerde openbare bijeenkomsten, schreef een memorandum naar vijf MP's, en sprak met een 
comité van de in 1906 opgerichte Labour Party over de vreemdelingenwet.6 Uit de Labour 
Representation Committee, waar zich steeds meer grote en welvarende bonden bij aan hadden gesloten, 
was een parlementair fonds opgericht, waarvan onafhankelijke Labour parlementsleden betaald konden 
worden (het werk van M.P.'s was onbetaald). De kandidaten die op deze manier (weliswaar met steun 
van de Liberalen) een aantal zetels wonnen bij de parlementsverkiezingen van 1906, besloten een 
onafhankelijke Labour Party te vormen. 

Bij deze Labour Party klopte de ADC aan om de voorstellen voor de nieuwe vreemdelingenwet 
ongedaan te krijgen. De parlementaire successen van de Labour Party waren tot 1914 evenwel niet al 
te groot en veel kon de partij voor de joodse immigranten niet doen. Wel is het tekenend voor de 
inmiddels meer geïntegreerde positie van de joodse arbeiders dat ze rechtstreeks bij een Engelse politieke 
arbeiderspartij aanklopten om hun belangen te behartigen. Via Der Yidisher Zhurnal maakte de ADC 
zijn acties aan de joodse immigranten bekend. Met het wegebben van de angst voor 'criminal aliens' en 
het wegstemmen van de wetsvoorstellen verdween ook de ADC, maar de basis was gelegd voor een 
actieve deelname van joodse immigranten aan de Engelse politiek. 

De wetsvoorstellen maakten extra duidelijk hoe Engeland een onderscheid maakte tussen 'Engelsen' en 
'vreemdelingen'.7 Dit kwam nog meer naar voren toen in april 1911 de National Insurance Bill van 
Lloyd George in het Lagerhuis besproken werd. Dit wetsvoorstel bepaalde dat werknemers een 
ziekenfondsverzekering af konden sluiten die hen recht gaf op gratis behandeling door een arts, gratis 
verblijf in een sanatorium wanneer de verzekerde aan TBC leed, en een uitkering wanneer door ziekte 
of invaliditeit niet gewerkt kon worden. Het systeem werd bekostigd door werkgevers, werknemers en 
de staat samen. Werknemers, die lid waren van een friendly society die erkend werd als 'approved 
society' konden bij hun vereniging het werknemersdeel van de premie storten. In geval van ziekte of 
invaliditeit kreeg de verzekerde een behandeling en of een uitkering die deels werd betaald uit zijn eigen 
reserves bij de vereniging, (vier penny). Zijn werkgever voegde daar drie penny aan toe en de staat legde 
twee penny bij. Niet genaturaliseerde vreemdelingen konden volgens dit wetsvoorstel geen lid konden 
worden van een 'approved society', en kregen het deel van de staat niet, hoewel ze wel, net als ieder 
ander, belasting en premie betaalden. Joodse arbeiders konden wel in aanmerking komen voor een 
uitkering van hun eigen reserves en het werkgeversdeel, maar ze moesten dan hun eigen bijdrage storten 
in een speciaal fonds dat het postkantoor voor ze beheerde. 

De joodse friendly societies zouden door dit wetsvoorstel hun functie als benefit society verliezen en 
daarmee ook hun leden. Wie van een karig loon moest leven, betaalde niet twee keer contributie of 
premie. De protesten van joodse zijde tegen de uitsluiting van joodse immigranten van de verzekering 
waren groot, en kwamen vooral van de kant van deze friendly societies. Hiervan bestonden er maar liefst 
driehonderd in Londen, met samen een ledental van circa 39.000 mensen en een geschat vermogen van 
£ 80.000 tot £ 100.000.8 Door zich gezamenlijk te richten tot de ministers van binnenlandse zaken en 
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financiën, hoopten de bestuurders van de joodse friendly societies, die schatten dat hun gezamenlijk 
lidmaatschap voor tweederde uit joodse immigranten bestond, tot een samenwerkingsverband te komen. 
Dit samenwerkingsverband zou dan als 'approved society' erkend moeten worden, waardoor ook 
vreemdelingen lid konden worden van een een dergelijke vereniging en een uitkering konden krijgen.9 

Na lang soebatten gaf Lloyd George toe, de joodse friendly societies werden geaccepteerd als 'approved 
society' en daarmee was het voortbestaan van de joodse friendly societies gewaarborgd. De twee penny 
van de staat kregen de joodse immigranten echter vooralsnog niet.10 Uiteindelijk werd bepaald dat een 
joodse immigrant die langer dan vijfjaar in Engeland verbleef en zich voor een bepaalde datum had 
aangesloten bij zen. friendly society die goedgekeurd was door de Engelse regering, recht had op een even 
grote uitkering als een geboren Engelsman. De lobby van de joodse friendly societies had het voor elkaar 
gekregen dat de discriminerende maatregelen uit de National Insurance Bill verdwenen. De 'joodse stem 
in de politiek' of beter 'de joodse stemmen in de politiek' begonnen duidelijk waarneembaar te worden 
en er werd zelfs naar geluisterd in het parlement. 

Deze overwinning daargelaten, vormden de jaren 1910-1911 voor de joodse arbeidersbeweging geen 
vrolijke periode. Door de 'Houndsditch murders' en de 'Sidneystreet affaire' hadden de joodse 
anarchisten een flinke knauw opgelopen. Hun Club in de Jubilee street was verdacht, werd doorzocht 
en overhoop gehaald en het animo om er te komen nam af. De joodse immigranten waren bang om als 
'ongewenste vreemdeling die zich schuldig maakt aan politieke misdrijven' het land uit te worden gezet. 
Pas in 1912 krabbelde de joodse arbeidersbeweging weer uit het dal. De grote staking in de 
kledingindustrie die in dat jaar uitbrak, vormde het hoogtepunt in de ontwikkeling van de joodse 
arbeidersbeweging in deze periode. 

De ultieme samenwerking: de staking in de kledingindustrie in 1912 

De jaren vlak voor de Eerste Wereldoorlog worden in de geschiedenis van de Engelse arbeidersbeweging 
wel aangeduid als een periode van 'labour unrest'. Grote stakingen in de mijnen, de havens en bij de 
spoorwegen trokken de aandacht van zowel de Britse regering als het Britse volk. Ook in de Londense 
kledingindustrie brak in deze periode een staking uit. In april 1912 eiste de London Society of Tailors and 
Tailoresses van de bazen uit de West End kledingindustrie loonsverhoging en betere 
arbeidsomstandigheden. De bazen kwamen aan deze eisen niet tegemoet en op 1 mei brak een staking 
uit in West End. Op 2 mei staakten 7000 tot 8000 kleermakers, niet alleen leden van de London Society 
of Tailors and Tailoresses, maar ook leden van de AST die besloten hadden aan de staking deel te nemen 
ofschoon de Executieve van deze bond, zoals altijd, tegen de staking was en dus ook geen stakingsgeld 
uitkeerde." 

Binnen een week hadden de joodse kleermakers in het East End, onder leiding van de secretaris van 
de London Ladies' Tailors' Union11, I. Kaplan en Rudolph Rocker, besloten om deel te nemen aan de 
staking. Volgens Rocker waren de belangrijkste beweegredenen om aan de staking deel te nemen: laten 
zien dat joodse arbeiders solidair konden zijn en voorkomen dat in het East End stakingsbrekerswerk 
zou worden verricht.13 Tijdens een bijeenkomst in het East End hadden Kaplan en Rocker een menigte 
van 11.000 mensen toegesproken en gevraagd of ze bereid waren ook het werk neer te leggen, 'Als een 
man stonden de aanwezigen op en stemden vóór de staking', aldus Rocker. De Engelse kleermakers 
waren over deze beslissing zeer te spreken: 'Jewish Tailors Join the Strike' kopte de The Tailor and 
Cutter}5 Volgens dit vakblad van de kleermakers staakten zo'n 25 tot 30.000 joodse mannen en 
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vrouwen uit de East End kledingindustrie, een andere bron spreekt van 13.000, een schatting die 

waarschijnlijk realistischer is. 
Alle elementen voor de zoveelste mislukking van een gezamenlijke staking waren aanwezig. Weer 

voegden joodse stakers hun eigen eisen toe, die verder gingen dan die van hun Engelse collega's, weer 
weigerde de AST de stakers te steunen, en weer staakte een deel van de joodse stakers door toen hun 
Engelse collega's al genoegen hadden genomen met de uitslag en weer aan het werk waren gegaan. Toch 
ging het deze keer goed. 

De joodse kleermakers uit het East End steunden de stakingseisen van de London Society of Tailors 
and Tailoresses en voegden daar hun eigen eisen aan toe. Niet alleen werd om hoger loon en betere 
arbeidsvoorwaarden gevraagd, ook eisten de joodse kleermakers dat alleen bondsleden aangenomen 
zouden worden.17 Met deze extra stakingseisen bewezen de joodse kleermakers overigens niet alleen uit 
solidariteit te staken maar ook wel degelijk om hun eigen belangen te verdedigen. De West End en East 
End kleermakers hadden diverse gezamenlijke bijeenkomsten, onder andere in het Hyde park, en tijdens 
deze bijeenkomsten werd de samenwerking bejubeld. 'The strike was not one of any class or creed, but 
arose because the conditions under which tailoring is carried on require complete reformation', aldus 
een van de Engelse sprekers.18 De vertegenwoordiger van de London Ladies' Tailors' Union stelde 
'Although I am a Jew, I can see no barrier of creed or nationality in this strike, and if the masters think 
they are going to win by setting one against the other, they are very much mistaken.' 

De staking was strak georganiseerd, er bestond een groot stakingscomité dat was opgedeeld in 
verschillende subcomité's met ieder hun eigen taak op het gebied van onderhandelingen en 
fondsenwerving. Dat laatste was uiteraard een probleem omdat de London Society of Tailors and 
Tailoresses die op het moment dat de staking uitbrak ongeveer 2500 leden had20, niet over voldoende 
middelen bezat om elke staker te ondersteunen en de AST zijn stakende leden sowieso niet wilde 
steunen. De initiatiefnemer uit het East End, de London Ladies' Tailors' Union had bij het uitbreken van 
de staking niet meer dan 700 betalende leden en kon ook niet veel bijdragen. 

Net als in 1889 viel ook in 1912 de grote staking in de kledingindustrie samen met een staking van 
de dokwerkers, die in de haven grenzend aan het East End het werk hadden neergelegd. Net als in 1889 
steunden beide groepen arbeiders elkaar waar mogelijk. Joodse moeders vingen de kinderen van stakende 
dokwerkers op, terwijl de dokwerkers de stakende kleermakers financieel steunden. De LTC onder 
leiding van James MacDonald steunde de kleermakersstaking financieel, verschillende joodse bonden 
droegen hun steentje bij en de leden van de joodse bakkersbond en de joodse sigarettenmakersbond 
boden gratis hun producten aan. Er werden benefietvoorstellingen gegeven in het Jiddische theater en 
zo kon Rocker, die hoofd was van het financiële comité, iedere staker in de eerste week een kleine 
uitkering geven en bovendien de gezinnen van stakers in provisorische kantines eten en drinken 

aanbieden. 
De werkgeversorganisatie wist dat de stakers nauwelijks fondsen hadden en reageerden met een 

algemene uitsluiting voor de duur van drie weken. Vóór deze drie weken om waren zouden de stakers, 
door honger gedwongen, onder elke voorwaarde wel weer aan het werk willen, zo speculeerden de 
werkgevers. Na drie weken werd inderdaad een overeenkomst gesloten, maar de overeenkomst was in 
het voordeel van de stakers. De werkgevers, bang om hun handel in het 'busy season' te verliezen, gaven 
toe aan de eisen van de West End stakers. Zij en de East End stakers in de herenkledingindustrie gingen 
weer aan het werk, maar de arbeiders uit de East End dameskledingindustrie, die als geen ander wisten 
hoe vergankelijk de afspraken waren die gemaakt werden na een staking, handhaafden hun eis van de 
'closed shop'. Onder leiding van de London Ladies' Tailors' Union en de Mantle Makers Branch van de 
AST (die zieh de International Mantle Makers Union noemde) staakten de kleermakers uit de 

-244-



dameskledingindustrie nog enkele dagen door totdat ook hun eisen ingewilligd waren, inclusief de eis 
van de 'closed shop'. De staking was een succes voor de arbeiders geworden en vooral de beide 
mantelmakersbonden profiteerden van deze uitkomst. In de periode 1912-1914 steeg het aantal leden 
van de London Ladies' Tailors Trade Union van 700 tot 3000, terwijl de International Mantle Makers 
Union, die in 1911 maar 207 leden had, in in 1912 maar liefst 1127 leden telde.22 

Het succes van de staking is te verklaren uit de goede timing: midden in het busy season, maar ook 
midden in een periode van algemene 'labour unrest'. De staking werd goed geleid en er werd goed 
samengewerkt met andere stakende groepen, net als in 1889. Wat ook hielp was dat de West End en 
East End kledingfabricage steeds meer naar elkaar toegegroeid waren en dat de joodse kleermakers 
inmiddels ook meer 'verengelst' waren.23 Voor het eerst was er sprake van een werkelijke en succesvolle 
samenwerking tussen joodse en algemene bonden. Deze trend werd in 1915 met de oprichting van de 
United Garment Workers Union, een fusie van een aantal belangrijke joodse en algemene 
kleermakersbonden uit Londen, Leeds en Manchester, voortgezet. 
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Tot slot 

De wetten en de wetsvoorstellen uit 1911, die nog eens extra onderstreepten dat er een groot 
onderscheid was tussen wie 'vreemd' en wie 'eigen' was, hadden de joodse immigranten opnieuw het 
gevoel gegeven 'er niet bij te horen'. Deze (pogingen tot) uitsluiting van de joodse immigranten, leidden 
echter tot een sterkere politieke betrokkenheid van de immigranten bij de Engelse maatschappij. Ze 
waren inmiddels zover geïntegreerd dat ze meenden recht te hebben op een gelijke behandeling en ze 
protesteerden tegen het onrecht dat hen werd aangedaan. Uit deze sterkere betrokkenheid kwamen 
contacten voort met de Labour Party, de SDF en met haar latere opvolger de British Socialist Party. Deze 
contacten zouden na de Eerste Wereldoorlog uitgroeien tot hechte banden en een relatief grote rol van 
joodse arbeiders in de lokale Britse linkse arbeidersbeweging. 

Niet alleen de verbinding tussen de joodse politieke organisaties en de Engelse politieke tak van de 
arbeidersbeweging werd meer structureel, ook het contact tussen de joodse bonden en Engelse 
vakbeweging werd beter. Steeds meer kwamen joodse en algemene bonden elkaar tegen in 
overlegorganen en de 'fusietrend' zette zich hierdoor voort. 
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Overzicht van oprichting, opheffing en ledentallen van joodse (secties van) bonden 

Naam bond Jaar oprichting Jaar opheffing Ledental 

Kol ba'al-melokhe 1876 1876 44-300 
khaverim 

Jewish branch AST 1883 160(1883) 
31 (1884) 
15 (in 1888) 
268 (in 1889) 
21 (1891) 
32(1895) 

Jewish Tailors' 1886 1887 
Machinists Society 
(Montagu) 

London Tailors' 1886 1890 > gaat deels op in 80 (in 1888) 
Machinists' Society International Tailors' 
(Lyons) Machiners' and Samen met Tailors' and 

Pressers' Trade Union Pressers' Union 2000 
(olv Lyons) (1890) 

International 1887 300(1888) 
Journeymen Boot 
Finishers Society 

Hebrew Cabinet 1887 wordt in 1893 Hebrew 120(1887) 
Makers' Union branche van de 200(1888) 

algemene Alliance 225 (1891) 
Cabinet Makers' 
Association 

Cigarette Workers' and 1888 240 (1888) 
Tobacco Cutters' Union 

Tailors' and Pressers' > 1890 >gaat deels op in 
Union International Tailors' Samen met London 

Machiners' and Tailors' Machinists' 
Pressers' Trade Union Society 2000(1890) 
(olv Lyons) 

International Furriers' 1889 
Union 

United Capmakers' 1889 252(1891) 
Society 215(1895) 

247 



International Tailors' 
Machiners' and 
Pressers' Trade Union 
(olv Lyons) 

1890 87(1895) 

Independent Tailors' 
Machiners and Pressers' 
Trade Union 
(contra Lyons) 

1890? 250(1891) 
492 (1895) 

United Ladies' tailors' 
and Mantle Makers 
Trade Union 

1892 375 (1895) 
550(1897) 

Military and Uniform 
Tailors, Machinists 
Pressers and Tailoresses 
Union 

1896 

Fusie Independent en 
International 

1899 

Uniform and Military 
Tailors' Union 

? 380(1901) 

Jewish Branch Amalg. 
Tin Plate and Iron 
Workers Union 

> 

United Card Box 
Makers Association 

> 

Buttonhole Makers' 
Union 

? 

Jewish National Tailors' 
machinists and 
Pressers' Union 

1899 1902 507(1899) 
639 (1900) 
159 (1902) 

National Boot and Shoe 
Clickers, Pressmen and 
Machinists Union 

1899 1902 451 (1899) 
366(1901) 

International Boot and 
Shoe Workers Union 

1900 1200 (Jan. 1901) 
1700 (mei 1901) 

Upper Machinitsts' 
Union 

1900 

248 



Nieuwe Independent 
Tailors' Machiners and 
Pressers' Trade Union 

1901 150(1901) 

Independent 
Cabinetmakers Union 

1902 (?) 

West End Jewish 
branch AST 

1903 

Grootse deel van de 
leden verlaat de 
branches van de AST 
rond 1908 om samen de 
London (Jewish) 
Tailors' Trade Union te 
vormen. 

East End Jewish branch 
AST 

1904 

Grootse deel van de 
leden verlaat de 
branches van de AST 
rond 1908 om samen de 
London (Jewish) 
Tailors' Trade Union te 
vormen. 

Gezamenlijk ledental: 
(incl Mantle Makers 
branch AST) 

2078 (1905) 
387(1907) 
105 (1908) 

East End Tailoresses 
branch AST 

1904 

Grootse deel van de 
leden verlaat de 
branches van de AST 
rond 1908 om samen de 
London (Jewish) 
Tailors' Trade Union te 
vormen. 

Gezamenlijk ledental: 
(incl Mantle Makers 
branch AST) 

2078 (1905) 
387(1907) 
105 (1908) 

Government Workers 
branch AST 

1904 

Grootse deel van de 
leden verlaat de 
branches van de AST 
rond 1908 om samen de 
London (Jewish) 
Tailors' Trade Union te 
vormen. 

Gezamenlijk ledental: 
(incl Mantle Makers 
branch AST) 

2078 (1905) 
387(1907) 
105 (1908) 

Bayswater Jewish 
branch AST 

1904 

Grootse deel van de 
leden verlaat de 
branches van de AST 
rond 1908 om samen de 
London (Jewish) 
Tailors' Trade Union te 
vormen. 

Gezamenlijk ledental: 
(incl Mantle Makers 
branch AST) 

2078 (1905) 
387(1907) 
105 (1908) 

Stepney Ladies' Tailors 
branch AST 

1904 

Grootse deel van de 
leden verlaat de 
branches van de AST 
rond 1908 om samen de 
London (Jewish) 
Tailors' Trade Union te 
vormen. 

Gezamenlijk ledental: 
(incl Mantle Makers 
branch AST) 

2078 (1905) 
387(1907) 
105 (1908) 

Mantle Makers branch 
AST 

1904 het deel dat blijft wordt 
in 1910 International 
Mantle Makers' Union 
genoemd; de rest vormt 
London Ladies' Tailors' 
Trade Union 

207(1911) 
1127(1912) 

Jewish branch NUBSO 1904 

Jewish Cabinet Makers' 
Union 

? Wordtin 1905 Jewish 
Branch van de NAFTA 

London Jewish Slipper 
Makers' Union 

p Fuseert in 1912 met de 
NUBSO 

London Jewish Tailors' 
Union 

1908? Zijn alle joodse bonden 
die AST verlaten 
hebben. Gaan in 1910 
een fusie aan met de 
algemene London 
Society of Tailors and 
Tailoresses 

London Ladies' Tailors' 
Trade Union 

1908? 1938 700 (1912) 
3000 (1914) 

Gebaseerd op diverse bronnen.' 
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Deel III. Parijs 





1. Aankomst en opvang 

'Ils sont venus chercher sous le ciel hospitalier de la France un asile de liberté et de travail'1 

'Zorg dat je uit handen blijft van oplichters en charlatans' waarschuwde Wolf Speiser de joodse 
immigranten die net in Parijs aankwamen.2 Hij schreef dit in zijn almanak die hij in 1910 speciaal voor 
deze groep publiceerde. 

De meeste joodse immigranten bereikten Parijs per trein, na een wekenlange tocht door Europa. 
Aangekomen op het Gare du Nord moesten ze hun weg zien te vinden in de drukke stad. Anders dan 
in Londen, waar de immigranten door mensen van de Board of Trade en de Poor Jews' Temporary Shelter 
werden geregistreerd bij aankomst in de haven, was er in Parijs niemand op het station om de joodse 
immigranten op te vangen en in te schrijven. Door het ontbreken van een dergelijke registratie bij 
aankomst is het aantal joodse immigranten dat zich in Parijs vestigde moeilijk te bepalen. Geschat wordt 
dat ongeveer 35.000 Oosteuropese joden zich in de periode 1880-1914 in Parijs vestigden. Vooral in 
de jaren na 1905 - het jaar waarin vele joden Rusland ontvluchtten in verband met de Russisch-Japanse 
oorlog en het jaar waarin de Engelse regering de vreemdelingenwet aannam - en in 1913-1914 nam 
hun aantal toe.3 

Aantal Oosteuropese joden in Parijs 1881-1914 

Jaar Aantal 

1881 7000 

1891 8600 

1901 10900 

1907 26300 

1911 27500 

1912 28200 

1914 35000 

Bron: Nancy Green, The Pletzl of Paris, Appendix A 

Opvang 

De Franse autochtone joden reageerden, net als veel andere joodse gemeenschappen in West-Europa, 
afwijzend op de komst van de immigranten. Bij de aankomst van de eerste groepen uit Oost-Europa 
rond 1880 telde de Parijs-joodse gemeenschap ongeveer 40.000 zielen. Deze gemeenschap had in de 
negentiende eeuw een snelle emancipatie doorgemaakt en de leden ervan waren 'echte Fransen' 
geworden. Zij wilden hun goede naam en geïntegreerde positie niet graag in gevaar laten brengen door 
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hun geloofsgenoten uit Oost-Europa, die zo duidelijk als joden herkenbaar waren. Vooral toen tijdens 
de Dreyfus-affaire (1894-1906) bleek dat de assimilatie zijn grenzen had, en zeker geen garantie tegen 
antisemitisme bood, waren de meeste Franse joden huiverig om steun te verlenen aan hun 
geloofsgenoten uit Oost-Europa. 

Toen de eerste immigranten rond 1880 het land binnenkwamen bestond geen specifieke 
opvangorganisatie. Daarom nam de 'algemene' joodse filantropische organisatie, het Comité de 
Bienfaisance, deze taak zo goed en zo kwaad als het ging op zich. Het Comité bood tijdelijk onderdak 
en steun in de vorm van voedsel en brandstofbonnen. 

In 1900 werd door een groep van veertig Oosteuropese joden de Sociétéphilantropique de l'Asile 
Israélite opgericht. Onder leiding van president directeur Moïse Fleischer -van beroep handelaar in 
ondergoed en bedrukte katoentjes- richtte deze organisatie een speciaal opvangstehuis voor joodse 
immigranten op. Dit huis, het Asile de nuit, was aanvankelijk gevestigd in een klein pand in de Marais, 
maar in 1910 verhuisde het naar een ruim modern gebouw in Montmartre.4 In het Asile de nuit werden 
de immigranten opgevangen en geregistreerd, onder de douche gestopt en voorzien van schone kleren 
en een 'bonne soupe'.5 Het opvangstcentrum had 100 bedden en de immigranten mochten er vijf tot 
vijftien dagen blijven, maar als ze binnen deze termijn geen werk gevonden hadden, dan kon het verblijf 
verlengd worden. Naast 'logés' hielp het Asile ook dagelijks dertig tot veertig bezoekers aan een maaltijd 
en kleding.6 Financiering voor dit project kwam van een groep diamanthandelaren die zelf als immigrant 
naar Frankrijk waren gekomen. Daarnaast brachten leden van de Société door middel van de jaarlijkse 
contributie een deel van het budget op, en zorgden donaties en benefietavonden voor inkomsten.7 

Het was in deze kring van joodse immigranten die de grote groep vóór waren gegaan, dat de grootste 
sympathie voor de nieuwkomers bestond. Een van hen, A. Marmorek stichtte in 1902 een joodse 
volksuniversiteit die de immigranten de weg moest leren vinden in de Franse maatschappij. Van hem 
is de uitspraak 'Ils sont venus chercher sous le ciel hospitalier de la France un asile de liberté et de 
travail'.8 Voor het Comité de Bienfaisance was gastvrijheid een beperkter begrip. 

Transmigratie en repatriëring 

Het Comité de Bienfaisance hielp de immigranten het liefst te transmigreren ofte repatriëren, om te 
vermijden dat zij zich in Parijs zouden vestigen en daar een sociaal probleem zouden gaan vormen. 
Immigranten die zichzelf konden onderhouden mochten blijven, de rest moest worden doorgestuurd. 
In een rapport van het Comité werd het zo verwoord: 'nous aidons volontiers ceux d'entre eux qui 
peuvent travailler, et nous rapatrions les autres'.9 In 1889 hielp het comité 648 joden transmigreren 
(veelal naar Engeland en Amerika) en repatriëren. Vier jaar later werden maar liefst 4555 joodse 
immigranten 'op weg geholpen'.10 Het Comité de Bienfaisance was niet de enige joodse hulporganisatie 
die de immigranten buiten de deur probeerde te houden. Ook de grote internationale hulporganisatie, 
de Alliance Israélite Universelle (AIU), die haar basis had in Parijs, spande zich in om de immigranten 
te helpen zich elders te vestigen." Vóór het uitbreken van de grote pogroms in Rusland in 1881 en de 
joodse massa-emigratie die hierop volgde, had de AIU al voor diverse individuele gevallen geprobeerd 
te bemiddelen bij de Russische tsaar. Toen de massa-emigratie op gang kwam probeerde de organisatie 
zoveel mogelijk immigranten te verschepen naar de VS. Ze had daartoe een hulppost ingericht in Brody, 
de Galicische grensstad waar veel joden naar toe vluchtten. Vanuit Brody hielp de AIU de joodse 
immigranten verder op weg, als het niet anders kon ook naar Frankrijk. 
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De financiële problemen die de opvang van de joodse immigranten opleverden, waren groot. In de 
periode 1905-1906, toen het aantal joodse immigranten sterk toenam, werd de hulp van het Comité de 
Bienfaisance weliswaar voor 50% gefinancierd door de AIU maar ook de geldvoorraden van deze 
organisatie waren eindig.12 In 1913 werd daarom door het bestuur van het Comité de Bienfaisance het 
plan opgevat om -ter besparing- de immigranten niet meteen na aankomst, maar pas na een bepaalde 
periode hulp te bieden. In 1914 opperde een bestuurslid van het Comité zelfs het plan om de Franse 
autoriteiten te benaderen met de vraag of misschien niet een wet aangenomen kon worden die het aantal 
vreemdelingen zou beperken.13 Dit voorstel werd van de hand gewezen, maar geeft wel aan hoe hoog 
de financiële nood was en hoe bang de autochtone joden waren voor de gevolgen van de komst van de 
immigranten die in Parijs een nieuw leven wilden opbouwen. 

Tot slot 

Het aantal Oosteuropese immigranten dat zich in de periode tot 1914 in Parijs vestigde was relatief 
klein. Toch baarde hun komst de autochtone joodse gemeenschap grote zorgen. Zoveel mogelijk werd 
geprobeerd de immigranten naar elders te transporteren, maar dit lukte lang niet in alle gevallen. Zo 
ontstond in Parijs een joodse immigranten-gemeenschap die een wereld op zich vormde. Door middel 
van armenzorg, onderwijs en inmenging in de religieuze organisaties van de joodse immigranten 
probeerde de Frans-joodse gemeenschap de immigranten zich zo snel mogelijk 'aan te laten passen'. 
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2. 'Lebn vi got in Frankraykh': dagelijks leven in Parijs 

'Neem een koetsje. Ga naar de Rue de Rosiers, ga naar het restaurant van Rozentraub of van Landau 
en vraag om een onderkomen en werk'. 

In de loop van de negentiende eeuw groeide Parijs uit tot een echte 'métropole'. Naast regeringscentrum 
werd de stad het financiële- en handelscentrum van Frankrijk. De Parijse bevolking verviervoudigde: 
in 1800 had de hoofdstad ruim een half miljoen inwoners en in 1900 was dit aantal gestegen tot ruim 
twee miljoen.2 Onder leiding van baron Haussmann werd het stedebouwkundig plan van Parijs 
aangepast aan de nieuwe functies van de stad.3 De oude arbeiderswijken in het centrum van de stad 
werden gesloopt en op de plaats daarvan werden brede avenues aangelegd met grote eenvormige 
huizenblokken. Wonen in het gemoderniseerde hart van Parijs werd in de tweede helft van de 
negentiende eeuw een chique aangelegenheid, die alleen de gegoede burgerij zich kon veroorloven. Het 
armere deel van de bevolking werd door Haussmann's stadsvernieuwing naar de rand van de stad 
gedreven. 

Er waren oude stadswijken waar de stadsvernieuwingen aan voorbij gingen, zoals de Marais in het 
IVe arrondissement. De metro die in 1900 ging rijden ontsloot dit gebied maar nauwelijks. Zo bleef de 
wijk zijn karakteristieke, enigszins dorpse aanblik houden. Hier gingen de joodse immigranten, op advies 
van familie, vrienden of Wolf Speiser naar toe. 

Wonen in de Pletzl 

Al vóór de Franse revolutie hadden joden in de Marais gewoond en dat was sindsdien zo gebleven. Dit 
bleek onder andere uit de straatnamen. Zo loopt in het hart van de Marais de rue Ferdinand-Duval die 
nog tot 1900 rue des Juifs heette. 

Met het hierboven geciteerde advies om per koetsje naar de Rue de Rosier te gaan stuurde Wolf 
Speiser de pas gearriveerde joodse immigrant regelrecht naar deze joodse wijk. Rond 1900 streek hier 
50 tot 75 % van alle joodse Oosteuropeanen neer. Terwijl de joodse immigranten in 1901 ongeveer 
0.5% van de totale Parijse bevolking vormden (zie de tabel op pagina272), vormden ze 2.7% van de 
totale bevolking van het IVe arrondissement.4 Binnen het IVe waren specifieke straten waar de 
concentratie hoger was. Deze nieuwkomers losten daarmee de oude bewoners -joden afkomstig uit Elzas-
Lotharingen die zich inmiddels konden veroorloven naar iets betere buurten te verhuizen- af. 

'C'est bien ici un pays étranger t (Het lijkt hier wel het buitenland). Deze typering - niet helemaal vrij 
van negatieve connotaties - gaf de auteur Charles Fegdal in 1915 van de Marais.5 De auteur beschreef 
wat hij zoal zag: winkels die koosjere etenswaren en wijn uit Palestina verkochten; kiosken die kranten 
in het Jiddisch en in het Russisch probeerden te slijten; café-restaurants met een koosjer menu; joodse 
bibliotheken, scholen en theaters en overal opschriften in het Jiddisch. Deze taal werd door vrijwel alle 
bewoners van de wijk gesproken en al snel werd deze de Pletzl - het pleintje - genoemd, omdat het Place 
St. Paul er midden in lag en als centrum fungeerde. 

Er bestaan verschillende beschrijvingen van de wijk. Een aantal daarvan, zoals het hierboven 
geciteerde artikel van Fegdal, maakt melding van bijzonder onhygiënische toestanden. De gebrekkige 
watervoorziening, de vuilnisbelten en de rondzwevende tbc bacillen worden hierin uitgebreid 
beschreven.6 Een andere auteur beschrijft het interieur van een van de huizen echter als 'tout sans luxe, 
mais d'une propreté méticuleuse'.7 Hoogstwaarschijnlijk zal de half vervallen, aan modernisering 
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Rue du Faubourg St-Denis 

Map 2. The Pletzl 

The Pletzl. 
Kaart uit: Green, The Pletzl of Paris 
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ontsnapte wijk inderdaad niet zo'n keurige aanblik geboden hebben, maar daarmee is nog niets gezegd 
over hoe de huizen er van binnen uitzagen. De auteur van een monografie over de joodse pettenmakers 
in de Marais telde 962 personen die samen 519 kamers bewoonden, niet meer dan twee personen per 
kamer: een situatie die voor meer dan 34% van alle Parijzenaren gold.8 De Marais behoorde daarmee 
niet tot de meest dichtbevolkte wijken van Parijs, en ook niet tot de allerarmste, maar dat de 
woonomstandigheden te wensen over lieten, is duidelijk. 

Niet alle joodse immigranten vestigden zich overigens in de Marais, een deel ging wonen in 
Montmartre (XVIIIe arrondissement) waar ze 0.8% van de totale bevolking van het arrondissement 
vormden.9 De keuze van de wijk zal in vele gevallen geen bewuste zijn geweest, wel is er een bepaald 
verband tussen het beroep dat de immigranten uitoefenden en de wijk waar ze woonden. Vrijwel alle 
joodse pettenmakers, bontwerkers en een deel van de joodse meubelmakers woonden in de Marais en 
veel kleermakers woonden in Montmartre, waar zich al een confectie-industrie had ontwikkeld. Een 
groot deel van de joodse immigranten die als meubelmaker hun geld verdienden vestigden zich in de 
Faubourg St. Antoine (Xlle arrondissement) dat van oudsher een meubelmakerswijk was. In dit 
arrondissement vormden de joodse immigranten 0.3% van de totale bevolking (dat is overigens minder 
dan het stedelijk gemiddelde van 0.5%).10 

Tot de joodse immigranten behoorden niet alleen arbeiders, ambachtslieden en venters, maar ook 
studenten en 'beroeps-revolutionairen'. De Russisch-joodse studenten werden door de numerus clausus 
die voor hen aan de Russische universiteiten gold, gedwongen in het buitenland te gaan studeren. De 
keus viel voor velen op Parijs, onder meer omdat de Université de Paris studenten uit het buitenland 
extra aanmoedigde om aan deze instelling onderwijs te volgen. Het aantal Russisch-joodse studenten in 
Parijs steeg van circa 100 in 1887 tot meer dan 2000 in 1905." De meesten van hen streken neer in de 
studenten-wijk Quartier Latin (Ve arrondissement). Een aantal Russisch-joodse 'beroeps
revolutionairen' die door de Parijse politie goed in de gaten werden gehouden -in 1889 kende de Franse 
veiligheidsdienst 57 van deze 'révolutionnaires russes' bij naam en toenaam-, woonde in het XHIe 
arrondissement.12 

Binnen de joodse immigranten-gemeenschap, die zich verspreid over de stad vestigde met een zware 
concentratie in het vierde arrondissement, bestond een duidelijke sociale scheiding. Deze liep parallel 
aan die van de autochtone Parijse bevolking. De arbeiders en venters woonden op de rechter Seine oever, 
terwijl de studenten en de revolutionairen op de meer mondaine 'rive gauche' neerstreken. 

Werken 

In de eerste helft van de negentiende eeuw maakte Parijs een economische ontwikkeling door die de stad 
naam en faam gaf op het gebied van de textiel-, meubel- en grafische industrie. Veel meer nog stond de 
stad bekend om de productie van luxe-artikelen zoals chique kleding, schoenen en andere leerwaren, 
juwelen en 'articles de Paris' ('galanterieën'). Deze luxe-artikelen werden door goed geschoolde arbeiders 
op arbeidsintensieve wijze geproduceerd, in ateliers in het centrum van de stad. De eindproducten 
vonden hun weg naar klanten in Frankrijk zelf en in het buitenland. 

In het laatste kwart van de negentiende eeuw, vooral in het begin van de jaren tachtig, stagneerde 
de economische groei van Frankrijk. Ten dele was dit het gevolg van de Frans-Duitse oorlog (1870-
1871), die in het nadeel van Frankrijk was beslist en er onder andere toe leidde dat dit land een deel van 
haar industriegebieden moest afstaan. Maar de crisis werd vooral veroorzaakt door de concurrentie die 
Frankrijk kreeg van landen als de VS en Duitsland. In deze landen werden producten gefabriceerd die 
op de Franse luxe artikelen leken, maar vervaardigd waren van minder kostbaar materiaal. Bovendien 
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werden ze op een goedkopere, efficiëntere manier geproduceerd: in serie en vaak met behulp van 
machines. Deze goedkopere producten vonden gretig aftrek. De Duitse confectie-kleding werd een zeer 
geduchte concurrent van de Franse mode-artikelen. Bovendien bemoeilijkten de protectionistische 
maatregelen van Duitse en Amerikaanse zijde de export van Franse producten naar deze landen. Niet 
alleen de exportmarkt zakte in, ook de binnenlandse vraag nam af. Dit gebeurde vooral toen na het 
faillissement van de Union Ge'ne'rale-ba.nk in 1882 een periode van financiële onzekerheid begon en er 
minder geld uitgegeven werd aan luxe-artikelen.13 

Het grote probleem was dat het Parijse aanbod niet meer aansloot op de (inter)nationale vraag. De 
ambachtslieden in Parijs produceerden kostbare luxe-artikelen, handgemaakt, van duurzame materialen, 
bedoeld voor de 'happy few', terwijl aan het eind van de negentiende eeuw net een grote vraag ontstond 
naar goedkopere producten die door een veel groter publiek gekocht konden worden. Deze 
democratisering van de luxe noemde men in Parijs minachtend 'le triomphe du toe' (de overwinning 
van de namaak), maar om het hoofd boven water te houden moesten de producenten zich wel aanpassen 
aan de nieuwe situatie. Goedkopere productie door schaalvergroting was in het centrum van Parijs 
onmogelijk, omdat de grond te duur was om er grotere ateliers of fabrieken neer te zetten. De industriële 
productie verhuisde daarom meer en meer naar de banlieues en de provincie. Zelfs de fabricage van 
schoenen, ooit een van de Parijse specialiteiten, vond meer en meer plaats in grote fabrieken in de 
provincie. 

In de kleding- en meubelindustrie vonden de producenten hun eigen oplossing voor het 
ruimteprobleem. Ze gingen over op een kostenverlagend productiesysteem, dat dezelfde kenmerken had 
als het sweating system in Londen, alleen in Parijs werd het fabrique collective en ook wel système de la 
sueur genoemd.14 Ook hier ging het om een systeem van uitbesteding, gekoppeld aan een vergaand 
proces van arbeidsdeling. Het productieproces werd opgedeeld in een groot aantal deelprocessen, die 
door veelal ongeschoolde arbeiders uitgevoerd konden worden. Zij kregen lage (stuklonen) en maakten 
daarom lange werkdagen. Het werk werd uitgevoerd in kleine ateliers of ruimten die daar voor door 
moesten gaan. Omdat goedkope arbeidskrachten en goedkope bedrijfsruimten vooral in de banlieus 
voorhanden waren, verplaatste een deel van deze industrieën zich naar de buitenwijken, maar ook in het 
centrum bleven kleine ateliers bestaan waar volgens het systeem van uitbesteding werd gewerkt. 

Na 1895 trok de Parijse economie aan, en naast de nieuwe industrieën, waren het ook de hierboven 
genoemde getransformeerde oude industrieën die goed liepen en een grote vraag naar goedkope 
arbeidskrachten genereerden. In deze getransformeerde industrieën vonden de meeste joodse 
immigranten werk. Deels hadden ze in Oost-Europa werkervaring opgedaan in een van deze vakken, 
deels pasten zij zich aan de vraag op de arbeidsmarkt aan. 

Wolf Speiser gaf in zijn almanak een overzicht van de beroepen van de joodse immigranten. Helaas 
maakte hij daarbij geen onderscheid naar sexe, dus uit deze gegevens is niet te herleiden hoeveel vrouwen 
in de verschillende beroepen werkzaam waren. Wel valt uit het bestaan van een groot aantal joodse 
onderlinge hulporganisaties voor vrouwen (zie hieronder) af te leiden dat een relatief groot deel van de 
joodse vrouwen eigen inkomsten had. Op de crèches in de Marais zaten bovendien veel kinderen van 
joodse immigranten.15 Ofschoon ze in de statistieken niet terug te vinden zijn, vormden vrouwen 
hoogstwaarschijnlijk een niet onaanzienlijk deel van het totaal aantal werkende joodse immigranten. 
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Beroepenspreiding van de joodse immigranten in Parijs in 1910 

B e r o e P Aantal Percentage 

Hoedenmakers 60 0 3 

Pettenmakers 1900 9 2 

Kleermakers 6900 33.5 

Schoenmakers 1150 5.6 

Bontwerkers 1400 6.8 

Subtotaal kledingindustrie 11410 55.3 

Leerbewerkers 600 2.9 

Houtbewerkers 2900 14.1 

Huisschilders 90 0.4 

Metaalbewerkers 1500 7.3 

Edelmetaalbewerkers/ 1400 6.8 

precisiewerk 

Drukkers 45 0.2 

Bakkers 82 0.4 

Handelaren 1850 9.0 
Overige beroepen 742 3.6 

Totaal 20619 

Gebaseerd op Speiser, geciteerd in Green, The Pletzl of Paris, 213 . 

Ne t als elders specialiseerde een deel van de joodse immigranten zich in een aantal takken van de 

kledingindustrie. Vrijwel overal waar joodse immigranten in de kledingindustrie werkten, behoorde de 

damesconfectie tot een van hun specialiteiten, zo ook in Parijs. Daarnaast behoorden bontwerken en 

de fabricage van regendichte kleding daartoe. Door het klimaat in het vaderland waren de Russen hierin 

echte specialisten en ook de Russische voorliefde voor het dragen van petten kwam de joodse 

immigranten goed van pas. In Parijs monopoliseerden zij al snel na aankomst de pettenindustrie. De 

toegenomen mobiliteit -vooral via vervoermiddelen als fiets en (open) auto- deed de vraag naar petten 

toenemen. Het eerste decennium van de twintigste eeuw was in Parijs 'l'âge d'or de la bicyclette'. In 

1910 reden 270.000 fietsen rond in de stad en bladen als La Bicyclette, later Paris-Vélo werden gretig 

gelezen. Wie fietste of auto reed, droeg een pet en Parijs kreeg van de weeromstuit een bloeiende 

pettenindustrie. To t dan toe had Frankrijk altijd petten geïmporteerd, nu werd het een exportland.17 
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De confectie-industrie mocht dan een periode van groei doormaken, de seizoengebonden 
werkloosheid bleef. Er waren periodes waarin veel werk was en er zeer lange werkdagen gemaakt werden, 
maar er waren ook periodes waarin haast geen werk was. Deze periode werd vaak aangeduid met de term 
morte-saison. In deze periode zaten vele joodse immigranten zonder inkomsten en moest er bij 
familieleden en vrienden aangeklopt worden voor steun. Als ook zij niet konden helpen was men 
aangewezen op armenzorg. 

Armoede en armenzorg 

Volgens een politierapport uit 1907 verdienden de joodse immigranten in de kledingindustrie weliswaar 
'un salaire très modeste' maar waren ze redelijk in staat zichzelf te onderhouden.18 Voor zover deze 
generaliserende observatie juist is, gold deze alleen voor de mannelijke arbeiders, vrouwen verdienden 
volgens een tijdgenoot te weinig om zichzelf, laat staan een gezin van te onderhouden.19 Zelfs 
gespecialiseerde pettenmakers, die volgens Speiser meer verdienden dan 'gewone' kleermakers, konden 
wellicht zichzelf goed onderhouden, maar wanneer zij een groot gezin hadden was het ook voor hen 
moeilijk om het hoofd boven water te houden.20 Vooral de seizoengebondenheid van de kledingindustrie 
zorgde ervoor dat joodse immigranten nog al eens zonder inkomen zaten. Hulp van familie, vrienden, 
kennissen of een onderlinge hulporganisatie kon dan uitkomst bieden. 

De almanak van Wolf Speiser die de joodse immigrant de weg wees in Parijs maakt melding van 
meer dan dertig verschillende joodse onderlinge hulporganisaties waaronder veertien speciaal voor 
vrouwen.22 Een deel van deze organisaties functioneerde alleen als begrafenisfonds, de meesten 
verleenden ook medische hulp en uitkeringen aan langdurig zieken, invaliden en weduwen. Soms 
werden financiële ondersteuningen in de vorm van leningen verstrekt. Een deel van de organisaties had 
een religieuze basis, vaak richtten zij gebedshuizen en Talmoed Thora scholen op. Andere onderlinge 
hulporganisaties hadden als basis de gemeenschappelijke geboorteplaats (landsmanschaftn) of het beroep 
van de leden. Vrijwel alle organisaties hadden met elkaar gemeen dat ze naast de bovengenoemde 
functies ook een rol speelden als gezelligheidsverenigingen, die een belangrijke plaats innamen in het 
dagelijks leven van de joodse immigrant. 

Voor wie niet (langer) bij familie, vrienden, buren of onderlinge hulporganisaties terecht kon voor 
financiële ondersteuning, was er alleen nog de steun van het Frans-joodse Comité de Bienfaisance, want 
voor structurele steun van gemeente-wege kwamen vreemdelingen sinds 1886 niet meer in 
aanmerking.23 Het Comité gaf doorlopende hulp aan ernstig zieken, bejaarden, weduwen, wezen en 
tijdelijke hulp aan mensen die door omstandigheden kortere tijd geldgebrek hadden. Joodse 
immigranten kwamen meestal in aanmerking voor deze snelle, niet-structurele hulp. Zij kregen geld, 
soms als bijdrage aan de huur, soms in de vorm van leningen. Daarnaast bood het Comité ook steun in 
natura: voedsel- en brandstofbonnen en kleding en warme maaltijden voor schoolgaande kinderen. Bij 
ziekte werden medicijnen verstrekt, bij de geboorte van een kind werd een baby-uitzet ter beschikking 
gesteld en als het Pesach was werd ongedesemd brood uitgereikt. Wanneer joodse immigranten ziek 
werden konden ze opgenomen worden in het Frans-joodse Rothschild hospitaal en het Frans-joodse 
weeshuis nam ook joodse immigranten-kinderen op. 

Uit de bronnen is niet af te leiden hoe groot het aantal ondersteunde joodse immigranten precies 
was. In 1898 werd aan 4330 mensen ondersteuning gegeven bij het betalen van de huur en in 3330 
gevallen werd steun bij ziekte gegeven. Volgens sommigen werd slechts 10% van deze steun aan 
autochtone joden gegeven, de rest kwam allemaal bij de immigranten terecht. Wanneer deze 
veronderstelling juist is en we er vanuit gaan dat in 1898 circa 8300 joodse immigranten in Parijs 
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woonden, dan werd bijna 47% van de immigranten ondersteund bij het betalen van de huur en kreeg 
maar liefst 36% van de joodse immigranten medische hulp. 

Het Comité de Bienfaisance'was voor zijn inkomsten afhankelijk van donaties en klaagde dikwijls over 
financiële tekorten. Het Comité was in 1809 als onderdeel van het Consistoire Central opgericht. Dit 
hoogste lichaam van de joodse kerkelijke instellingen werd gevormd door de opperrabbijn van Frankrijk, 
en een aantal leken-leden die elk de verschillende departementale consistories vertegenwoordigden. Het 
Consistoire Central fungeerde als intermediair tussen de Ministre des Cultes en de verschillende 
departementale consistories. Tot 1905, het jaar van de wet op de scheiding van kerk en staat, steunde 
de Franse staat het Consistoire Central financieel. Daarna werd het Comité de Bienfaisance althans 
financieel een onafhankelijke organisatie die haar inkomsten rechtstreeks moest verkrijgen uit 
contributies en giften, die vaak tekort schoten. Het aantal contribuanten was gering: naar schatting 
droegen slechts 900 van de 50.000 joden in Parijs bij aan het Comité de Bienfaisance,,25 Toch probeerde 
het Comité zo goed mogelijk voor de joodse immigranten te zorgen. Steun werd niet verleend om 'de 
schaapjes bij de kudde' te houden, maar om maatschappelijke problemen te vermijden. Nergens wordt 
in de stukken van de Comité de Bienfaisance gerept over de angst voor geloofsafval dat op zou kunnen 
treden als de joodse immigranten van niet-joodse organisaties steun zouden krijgen. Wel werd 
voortdurend de angst uitgesproken dat immigranten zonder baan en zonder inkomsten een sociaal 
probleem gingen vormen. Daarom moesten ze geholpen worden.26 

Onderwijs 

In de jaren tachtig en negentig van de negentiende eeuw onderging het Franse onderwijssysteem 
verschillende hervormingen die in het teken stonden van de republikeinse, anti-clericale opvattingen 
over de scheiding van kerk en staat. De onderwijswetten die in de jaren 1881-1882 werden aangenomen 
maakten het lager onderwijs kosteloos, verplicht voor alle kinderen in de leeftijd van zeven tot dertien 
jaar en vooral strikt neutraal. 

Een klein deel van de joodse immigranten-kinderen ging naar strikt joodse scholen die door het 
Consistoire Central werden onderhouden. De drie joodse lagere scholen die Parijs rijk was - de Lucien 
de Hirsch school, de Gustav de Rothschild school en de Zadoc Kahn school - bleven ondanks de 
schoolwetten bestaan. In het schooljaar 1897/1898 hadden deze drie scholen samen 715 leerlingen, 
waarvan slechts 183 Franse of genaturaliseerde ouders hadden.27 Deze scholen stonden niet in de buurt 
van de immigrantenwijken, een deel van de ouders had er dus een heel eind lopen voor over om hun 
kinderen op een joodse school te doen. Het joodse deel van het - kosteloze - onderwijs dat op de drie 
joodse scholen gegeven werd, bestond uit godsdienstles, Hebreeuwse les, joodse geschiedenis en 
gebeden. De rest van het lesprogramma was gevuld met de lesstof die ook op openbare scholen gegeven 
werd, waarbij grote nadruk lag op taalverwerving. Wanneer de leerlingen de taalbarrière eenmaal 
overwonnen hadden, behaalden ze vaak zeer goede resultaten als ze aan openbare (toelatings)examens 
deelnamen.29 Door de leden van de Frans-joodse gemeenschap - die het onderwijs op de joodse scholen 
verzorgden - werd dit laatste aspect van het onderwijs benadrukt: ook de wereldlijke vakken werden goed 
onderwezen en door goed taalonderwijs te geven werden de joodse immigranten-kinderen tot echte 
Franse burgers omgesmeed. Vooral toen in de loop van de twintigste eeuw het joodse onderwijs verder 
onder druk kwam te staan en het aantal joodse immigranten toenam, werd dit aspect van het onderwijs 
op de joodse scholen naar voren geschoven. 

De meeste joodse immigranten-kinderen gingen niet naar een van de drie specifiek joodse scholen, 
maar naar openbare scholen in de eigen buurt. De openbare scholen in een buurt met overwegend 

- 2 6 4 -



joodse bewoners pasten zich aan de joodse leerlingen aan. Tot 1881/1882 was het godsdienstonderwijs 
op deze scholen joods godsdienstonderwijs, gegeven door joodse leraren. Het lesrooster op deze scholen 
was, om verzuim te voorkomen, aangepast aan de joodse kalender. Op zaterdag en op de joodse 
feestdagen werd geen les gegeven.30 Het onderwijs op de 'joodse' openbare scholen stond voor een groot 
deel in het teken van de assimilatie. In de Marais waren vijf van dit soort 'joodse' openbare scholen met 
in 1899 samen 1500 leerlingen, waarvan slechts 2% niet joods was.31 De onderwijswetten van 1881-
1882 maakten een einde aan het godsdienstonderwijs op deze 'joodse' openbare scholen, wel mocht de 
joodse kalender gehanteerd blijven worden. 

Voor de joodse kinderen die naar openbare scholen gingen werd door het Frans-joodse Comité des 
Ecoles na schooltijd joodse les gegeven. Deze lessen werden in het IVe arrondissement gegeven en in 
1896 namen ongeveer 900 (immigranten)kinderen deel aan dit buitenschoolse onderwijs.32 Ook hieruit 
blijkt dat de ouders van deze kinderen er waarde aan hechtten dat de kinderen joods onderwijs kregen, 
maar de praktische overweging moet hierbij niet uit het oog verloren worden: voor ouders die allebei 
werkten was dit buitenschoolse onderwijs een mooie vorm van kinderopvang. 

Naast deze 'officiële' na-schoolse godsdienstlessen die door de Frans-joodse gemeenschap werden 
georganiseerd, werd ook door de joodse immigranten-gemeenschap zelf buitenschools 
godsdienstonderwijs gegeven in de zogenaamde cheiders. Alleen jongens werden toegelaten op het 
cheider, waar het onderwijs meestal van niet al te hoge kwaliteit was en zelden door opgeleide leraren 
gegeven werd. Godsdienstonderwijs van hogere kwaliteit werd onderwezen op de Talmoed Thora 
scholen die ook door de joodse immigranten-gemeenschap werden opgericht. 

Om ook de joodse volwassenen te helpen hun weg te vinden in de Franse maatschappij richtte dr.A. 
Marmorek in 1902 de Université Populaire Juive op (UPJ). De joodse volksuniversiteit had als officieel 
doel de joodse immigranten te helpen acclimatiseren en ze bekend te maken met de Franse taal en de 
Franse geest. Wolf Speiser, de man van de almanak, drukte het zo uit: 'tsu makhen heymish di fremden 
in Pariz'.33 Volgens de tekst van een brochure van de UPJ, die in enigszins hoogdravend Frans gesteld 
is, wilde de organisatie de joodse immigranten 'ouvrir à toutes les idées nobles et élevées et en faire des 
citoyens utiles'.3 

De UPJ wilde echter meer. De studenten moesten ook inzicht krijgen in de ontwikkelingen binnen 
het jodendom en ze moesten in de gelegenheid worden gesteld Hebreeuws te leren. Dit onderwijs moest 
het onderlinge joodse solidariteitsgevoel bevorderen en het moest joden moreel wapenen tegen aanvallen 
van buitenaf.35 De UPJ had een zionistisch karakter, zonder een echte zionistische beweging te zijn. 
Oprichter Marmorek, die in 1865 in Galicië geboren was, in Wenen medicijnen had gestudeerd en in 
Parijs bij het Institut Pasteur als bacterioloog werkte, was een overtuigde zionist die er niet voor 
terugdeinsde termen als 'réveil national' en 'auto-émancipation' te hanteren in de brochure over de UPJ. 
Toch werd binnen het onderwijsprogramma de meeste tijd en aandacht besteed aan Franse les, en waren 
er verschillende voordrachten over de juridische positie van joodse immigranten in Frankrijk, waarbij 
vooral aandacht werd besteed aan de naturalisatieprocedure. De belangrijkste doelgroep van de UPJ 
waren joodse arbeiders, en zij vormden ook het grootste deel van de cursisten, maar de cursussen over 
de verschillende aspecten van het jodendom werden ook door een academisch publiek gevolgd. 
Mannen en vrouwen volgden de cursussen van de UJP.37 
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Religie 

De joodse gemeente in Parijs was geen Reform gemeente, maar het interieur van de synagogen, het 
uiterlijk van de rabbijnen en gang van zaken tijdens de diensten was wel sterk aangepast aan de Franse 
(katholieke) omgeving. De joden uit Oost-Europa voelden zich in de Parijse synagoges niet thuis en 
richtten, net als elders, ook in Parijs hun eigen gebedshuizen {chewres) op. Meer dan tien joodse mannen 
en een ruimte ergens in een woonhuis of een atelier was hier niet voor nodig en in 1914 bestonden 
ongeveer dertig van dit soort gebedshuizen in Parijs.38 Officieel moesten deze gebedshuizen goedgekeurd 
worden door het Parijse Consistoire, en in sommige gevallen gebeurde dit ook, maar in de meeste 
gevallen niet. Ondanks het ongeregelde karakter van de chewres droeg opperrabbijn Zadoc-Kahn deze 
organisaties een warm hart toe, liet ze begaan en gaf ze steun als ze daarom vroegen. 

In 1905 kwam aan deze situatie een eind. In dit jaar, dat een ware ceasuur in de geschiedenis van 
Frans joodse gemeenschap vormt, vond de scheiding tussen kerk en staat plaats. De staat subsidieerde 
de Frans-joodse gemeente niet langer en door de onttakeling van het bestuurssyteem van de joodse 
gemeente verloren veel van de bestuurders hun machtspositie. De opvolgers van opperrabbijn Zadoc 
Kahn, die in hetzelfde jaar stierf, zouden nooit meer een vergelijkbare uitstraling, status en machtspositie 
krijgen en dit was nog niet het grootste probleem. Het Consistoire dreigde zonder de financiële hulp van 
de staat in grote moeilijkheden te raken en ging daarom naarstig op zoek naar nieuwe leden: het begon 
zich tot de joodse immigranten te wenden. 

Het Consistoire bood de immigranten in Montmartre een synagoge aan in een passend gebouw. De 
chewres uit deze buurt, die graag hun provisorische behuizing verlieten, voegden zich samen en 
betrokken het nieuwe pand. De diensten in deze synagoge mochten niet gehouden worden door een 
Oosteuropese rabbijn, maar als concessie mocht wel een Oosteuropese voorzanger aangesteld worden. 
Deze voldeed bij nader inzien niet aan de eisen van het Consistoire en hij werd - onder luid protest van 
de joodse immigranten - ontslagen. Niet alle chewres waren van zins zich zo over te geven aan het 
Consistoire. Verschillende chewres voegden zich daarom samen en vormden verschillende grotere 
geloofsgenootschappen, die allemaal op zoek gingen naar een grotere gebedsruimte. De leden van het 
grootste genootschap, de Agoudath Hakehiloth (Het verbond van genootschappen) dat in 1911 was 
opgericht, stelden voor een eigen synagoge te bouwen in de Marais. Het Consistoire, dat vreesde dat deze 
nieuwe synagoge een concurrent zou gaan worden voor hun eigen synagoge in de rue des Tournelles, 
bood de Agoudath Hakebiloth-groep plaats aan in deze synagoge. De Agoudath groep wist dat het 
Consistoire het nooit goed zou vinden als hun Oosteuropese rabbijn in de Tournelles synagoge de 
diensten zou verzorgen, en weigerde daarom het aanbod. 

De Agoudath Hakehiloth gaf daarop zelf in 1913 de Franse Art Nouveau architect Hector Guimard 
de opdracht een synagoge te bouwen in de rue Pavée in de Marais. Het geld voor deze onderneming 
werd voor het grootste deel opgebracht door J. Landau, de president van de Agoudath. Hij stopte meer 
dan 70.000 franc in dit project en zijn privé-donatie werd aangevuld door B. Rapoport, een rijke 
diamanthandelaar.39 Het Consistoire was woedend over dit 'extreem ondankbare gedrag' ^0 van de 
Agoudath Hakehiloth groep, en toen de prachtige synagoge, die plaats bood aan meer dan 1000 mensen, 
in juni 1914 geopend werd kwam niemand van het Consistoire kijken.4' 

Met de bouw van een eigen synagoge had de Agoudath groep het Consistoire de rug toegekeerd. De 
groep keerde echter niet de Franse maatschappij, of zo men wil de 'Franse esprit' de rug toe. Als architect 
koos men immers de zeer gevierde, moderne Franse architect Guimard, die onder andere de metro
ingangen had ontworpen die zo gezichtsbepalend waren voor het Parijse straatbeeld. Wellicht was voor 
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de 'trendy' Guimard gekozen om vooral de jeugd aan zich te binden, wellicht ook was de keuze 
ingegeven door de wens te laten zien dat de immigranten weliswaar een trotse, onafhankelijke 
gemeenschap vormden, maar dat ze bereid waren zich aan te passen aan de Parijse omgeving. 

Hoe en waar de joodse immigranten bijeenkwamen voor de eredienst is duidelijk, hoeveel er 
bijeenkwamen en hoe vaak ze bijeenkwamen is niet bekend. Evenmin kan uit bronnen worden afgeleid 
of joodse immigranten zich in groten getale aan de sabbatrust hielden. Uit een aantal zaken kan echter 
wel enigszins afgeleid worden welke rol religie speelde in het dagelijks leven van de joodse immigrant. 
Voor een groot deel werd dit, zeker in het hoogseizoen, bepaald door het werkritme. Wie zestien uur 
per dag werkt, houdt weinig tijd over voor iets anders dan eten en slapen. Maar er waren minder drukke 
tijden en een aantal zaken scheen altijd door te gaan. Dat religie belangrijk was voor een groot deel van 
de joodse immigranten blijkt uit het feit dat men er veel voor over had om de kinderen een religieuze 
scholing te geven. Dat vastgehouden werd aan bepaalde tradities blijkt ook uit het feit dat een relatief 
groot deel van de Bar Mitzwa's die in Parijs plaatsvonden, in immigrantenfamilies plaatsvonden. 2 Uit 
beschrijvingen van het buurtleven blijkt verder dat de zaterdag in de Marais een bijzondere dag was. 
Iedereen was op zijn best gekleed en er werd gewandeld. 3 

Cultuur 

Naast het religieuze leven was ook het gezins- en familieleven erg belangrijk in de immigranten
gemeenschap. Het aantal alleenstaanden en gebroken gezinnen in de immigranten-gemeenschap was 
groot. Vaak nam een familielid de rol van het ontbrekende gezinslid zo goed mogelijk over, zodat toch 
een hecht netwerk van relaties bestond dat in slechte tijden als vangnet kon dienen. Het buurtleven 
speelde een grote rol bij het 'zich thuis voelen' van de immigranten. Dat blijkt onder meer uit de manier 
waarop Speiser de Marais aanprijst als de plaats om 'Oyf tsu zukhen zayner gedanken-fraynd'. Voor 
de mannen was het café een echt trefpunt: er werd gedronken, gekaart, gedominood en er werden 
handeltjes gedreven.45 Vrouwen hielden het, volgens de contemporaine beschrijvingen, vooral bij kletsen 
op straat.46 Ook de bijeenkomsten van de landsmanshafin en andere onderlinge hulporganisaties 
bepaalden voor een deel het sociale leven van de immigranten. 

Een van de collectieve eigenschappen van de gemeenschap was haar taal: het Jiddisch. Toen zich een 
immigranten-pers ontwikkelde in Parijs, was het Jiddisch dan ook de taal waarin de verschillende 
stromingen zich uitten en ook het Jiddische theater kwam in Parijs tot bloei. 

Pers 

Parijs had voor de Eerste Wereldoorlog een relatief kleine joodse immigranten-gemeenschap en daarmee 
ook een klein en bovendien niet al te vermogend lezerspubliek. Als gevolg daarvan was de Jiddische pers 
instabiel: bladen kwamen en gingen en hadden niet alleen concurrentie van elkaar te duchten, maar ook 
van de bladen uit het buitenland. Volgens een journalist, die in 1905 het aanbod van Jiddische kranten 
in Parijs beschreef, werden in de Franse hoofdstad meer Jiddische bladen uit Londen dan uit Parijs zelf 
verkocht. De bladen uit Londen waren goedkoper en bovendien beter van kwaliteit, aldus de 
journalist.47 Toen een andere journalist tien jaar later een verslag schreef van zijn bezoeken aan de Pletzl, 
somde hij op wat er zoal aan kranten te koop was: hij zag bladen uit Warschau en Lodz en natuurlijk 
de Londense Der Arbeyter Fraynd'm de kiosken liggen, maar ook het Jiddische syndicalistische blad Der 
Idisher Arbeyter, dat van 1911 tot 1914 in Parijs verscheen. 8 
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Hoe instabiel ook, de Jiddische bladenmarkt bood voor elk wat wils. Een van de eerste bladen was 
Di Varheyt. Vokhenblatt fir ale yidishe angelegenheyt, dat van 1902 tot 1905 verscheen. Ondanks de 
algemene titel was dit blad volgens sommigen auteurs een zionistisch blad.49 Het werd in de periode 
1912-1914 opgevolgd door Der Yid in Pariz dat de neutrale ondertitel Monatlikher organ droeg, maar 
uitgegeven werd door een zionistische organisatie. Van 1907 tot 1911 verscheen het anarchistische 
Agitator waarvan geen exemplaren overgebleven zijn.50 Naast zionistische en linkse bladen waren er 
uiteraard ook 'algemene' bladen, zoals Di Moderne Tsayt. Parizer vokhentliche organ far yidishe un 
algemeyne interesn, dat in de periode 1908-1909 verscheen. Een heel bijzonder blad was Nayer Zshurnal. 
Vokhenshrift far literatur, kunst, kritik un kultur dat in de jaren 1913-1914 werd uitgegeven door twee 
beroemde Jiddische literatoren: Sholem Ash en Abraham Reisen die beiden enige tijd in Parijs verbleven. 

Afgezien van de syndicalistische Der Idisher Arbeyter, dat een oplage van duizend exemplaren had, 
werden van de meeste bladen niet meer dan enkele honderden exemplaren gedrukt.5' Als een deel van 
deze exemplaren terecht kwam in een van de bibliotheken in de Marais, of door buren of vrienden werd 
doorgegeven, dan zullen de bladen meer dan een paar honderd mensen bereikt hebben, maar een groot 
lezerspubliek was dit natuurlijk niet. Wel speelde deze pers een bindende rol en was zij, hoe klein ook, 
een teken van de gevestigdheid van de joodse immigranten-gemeenschap en een van de belangrijkste 
uitingen van de Jiddische cultuur. Naast de pers speelde het theater een belangrijke rol bij de 
verspreiding van de Jiddische cultuur in Parijs. 

Theater 

Abraham Goldfaden, de man die de 'vader van het Jiddische theater' wordt genoemd, drukte zijn 
stempel op de ontwikkeling van het Jiddische theater in Londen en New York en liet ook in Parijs zijn 
invloed gelden. Goldfaden woonde tweemaal gedurende langere tijd in Parijs, de eerste keer van eind 
1889 tot eind 1890, de tweede keer van 1900 tot 1903. Hij had er zijn eigen theatergroep, de Club 
Dramatique Israélite Russe, die de door hem geschreven stukken speelde in verschillende theaters in 
Parijs. (Het Jiddische theater beschikte niet over een eigen schouwburg). Goldfaden had beide malen 
moeite financieel het hoofd boven water te houden. Wat voor het lezerspubliek van de Jiddische pers 
gold, ging ook op voor het Jiddische theaterpubliek: de joodse immigranten-gemeenschap was naar 
verhouding klein en zeker niet welvarend. De meeste immigranten konden het zich niet veroorloven 
vaak naar het theater te gaan.52 Naast de stukken van Goldfaden, die zich in het begin van de twintigste 
eeuw steeds meer aangetrokken voelde tot het zionisme en dat ook tot uiting bracht in zijn werk, werd 
door 'arbeiders-theatergroepen' ook werk van anderen gespeeld. Een aantal van deze 'arbeiders
theatergroepen' stond onder leiding van Bundisten, en zij zetten de toneelwerken van de socialistische 
schrijver Jacob Gordin op het repertoire.53 Toen de andere linkse politieke bewegingen, zoals de joods-
anarchistische beweging en de Poale Zion beweging het grote voordeel van eigen theater gingen inzien -
het kon ingezet worden als propagandamiddel én het bracht om geld in het laadje - werden ook in deze 
kringen theatergroepen opgericht. 

Er bestond zo een bonte verzameling joodse theatergroepen in Parijs, waarvan sommigen geheel 
samengesteld waren uit amateurs, terwijl anderen professionele acteurs in de gelederen hadden. Vrijwel 
elke geestesstroming was wel enige tijd door een theatergroep vertegenwoordigd. Naast deze min of meer 
vaste gezelschappen, die hun basis in Parijs hadden, waren er ook verschillende rondreizende 
theatergroepen die Parijs aandeden. 
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Tot slot 

De joodse immigranten-gemeenschap in Parijs was een kleine, en besloten gemeenschap die, zij het 
verspreid over de stad, op sociaal en economisch terrein een groep apart vormde. De leden van deze 
gemeenschap moesten hard werken om het hoofd boven water te houden en de levensomstandigheden 
waren niet altijd even goed. Het gezegde 'leven als God in Frankrijk', dat ook in het Jiddisch vaak 
gebruikt werd ('Lebn vi got in Frankraykh') was hierop niet altijd van toepassing.5 

De immigranten-gemeenschap was een op zich zelf staande gemeenschap met een duidelijk eigen, 
grotendeels op Oosteuropese tradities gebaseerde cultuur. De afstand tussen de immigranten en de Frans 
joodse gemeenschap was groot, maar op verschillende manieren - via de armenzorg, en gedeeltelijk via 
het onderwijs en de synagoge - kwamen ze wel met elkaar in contact. De Franse joden stuurden in deze 
contacten aan op aanpassing en assimilatie. De joodse immigranten kregen echter niet alleen te maken 
met hun Franse geloofsgenoten. Ze werden ook geconfronteerd met andere onderdelen van de 
maatschappij. Tegen deze achtergrond ontwikkelde zich de joodse arbeidersbeweging in Parijs. 
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3. Reacties op de komst en de aanwezigheid van de joodse immigranten 

'L'année de mon arrivé à Paris (1892) {...)La Libre Parole d'Edouard Drumont venait de paraître. La 
France Juive comptait déjà cent quarante et une éditions...' ' 

Bij veel joodse immigranten leefde het beeld van Franse Republiek als hèt land van de idealen van 
vrijheid en gelijkheid.2 Bij aankomst aan de Franse grens scheen dit beeld te kloppen. Vreemdelingen 
die zich meldden werden zonder restrictie toegelaten. Terwijl in Engeland de komst van de joodse 
immigranten tot sociale onrust en het aannemen van een vreemdelingenwet leidde, vielen joodse 
immigranten in Frankrijk nauwelijks op. Het aantal joodse immigranten dat zich in Parijs vestigde was 
in de periode tot 1914 relatief klein en bovendien vormden de joodse Oosteuropeanen maar een klein 
onderdeel van de grote groep immigranten die zich in Frankrijk vestigden. Frankrijk was een 
immigratieland, dat kampte met een demografisch tekort en daarom een bewust open grenzen beleid 
voerde.3 

Immigranten in Frankrijk naar land van herkomst 

Land 1881 % 1901 % 1911 % 

België 432.265 (43.2%) 323.390 (31.2%) 287.126 (24.8%) 

Italië 240.733 (24.0%) 330.465 (31.8%) 419.234 (36.2%) 

Duitsland 81.986 (8.2%) 89.772 (8.7%) 102.271 (8.8%) 

Oost-Hong. 12.090 (1.2%) 11.730 (1.1%) 17.851 (1.5%) 

Spanje 73.781 (7.4%) 80.485 (7.8%) 105.760 (9.1%) 

Zwitserland 66.281 (6.6%) 72.042 (6.9%) 73.422 (6.3%) 

Engeland 37.006 (3.7%) 36.948 (3.6%) 40.378 (3.5%) 

Nederl/Luxemb. 21.232 (2.1%) 27.814 (2.7%) 25.611 (2.2%) 

Rusland 10.489 (1.1%) 16.061 (1.5%) 35.016 (3.0%) 

Elders 25.227 (2.5%) 49.071 (4.7%) 53.166 (4.6%) 

Totaal 1.001.090 1.037.778 1.159.835 

Bron: Nancy Green, '"Filling the Void": Immigration to France before World War I', in: Dirk Hoerder 
(ed.), Labor Migration in the Atlantic Economies, 143-161, aid. 150. 
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Immigranten in Parijs 

Ja a r Imm. als % van Oost-Eur. Imm als % van Parijse Oost-Eur Imm als % van alle 
Parijse bevolking bevolking imm. 

1881 7.5 

1883 8.0(1882) 

1886 0.378 

1896 GA 0.427 

1901 5.9 0.503 

1906 6.3 0.660 

1911 

3.9 

3.5 

4.2 

8.5 

10.5 

17.1 

Bron: Green, The Pletzl of Paris, 46. 

Frankrijk zou door dit alles een ideale gastmaatschappij zijn geweest voor de joodse immigranten, ware 
het niet dat hier aan het eind van de negentiende eeuw een zeer virulente vorm van vreemdelingenhaat 
en politiek antisemitisme opkwam, precies op het moment dat de eerste grote groepen Oosteuropees-
joodse immigranten hun entree maakten. Het hevigst kwam dit antisemitisme naar voren tijdens de 
Dreyfus-affaire, maar ook daarvoor bestonden al talloze extreem nationalistische en antisemitische 
groeperingen. 

De Franse Republiek aan het eind van de negentiende eeuw 

De Derde Republiek, die in 1870 was uitgeroepen, had een woelige start gehad. Toen de nederlaag 
tegen Pruisen en de bloedige onderdrukking van de Commune van Parijs achter de rug waren, braken 
jaren van strijd aan tussen Royalisten en Republikeinen. Pas in het begin van de jaren tachtig kon de 
Republiek daadwerkelijk vormgegeven worden. Er werd een aantal wetten aangenomen die de 
elementaire Republikeinse waarden veilig moesten stellen. Naast de al genoemde onderwijswetten waren 
dat onder meer de wet op de persvrijheid en wetten die openbare bijeenkomsten en vakbonden 
legaliseerden. Verder werden plannen gemaakt om de economie van Frankrijk, die door de oorlog met 
Pruisen grote schade had opgelopen, uit het slop te halen. Deze maatregelen konden echter niet 
verhinderen dat in 1882 een periode van commerciële en industriële depressie inzette waar grote delen 
van de Franse bevolking, vooral in de steden en het meest in Parijs, zwaar van te lijden hadden. 

De industriële ontwikkelingen en de sociaal-economische transformatie hadden bij velen tot 
desoriëntatie en frustratie geleid en de crisis van de jaren tachtig verhevigde dit gevoel. Er bestond 
daardoor in de tweede helft van de jaren tachtig een grote groep 'ontevtedenen'. Deze was samengesteld 
uit ambachtslieden met een kleine onderneming die door de schaalvergroting buiten de boot vielen, 
kleine winkeliers die door de grote warenhuizen verdrongen werden, maar uit ook arbeiders die de crisis 
vooral toeschreven aan concurrentie van producten en arbeiders uit het buitenland. Allemaal voelden 
zij zich op een of andere manier benadeeld. De ontevredenheid betrof niet alleen de ontwikkelingen op 
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sociaal-economisch terrein, ook op politiek terrein was volgens velen veel mis: het bestuur van de 
Republiek was corrupt en de president (Grévy 1879-1887) zou niet deugen. 

Van deze gevoelens van desoriëntatie en frustratie maakte generaal Boulanger gebruik om pleidooien 
te houden voor zijn plannen, waarvan anti-parlementarisme en nationalisme een belangrijk onderdeel 
vormden. Daarbij speelde ook de revanche gedachte een grote rol. Voor velen was generaal Boulanger 
de sterke man die het tegen Bismarck kon opnemen en de Duitse dreiging - die in de ogen van vele 
Fransen na de smadelijke nederlaag in 1871 was blijven bestaan - zou kunnen weerstaan/ Dit alles bij 
elkaar was voldoende om Boulanger een grote aanhang te geven, vooral in Parijs. 

Boulangers' beweging kreeg steun van onder andere Paul Déroulède en zijn nationalistische Ligue 
despatriottes, en ook van Maurice Barrés die later een grote rol zouden gaan spelen in de nationalistische 
beweging. Boulanger, die zichzelf een radicale republikein noemde, trok met zijn ideeën ook de aandacht 
van rechts. Achter de coulissen zocht en vond hij steun bij Royalisten, Bonapartisten en andere 
conservatieven die in hem een goede baanbreker zagen voor de anti-republikeinse zaak.5 In januari 1889 
behaalde Boulanger een spectaculaire verkiezingsoverwinning in Parijs. Zijn aanhangers drongen erop 
aan dat hij door een coup de macht zou grijpen, maar dit durfde de generaal niet aan en hij trok zich 
terug uit de politieke strijd. Op 1 april vluchtte hij naar België waar hij in 1891 zelfmoord pleegde op 
het graf van zijn maîtresse. 

Boulanger zelf zou de geschiedenis in gaan als een schertsfiguur, maar het boulangisme bleek als 
stroming niet onbetekenend. Voortgekomen uit de linkse, Jacobijnse revolutionaire traditie, gaf het 
boulangisme de aanstoot tot twee ontwikkelingen. Ten eerste waren de aanhangers van het boulangisme 
die afkomstig waren uit de arbeidersklasse definitief'losgeweekt' van de radicale beweging die voorheen 
op hun steun kon rekenen. Veel van deze arbeiders sloten zich na hun teleurstelling over Boulanger aan 
bij de socialistische beweging. Ten tweede ontwikkelde zich uit het samengaan van het boulangisme en 
het nationalisme een nieuwe rechtse stroming waarvan het politieke antisemitisme een belangrijk 
onderdeel was. 

De opkomst van het politiek antisemitisme 

De desoriëntatie en ontevredenheid van een groot aantal Fransen zorgden voor een aanzienlijke aanhang 
van de politieke bewegingen die het antisemitisme uitdroegen. Deze ontevredenheid gold niet alleen de 
ontwikkelingen op sociaal-economisch en politiek terrein, zoals hierboven geschetst, ook op geestelijk 
terrein bestond nood. Men verlangde niet alleen terug naar een pre-industriële, pre-kapitalistische 
maatschappij waarin de onderlinge verhoudingen stabiel en overzichtelijk waren, er bestond ook 
heimwee naar de tijd waarin de 'goddeloosheid' nog niet aan de macht was. De anti-clericale aard van 
de Republiek, die onder andere tot uiting kwam in de wetgeving, bracht veel Franse katholieken ertoe 
zich tegen het bestuur van de Republiek te keren en een uitlaatklep te zoeken voor hun frustraties. Het 
politiek antisemitisme, als ideologie zo mogelijk nog heterogener dan het boulangisme, bood voor al 
deze ontevredenen wel wat van hun gading. Het stereotype van de joodse woekeraar werd moeiteloos 
omgezet in het stereotype van de joodse kapitalist, die alle onaangename ontwikkelingen van de 
moderne maatschappij op zijn geweten had.7 De populaire pers en antisemitische literatuur zorgden voor 
de verspreiding van dit 'system of belief zoals een auteur het politiek antisemitisme treffend omschrijft. 

De antisemitische beweging profiteerde in de tweede helft van de jaren tachtig van het crisis-gevoel. 
Edouard Drumont, de journalist die zich zou ontpoppen tot de 'meester van de antisemitische 
propaganda', publiceerde in 1886 zijn La France juive. Doel van dit boek was de verborgen macht van 
de joden in de Franse maatschappij bloot te leggen en te elimineren. Het boek werd onmiddellijk een 
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bestseller. Na het debacle rond Boulanger in 1889 zakte het antisemitisme als politieke beweging 
enigszins in, maar al in 1892 kreeg deze stroming weer de wind in de zeilen. In dat jaar begon Drumont 
La Libre Parole uit te geven, een antisemitisch dagblad. Al vrij snel na de oprichting haalde het blad een 
oplage van 200.000 exemplaren.9 Op J. Tchernoff, een Russisch-joodse student, die in 1892 naar Parijs 
kwam om rechten te studeren, maakte dit alles geen goede eerste indruk. (Van hem is het citaat waar 
dit hoofdstuk mee begint). Zijn eerste kennismaking met Drumonts' werk heeft hij uitgebreid 
beschreven in zijn memoires.10 Twee jaar later ging de kwestie spelen die uit zou groeien tot de grootste 
antisemitische affaire in West-Europa tot dan toe. Voor het zover was kreeg Parijs eerst te maken met 
de komst van de eerste groepen joodse immigranten die hun toevlucht zochten in de lichtstad. 

Reacties op de komst van de joodse immigranten vóór 1894 

De eerste joodse immigranten die de aandacht van de pers trokken, kwamen in 1882 in Parijs aan. Het 
was maar een klein groepje, maar het republikeinse dagblad L 'Estafette sprak van een 'semitische invasie' 
en een journalist van het socialistische blad Le Citoyen sprak de vrees uit dat de komst van de joodse 
immigranten zou leiden tot loonsverlagingen en banenverlies onder Franse arbeiders. Het blad vond 
echter ook dat het hier ging om proletariërs die door de socialisten gesteund moesten worden. ' ' Dat het 
lang zou duren voordat de socialisten daadwerkelijk tot het geven van steun overgingen, zal hieronder 
uitgebreid aan de orde komen. 

Volgens sommige auteurs heeft de komst van de joodse immigranten uit Oost-Europa de bloei van 
het antisemitisme mede veroorzaakt.12 Ongetwijfeld vormden de 'exotisch ogende' joodse immigranten 
koren op de molen van de antisemieten, maar ook zonder hun aanwezigheid zou het antisemitisme 
hebben gefloreerd. Deze veronderstelling wordt gesteund door het feit dat de verschillende 
antisemitische propagandisten weinig aandacht besteedden aan de joodse immigranten. Het 
antisemitisme richtte zich vooral tegen de geassimileerde, geïntegreerde joden, waarvan een deel een 
vooraanstaande positie in de Franse maatschappij had verworven. Voor velen waren het deze 
geïntegreerde en niet meer als zodanig herkenbare joden die het grote gevaar vormden. Vooral tegen 
deze 'onzichtbare' joden wilden Drumont en de zijnen waarschuwen. Volgens de logica van het 
antisemitische 'system of belief bleven deze joden (ook al waren ze niet meer van andere Fransen te 
onderscheiden) vreemdelingen of ze nu generatieslang in Frankrijk woonden of niet.13 Slechts zelden 
werden de joodse immigranten daarbij als 'extra vreemd' naar voren geschoven. 

De campagnes van antisemieten en nationalisten, die nauw met elkaar verweven waren, richtten zich 
niet alleen tegen joden, maar ook tegen buitenlanders, in de praktijk meestal buitenlandse arbeiders. 
Volgens de nationalisten moesten de Franse arbeiders beschermd worden tegen de arbeiders uit het 
buitenland, die er voor zorgden dat Franse arbeiders werkloos werden. Ook in deze anti-buitenlander 
retoriek werd niet vaak speciaal de nadruk gelegd op joodse immigranten uit Oost-Europa. 

Uiteraard bepaalden niet alleen de antisemitische en nationalistische propagandisten hoe in Parijs 
gereageerd werd op de komst van de joodse immigranten en hoe welkom zij zich voelden. Van belang 
hierbij waren ook de reacties van Franse arbeiders die werkzaam waren in de beroepen waar ook joodse 
immigranten hun brood probeerden te verdienen. Ook de houding van buurtbewoners en van de leiders 
en leden van de Franse arbeidersbeweging, van de 'gewone' pers, van de leden van de Parijse 
gemeenteraad en van de leden van de Franse regering was van invloed. 
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Reacties in de jaren tachtig 

Volgens Le Citoyen zou de komst van de joodse immigranten tot banenverlies onder Franse arbeiders 
leiden. Sommige Franse arbeiders deelden die angst. Dit gevoel was echter niet algemeen, en de 
antwoorden die de arbeiders tijdens enquêtes gaven, wijzen in verschillende richtingen. 

In 1884 gaf de Franse regering Eugène Spuller (een lid van de Chambre des Députés) de opdracht 
een enquête te organiseren die onder andere de oorzaak van de 'crisis in Parijs' moest onderzoeken. 
Werkgevers en werknemers uit verschillende Parijse bedrijfstakken werden ondervraagd, zo ook de 
werkgevers en werknemers uit de kleding-, leer-, en meubelindustrie. De werkgevers in de confectie-
industrie meldden vreemd genoeg dat er helemaal geen sprake was van een crisis, omdat de superieure 
spullen die in Parijs werden geproduceerd een goede positie innamen op de wereldmarkt.' De arbeiders 
die verhoord werden (doorgaans waren dat vertegenwoordigers van vakbonden), constateerden wel 
degelijk een crisis. Volgens een aantal arbeiders was de oorzaak van de crisis dat producenten van 
confectie-kleding gebruik maakten van arbeiders uit het buitenland die voor minder loon werkten.' 

De arbeiders in de meubel- en schoenenindustrie maakten over het algemeen weinig opmerkingen 
over de concurrentie van arbeiders uit het buitenland en de opmerkingen die gemaakt werden gingen 
niet over joodse Oosteuropeanen. Er waren op het moment dat de enquête gehouden werd (in 1884) 
ook nog niet al te veel joodse immigranten in Parijs (ongeveer 7.000) en degenen die er waren vielen 
blijkbaar niet bijzonder op."5 Overigens wezen de vertegenwoordigers van de werknemers ter verklaring 
van de crisis op nog veel meer oorzaken. De meesten daarvan waren van juridisch-administratieve aard, 
zoals de protectionistische maatregelen die in het buitenland genomen werden. Maatregelen om het 
aantal immigranten te beperken werden door geen van de ondervraagden als mogelijke oplossing voor 
de crisis voorgesteld. 

De Franse regering zag in deze enquête-uitslag geen aanleiding om maatregelen te treffen die de 
(vermeende) concurrentie van arbeiders uit het buitenland zouden kunnen elimineren, wel kwam in 
1888 een decreet tot stand dat bepaalde dat elke immigrant zich bij het gemeentehuis van zijn 
woonplaats moest laten registreren. Tegen betaling ontving hij of zij dan een officieel document van 
inschrijving. Veel had deze regeling niet om het lijf omdat er nauwelijks sancties op het niet aanmelden 
bestonden. 

De arbeiders, het parlement en de pers besteedden in de jaren tachtig vooralsnog weinig aandacht 
aan de komst van de joodse immigranten. Zelfs de antisemitische propagandist Drumont besteedde in 
zijn meer dan duizend pagina's tellende La France Juive maar een paar regels aan de Oosteuropese joden 
in Parijs. In deel I van zijn in magnum opus schatte hij het aantal joden in Parijs, inclusief de joodse 
immigranten, op 120 tot 150.000 hetgeen neerkomt op ongeveer het viervoudige van het reële aantal. 
In deel II wees hij in een voetnoot op het feit dat de joodse immigranten in Parijs door de al aanwezige 
joden aan een baan werden geholpen, terwijl de Franse arbeiders van honger stierven.17 Meer schreef hij 
niet over hen. 

De vroege jaren negentig 

In de jaren negentig werden meer bezwaren tegen de aanwezigheid van joodse immigranten gehoord. 
De Franse arbeiders in de kleding- en de meubelindustrie gaven echter in 1890 nog steeds geen 
eenduidig antwoord op de vraag: 'zijn er in uw industrie veel buitenlanders werkzaam?'. De 
antwoorden op deze vraag varieerden van 'twee' (waarschijnlijk dacht de ondervraagde dat de vraag 
alleen op de situatie in zijn eigen bedrijf sloeg) tot 'veel te veel'. Van de 454 ondervraagde arbeiders uit 
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de kledingindustrie gaf ongeveer de helft van de ondervraagden op dat er inderdaad 'vreemdelingen' in 
het vak zaten. Ook de meubelmakers maakten nu melding van de aanwezigheid van arbeiders uit het 
buitenland. Over het vaak gehoorde bezwaar 'arbeiders uit het buitenland werken onder de prijs' 
bestond grote onenigheid. Een deel van de Franse arbeiders vond dat de buitenlanders inderdaad onder 
de prijs werkten, maar een - even omvangrijk - deel vond dat dat absoluut niet het geval was. Sommigen 
meenden zelfs dat deze buitenlanders meer verdienden dan de Fransen!" Met 'de buitenlanders' 
bedoelden de ondervraagden voornamelijk Belgen, Duitsers en Italianen, slechts een ondervraagde sprak 
van 'Poolse joden', terwijl een ander het had over 'twee Russen werkzaam bij een joods modehuis'.20 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat de Franse arbeiders in de Parijse confectie-industrie en 
meubelindustrie in 1890 net als in 1884 niet het gevoel hadden dat joodse immigranten zich en masse 
in Parijs vestigden en de Franse arbeiders hun baan ontnamen. 

In het parlement ging men zich in de jaren negentig wel zorgen maken over de aanwezigheid van 
buitenlandse arbeiders. Er werden diverse wetsvoorstellen ingediend, die gericht waren op de beperking 
van concurrentie van arbeiders uit het buitenland, maar geen van deze voorstellen werd aangenomen.21 

Omdat veel immigranten zich niet hielden aan de regel van 1888 om zich direct te melden, werd na vele 
lange debatten in 1893 besloten om de regel aan te scherpen. Wie wilde werken moest zich laten 
registreren. Werkgevers die ongeregistreerde immigranten in dienst hadden waren strafbaar, evenals 
werknemers die hun inschrijvingspapieren niet konden of wilden tonen. De wet handhaafde de laissez* 
faire houding ten aanzien van immigratie. Nog steeds mocht iedereen het land binnenkomen en de 
registratieplicht zal het aantal werknemers uit het buitenland niet hebben doen afnemen. Hieruit moet 
echter niet worden geconcludeerd dat de parlementsleden een 'positieve visie' hadden op immigranten. 

In de pers kwamen de Oosteuropese joden in het begin van de jaren negentig uitgebreid aan de orde. 
In augustus 1892 kwam een groep van honderddertig Oosteuropese joden, mannen, vrouwen en 
kinderen aan op het Gare de Lyon. Ze waren in Odessa het land uitgegooid, gingen van daar uit naar 
Constantinopel, werden door de joodse gemeenschap aldaar na verloop van tijd naar Marseille gestuurd 
en vanuit Marseille werden ze door de verschillende lokale joodse gemeenschappen doorgestuurd tot ze 
uiteindelijk uitgeput in Parijs aankwamen. Omdat hun komst niet van te voren was aangekondigd, was 
er niemand om ze op te vangen, en zo 'kampeerde' deze groep enige dagen in het station. Drumont 
greep dit incident aan om in zijn pas gestichte blad La Libre Parole zijn mening te geven over de joodse 
immigranten.22 Niet alleen de antisemitische pers stortte zich op dit voorval, ook populaire bladen zoals 
Le Paris en het monarchistische Le Figaro besteedden aandacht aan deze kwestie.23 

In deze berichten werd veel aandacht besteed aan de hygiënische toestand van de immigranten en 
er werd gesuggereerd dat de immigranten cholera verspreidden. Deze angsten werden gevoed door het 
feit dat de Verenigde Staten net op dat moment een immigratie-stop hadden ingesteld in verband met 
een cholera-epidemie. Nadat artsen van de Alliance Israélite Universelle de immigranten hadden 
onderzocht en gezond hadden verklaard, maar vooral nadat duidelijk was geworden dat noch in Odessa 
noch in Constantinopel cholera heerste, luwde deze angst enigszins. Vriendelijk waren de berichten 
evenwel niet. Het Frans-joodse blad Archives Israélites schreef dat de komst van deze immigranten 'a 
donné lieu à bien des commentaires dans la Presse, en général désobligeants [onvriendelijk] pour ces 
malheureux'. De immigranten werden door de Parijse politie tijdelijk opgevangen in hotels waarna het 
Comité de Bienfaisance ze met steun van de AIU verder opving. In juli 1893 vond een vergelijkbaar 
incident plaats: ook ditmaal kwam een groep van ongeveer 130 joodse immigranten uit Odessa via 
omzwervingen aan in Parijs, nu op het Gare du Nord. Het Comité de Bienfaisance verwachtte deze groep 
pas de volgende dag in het opvangtehuis in Montmartre en daarom moest de groep zelf de stad 
doorkruisen. Ook dit gaf weer aanleiding tot stukken in de kranten.25 
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De extreem-nationalisten hadden ook begin jaren negentig hun pijlen nog niet gericht op de 
Oosteuropees joodse immigranten. Sommige van hen ging de maatregel van 1893 niet ver genoeg. 
Barrés, die tijdens de debatten in mei 1893 al begreep dat de uitkomst van de discussies voor de 
nationalisten niet bevredigend zou zijn, begon ter gelegenheid van de verkiezingen die in augustus van 
dat jaar plaats zouden vinden, vast een campagne onder het motto 'bescherm de Franse arbeiders'.26 Om 
zijn woorden kracht bij te zetten vergeleek Barrés de Franse situatie met de toestand die onder andere 
in Amerika en Engeland heerste. Voor dit laatste land wees hij op de Russische joden die volgens hem 
in sommige onderdelen van de kledingindustrie alle Engelse arbeiders verdrongen hadden.27 Voor wat 
betreft de Franse situatie ging zijn aandacht vooral uit naar Belgen en Italianen. Over de Russische joden 
in de Parijse kledingindustrie werd met geen woord gerept. Ook Barrés, die tot de groep nationalisten 
gerekend kan worden die het antisemitisme een warm hart toedroegen, liet zich niet uit over de joodse 
immigranten in Parijs, terwijl hij de aanwezigheid van deze immigranten elders in de wereld als zeer 
ongewenst omschreef. In de nationalistische campagne die in de jaren negentig gevoerd werd, werd deze 
vorm van xenofobie blijkbaar niet effectief geacht. 

Tot slot 

Op het moment dat de eerste groepen joodse immigranten van enige omvang aankwamen in Parijs, 
heerste er een ambivalent klimaat in Frankrijk ten opzichte van immigranten. Enerzijds waren 
economen en een groot deel van de regeringsleiders het erover eens dat Frankrijk immigranten nodig 
had om de economie draaiende te houden, anderzijds gingen er steeds meer stemmen op in de 
maatschappij om die immigratie aan banden te leggen. 

In al dit gekrakeel vielen de joodse immigranten niet erg op, tenzij een duidelijk zichtbare groep 
enige dagen op een Parijs station kampeerde. Het waren er niet al te veel, en ze 'verdwenen' tussen alle 
andere immigranten in Parijs. Dit gaf de joodse immigranten voldoende vrijheid om in alle rust hun 
eigen organisaties op te zetten. 
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4. Politieke discussies in het café: het begin van de joodse arbeidersbeweging 

'Politieke discussies onder het genot van liters thee' 

De joodse immigranten-gemeenschap in Parijs was - zeker tot 1905 - een kleine gemeenschap. Het 
aantal Oosteuropese joden dat zich in de periode 1881-1905 in de Franse hoofdstad vestigde, bedroeg 
naar schatting zo'n 10.000 personen. De omvang van de joodse arbeidersbeweging, zowel van de 
vakbeweging als van de politieke tak, was in deze eerste fase dan ook beperkt. De politieke tak van de 
joodse arbeidersbeweging zou in Parijs echter zwak blijven, ook na 1905, toen het aantal immigranten 
sterk toenam. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn, dat de Russisch-joodse intelligentia in Parijs zich 
maar in zeer beperkte mate inliet met de joodse arbeiders ter plaatse, zij richtte haar blik vooral op de 
ontwikkelingen in Rusland. Het ontbrak de joodse politieke beweging zo aan goede leiders die in staat 
waren propaganda te voeren, lezingen te geven, bladen uit te geven en bijeenkomsten te organiseren. 

Niet alleen de Russische intelligentia negeerde de joodse politieke tak van de arbeidersbeweging, ook 
de Franse socialistische organisaties bemoeiden zich tot het hoogtepunt van de Dreyfus-affaire niet of 
nauwelijks met hun joodse zusterorganisaties. Voor een groot deel geïsoleerd van de ontwikkelingen in 
Parijs, stonden de joodse politieke organisaties in deze periode sterk onder invloed van de ontwikkeling 
van de joodse arbeidersbeweging in het buitenland. Tot 1911 was er in Parijs - afgezien van enkele 
nummers van het blad Agitator - geen arbeidersblad in het Jiddisch. Men las naast bladen uit de 
Verenigde Staten vooral de Londense Der Arbeyter Fraynd. In dit blad, dat niet alleen via de verkoop 
maar ook op andere manieren financieel ondersteund werd vanuit Parijs, werden regelmatig berichten 
opgenomen over de joodse beweging in de Franse hoofdstad. Deze Londense krant vormt een van de 
weinige seriële bronnen voor de geschiedenis van de joodse arbeidersbeweging in Parijs tot 1911. 

Café Tresor als trefpunt voor de joodse socialisten 

De joodse politieke beweging in Parijs mag beperkt van omvang zijn geweest, ze kwam wel vrij snel na 
de aankomst van de eerste groepen immigranten op gang. Al in 1883 verscheen de eerste joodse 
arbeidersvereniging op het toneel. De Yidishe Arbeyter Farayn (YAF) hield zijn bijeenkomsten in café 
Tresor (rue Vielle du Temple), dat in het hart van de Pletzl lag. De vereniging begon met twaalf leden, 
breidde zich later uit tot 40 leden en in 1892 had ze 80 leden.' Het publiek in Café Tresor was 
'gemengd' dat wil zeggen, er kwamen Russisch-joodse studenten, maar ook joodse arbeiders. Statutair 
mocht het aantal studenten niet groter zijn dan 25%' Toch was hun invloed aanvankelijk groot, want 
de eerste bijeenkomsten waren in het Russisch, de spreektaal van de Russisch-joodse studenten maar niet 
van de joodse arbeiders die doorgaans alleen het Jiddisch beheersten. Na protesten van arbeiders-zijde 
werden de wekelijkse bijeenkomsten over 'wetenschap en socialisme' in het Jiddisch gehouden. . De 
oprichters van de YAF waren Philip Krantz, Ilja Roebanowitsj en Ossip Zetkin. Krantz zou ai snel naar 
Londen vertrekken, waar hij samen met Winchevsky in 1885 de eerste redactie vormde van Der Arbeyter 
Fraynd, maar Roebanowitsj en Zetkin zetten het werk voort. Beiden behoorden tot de kring van 
Russische revolutionaire émigrés rond Peter Lavrov, die zich na zijn verblijf in Londen eind 1876 in 
Parijs had gevestigd.3 

Lavrov's huis in de rue Saint Jacques was het trefpunt van de Russische revolutionaire émigrés en in 
deze met boeken, pamfletten en kranten volgepakte ruimte werden urenlange politieke discussies 
gevoerd, onder het genot van liters thee/ Deze kring van Russische immigranten werd door de Franse 
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politie met atgusogen bekeken en op allerlei manieren in de gaten gehouden. Het zou hier namelijk gaan 
om een groep gevaarlijke 'nihilisten'. Lavrov werd gevolgd op zijn dagelijkse tocht naar de bibliotheek, 
de slager en het café en zijn huis werd eens onderzocht op de mogelijke aanwezigheid van explosieven.5 

Werkelijk gevaarlijk waren zijn activiteiten niet, invloedrijk was hij wel in de kring van Russische 
(joodse) revolutionairen, en in de YAF. 

De oprichters van de YAF hadden zich ten doel gesteld om de joodse arbeiders door middel van 
'Bildung' rijp te maken voor de revolutionaire beweging. Tegelijkertijd was de vereniging een onderlinge 
hulporganisatie. Over deze combinatie van functies hadden sommige revolutionaire student-leden zo 
hun twijfels: de steun die aan werkloze en zieke leden werd uitgekeerd zou immers de ware 
revolutionaire geest in slaap kunnen sussen. Volgens Krantz had het voorbeeld van Londen de oprichters 
echter geleerd dat politieke organisaties pur sang nauwelijks hun leden aan zich konden binden.6 Joodse 
arbeiders waren daarentegen wel geneigd zich bij een onderlinge hulporganisatie aan te sluiten, en 
daarom konden deze twee zaken het beste gecombineerd worden. Tot deze pragmatische oplossing werd 
tenslotte besloten. Alleen arbeiders in loondienst werden in de vereniging aangenomen, thuiswerkers die 
een knecht in dienst hadden, handelaren en onderaannemers werden niet toegelaten. 

Omdat van de YAF weinig materiaal bewaard gebleven is, valt achteraf moeilijk na te gaan hoe 
binnen deze organisatie werd gedacht over het joodse karakter van de vereniging en haar leden, en hoe 
dit gecombineerd moest worden met de politieke doelstellingen ervan. Hoogstwaarschijnlijk speelden 
Lavrov's ideeën bij deze standpuntbepaling een grote rol. Deze ideeën zette hij op 1 mei 1886 uiteen 
tijdens een toespraak voor de YAF over dit onderwerp.7 In deze toespraak prees hij het joodse volk om 
zijn vastberadenheid, uithoudingsvermogen en standvastigheid. Dit waren de eigenschappen die ervoor 
gezorgd hadden dat het volk stand had gehouden, ondanks eeuwenlange vervolging en onderdrukking. 
De joodse religie, onlosmakelijk verbonden met de joodse nationaliteit, was tot dan toe de bindende 
factor geweest die joden bij elkaar had gehouden, maar die tijd was voorbij. Het verbond dat daarvoor 
in de plaats moest komen werd gevormd door alle socialistische arbeiders tezamen. Juist hun 
uithoudingsvermogen en standvastigheid zou joden tot goede socialisten maken. Nu er niet meer 
gewacht werd op de messias, kon gewacht worden op de betere tijden die het socialisme zou brengen, 
aldus Lavrov.8 

Naast Lavrov speelde ook Roebanowitsj een rol in de standpuntbepaling van de YAF. Roebanowitsj, 
geboren in 1859 als zoon van een joodse arts-assistent, had in Odessa aan de fysisch-mathematische 
subfaculteit gestudeerd. Hij behoorde tot de kleine groep joodse leden van de Narodnaja Volja beweging 
die vonden dat ook 'naar het joodse volk' gegaan moest worden. Hij werd in 1881 gevangen genomen, 
op borgtocht vrijgelaten en vertrok vervolgens naar Parijs, waar hij zonder veel problemen het Franse 
staatsburgerschap verwierf.9 Hij zou actief worden in de kringen van Russische socialisten
revolutionairen (PSR-aanhangers); in de Franse socialistische beweging, èn in verschillende joodse 
arbeidersorganisaties.10 Roebanowitsj was een goede vriend van Lavrov maar deelde niet al zijn politieke 
ideeën. Roebanowitsj zette zijn ideeën over jodendom en socialisme uiteen in een lang artikel in Vestnik 
Narodnoi Voli, het periodiek van de Narodnaja Volja beweging. Hij verzette zich in dit artikel tegen de 
Palestinisten die in reactie op de pogroms van 1881-82 hun heil zochten in het stichten van koloniën 
in Palestina. Roebanowitsj vond hun reactie begrijpelijk, maar het was volgens hem geen adequaat 
antwoord op de gebeurtenissen in Rusland. Hij keurde de stichting van de koloniën weliswaar niet 
helemaal af, maar vond dat vestiging in Palestina slechts voor een kleine groep een oplossing kon 
betekenen. De joodse massa in Rusland was alleen gebaat bij een revolutie.12 In plaats van een nationale 
strijd moest een internationale klassenstrijd gevoerd worden.13 Hoewel Roebanowitsj hier net zo 
'internationaal' leek als Lavrov, bleek hij dat in de rest van het stuk niet te zijn. Met nadruk wees hij op 
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de taak van de joodse intelligentia om zich tot het joodse proletariaat te wenden. In deze revolutionaire 
activiteiten onder hun eigen volk, zouden de studenten hun patriottische gevoelens op een goede manier 
kunnen aanwenden.1 

Roebanowitsj en Lavrov stonden beiden op het standpunt dat de joodse arbeiders in de eerste plaats 
als arbeiders aan de klassenstrijd moesten deelnemen. Lavrov ging daarbij aan alle specifieke kenmerken 
(taal, religieuze en nationale tradities) van de joodse arbeiders voorbij, terwijl Roebanowitsj daar de 
nadruk op legde. Hij vond het de taak van de joodse intellectuelen om zich, inspelend op deze specifieke 
kenmerken, tot het joodse volk te richten. Hij was dan ook een van de weinige leden van de Russisch-
joodse intelligentia in Parijs die zich daadwerkelijk inzette voor de joodse arbeiders. 

De derde organisator van de YAF (naast Krantz en Roebanowitsj) was Ossip Zetkin, de man van de 
bekende Duitse revolutionaire Clara Zetkin. Hij was geboren in Odessa in 1853, kwam in 1882 naar 
Parijs en was vanaf de oprichting van de Londense Der Arbeyter Fraynd agent voor dit blad in Parijs. 
Ook hij behoorde tot de kring van vrienden rondom Lavrov, hij was enige tijd zijn secretaris en werd 
door Lavrov zelfs 'op missie' gestuurd naar Londen. Hij was volgens de politierapporten "très considéré, 
non seulement parmi les ouvriers juifs, mais encore parmi les étudiants". Hij was bevriend met Paul 
Lafargue, Jules Guesde en schreef in Le Socialiste.^ Zetkin was daarmee, naast Roebanowitsj, een van 
de weinigen uit deze kringen die ook met Franse socialisten contact had in deze periode.16 Lang heeft 
hij niet als contactpersoon tussen de Oosteuropese joden en de Franse socialisten kunnen optreden. In 
1888 werd hij ernstig ziek en 1889 stierf hij.17 

Hoe de leiders van de YAF dachten over het joodse karakter van de YAF is enigszins te herleiden uit 
hun geschriften. Hoe deze ideeën in de praktijk een rol speelden, blijkt onder andere uit het feit dat 
overgeschakeld werd op het gebruik van Jiddisch. De houding van de YAF ten aanzien van religieuze 
tradities is moeilijker te bepalen. De eerste openbare bijeenkomst van de YAF was een bal ter ere van 
het loofhuttenfeest. Deze bijeenkomst, die plaats vond op 20 oktober 1883, zou op het eerste oog 
kunnen worden gezien als een anti-religieuze manifestatie. De aanwezigheid van opperrabbijn Zadoc 
Kahn, die namens de Rothschild familie 50 frank en namens zichzelf 20 frank schonk aan de vereniging, 
spreekt dit echter tegen.18 Hoogstwaarschijnlijk zagen Zadoc Kahn en Rothschild de YAF vooral als een 
onderlinge hulporganisatie, die ze wel vaker steunden. Dat ze bewust een joodse - in naam -
revolutionaire beweging steunden, lijkt onwaarschijnlijk. Op zich was het geven van een bal tijdens het 
loofhuttenfeest ook niet 'tegen de regels', maar erg gebruikelijk was het niet. Dat de leiders en leden van 
de YAF niet tot de meest religieuze leden van de gemeenschap behoorden zal duidelijk zijn, expliciet 
anti-religieus was de groep, voor zover nu nog is na te gaan, echter niet. 

De YAF opgeheven, heropgericht en gescheurd 

Na 1886 bleef het enige tijd stil rond de YAF. Hoogstwaarschijnlijk werd de organisatie opgeheven, 
want in 1891 werd de heroprichting ervan aangekondigd.19 Uit het eerste berichtje over de 
heropgerichte vereniging wordt direct duidelijk hoe de nieuwe leiding van de YAF het joodse karakter 
van de organisatie zag. Krantz's zwager David Gordon20, die de organisatorische motor van de 
organisatie was, stelde tevreden vast dat de eerste bijeenkomst van de YAF een groot succes was. Dankzij 
het thema - de jodenvervolging in Rusland - had de bijeenkomst de aandacht van veel joodse arbeiders 
getrokken. Een groot deel van deze arbeiders zou niet gekomen zijn als het om een lezing over 'een 
arbeiderskwestie' was gegaan, aldus Gordon.21 De bijeenkomst, die op 30 mei 1891 plaatsvond, was 
echter primair bedoeld om propaganda te maken voor het socialisme: de boodschap van de avond was 
dat de 'joodse kwestie' een onderdeel was van de algemene sociale kwestie, en pas opgelost zou kunnen 
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worden als er een nieuwe maatschappelijke orde zou komen. Veel tijd om een duidelijk standpunt in 
te nemen kreeg de YAF niet. 

Vrij snel na de heroprichting openbaarde zich ook in de Parijse joodse arbeidersbeweging een 
ideologische scheuring tussen socialisten en anarchisten. Parallel aan de ontwikkelingen in de algemene 
arbeidersbeweging waren de joodse arbeidersbeweging in Londen en New York in het begin van de jaren 
negentig ook uiteengevallen. Omdat de sprekers in Parijs vaak afkomstig waren uit de Verenigde Staten 
of Engeland, werden de twisten die in deze landen bestonden, deels geïmporteerd. Zo schreef David 
Gordon een geestdriftig verslag over de komst van de 'Amerikaanse' joodse socialist Abe Cahan terwijl 
de secretaris van de YAF dit zelfde bezoek bekritiseerde en de uit Engeland overgekomen joodse 
anarchistische arbeidersleider Yanovksi prees. Volgens Gordon was Cahan een inspirerende spreker die 
een zeer gevarieerd publiek trok: 'van de eerste de beste "man van de straat" die naar een maggid (een 
wijze) komt luisteren, tot de intelligentsten uit de Russische kolonie'.22 De secretaris van de YAF, 
Lipschitz, vond echter dat Cahan, ondanks het feit dat er in Parijs 'een groot gebrek aan redenaars' was, 
beter thuis had kunnen blijven. 'Cahan maakt grapjes en holle frasen en doet alsof hij antwoord heeft 
op alle vragen, terwijl Yanovksi duidelijk uiteen heeft gezet hoe de maatschappij in elkaar steekt. Hij 
heeft alle socialistische scholen besproken en aangetoond waarom het anarchisme de beste is', aldus 
Lipschitz in Der Arbeyter Fraynd.13, Niet iedereen waardeerde de opstelling van de secretaris van de YAF. 
Een week later was Lipschitz ontslagen en adverteerde de YAF weer met de boodschap 'elke vrijdagavond 
om 9 uur precies, lezingen, voordrachten en vrije discussies in jargon over arbeiderskwesties en andere 
belangrijke vraagstukken'. Als extra aanprijzing luidde de laatste zin van de advertentie: 'Iedereen heeft 
het recht om het woord te voeren'.24 

Op deze manier werd nog enige tijd geprobeerd een scheuring te voorkomen. Begin 1892 vond nog 
een aantal bijeenkomsten plaats van de YAF, die op dat moment ongeveer tachtig leden had,25 maar 
uiteindelijk kon een scheuring niet uitblijven. De socialistische leden van de YAF bleven, in steeds 
wisselende formaties, propaganda maken voor hun ideeën. In het begin van de jaren negentig waren het 
echter vooral de joodse anarchisten die actief en de meeste aansluiting vonden bij de joodse arbeiders. 

Joodse anarchisten 

Niet in de Pletzl maar in Montmartre, de andere Parijse wijk waar joodse immigranten zich hadden 
gevestigd, werd in 1892 de eerste joodse anarchistische arbeidersorganisatie opgericht: de Yidishe Arbeyter 
Grupe (YAG). De groep kondigde zijn bestaan aan in Der Arbeyter Fraynd zn schonk deze krant direct 
38 franc.26 Later zou deze steun structureel worden en kreeg het Londense blad van de Parijse 'Fraynd 
fun Arbeyter Fraynd'-groep regelmatig geld.27 

De redactie van Der Arbeyter Fraynd, die inmiddels geheel uit anarchisten bestond, reageerde 
enthousiast op de oprichting van de YAG: 'di tsayt fun faraynen mit unbashtimte printsipen iz avek'28 

Elke zondagmiddag organiseerde de groep bijeenkomsten in Montmartre, maar ook deze groep kampte 
met het probleem dat er weinig 'voormannen' in Parijs waren. Meer dan eens werd Yanovksi uit Londen 
uitgenodigd om propaganda te maken.29 Toen hij in maart 1893 een grote propagandatour maakte in 
Parijs, sprak hij over uiteenlopende onderwerpen als: de Engelse arbeidersbeweging; het 
parlementarisme; prostitutie en 'anarchisme en organisatie'. In tegenstelling tot de joodse socialisten 
waren de joodse anarchisten streng anti-religieus. Net als in Londen werd door de joodse anarchisten 
in Parijs ook het beproefde recept van bals en banketten op Jom Kippoer gebruikt.30 Net als in de 
Londense Der Arbeyter Fraynd, kwam ook in de voordrachten die Yanovksi in Parijs hield het woord 
joods nauwelijks voor. 
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Niet alleen de voormannen en de ideeën van de joodse anarchisten werden uit Londen geïmporteerd, 
ook veel van de pamfletten en brochures kwamen uit Londen, want een drukpers hadden de joodse 
socialisten en anarchisten in Parijs nog niet. Een eigen periodiek hadden de joodse anarchisten, net als 
de joodse socialisten-revolutionairen, om deze reden evenmin.31 In de kringen van joodse anarchisten 
werd uiteraard Der Arbeyter Fraynd mt Londen gelezen, maar ook lazen ze - voor zover ze dat konden -
Franse anarchistische bladen als l'Autonomie en VAnarchiste?1 

De joodse anarchistische beweging breidde zich in de vroege jaren negentig verder uit. In café Tresor 
Ohadden de joodse anarchisten inmiddels de overhand gekregen en naast een club werd ook een joodse 
arbeidersbibliotheek op anarchistische grondslag opgericht. Deze bibliotheek, die in november 1893 
haar deuren opende, had een leeszaal, een uitleenbureau en er waren kranten te koop. De bibliotheek 
was gevestigd in een klein kamertje op de 4e verdieping in de Rue du Temple in de Pletzl.33 Na achttien 
maanden moest de bibliotheek sluiten, 'door nalatigheid van de kameraden' die hun boeken niet 
terugbrachten en hun lidmaatschapsgeld niet afdroegen.34 

Na deze korte periode van bloei werd het na 1894 stil rondom de joodse anarchisten in Parijs. De 
jaren 1892-1894 werden internationaal de jaren van 'het anarchisme van de daad' genoemd. Echte of 
vermeende anarchisten pleegden (bom)aanslagen op vertegenwoordigers van gezagsdragende instanties 
en veroorzaakten paniek in verschillende Westeuropese landen. In Frankrijk waren het mensen als 
Ravachol, Auguste Vaillant en Emile Henry die aanslagen pleegden op regereringfunctionarissen. Zij 
werden opgepakt en veroordeeld. Als reactie hierop pleegde een Italiaanse anarchist in 1894 een 
moordaanslag op de Franse president Carnot die hij met messteken om het leven bracht. Het parlement 
haastte zich om de zogenaamde 'lois scélérates' aan te nemen; anti-anarchisten wetten die het aanprijzen 
van het anarchisme als misdaad bestempelden, een einde maakten aan juryrechtspraak bij rechtzaken 
waarin een anarchist betrokken was (hiermee verdween het recht op weerwoord) en die bovenal elke 
vorm van propaganda voor het anarchisme verboden. Dit snoerde de anarchisten de mond, inclusief 
degenen die zich verre hadden gehouden van het 'anarchisme van de daad', en beperkte ook de joodse 
anarchisten in hun bewegingsvrijheid.3 

Tot slot 

De vroege joodse arbeidersbeweging in Parijs volgde het patroon dat in veel immigratiesteden te zien 
is: er werd een kring gevormd rond een aantal Russisch joodse intellectuelen, die grootse theorieën 
hadden over de aansluiting van de joodse arbeiders bij de internationale klassenstrijd. De organisaties 
die zij oprichtten waren vooral politiek-culturele organisaties, waar veel om 'Bildung' draaide. Zo 
ongeveer alle revolutionaire stromingen die in Rusland bestonden waren in de Parijse emigranten 
kringen vertegenwoordigd. Onder de joodse arbeiders was hun aanhang bijzonder klein. 

Hoe klein de joodse arbeidersorganisaties ook waren, ze ontsnapten niet aan het schisma dat zich in 
de vroege jaren negentig in de gehele Europese arbeidersbeweging voltrok: de scheiding tussen socialisten 
en anarchisten. De joodse arbeidersbeweging viel daarmee uiteen in op zijn minst twee delen. Enkele 
uitzonderingen daargelaten, opereerden zowel de joodse socialisten als de joodse anarchisten tamelijk 
geïsoleerd. Er waren contacten met leden van de internationale beweging, vooral bij de anarchisten, 
maar contacten met leden van de Franse socialistische en anarchistische beweging waren zeer beperkt. 
De Dreyfus-affaire zou daar enige verandering in brengen. 
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5. De Dreyfus-affaire en de verhouding tussen de joodse en de Franse 
arbeidersbeweging 

'Et, pourtant, nous sommes hélas! le peuple le plus prolétaire du monde'1 

De Dreyfus-affaire die van 1894 tot 1906 speelde en zijn hoogte- of beter dieptepunt had in de jaren 
1898-1899, verdeelde Frankrijk in twee groepen: Dreyfusards en anti-Dreyfusards. Het ging daarbij om 
veel meer dan alleen een affaire rond de veroordeling van een joodse legerkapitein die ten onrechte van 
spionage voor Duitsland werd beschuldigd. Het werd een strijd tussen katholieken en anti-clericalen, 
tussen monarchisten en republikeinen, tussen nationalisten en de verdedigers van gelijkheidsidealen en 
tussen rechts en links. 

De Franse joden hielden zich tijdens deze affaire zo stil mogelijk, en ook de Franse socialisten hielden 
zich lange tijd afzijdig. De joodse immigranten protesteerden wèl tegen het antisemitisme en spoorden 
daarbij de Franse socialisten aan een standpunt in te nemen. Onder andere door deze aansporing raakten 
de Franse socialisten, die zich graag bedienden van het stereotype van de rijke jood, doordrongen van 
het feit dat er ook joodse arbeiders bestonden. Vanaf dat moment was er sprake van enig contact tussen 
de joodse arbeiders en de Franse socialisten. 

De Dreyfus-affaire 

In 1894 werd de joodse legerkapitein Alfred Dreyfus schuldig bevonden aan het doorgeven van militaire 
informatie aan een Duitse militaire attaché. Dreyfus werd verbannen naar Duivelseiland en daarmee leek 
de kous af. Uit een nader onderzoek, uitgevoerd door Picquart die aan het hoofd stond van de Franse 
contra-spionage, bleek echter dat niet Dreyfus de schuldige was, maar kapitein Esterhazy. De 
legerleiding voelde evenwel niets voor gezichtsverlies, herriep het vonnis niet en sprak Esterhazy in 1898 
vrij. Emile Zola publiceerde hierop in januari 1898 zijn beroemd geworden J'accuse in Clemenceau's 
krant Aurora. Onmiddellijk na de publicatie van dit artikel, waarin Zola het leger beschuldigde van een 
opzettelijke blokkering van de rechtsgang, braken rellen uit in heel Frankrijk. Joodse burgers werden 
gemolesteerd en joodse winkels en bedrijven werden verwoest. De regering legde Zola het zwijgen op 
door hem gerechtelijk te vervolgen, maar tegelijkertijd gaf zij de opdracht om de bewijslast tegen 
Dreyfus nog eens na te zien op ongeregeldheden. Uit dit onderzoek bleek dat een groot deel van de 
bewijzen vervalst waren door kolonel Henry en in 1899 werd Dreyfus opnieuw berecht. Ofschoon velen 
nu in zijn onschuld geloofden werd Dreyfus - tot verbijstering van zijn sympathisanten - opnieuw 
veroordeeld door de krijgsraad. De civiele autoriteiten weigerden zich bij deze uitspraak neer te leggen 
en Dreyfus kreeg presidentieel pardon. Pas in 1906, toen op instigatie van de Franse socialist Jaurès 
opnieuw een onderzoek had plaatsgevonden, werd het vonnis door het Hof van Cassatie vernietigd, 
waarna Dreyfus in zijn eer hersteld werd en weer in actieve dienst terugkeerde. 

De Franse socialisten hielden zich lange tijd afzijdig van deze affaire. Zij en andere progressieven en 
radicalen grepen pas in toen de affaire in het najaar van 1898 door een samenloop van omstandigheden 
een reële bedreiging begon te vormen voor het voortbestaan van de Republiek. 

In september 1898, op het moment dat bekend werd dat kolonel Henry zelfmoord had gepleegd, 
stonden de Franse koloniale expeditie-troepen in Fashoda (Egypte) tegenover Engelse koloniale troepen. 
De Fransen moesten zich terugtrekken en dit werd als een nieuwe vernedering voor het Franse leger 
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beschouwd. In dezelfde maand legden grote groepen arbeiders in Parijs het werk neer. Er werd 
gesproken over een algemene werkstaking, troepen werden ingezet om de orde te handhaven en er deden 
geruchten de ronde dat een coup plaats zou vinden. Jules Guérin die in 1897 de Ligue Antisémitique 
Française (LAF) had opgericht, een organisatie met tussen de 5000 en 10.000 leden die deels 
verantwoordelijk was voor de rellen die in januari 1898 in Parijs plaatsvonden, smeedde samen met 
Déroulèdes en zijn heropgerichte Ligue des patriotes plannen om de macht te grijpen2. In september 
1898 gebeurde er 'niets', maar toen in februari 1899 de president van de Republiek - Felix Faute - stierf 
en werd opgevolgd door Emile Loubet, van wie bekend was dat hij een voorstander was van de 
heropening van de Dreyfus-zaak, pleegde de extreem-nationalistische Déroulède (overigens zonder de 
antisemiet Guérin) een coup die jammerlijk mislukte. 

Geschrokken door deze aanval op de Republiek besloten de tegenstanders van het extreem-
nationalisme zich aaneen te sluiten en zo trad in juni 1899 het kabinet Waldeck-Rousseau aan, een 
coalitie van tadicalen, progressieven en zelfs socialisten. Het kabinet maakte korte metten mét de 
extreem-nationalistische en antisemitische ligues door hun leiders te arresteren. Bovendien gaf het de 
opdracht tot de bovengenoemde heropening van het proces. Het was de nieuwe president die Dreyfus 
in 1899 gratie verleende. 

Mocht met deze ingreep de aanval op de Republiek definitief verijdeld zijn, de extreem-nationalisten 
en antisemieten waren daarmee nog niet van het toneel verdwenen. Een deel van hen had zich inmiddels 
een positie verworven in het parlement en in de Parijse gemeenteraad. In 1898, op het hoogtepunt van 
de Dreyfus-affaire, waren 22 antisemitische politici in het Franse parlement gekozen, de meesten als 
onafhankelijke kandidaten, een aantal gesteund door de LAF.3 Er werden door hen verstrekkende anti-
joodse maatregelen voorgesteld, zoals het weren van joden uit overheidsfuncties en de uitzetting van de 
Rothschild familie, maar geen van deze vootstellen werd aangenomen.4 

Het extreem nationalisme maakte een vergelijkbare ontwikkeling door. Ook deze stroming had door 
de Dreyfus-affaire veel aanhang gekregen. In de ogen van de nationalisten moest de (vermeend) 
bedreigde positie van de Franse natie verdedigd worden door een sterk Frans leger. Het gezag van dit 
leger mocht daarom niet ondermijnd worden en vele anti-Dreyfusards waren dan ook meer fervent 
nationalistisch dan antisemitisch. Overigens waren beide stromingen wel nauw met elkaar verweven: 
antisemieten pur sang als Drumont en Guérin maakten graag gebruik van nationalistische leuzen 
(ondertitel van Drumont's La Libre Parole was niet voor niets 'La France pour les français') terwijl 
nationalisten als Barrés en Déroulède er niet voor schuwden hun campagne extra kracht bij te zetten 
door ook antisemitische leuzen als 'A bas les Juifs' te gebruiken. In de Parijse gemeenteraad leidde deze 
koppeling tot een overwinning van de nationalisten bij de verkiezingen van 1900. Voor het eerst sinds 
1880 was er een 'rechtse' meerderheid in deze raad, gevormd door een coalitie van verschillende 
nationalistische groeperingen, waarvan de elitaire Ligue de la Patrie Française, de enige Ligue die niet 
verboden was omdat ze in 1899 niet aan ordeverstoringen had meegedaan, de belangrijkste was. 
Antisemitische kandidaten sloten zich bij deze nationalistische coalitie aan en profiteerden van hun 
verkiezingswinst. 

De joodse immigranten tijdens de Dreyfus-affaire 

De Dreyfus-affaire ging in de jaren 1898-99 en dan vooral tijdens de periodes van gewelddadige acties, 
niet onopgemerkt aan de joodse immigranten voorbij. Het was in deze periode bon-ton om 
antisemitische uitlatingen te doen en hoewel de antisemitische rellen van januari 1898 aan het IVe 
arrondissement (waar de meeste joodse immigranten woonden) vootbij gingen, en de vernielingen zich 

- 2 8 6 -



vooral richtten op de chique joodse zaken in het Ie en He arrondissement, was wel degelijk sprake van 
een vijandelijke atmosfeer ten aanzien van alles wat joods was. Zo werd in 1899 duidelijk dat sommige 
Franse arbeiders joodse arbeiders uit hun werkplaatsen weerden.5 

Hoe de inwoners van het IVe en XVIIIe arrondissement - de wijken waar joodse immigranten 
respectievelijk 2.7% en 0.8% van de bevolking vormden - 6over de aanwezigheid van de joodse 
immigranten dachten kan door gebrek aan andere bronnen alleen nog nagegaan worden aan de hand 
van ledenlijsten van antisemitische organisaties en verkiezingsuitslagen. In het IVe arrondissement had 
de LAF weinig aanhangers. Sternhell constateert dat het de antisemieten niet ging om de arme joodse 
immigranten die in de marges van de maatschappij leefden en geen reële dreiging vormden.7 Dat de LAF 
wel enige aanhang had in het XVIIIe arrondissement moet waarschijnlijk eerder verklaard worden uit 
de sociale samenstelling van de bevolking van dit arrondissement (de LAF had voornamelijk aanhang 
in de arrondissementen waar veel arbeiders woonden) dan uit de aanwezigheid van de joodse 
immigranten.8Het antisemitisme kwam overigens niet alleen voor in de arbeiderswijken, maar ook in 
wijken waar vertegenwoordigers van de middle-class woonden.9 

De nationalistische Ligue des Patriotes, die zijn aanhang vooral vond onder ontevreden 'petit 
commerçants' had wel leden in het IVe arrondissement.10 Bij de verkiezingen in 1900 (voor de 
gemeenteraad) en 1902 (voor de Chambre des Députés) werden de antisemitische kandidaten vooral 
verkozen in het XVIIe terwijl de nationalistische stemmers vooral in het Ie, He, IVe, en IXe 
arrondissement woonden." 

De inwoners van het IVe arrondissement kozen in 1900 tijdens de verkiezingen voor de Parijse 
Gemeenteraad naast een socialist en een radicaal ook twee nationalisten, onder wie H. Galli.12 Galli was 
vice-president van de Ligue des Patriotes en een intieme vriend van Déroulède. 13Hij was miljonair en 
financierde de organisatie van de Ligue in het IVe arrondissement voor een groot deel uit eigen zak. Galli 
was niet geheel vrij van antisemitische opvattingen maar hij was in de eerste plaats overtuigd nationalist, 
meer dan overtuigd antisemiet.1 Tijdens de verkiezingen in 1902 kozen de inwoners van het IVe 
arrondissement twee nationalisten: Failliot en Cloutier. Failliot was een onafhankelijke nationalist, die 
zich opwierp als de beschermheer van de handelaren.15 Zijn nationalisme, dat vooral gericht was op de 
bescherming van de 'eigen' middenstand, kwam onder andere tot uiting in een petitie die hij in 1912 
in het parlement aanbood. In deze petitie - die ondertekend was door een groot aantal handelaren uit 
het IVe arrondissement - werd geprotesteerd tegen de 'invasie van immigranten'.16 

Hoewel de nationalisten, gesteund door een aantal antisemitische kandidaten slechts korte tijd de 
meerderheid hadden in de Parijse gemeenteraad, lieten zij in deze periode wel van zich horen. Hoe het 
onderscheid tussen nationalisten en antisemieten pur sang kon uitpakken blijkt uit het conflict in de 
Parijse gemeenteraad over de joodse scholen. H. Galli (de kandidaat uit het IVe arrondissement) was 
een van de raadsleden die in december 1900 protesteerden tegen de 'joodse' openbare scholen in de 
Marais. Hij vond dat de schoolwet van 1882 op deze scholen niet goed gehandhaafd werd en meende 
dat deze scholen confessionele joodse scholen gebleven waren. De openlijke uitingen van antisemitisme 
kwamen tijdens dit protest van Gaston-Méry, zijn mede-protestant, die sprak van 'jeunes exotiques' die 
alleen een 'patois judische' spraken.17 Jousselin, het antisemitische gemeenteraadslid dat in het XVIIe 
arrondissement was gekozen, ging nog een stapje verder. Van hem was de uitspraak dat de drie joodse 
leraren die op de school waren aangenomen er drie teveel waren.18 Caron, de antisemitische kandidaat 
uit het He arrondissement voegde hier nog aan toe 'cette race se comporte d'une manière dangereuse 
pour la nôtre'.19 

Tekenend voor de houding van de nationalisten ten opzichte van het antisemitisme was dat Galli 
deze uitspraken niet onderschreef, maar zich er ook niet van distantieerde.20 Piperaud, de socialistische 
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afgevaardigde voor het IVe arrondissement nam het tijdens dit conflict voor de joodse scholen op, 
evenals de socialistische afgevaardigde uit het XlXe arrondissement en met deze verdediging van 
socialistische zijde werd het debat afgesloten. Politieke consequenties zou het debat niet krijgen. 

Hoe de buurtgenoten van de joodse immigranten over hen dachten wordt uit het bovenstaande 
enigszins duidelijk. In het parlement werden ten aanzien van de (joodse) immigranten geen concrete 
maatregelen genomen. De politieke overwinning van de nationalisten en antisemieten leidde tot allerlei 
anti-buitenlander voorstellen in het parlement en soms tot directe beledigingen van joodse immigranten 
in de Parijse gemeenteraad, maar geen van deze voorstellen werd aangenomen en de beledigingen bleven 
zonder politiek gevolg. In de pers werd veel aandacht besteed aan de Dreyfus-affaire en het 
antisemitisme, maar de joodse immigranten ontsnapten in deze berichten enigszins aan de aandacht.21 

De reactie van joodse immigranten op de Dreyfus-affaire 

Bronnen die een beeld kunnen geven van de indruk die de Dreyfus-affaire maakte op 'de gemiddelde 
joodse immigrant' zijn er helaas niet, er zijn echter wel een paar aanwijzingen. Voor een aantal joodse 
immigranten die in Oost-Europa 'gewend waren geraakt' aan uitbarstingen van antisemitisme, was de 
Dreyfus-affaire een peuleschil. Rocheman, een auteur afkomstig uit de kringen van joodse immigranten, 
vond het onbegrijpelijk dat zo'n ophef gemaakt kon worden over een ten onrechte veroordeelde joodse 
kapitein. Als het een beschuldiging van rituele moord was geweest dan had hij de zaak wel kunnen 
plaatsen, nu waren de subtiliteiten - zowel van joodse als niet-joodse zijde - voor hem volkomen 
ontoegankelijk. Dit neemt niet weg dat verschillende joodse immigranten reageerden op de Deyfus-
affaire en uiting gaven aan hun verontwaardiging over de gang van zaken. Hierin week hun gedrag sterk 
af van dat van de autochtone joodse gemeenschap. 

Het grootste deel van de Frans-joodse gemeenschap prefereerde niet te protesteren tegen de gang van 
zaken tijdens de affaire en besloot in plaats daarvan nog meer dan vóór de affaire, zich Franser dan de 
Fransen op te stellen. Dit ondanks het feit dat zij - leden van een uiterst geïntegreerde minderheid - nu 
plotseling voor 'vreemdelingen' werden aangezien, die geweerd moesten worden uit officiële functies en 
die volgens sommigen zelf het land uitgezet moesten worden. De plotselinge uitbarstingen van 
antisemitisme leidden voor hen niet tot een aanpassing van hun assimilatiestreven, zoals Marrus in zijn 
studie overtuigend heeft aangetoond.23 

De joodse immigranten protesteerden wèl tegen de gang van zaken en kozen verschillende vormen 
voor hun protest. In september organiseerden ze een demonstratie tegen het antisemitisme en ze gaven 
pamfletten uit in diverse talen, waaronder het Jiddisch. Er waren pamfletten waarin een gedetailleerd 
verslag gegeven werd van het proces. Sommige pamfletten prezen Emile Zola als 'rechtvaardige niet-
jood' die het opnam voor de ten onrechte beschuldigde jood. Heel bijzonder is een pamflet in de vorm 
van een 'Esther-rol', voor de gelegenheid 'Dreyfus-rol' genoemd, die in plaats van het bekende verhaal 
van Esther die het joodse volk voor genocide behoedt, het verhaal van de Dreyfus-affaire vertelde. De 
'rol' had een Franse en een Engelse tekst en bevatte exegeses in het Jiddisch en het Hebreeuws. Voor 
deze vorm was gekozen uit overtuiging dat ook in de Dreyfus-affaire de rechtvaardigheid eens zou 
zegevieren.2 
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De Franse socialisten en de Dreyfus-affaire 

Er was één pamflet dat verder ging dan alleen de veroordeling van de affaire. Dit pamflet, dat de titel 
Lettre des Ouvriers juifi de Paris au Parti Socialiste Français kreeg, verscheen in 1898. De auteurs van dit 
pamflet, die zich Groupe des ouvriers juifs socialistes de Paris noemden, analyseerden het achterliggende 
antisemitisme, ontkrachtten het stereotiepe beeld van de jood als kapitalist, stelden daar het beeld van 
de jood als proletariër tegenover en vielen de Franse socialisten aan omdat deze zich te terughoudend 
opstelden in de affaire.25 

De auteurs 

Over de herkomst van deze Lettre is veel gespeculeerd en niet zonder reden.26 Ten eerste komt uit de 
bronnen nergens het bestaan van een Groupe des ouvriers juifs socialistes de Paris naar voren, het gaat hier 
hoogstwaarschijnlijk om een gefingeerde naam. Op het achterste schutblad van de brochure staat dat 
de opbrengst van de verkoop ten goede komt aan de Bibliothèque socialiste des ouvriers juifi de Paris. Een 
bibliotheek met die naam bestond op dat moment evenwel niet. Hoogstwaarschijnlijk werd hier een pas 
opgerichte (anarchistische) bibliotheek in de rue Roi de Sicile bedoeld. De oorsprong van de brochure 
moet waarschijnlijk in deze kring worden gezocht. Dat de oprichters van de bibliotheek zich voor 
socialisten in plaats van anarchisten uitgaven, zou verklaard kunnen worden uit de angst voor represailles 
in verband met de anti-anarchistenwetten. 

De brochure zou namens de Groupe des ouvriers juifs socialistes geschreven zijn door Karpel en 
Dinner. Het gaat hier om Herman Karpel, die jarenlang de secretaris was van de joodse 
pettenmakersbond, en Shimon Diner, een joodse meubelmaker en anarchist. Doorgaans wordt echter 
verondersteld dat Karpel en Diner niet de echte auteurs van de brochure zijn, omdat de inhoud ervan 
hun schrijftalent te boven ging.27 Hoogstwaarschijnlijk was de Frans-joodse anarchist Bernard Lazare 
de initiatiefnemer, redacteur en financier van de uitgave, terwijl de ruwe tekst geschreven werd door een 
Pools-joodse student die Hermann heette.28 De betrokkenheid van Lazare wordt onder andere 
aannemelijk gemaakt door de grote overeenkomsten tussen de argumenten die in de Lettre gebruikt 
worden, en de argumenten die Lazare gebruikte in verschillende artikelen en lezingen. Lazare had zich 
als een van de weinige Franse socialisten al in 1896 tegen de veroordeling van Dreyfus gekeerd en was 
zich vanaf die tijd steeds meer gaan begeven in de kringen van de politiek bewuste joodse immigranten 
om zich samen met hen te verzetten tegen het antisemitisme. 

Bernard Lazare werd in 1865 als Lazare Bernard in Nîmes geboren als oudste zoon van een 
zelfstandig kleermaker. Zijn ouders waren religieuze en tegelijkertijd geassimileerde joden. In 1886 trok 
hij naar Parijs om zijn opleiding af te maken. Daar kwam hij als beginnend schrijver en journalist terecht 
in de kringen van experimentele schrijvers die hem kennis lieten maken met het anarchisme. 
Aanvankelijk had Lazare, net als een heleboel Franse joden, weinig op met de joodse immigranten uit 
Oost-Europa, die volgens hem antisemitische reacties uitlokten die zich ook tegen de geassimileerde 
Franse joden gingen keren: "grâce à ces hordes avec lesquelles on nous confond, on oublie que depuis 
bientôt deux mille ans nous habitons la France (...) nous n'avons rien de commun avec ceux qu'on nous 
jette constamment à la face (...) nous les devons abandonner"30 schreef hij nog in 1890. 

In 1894 verscheen het boek L'antisémitisme, son histoire et ces causes van Lazare's hand.31 Het boek 
bestaat uit twee delen: een historisch overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling van het 
antisemitisme en een overzicht van het contemporaine antisemitisme. In dit tweede deel van zijn boek 
beschreef Lazare joden die als leiders deelnamen aan de revolutionaire beweging, en ging hij ook in op 
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de positie van het joodse proletariaat. Hij beschreef daarbij joodse arbeiders die arbeidersorganisaties 
oprichtten en doelde hierbij op de joodse arbeiders in Londen en New York, maar ook op de joodse 
arbeiders in Amsterdam, van wie hij het joods-socialistische periodiek Ons Blad signaleerde.32 De joodse 
arbeiders in Parijs, die in 1894 nog niet zo talrijk waren, liet hij buiten beschouwing. Een jaar later gaf 
hij in een publicatie blijk van het feit dat hij wel van hun bestaan op de hoogte was. Hij schreef een 
reactie op Drumonts' La France Juive en meldde daarin over joodse arbeiders: "En Russie, en Roumanie, 
en Serbie, en Turqui, à Londres, à New York, dans certain quartiers de Paris, leur misère est affreuse.".33 

Het was de Dreyfus-affaire die Lazare tenslotte helemaal voor de 'joodse zaak' won. Verontwaardigd 
over de gang van zaken tijdens de rechtszaak schreef hij in 1896 (twee jaar vóór Zola's J'accuse) Une 
Erreur Judiciaire. La vérité sur l'Affaire Dreyfus. Hierin gaf hij als een van de eersten aan dat de affaire 
een antisemitische affaire was, dat Dreyfus vervolgd was omdat hij een jood was. Het zou het eerste stuk 
in een lange rij pro-Dreyfus artikelen van zijn hand zijn. 

Lazare, die in de tweede helft van de jaren negentig inmiddels bekend stond als 'verdediger van de 
joodse zaak' werd in 1898 benaderd door Moishe Rodinzon. Rodinzon, die 1864 in Witebsk geboren 
was en de Russische middelbare school had doorlopen, had in 1885 zijn vaderland verlaten om zich in 
Parijs te vestigen.34 In 1893 was hij penningmeester geweest van de eerste joodse, anarchistische 
bibliotheek die ten gronde was gegaan en hij vroeg Lazare om steun voor de oprichting van een nieuwe 
bibliotheek. Deze schonk een bedrag van 250 ft en een groot aantal boeken.35 Uit dit - voor zover na 
te gaan - eerste contact tussen de joodse arbeiders en Bernard Lazare, groeide een innige band. De 
bibliothecaris van de nieuwe bibliotheek, die gevestigd was in de Pletzl in de rue Roi de Sicile, was 
overigens Shimon Diner, een van de gefingeerde schrijvers van de Lettre. 

De geadresseerden 

Nu enigszins duidelijk is wie de auteur(s) van de Lettre waren, doemt een volgend probleem op. Het 
pamflet richtte zich tot de Parti Socialiste Français, maar die bestond op dat moment helemaal niet, een 
partij met die naam werd pas in 1900 opgericht. 

Na onderdrukking van de Commune van Parijs in 1870-71 werden vak- en andere 
arbeidersorganisaties verboden en hiermee werd de ontwikkeling van arbeidersbeweging afgeremd. Pas 
in de jaren tachtig kwam deze ontwikkeling weer enigszins op gang. Vanaf het (her)begin waren de 
socialisten onderling sterk verdeeld: de oudste groep werd gevormd door de Blanquisten, die deel hadden 
genomen aan de Commune en die nu, na een periode van gevangenschap of ballingschap, hun rentré 
maakten op het strijdtoneel. De Blanquisten hadden een revolutionair, patriottisch imago. In de jaren 
negentig was Eduouard Vailliant de bekendste leider van deze groepering, die vooral in Parijs aanhang 
had omdat daar de herinnering aan de Commune het sterkst was. Zij hielden zich in deze periode 
afzijdig van de pogingen die ondernomen werden om de Franse socialistische beweging tot een eenheid 
te smeden, evenals de anarchisten overigens, die in de jaren tachtig een aantal kleine groepen vormden. 
De twee grootste groepen socialisten waren de zogenaamde Possibilisten en Guesdisten. In 1879 hadden 
zij geprobeerd gezamenlijk de basis te leggen voor een eenheidspartij, maar al snel bleken de verschillen 
tussen de meer gematigde Possibilisten onder leiding van Paul Brousse, die een geleidelijke hervorming 
van de maatschappij voor ogen hadden, en de orthodox marxistische Guesdisten die de revolutie 
predikten, onoverbrugbaar. 

Na deze eerste golf van opsplitsingen in het begin van de jaren tachtig, consolideerde de Franse 
socialistische beweging zich enigszins. Groot waren de ledentallen van de diverse organisaties niet: eind 
jaren tachtig hadden de Possibilisten ongeveer 15.000 leden, de Guesdisten 6000 en de Blanquisten iets 
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meer dan 1000.3 Tijd voor een geleidelijke uitbouw was er niet, want begin jaren negentig kwam het 
opnieuw tot een aantal scheuringen. De Allemanisten, onder leiding van Jean Allemane, scheidden zich 
af van de Possibilisten omdat zij een syndicalistische koers wilden varen en voorstanders waren van een 
algemene werkstaking. Zij verwachtten alle heil van de vakbeweging en keerden zich af van de politiek. 
Naast Blanquisten, Possibilisten, Allemanisten, Guesdisten en anarchisten ontstond in de vroege jaren 
negentig ook nog een groep socialisten die onafhankelijk was de bestaande bewegingen opereerde, van 
hen was Jean Jaurès de bekendste. Hun socialisme laat zich het best omschrijven als een vorm van 
humanisme, waarbij de nadruk werd gelegd op de ontwikkeling van het individu. Vanuit dit 
uitgangspunt was aansluiting bij marxistische groeperingen niet mogelijk, maar een revolutie sloot een 
deel van hen niet uit. Daar stond tegenover dat ze ook voorstander waren van de parlementaire weg en 
van wettelijke hervormingen. Veel van deze onafhankelijke socialisten vonden dan ook vrij snel hun weg 
naar het parlement.37 

Al deze socialisten hielden zich lange tijd principieel afzijdig van de affaire. Deels kwam deze houding 
voort uit de opvatting 'Dreyfus is een bourgeois kapitein die de steun van de socialisten niet nodig heeft', 
voor een ander deel werd deze bepaald door een min of meer sympathieke opstelling ten opzichte van 
het antisemitisme. Het uitgangspunt 'joden zijn kapitalisten en als zodanig de schuld van alle 
misstanden' zoals Drumont en Guérin dat uitdroegen, werd door vele socialisten gezien als verwant aan 
hun eigen anti-kapitalistische ideologie.38 Net als de meeste Fransen geloofden de socialisten 
aanvankelijk dat Dreyfus schuldig was, maar naarmate meer bewijzen op tafel kwamen die de onschuld 
van Dreyfus bewezen en vooral nadat Zola in januari 1898 zijn J'accuse had gepubliceerd, rees er twijfel. 
Toch verscheen in dezelfde maand een verklaring, ondertekend door 32 socialistische afgevaardigden 
uit het parlement, waaronder Jaurès, Guesde en Vailliant, dat de Dreyfus-affaire een strijd was tussen 
twee bourgeois kampen, waarin de Proletariers zich niet moesten mengen.39 Ondanks zijn ondertekening 
van de verklaring maakte Jaurès in augustus/september 1898 zijn al langer gekoesterde persoonlijke 
overtuiging openbaar dat er ingegrepen moest worden in de affaire. De Possibilisten steunden hem in 
dit besluit maar de Guesdistische Parti Ouvrier Français (POF) en de Blanquisten handhaafden hun 
standpunt en bleven tegen inmenging. ° 

De diepe bestuurlijke crisis die het land dankzij de affaire in september 1898 doormaakte, deed de 
leden van de POF uiteindelijk toch besluiten om ondanks de meningsverschillen één front tegen de 
bedreigers van de Republiek te vormen. Afgevaardigden van de verschillende socialistische stromingen 
kwamen bijeen en aan het eind van het jaar werd een gezamenlijk manifest uitgegeven waarin expliciet 
stelling werd genomen vóór Dreyfus. Een jaar later werd tijdens het eerste gezamenlijke congres van de 
socialisten, verenigd in een 'Algemeen Comité' in december 1899, een motie aangenomen waarin elke 
vorm van nationalisme en antisemitisme werd afgekeurd. ' Overigens was een jaar later van deze eenheid 
al niets meer over. Het Algemeen Comité viel uiteen in de Parti Socialiste Français (PSF), gevormd door 
de onafhankelijke socialisten en andere socialistische groeperingen die voorstanders waren van deelname 
aan de regering, en de Parti Socialiste de France, gevormd door de POF en andere tegenstanders van 
regeringsdeelname. 

Keren we terug naar 1898, naar de Lettre. Als meest voor de hand liggende geadresseerden voor deze 
open brief kunnen wellicht de Franse socialisten in het parlement aangewezen worden, of de Guesdisten 
die de Parti Ouvrier Français hadden opgericht, de enige partij waarvan de naam enigszins lijkt op Parti 
Socialiste Français. 
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De inhoud 

Na enige inleidende opmerkingen begon de Lettre met een pijnlijk helderziende waarschuwing tegen 
het antisemitisme: 'un tel état ne peut aboutir à rien moins qu'à une tentative nouvelle d'extermination 
d'une race'. Hierna ontrafelde de auteur een voor een de vooroordelen die antisemieten koesterden ten 
aanzien van joden en hij stelde daarbij vast dat ook veel socialisten uitgingen van het standpunt dat alle 
joden rijke kapitalisten waren, en dat terwijl het tegendeel waar was: 'Et, pourtant, nous sommes hélas! 
Ie peuple le plus prolétaire du monde. Nous le sommes doublement, comme classe et comme nation; 
car nous sommes à la fois les parias des classes et les parias des nations"13. Deze uitspraak is verwant aan 
verschillende teksten van Lazare.44 

Het was volgens de Lettre de plicht van de socialisten, die zichzelf zagen als sociale vernieuwers, te 
weten uit welke elementen de maatschappij was opgebouwd45 en daarom moesten ze op de hoogte zijn 
van het bestaan van de joodse Proletariers, van hun huidige situatie en van hun historische achtergrond. 
De eeuwenlange vervolging had er toe geleid dat joden waren gaan zoeken naar een oplossing, en 
sommigen dachten die te vinden in de vorm van emigratie, terwijl anderen een zoektocht begonnen naar 
het beloofde land. Een deel van hen was in Palestina terechtgekomen, maar ook daar wachtte vervolging. 
De enige oplossing voor het probleem zou zijn een menswaardig bestaan, vrijheid en het recht op werk 
ter plaatse, en niet ergens anders.46 Volgens de Lettre maakten deze wensen het joodse proletariaat meer 
dan welke andere groep ook bevattelijk voor het socialisme, vooral omdat de eeuwenlange verstrooiing 
hen tot echte internationalisten had gemaakt.47 'C'est de nos rangs que sont sortis Lassalle et Karl Marx 
(...) c'est de notre sein que s'élève en ce moment une jeunesse enthousiaste, en Russie en Amérique et 
partout ailleurs qui collabore fiévreusement à élever partout les barricades des revendications sociales'.48 

De auteur van de Lettre richtte zich vervolgens rechtstreeks tot de Franse socialisten en verweet hen dat 
zij te weinig in het geweer kwamen tegen het antisemitisme: 'Nous remarquons que votre attitude envers 
l'antisémitisme n'est pas assez franche, assez indignée assez énergique, comme elle l'est en d'autres cas 
pareils, où un principe de progès et d'humanité est en jeu'.49 De reden voor deze laksheid was de 
opvatting dat de haat die jegens (rijke) joden ontwikkeld werd, vanzelfde weg naar de klassenstrijd zou 
plaveien: 'vous croyez le mal profitable, parce que vous considérez l'antisémitisme comme un arbre amer, 
mais qui prend vite en bien dans un certain sol sur lequel il serait facile après de greffer du socialisme'.50 

Hij waarschuwde nogmaals voor de gevaren van het antisemitisme en merkte op dat ook joodse 
arbeiders daar het slachtoffer van werden. Aan het slot van de Lettre riep hij de Franse socialisten op 'A 
vous de nous défendre contre les haines de race et de religion (...) A vous de nous venir en aide, afin que 
nous puissions jeter dans les masses juives la semence de l'avenir'.51 

Het gevolg 

Hoewel de Lettre een bijzonder opvallend document is, heeft het na verschijning weinig direct effect 
gehad. Het manifest werd niet gesignaleerd in de linkse pers en in september 1899 concludeerden de 
leden van de groep die de Lettre had uitgegeven, dat de maat vol was. De vakbonden hadden hen niet 
kunnen beschermen, de socialisten reageerden niet, en daarom waren de joodse arbeiders nu 
genoodzaakt zich te verenigen. Antisemieten zouden geen timide en wankelmoedige mensen tegenover 
zich vinden, maar een groep goed georganiseerde, standvastige mensen, vastbesloten om geweld met 
geweld te beantwoorden.52 

Op 2 september 1899 - de Dreyfus-affaire was nog steeds in volle gang - werd een openbare 
bijeenkomst tegen het antisemitisme georganiseerd. De bijeenkomst werd bezocht door 120 tot 130 
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personen waaronder 15 vrouwen, en opvallend was dat socialisten en anarchisten tijdens de manifestatie 
samen optraden. Tot de sprekers behoorden een zekere Boon, waarschijnlijk een joodse anarchist.54 

Hij protesteerde tegen de gewoonte van antisemieten als Drumont en Guérin, om alle joden als 
exploiteurs en potentiële Rothschilds te zien en merkte op dat er een joods proletariaat bestond, dat net 
zo leed als het katholieke en het protestantse proletariaat, 'ce prolétariat doit faire cause commune avec 
le prolétariat de tous les pays pour combattre la bourgeoisie quelle qu'elle soit', aldus Boon.55 Hij 
kondigde aan dat een manifest uitgegeven ging worden, gericht aan alle joodse arbeiders in Frankrijk, 
waarin de economische situatie van het joodse proletariaat uiteen werd gezet, en waarin werd uitgelegd 
dat joodse arbeiders hand in hand met alle andere arbeiders moesten protesteren tegen de uitbuiters. 
Spreker Hermann (de Pools-joodse student die waarschijnlijk de ruwe tekst van de Lettre schreef) sloot 
zich hierbij aan en merkte op, dat veel arbeiders de schuld voor hun malaise zochten bij joden, terwijl 
ze niet wisten hoe de situatie werkelijk in elkaar stak. Aan het eind van de bijeenkomst werd 
gecollecteerd voor de geplande publicatie. Iets eerder had Boon ook de leden van de pettenmakersbond 
al om steun gevraagd voor de publicatie van het manifest. Hij meldde toen het plan om 500.000 
exemplaren te laten drukken van een manifest tegen het antisemitisme en dit uit te delen onder de 
Franse arbeiders.56 Volgens Boon was voor de publicatie 500 fr nodig. Hij had alle georganiseerde 
arbeiders aangeschreven om zich solidair te betonen en haalde na een collecte onder de pettenmakers 
101 fr 85 op.57 Er zijn geen exemplaren van dit manifest bewaard gebleven, wellicht is het niet tot een 
publicatie gekomen. 

Op 16 september werd opnieuw een openbare protestmeeting georganiseerd tegen het antisemitisme, 
die dit keer bezocht werd door ongeveer 300 mensen. Op deze bijeenkomst spraken ook Franse 
anarchisten en socialisten, die zich nu wel met de joodse socialisten en anarchisten bemoeiden. De 
sprekers - waaronder de anarchisten Malato, Brunet en Réville - gingen aanvankelijk niet zozeer in op 
de reële positie van joden of de antisemitische beschuldigingen, maar spraken zich meer in algemene 
termen uit tegen 'de religie, de regering en het leger'.58 Aan het eind van de bijeenkomst werd evenwel 
een motie aangenomen waarin stelling werd genomen tegen het antisemitisme.59 Al met al was het geen 
opzienbarende bijeenkomst qua inhoud, maar wel spraken voor het eerst Franse anarchisten op een door 
joodse anarchisten georgansieerde bijeenkomst tegen het antisemitisme. 

Zoals Green overtuigend heeft aangetoond was het niet alleen de angst voor de omverwerping van 
de Republiek die de socialisten er toe bracht een standpunt in te nemen tegen het antisemitisme. Ook 
de 'ontdekking' van het bestaan van een joods proletariaat, een ontdekking die de handhaving van het 
stereotype van de jood als kapitalist onmogelijk maakte, heeft hiertoe bijgedragen. De Lettre van de 
Groupe des ouvriers juifs socialistes de Paris heeft voor een groot deel bijgedragen aan deze ontdekking. 

Ongeveer tegelijk met deze Lettre verscheen het boek van de Oosteuropese onderzoeker Leonry 
Soloweitschik Un Prolétariat Méconnu. Etude sur la situation sociale et économique des ouvriers juifs. 
Hoewel in het boek geen aandacht werd besteed aan de joodse arbeiders in Frankrijk, kreeg het in dit 
land veel publiciteit omdat hierin voor het eerst het bestaan van een joods proletariaat werd 
aangetoond.60 Dat het boek ook in socialistische kringen invloed had blijkt onder andere uit een motie 
die André Zévaès op het achttiende congres van de POF in september 1898 indiende. In deze motie -
die unaniem werd aangenomen - werd het antisemitisme ontmaskerd als een grote leugen. Een 
onderdeel van deze leugen was de ontkenning, door de antisemieten, van het bestaan van een joods 
proletariaat terwijl dat toch zo talrijk en zo vertrapt was, vooral in Engeland en Amerika.61 Zeer 
waarschijnlijk heeft Zévaès zich bij het schrijven van deze verklaring laten inspireren door het boek van 
Soloweitschik waarin aan deze beide landen veel aandacht wordt besteed. 
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Op basis van Soloweitschiks' boek schreef Paul Pottier in maart 1899 een artikel over het joodse 
proletariaat in Frankrijk en ook hierop werd met verbazing gereageerd in de socialistische pers.62 In dat 
artikel gaf Pottier een beschrijving van de joodse immigranten-gemeenschap. Hij besteedde daarbij 
aandacht aan de beroepenspreiding, de vormen van ondersteuning, het onderwijs aan joodse kinderen, 
en de politieke overtuiging van de joodse immigranten, waarbij hij grote nadruk legde op de joodse 
socialisten. Uiteindelijk waren het dit soort publicaties die de Franse socialisten bewust maakten van het 
bestaan van een joods proletariaat en zo de basis legden voor latere contacten tussen beide groepen. 

Tot slot 

De Dreyfus-affaire en het antisemitisme dat tijdens de affaire aan de oppervlakte kwam zal de 
autochtone Frans-joodse gemeenschap meer geschokt hebben dan de joodse immigranten, die in hun 
thuisland wel wat gewend waren. Zij hadden echter gehoopt in Frankrijk een ander soort maatschappij 
aan te treffen. Eerder verontwaardigd dan angstig reageerden de immigranten op de affaire. Daarbij 
trokken ze vooral de Franse socialisten aan hun jasje. Deze zwegen lange tijd in alle talen over de affaire, 
omdat ze het niet hun zaak vonden en omdat ze meenden dat het antisemitisme als ptotestbeweging hun 
eiegen beweging geen windeieren zou leggen. De joodse arbeiders confronteerden de Franse socialisten 
met hun bestaan en brachten hen van het idee af dat joden alleen kapitalisten waren. Zo werd de basis 
gelegde voor de latere contacten tussen beide groepen., de rol van Bernard Lazare was hierbij groot. Na 
afloop van de affaire, toen de Republiek 'gered' was en het antisemitisme in linkse kring niet langer bon-
ton was, bleek dat de joodse arbeiders en de Franse socialisten en anarchisten nader tot elkaar waren 
gekomen. 
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6. De gezamenlijke strijd tegen antisemitisme en de eerste joodse vakbonden 

'Le juif a le droit d'être deux fois révolutionnaire" 

De tweede helft van de jaren negentig stond in het teken van de gezamenlijke strijd van anarchisten en 
socialisten tegen het antisemitisme. In de eerste jaren van de twintigste eeuw richtten beide groepen weer 
meer de aandacht op propaganda voor de eigen stroming. De nadruk lag daarbij op 'Bildung'. De joodse 
socialisten voerden in de eerste paar jaar de boventoon, daarna namen de anarchisten de fakkel over. Dat 
inmiddels in Parijs sprake was van een netwerk van joodse socialisten, wordt duidelijk uit de 
opmerkingen van een pas gearriveerde joodse immigrant die zich na direct in verbinding had gesteld met 
een van de joodse organisatoren van de socialistische beweging. 'On m'avait dit, dans mon pays, qu'à 
Paris l'entente internationale socialiste était très bien organisé; jamais je n'aurais cru que c'était si vrai'.2 

Het netwerk was weliswaar wijdvertakt, maar veel gebeurde er daarom nog niet op politiek terrein in 
Parijs. 

Inmiddels begon de joodse vakbeweging, die tot 1896 niet bestaan had, op gang te komen. Dat jaar 
werd de joodse pettenmakersbond opgericht, die zou uitgroeien tot het boegbeeld van de joodse 
vakbeweging in Parijs. De joodse vakbeweging kwam daarmee vrij laat tot stand, maar zou wel 
uitgroeien tot een veel omvangrijkere beweging dan de politieke. Bovendien was in de vakbeweging 
direct sprake van intensieve samenwerking tussen joodse en Franse bonden. 

De joodse socialisten 

In de eerste jaren van de twintigste eeuw kwamen de socialistische organisaties steeds onder verschillende 
namen in politie-rapporten voor, maar telkens waren deze organisaties rondom dezelfde mensen 
gegroepeerd. Het ging hierbij vooral om Charles Rappoport en Ilja Roebanowitsj.3 Roebanowitsj was 
een goede bekende in de joodse arbeidersbeweging, Rappoport maakte in deze periode zijn intrede. Hij 
was geboren in 1865 in de provincie Kovno, ging in Wilna naar het Russische gymnasium, kwam in 
contact met de Narodnaja Volja groep aldaar en moest in 1887, na een mislukte aanslag op tsaar 
Alexander III door leden van deze groep, het land verlaten. Hij verbleef van 1887 tot 1890 in Parijs, 
behoorde daar tot de kring emigre's rond Lavrov, ging vervolgens filosofie studeren in Zürich en Berlijn 
en vestigde zich eind jaren negentig definitiefin Parijs. In 1899 werd hij genaturaliseerd tot Frans 
staatsburger.4 Hij was actiefin de Russische revolutionaire beweging, de joodse arbeidersbeweging, maar 
vooral in de Franse socialistische beweging. In de jaren twintig werd hij een overtuigde aanhanger van 
het communisme. 

In 1901 richtte Charles Rappoport een Groupe des ouvriers israélites op die bijeen kwam in de 71 Rue 
Vielle du Temple (in de Pletzl). Daarmee hadden de joodse socialisten weer een eigen club en een eigen 
ontmoetingsplaats. Door zijn activiteiten in de Franse beweging was Rappoport een goede 
'verbindingsman' tussen deze club en de Franse socialistische beweging. In 1901 vertegenwoordigde hij, 
op het gezamenlijke congres van de Franse socialisten dat in mei 1901 in Lyon gehouden werd, een 
organisatie, aangeduid als Les ouvriers israélites, die deel uitmaakte van de uiterst kleine, onafhankelijke 
Fédération socialiste révolutionnaire? In datzelfde jaar dook in de politierapporten ineens een groep op 
die werd aangeduid als 'les prolétaires juifs adhérent au parti socialiste'.6 Waarschijnlijk gaat het hier in 
allebei de gevallen om de bovengenoemde club in de Rue Vielle du Temple. De 'dubbelfuncties' van 

-295 



Rappoport en Roebanowitsj zorgden zo voor structurele contacten met de Franse socialistische 
organisaties, contacten die vóór de Dreyfus-affaire ondenkbaar zouden zijn geweest. 

Sinds de affaire waren ook veel vaker Franse sprekers aanwezig op de bijeenkomsten van joodse 
arbeiders. Opvallend is ook dat sindsdien het thema jodenvervolging tijdens deze bijeenkomsten vaker 
aan de orde werd gesteld, zonder dat het alleen als 'lokkertje' werd gebruikt, zoals in mei 1891 nog het 
geval was geweest. De joodse socialisten organiseerden bijvoorbeeld in maart 1901 een bijeenkomst 
onder voorzitterschap van Roebanowitsj over het lot van joden in Rusland en over joden die naar 
Frankrijk kwamen.7 Naast Roebanowitsj en Rappoport sprak ook de Franse syndicalist Allemane en zijn 
partijgenoot Bernard droeg gedichten voor. De bijeenkomst werd afgesloten met een toneelvoorstelling 
en een bal. 

Het doel van de Groupe des ouvriers Israélites was onder andere 'Bildung' en daarom werd besloten 
een bibliotheek op te richten. De groep had 88 leden, waaronder 5 vrouwen, die maandelijks contributie 
betaalden.8 Omdat dit niet genoeg opbracht om een bibliotheek te stichten, werd op 6 oktober 1901 
een openbare bijeenkomst georganiseerd waarvoor entree geheven werd. Voorzitter van de bijeenkomst 
was Rappoport. Ook nu weer sprak Rappoport over de positie van joden in Polen en Rusland, en stelde 
dat 'les juifs les plus heureux sont ceux qui ont eu le bonheur de naître en France'.9 Fribourg, een joodse 
pettenmaker, stelde tijdens deze bijeenkomst dat joden niet anders dan revolutionair konden zijn, omdat 
ze overal afgewezen en slecht behandeld werden. 'Pour ces raisons le juif a le droit d'être deux fois 
révolutionnaire et il doit faire cause commune avec les autres révoltes'.10 Joodse arbeiders moesten 
ontwikkeld worden, zodat zij aansluiting konden vinden bij de andere arbeiders en de algemene 
socialistische beweging, dat was het uitgangspunt van de joodse socialisten. Tijdens de verkiezingen van 
1902 lieten de joodse socialisten daarom een verkiezingsposter in het Jiddisch maken, die ze ophingen 
in het IVe arrondissement. Door middel van deze poster moesten de joodse immigranten met stemrecht 
- dat waren er waarschijnlijk niet al te veel - opgeroepen worden om in hun arrondissement te stemmen 
op Bousquet, de Guesdistische kandidaat, om zo de 'opportunistische' kandidaten geen kans te geven." 
De actie leidde niet tot het gewenste resultaat, want niet Bousquet maar de nationalistische kandidaat 
Failliot werd gekozen. 

Het opmerkelijke van deze acties is dat Rappoport en de zijnen in een vrij vroeg stadium probeerden 
de joodse immigranten bij de Franse politiek (en vakbeweging) te betrekken, terwijl tegelijkertijd 
aandacht werd besteed aan Jiddische cultuur. Tijdens een van de eerste bijeenkomsten van de groep 
stelde Fribourg, 'les prolétaires juifs ont tort de se classer et de travailler par caste, car ils devraient (...) 
s'organiser en syndicat et assister à la messe rouge de la Bourse du Travail'.12 Fribourg, die lid was van 
de joodse pettenmakersbond die zich inderdaad had aangesloten bij de Bourse du Travail, sprak hier uit 
ervaring en gaf een welgemeend advies. Hij merkte verder op 'mais pour cela (...) il faudrait abandoner 
toutes les croyances religieuses et bien se pénétrer des maximes de Karl Marx.' Fribourg stond op het 
standpunt dat alles wat met religie te maken had opzij gezet moest worden. Hoe de rest van de Groupe 
daarover dacht is niet meer te achterhalen. Wel is duidelijk dat de club - ondanks de afwijzende 
houding ten aanzien van religie - duidelijk een joodse identiteit had. Met het lot van joden elders was 
de groep zeer begaan en ook de joodse cultuur en de jiddische taal werd een warm hart toegedragen. 

De bibliotheek, die in het najaar van 1901 feestelijk was geopend met een openbare bijeenkomst met 
bal na, kwam al vrij snel in geldnood. In maart 1902 kwamen de joodse socialisten bijeen om de 
Commune te herdenken, en tegelijk hun afschuw uit te spreken over de Frans-Russische alliantie die 
in 1892 gesloten was. Tijdens deze bijeenkomst kondigde Rappoport aan dat de bibliotheek gesloten 
moest worden door gebrek aan geld.13 Het was blijkbaar onmogelijk om een joodse arbeidersbibliotheek 
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lang open te houden, maar hiermee waren de culturele activiteiten van Rappoports' groep niet ten einde, 
want vanuit deze organisatie werd in 1902 een Jiddische dramaclub opgericht. 

Grote verscheidenheid en weinig aanhang: joodse politieke organisaties in de periode 1903-1905 

De jaren 1903-1905 vormen een dieptepunt in de geschiedenis van de joodse arbeidersbeweging in 
Parijs. Volgens sommigen moet dit verklaard worden uit de economische problemen die de immigranten 
ondervonden. In het bijzonder wordt dan gewezen op de wereldtentoonstelling van 1900, waar een flink 
aantal joodse immigranten bij betrokken waren geweest, die na afloop van de tentoonstelling geen werk 
meer hadden.14 Als deze veronderstelling klopt zou echter de duidelijke bloei van de beweging in 1901-
1902 ook niet plaats hebben kunnen vinden. Het ligt daarom meer voor de hand dat de stille periode 
verklaard moet worden door de interne twisten en het gebrek aan goede leiders. 

De joodse socialisten ondernamen in deze periode weinig activiteiten, terwijl de joodse anarchisten 
regelmatig informele bijeenkomsten hielden. Ze kwamen bijeen in het restaurant van Platters, een 
Roemeens joodse anarchist die voor zeer weinig geld maaltijden én ruimte om te discussiëren en te 
vergaderen bood. Van een bloeiende organisatie was evenwel geen sprake, en er was een gebrek aan 
goede organisatoren en redenaren. Louis Elstein was nu de persoon om wie de anarchistische beweging 
min of meer draaide en hij kon het werk niet alleen aan. In februari 1904 verscheen een artikel in de 
Londense Der Arbeyter Fraynd waarin geklaagd werd over het gebrek aan activiteiten in Parijs. Gesteld 
werd dat het joodse publiek in Parijs moeilijk op de been was te krijgen en dat er maar weinig massa
bijeenkomsten werden georganiseerd. Er was volgens de auteur van het stuk een tekort aan sprekers, 
maar, zo schamperde hij, er waren meer dan genoeg mensen die konden discussiëren. Het bezoek van 
Rudolph Rocker aan Parijs was volgens hem een grote verademing voor de joodse arbeiders daar. 
Blijkbaar beviel Rockers' propagandatour erg goed, want in juli van dat jaar keerde hij nog eens voor 
enkele weken terug en in september nam hij deel aan het 'traditionele' Jom Kippoer bal. Dat laatste 
kwam hem duur te staan: hij werd door de Franse regering het land uitgezet.1 

Bundisten en Zionisten 

Naast joodse socialisten en anarchisten waren er ook andere joodse arbeidersorganisaties in Parijs. De 
Bundisten, joodse sociaal-democraten, hadden rond 1900 een Parizer Yidisher Arbeyter Bildungsfarayn 
opgericht in Montmartre. Enige tijd later werd de Sodetswo Bunda opgericht, die vooral aanhang had 
onder joodse studenten en intellectuelen. Deze groep had weinig contact met de joodse arbeiders. In 
1902 kwam daar een derde groep bij, die zich vooral toelegde op het verlenen van steun aan de Bund 
in Oost-Europa. Veel invloed hadden deze afzonderlijke groepen niet en in 1904 besloten ze samen te 
gaan. Zo werd de Parizer Bundistisher Ferayn Kemfer opgericht. Nog lange tijd bleef deze organisatie zich 
vooral oriënteren op de ontwikkelingen in Oost-Europa, pas rond 1910-1911 ging de vereniging zich 
echt richten op de joodse arbeiders in Parijs.17 

Parijs was de stad waar Herzl, de grondlegger van het politieke zionisme, als reactie op de Dreyfus-
affaire, zijn Der Judenstaat geschreven heeft. Toch had de zionistische beweging in Frankrijk nog minder 
aanhang dan in andere Westeuropese landen.18De meeste autochtone joden hadden een afkeer van het 
zionisme, dat strijdig was met hun assimilatie-ideaal. Frankrijk stuurde weliswaar in 1897 een aantal 
afgevaardigden naar het eerste Zionistische Wereldcongres in Basel, maar het zou nog tot 1901 duren 
voordat de Fédération Sioniste de France (FSF) werd opgericht. (Ter vergelijking: de English Zionist 
Federation werd direct in 1897 opgericht, terwijl de Nederlandse Zionistenbond'm 1899 tot stand kwam). 
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De enige groep bij wie het zionisme vrij snel aansloeg waren de Russisch-joodse studenten en andere 
leden van de Russisch-joodse intelligentia. 

Hoewel de FSF zich expliciet ten doel stelde het joodse proletariaat voor zich te winnen, slaagde de 
organisatie daar niet in. Toen de Russisch-joodse studenten in 1903 het initiatief namen om een Poale 
Zion afdeling op te richten, die zich specifiek op de joodse arbeiders zou richten, juichten de voorzitters 
van de FSF dit initiatief toe, maar ook deze organisatie bleek weinig succesvol. Van de Parijse Poale Zion 
afdeling, die in 1903 werd opgezet, zijn nog wel de statuten bewaard gebleven en een oproep voor een 
bijeenkomst, maar rapporten over verdere activiteiten ontbreken.'9 Waarschijnlijk stierf de organisatie 
een stille dood, want in 1913 werd de oprichting van een nieuwe Poale Zion afdeling aangekondigd.20 

Joodse bonden 1896-1905 

In tegenstelling tot de joodse politieke en culturele organisaties kwamen de joodse vakbonden in Parijs 
pas laat op gang. De joodse vakbeweging zou wel veel groter worden dan de politieke organisaties. 
Opvallend is ook dat van het begin af aan wel veel contact bestond tussen de joodse en de Franse 
vakbeweging. Dit hing voor een groot deel samen met het feit dat het door de wet van 1884 voor 
ongenaturaliseerde joodse arbeiders onmogelijk was zelf een bond op te richten. De strenge regels die 
voor alle Franse arbeidersorganisaties golden sinds het neerslaan van de Parijse Commune in 1870-1871, 
waren voor immigranten extra streng. Officieel moesten alle op te richten vakbonden van te voren 
toestemming vragen aan de betreffende autoriteiten. Toen in 1884 de wet op de legalisering van de 
vakbonden werd aangenomen, veranderde deze situatie enigszins. Vakbonden hoefden vanaf dat 
moment niet langer vooraf toestemming voor oprichting te vragen, maar een aantal beperkingen bleef 
bestaan. Vakbonden mochten zich uitsluitend met de economische belangenbehartiging van hun leden 
bezighouden en moesten de statuten van de bond en de namen van hun bestuursleden overhandigen 
aan de autoriteiten. Deze bestuursleden moesten de Franse nationaliteit bezitten en volledige 
burgerrechten hebben. 

Deze beperking 'dwong' de joodse arbeiders zichzelf als sectie van een Franse bond te organiseren, 
hetgeen in de meeste gevallen ook gebeurde zoals we later zullen zien. De eerste joodse vakbond in Parijs 
was evenwel een echte, onafhankelijke bond. 

De pettenmakersbond 

De eerste joodse vakbond in Parijs was een pettenmakersbond. Verwonderlijk is dat niet: de invloed van 
joodse immigranten in het pettenmakersvak was groter dan in welk ander vak ook. Vóór de komst van 
de immigranten werden nauwelijks petten geproduceerd in Frankrijk en na de komst van de 
immigranten werden petten een Frans exportproduct. Met hun specifieke vaardigheden vulden de 
Oosteuropese immigranten het 'gat in de markt' dat was ontstaan door het in zwang raken van de fiets 
en de open auto. Volgens Speiser werkten in Parijs in 1910 zo'n 1400 joodse immigranten als 
pettenmaker. Het gehele vak, van baas tot perser (het pettenmaken was onderverdeeld in snijden, 
stikken, vormen, versieren en persen) was in joodse handen. Er waren wel wat Fransen - voornamelijk 
vrouwen - werkzaam in het vak, maar zij waren in de minderheid. Zij vormden zo'n 10 tot 15 % van 
alle werknemers in de industrie en legden zich vooral toe op het versieren van de petten.22 De joodse 
pettenmakers hadden een monopoliepositie die hun bond op den duur zeer sterk maakte. 

In 1879 waren al voldoende joodse pettenmakers in Parijs om de eerste onderlinge hulporganisatie 
op te richten. Deze organisatie ging vrij spoedig ten gronde, en een tweede organisatie die in 1880 werd 
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opgericht, was evenmin een lang leven beschoren. De derde onderlinge hulporganisatie, die in 1887 
werd opgericht, zou echter de basis zou gaan vormen voor de in 1896 opgerichte Chambre Syndicale des 
CasquettiersP Het omvormen van de onderlinge hulporganisatie tot vakbond verliep niet zonder 
problemen. De hierboven genoemde wet van 1884 hinderde ook de joodse pettenmakers. De onderlinge 
hulporganisatie richtte daarom een hulpkas op voor pettenmakers die zich wilden laten naturaliseren. 
Er werd flink gespaard en na verloop van tijd waren voldoende bestuursleden tot Fransman 
genaturaliseerd om de organisatie om te vormen tot een echte vakbond. Toen deze drempel eenmaal was 
genomen begonnen de problemen pas goed. De oprichtingsvergaderingen die in het voorjaar van 1896 
plaatsvonden in Café Tresor bleven eindeloos stuklopen op de vraag of er nu wel of geen bazen 
toegelaten moesten worden tot de bond. In de onderlinge hulporganisatie waren de bazen wel 
vertegenwoordigd geweest, moesten zij er nu zonder pardon uitgezet worden? Besloten werd dat het 
antwoord op deze vraag ja moest zijn, en zo werd op 20 juli 1896 de Chambre Syndicale des Casquettiers 
opgericht. Achtendertig leden waren aanwezig op deze oprichtingsvergadering en zij verkozen Herman 
Karpel, die eerder aan het hoofd stond van de onderlinge hulporganisatie, tot voorzitter.2 Naast een 
voorzitter werden een secretaris, een penningmeester, een kassier en een archivist benoemd. De drie 
eerstgenoemden waren allemaal in Rusland geboren, de archivist kwam uit Pruissen en alleen de kassier 
was in Frankrijk geboren.25 Voor zover het mogelijk is iets af te leiden uit namen, kan aangenomen 
worden dat het overgrote deel van de leden bestond uit Oosteuropese joden.2 

De eerste joodse vakbond in Parijs was geen joodse bond in de strikte zin van het woord. Uit de 
notulen blijkt namelijk dat het niet uitgesloten werd dat de bond ook niet-joodse leden zou krijgen. 
Voortgekomen uit een onderlinge hulporganisatie, behield de pettenmakersbond een deel van de 
functies van een dergelijke organisatie. De bond droeg bijvoorbeeld zorg voor de begrafenis van 
overleden leden. In 1897 kwam op een van de vergaderingen het begrafenisfonds ter sprake en aan de 
orde werd gesteld dat er verschillende manieren waren om hulp te bieden bij een sterfgeval: een 
overleden katholiek lid zou in verband met de verschillende tradities en gebruiken andere hulp moeten 
krijgen dan een overleden joods lid.27 De kwestie die hier aan de orde werd gesteld was tamelijk 
hypothetisch, omdat eigenlijk geen katholieken in de bond konden zitten. In de pettenindustrie 
werkten, naast Oosteuropese immigranten, vrijwel alleen Franse vrouwen, nauwelijks Franse mannen. 
Vrouwen werden echter pas in 1902 na lange en moeizame discussies als lid van de pettenmakersbond 
toegelaten. Wellicht waren er bij de Oosteuropese pettenmakers enkele Poolse katholieken, hoewel de 
namen op de ledenlijsten dit niet doen vermoeden. Meer voor de hand ligt de veronderstelling dat de 
bond zich niet wilde profileren als strikt joodse bond. De eerste regel van de statuten bevestigt dit 
vermoeden: 'Le syndicat a pour but de reunir tous les Casquettiers'. (Dat vrouwen niet tot 'tous' 
behoorden was blijkbaar in 1896 nog algemeen aanvaard: dat voor hen een uitzondering gold werd in 
de stauten niet vermeld). 

Dat de pettenmakersbond niet als joodse bond te boek wilde staan, blijkt niet alleen uit het feit dat 
katholieke leden welkom waren, maar ook uit het feit dat alle 'officiële' stukken in het Frans waren en 
niet in het Jiddisch, terwijl dat toch de moedertaal van de leden was. De correspondentie tussen de bond 
en zijn leden en vaak ook tussen de bond en de bazen, was in het Jiddisch en de oproepen voor openbare 
bijeenkomsten waren meestal tweetalig, maar stukken als notulen, statuten en reglementen waren in het 
Frans. Meer dan eens werd tijdens algemene vergaderingen door een van de aanwezigen gevraagd om 
een samenvatting van de notulen in het Jiddisch.29 Uit de ondertekening van sommige stukken blijkt 
bovendien dat voorzitter Karpel grote moeite had zijn naam in het Latijnse alfabet te schrijven, maar 
de stukken bleven consequent in het Frans geschreven worden. Of het Frans bewust gehanteerd werd 
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om de samenwerking met de Franse organisaties te vergemakkelijken is niet te achterhalen (wellicht was 
heteenwettelijk voorschrift), wel is duidelijk dat het in de praktijk zo werkte. 

De verhouding tussen de pettenmakersbond en de Franse vakbeweging 

Aan het begin van de jaren tachtig, en vooral sinds het aannemen van de wet van 1884, waren de Franse 
vakbonden zich weer enigszins aan het herstellen van de terugslag na het neerslaan van de Commune. 
Vakbonden werden heropgericht en lokale bonden werden samengesmeed tot nationale federaties van 
bonden binnen een vak of een industrie. In 1885 bestonden in Frankrijk 616 bonden, met tezamen 
90045 leden (Dat is gemiddeld 146 leden per bond).30 Om de krachten van de bonden nog verder te 
bundelen bestonden er plannen om al deze federaties en bonden in een grote organisatie samen te 
voegen. Onder leiding van de Guesdisten werd in 1886 de Fédération des Syndicats opgericht. Het 
contact tussen deze federatie en de aangesloten bonden was gebrekkig, en de doelstellingen van beide 
groepen liep ook nogal uiteen. De Fédération des Syndicats concentreerde zich vooral op de politieke 
strijd die door politieke partijen gestreden moest worden, terwijl de vakbonden meer gericht waren op 
de economische belangenbehartiging van hun leden. De bonden zagen er niet tegenop om hun plannen 
met behulp van een algemene werkstaking doorgevoerd te krijgen, terwijl de Fédération des Syndicats 
tegen een algemene werkstaking was. De federatie kreeg door deze tegenstellingen weinig aanhang. 

De Bourses du Travail functioneerden inmiddels wel goed. De Bourses du Travail waren instituten 
die door de gemeenteraden werden opgezet om te fungeren als arbeidsbureau's. De eerste werd in 1887 
in Parijs opgericht en in 1892 bestonden in heel Frankrijk al 22 van deze instellingen.31 Gaandeweg 
kreeg de Boursesdu Travail steeds meer functies: het ging dienen als onderkomen voor vakbonden uit 
verschillende vakken en werd zo de plaats waar arbeiders uit de verschillende beroepsgroepen elkaar 
troffen. Er vonden sociale en educatieve activiteiten plaats, er werd propaganda gemaakt voor de 
arbeidersbeweging en bij stakingen werd de onderlinge steun van bonden en federaties gestimuleerd en 
gecoördineerd. Onder leiding van Ferdinand Pelloutier werden de Bourses du Travail in 1892 
aaneengesmeed tot de Fédération des Bourses du Travail, die haar hoofdkantoor had in Parijs. In 
tegenstelling tot de Guesdistische Fédération des Syndicats wilde de Fédération des Bourses du Travail niet 
via de politieke weg en met behulp van politieke partijen tot een nieuwe maatschappelijke orde komen, 
maar via de economische strijd. Het meest geëigende middel voor deze strijd was volgens de Fédération 
des Bourses du Travail de algemene werkstaking. 

De stabiliteit van de Bourses, die goed georganiseerd waren, een directe band hadden met de diverse 
bonden en hun leden, een solide financiële basis hadden en bovendien veel voorzieningen boden, maakte 
dat de Fédération des Bourses du Travail veel meer aanhang kreeg dan de Guesdistische Fédération des 
Syndicats. Ondanks de radicalisering van de Bourses du Travail bleven de gemeenteraden deze 
instellingen erkennen en subsidiëren. In 1896 waren 165 bonden aangesloten bij de Parijse Bourse du 
Travail. Een flink deel van deze bonden voegde zich samen tot de Union des Syndicats de la Seine. 

In 1895 werd een concurrent van de Fédération des Bourses du Travail opgericht. De bonden die zich 
uit onvrede over de houding van de Guesdisten ten aanzien van de algemene werkstaking van de 
Fédération des Syndicats hadden afgescheiden, vormden in dat jaar de Confédération Générale des 
Travailleurs (CGT). De voornaamste doelstelling van de CGT was het tot stand brengen van eenheid 
onder georganiseerde arbeiders en zowel bonden, federaties van bonden als Bourses du Travail mochten 
lid worden. De CGT wilde zich specifiek op de economisch strijd richten en zich perse niet aan politieke 
partijen binden. Ook voor de CGT was de algemene staking het strijdmiddel bij uitstek. De Bourses du 
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Travail en de CGT hadden in principe dezelfde uitgangspunten: beiden stonden een syndicalistische 
koers voor, maar toch zouden zij naast elkaar blijven functioneren tot de Bourses du Travail m 1902 
samen gingen met de CGT. 

De pettenmakersbond werd opgericht in een periode waarin de Franse bonden nog volop bezig waren 
met (her)oprichting, reorganisatie en fusering. In de grote speurtocht naar potentiële leden en 
zusterorganisaties die de eenheidsbeweging konden versterken, zagen de Franse vakbondsleiders de 
joodse arbeiders niet over het hoofd. Op 3 juli 1897 kwam een afgevaardigde van de Union federative 
des Chambres syndicales ouvrières de la quatrième catégorie des tissus, een bij de CGT aangesloten federatie 
van acht vakbonden uit de kledingindustrie, op een vergadering van de pettenmakersbond om steun te 
vragen voor hun stakende leden.33 De pettenmakersbond schonk 25 franc en overwoog ook direct om 
zich aan te sluiten bij de federatie. Nadat dit voorstel door de leden van de pettenmakersbond en door 
het bestuur van de federatie was goedgekeurd, werden in augustus 1897 zes leden gekozen die de 
pettenmakersbond in de federatie zouden vertegenwoordigen. Door zich aan te sluiten bij deze federatie 
was de pettenmakersbond automatisch aangesloten bij de CGT, zonder dat de bond daar iets voor 
hoefde te doen.3 Regelmatig woonden de afgevaardigden van de pettenmakersbond de vergaderingen 
van de kleding-federatie bij en via deze contacten kwam in 1898 ook de aansluiting van de 
pettenmakersbond bij de Union des Syndicats de la Seine tot stand. Dit leidde er weer toe dat de 
pettenmakersbond zich in 1899 de aansloot bij de Bourse du Travail?5 

Deze aansluitingen voltrokken zich, voor zover het in de bronnen is na te gaan, tamelijk geruisloos. 
Er werd in de pettenmakersbond wel gediscussieerd over het al dan niet toetreden tot de Bourse du 
Travail, maar deze discussies waren van praktische aard: de toetreding kostte geld en bovendien moesten 
mensen van de pettenmakersbond op vaste tijden 'kantoor houden'. Daar stond tegenover dat de Bourse 
du Travail gevestigd was in een groot pand waar de bijeenkomsten plaats konden vinden en waar de 
leden van de pettenmakersbond gebruik konden maken van alle faciliteiten die de Bourse bood.3 

De losse, federatieve structuur van de Franse vakbeweging maakte de aansluiting makkelijk en omdat 
de beweging nog niet zijn uiteindelijke vorm had en de pettenmakersbond zich in een tamelijk vroeg 
stadium aansloot, 'groeide' deze mee met de koepelorganisaties CGT en Bourse du Travail. Deze 
aansluiting bij de Franse beweging bood niet alleen de joodse pettenmakers voordelen: ook de Franse 
bonden hadden er profijt van. De pettenmakersbond bood de Franse organisaties niet alleen nieuwe 
leden, maar steunde ook dikwijls stakende arbeiders in andere vakken. 

De staking van 1901 

Het ledental van de pettenmakersbond steeg inmiddels langzaam maar zeker van 38 tijdens de 
oprichting in juli 1896, tot 144 in december van dat jaar, 183 in mei 1897 en 297 in 1898.37 In 
september 1901 telde de bond 400 leden.38 Afgezien van een aantal kleine stakingen, was de bond tot 
dan toe op het gebied van de economische strijd nog niet erg actief geweest, tot op 31 augustus 1901 
een aantal arbeiders van een pettenmakersatelier in staking ging naar aanleiding van een tariefsverlaging. 
Herhaalde malen werd door afgevaardigden van de pettenmakersbond onderhandeld met de eigenaar 
van het atelier, maar die wilde maar op zeer beperkte schaal aan de eisen tegemoet komen. Omdat de 
situatie in de andere ateliers vergelijkbaar slecht waren, werd op 11 september een algemene staking 
uitgeroepen. Aan deze oproep werd gehoor gegeven en een zeer groot deel van de pettenmakers legde 
het werk neer. De stakingseisen waren uitgebreid en kwamen naast tarief-afspraken neer op een 
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beperking van de werkdag tot 10 uur; een verbod op het uitgeven van werk aan onderaannemers en de 
eis om de stakers na de staking weer aan te nemen.39 Vanaf het begin van de staking hield het stakings-
comité de Franse vakbondsorganisaties op de hoogte. Op 18 september schreef het stakings-comité een 
brief, gericht aan de vakbonden, federaties en Bourse du Travail-organisaües waarin werd uitgelegd hoe 
slecht de situatie van de pettenmakers was: werkdagen van 14 tot 15 uur in een zeer ongezonde 
omgeving voor een uiterst karig loon. De brief eindigde in een oproep tot steun. 

Over de steun die geboden werd tijdens de zeven weken durende staking, hadden de pettenmakers 
niet te klagen. Naast substantiële financiële hulp van de Union federative des Chambres syndicales ouvrières 
de la quatrième catégorie des tissus, ontving de pettenmakersbond uit het hele land giften - variërend van 
5 tot 50 franc - van verschillende vakorganisaties en Bourses du Travail."* Naast geld ontving de bond 
ook morele steun. Er verschenen berichten waarin bewondering en steun werd betuigd. La Voix du 
Peuple, het officiële orgaan van de CGT, schreef over de stakende pettenmakers dat het extra 
bewonderenswaardig was dat uitgerekend zij zich zo manifesteerden omdat de bond voor het grootste 
gedeelte uit Russen en Polen bestond die door de Franse politie met argusogen in de gaten gehouden 
werd. Diezelfde politie zou er niet voor terugdeinzen de pettenmakers op te pakken, het land uit te 
zetten en uit te leveren aan Rusland/' 

Ondanks alle steun liep de staking uit op een échec. Na verloop van tijd gaf een gedeelte van de 
ateliereigenaren toe, waarna de arbeiders van deze ateliers weer aan het werk gingen. Het grootste deel 
van de ateliereigenaren gaf echter niet toe, en gaf het werk aan onderaannemers. Daarmee was de macht 
van de stakers gebroken en ging een deel van de stakers weer onder de oude condities aan het werk. Een 
deel van de stakers kreeg zijn baan niet terug en bondsleden die extra actief waren geweest tijdens de 
staking werden zelfs lange tijd door de bazen geboycot, zo kwam Herman Karpel twee jaar lang niet als 
pettenmaker aan het werk.42 

Na deze mislukte staking ging het lange tijd zeer slecht met de pettenmakersbond.43 In 1902 werd 
geprobeerd de bond, die de helft van zijn leden had verloren, weer op poten te zetten.44 Op 19 april 
1902 werd een openbare bijeenkomst georganiseerd. In de oproepen voor deze bijeenkomst werden de 
pettenmakers gemaand om de bond niet in de steek te laten: 'vous ne pouvez pas, à cause d'une grève 
malheureuse pour tous, de [fout in origineel k.h.] rendre le Syndicat responsable de votre triste situation 
actuelle'. Enige tijd later deed Karpel een speciale oproep aan de pas gearriveerde immigranten, door 
te stellen 'La Bourse du Travail, c'est Ia notre Temple'.46 Naast deze oproepen werd naar andere 
middelen gezocht om meer aanhang te krijgen: zo werd voorgesteld om niet alle bijeenkomsten te 
organiseren in de Bourse du Travail, die zich in het Xe arrondissement bevond, maar om ook 
bijeenkomsten in 'le quartier', dat wil zeggen het IVe arrondissement te beleggen.47 Men ging zelfs zover 
de bond open te stellen voor vrouwen, de contributie voor hen lager te maken en de naam te veranderen 
in Chambre Syndicale des Ouvriers et Ouvrières en Casquette de Paris.4sOok werden mensen van buiten 
aangetrokken om lezingen te houden voor de bond, zoals de anarchistische organisator Louis Elstein en 
Kaplan, de redacteur van de Londense Der Arbeyter Fraynd.49 

Op 13 juni 1904 organiseerde de Franse Union federative des Chambres syndicales ouvrières de la 
quatrième catégorie des tissus een openbare bijeenkomst ten bate van de pettenmakersbond. Tijdens deze 
bijeenkomst spraken Karpel, Allibert van de Franse hoedenmakersfederatie; Paul Fribourg van de Parijse 
Gemeenteraad; Laporte, secretaris van de Bourse du Travail en Griffuelhes, de voorzitter van de CGT. 
Charles Rappoport sprak de driehonderd aanwezigen als enige in het Jiddisch toe. Tijdens deze 
bijeenkomst werden hartstochtelijke oproepen gedaan aan de pettenmakers om zich toch vooral aan te 
sluiten bij de bond, om een eenheidstarief te bewerkstelligen dat voor iedere arbeider, ongeacht de sexe, 
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tot een verbetering zou leiden.50 Of deze oproepen het gewenste resultaat hadden, valt te betwijfelen: 
eind 1904 had de bond nog steeds maar 204 leden.51 Het zou tot na 1905 duren voor er weer enige 
groei in de bond zat. Vooral de komst van nieuwe, jonge immigranten zou een nieuwe wind door de 
bondsgelederen laten waaien. 

De organisatie van joodse arbeiders in de overige vakken 

De organisatie van joodse arbeiders in de overige vakken was in de periode vóór 1905 minimaal. Er 
bestond heel kort een joodse sectie van de Franse meubelmakersbond waarvan niet veel meer bekend 
is dan dat zij in 1900 werd opgericht.52 De joodse arbeiders in de kledingindustrie namen aan diverse 
algemene stakingen in de kledingindustrie deel, maar kwamen voor 1905 niet toe aan het vormen van 
een eigen bond of een joodse sectie van de algemene bond. In februari 1901, enige tijd voor de grote 
staking in de pettenindustrie, namen de joodse arbeiders voor het eerst deel aan een grote staking in de 
kledingindustrie. 

In de Parijse kledingindustrie werkten Franse mannen, Franse vrouwen, Belgische, Duitse, Italiaanse 
en Zwitserse mannen en vrouwen en Oosteuropees-joodse mannen en vrouwen. De meeste Franse 
mannen werkten in ateliers en maakten herenmaatkleding en haute couture voor vrouwen.53 Zij werkten 
op uurloon. Franse vrouwen werkten doorgaans in de betere damesconfectie-industrie, vaak als 
thuisnaaister, hoewel in de periode na 1900 meer vrouwen in ateliers gingen werken. Vrouwen werkten 
doorgaans voor stuklonen. De Belgische, Duitse, Zwitserse en Italiaanse mannen en vrouwen54 werkten 
in confectie-ateliers, doorgaans voor uurlonen, waar dames- en herenmode werd gemaakt, terwijl de 
joodse Oosteuropeanen thuis of in kleine huisateliertjes voor stuklonen werkten. Zij maakten 
voornamelijk damesconfectie, regenjassen, bontjassen en petten. Door hun verschillende posities op de 
arbeidsmarkt hadden deze groepen ook onderling sterk verschillende arbeidsomstandigheden en daaraan 
aangepaste stakingseisen. Toch ging een groot deel van hen gezamenlijk de strijd aan. 

De staking begon op 31 januari in een aantal chique dameskledingateliers in het Ie, Ile en IXe 
arrondissement. De stakers eisten een 10-urendag, loonsverhoging, nivellering van de lonen in de 
verschillende ateliers en afschaffing van stukwerk. De stakers waren voornamelijk mannen die in ateliers 
voor uurlonen werkten, de eis van de afschaffing van het stukwerk werd ingegeven door de wens om een 
einde te maken aan de oneerlijke concurrentie die stukwerkers vormden. Van het begin af aan werd 
tijdens de stakingsbijeenkomsten gehamerd op het feit dat alle arbeiders bij de staking betrokken 
moesten worden. Op verschillende manieren werden ook de joodse arbeiders in de kledingindustrie 
betrokken. Op 5 februari wees een van de leden van het Syndicat des ouvrières et ouvriers tailleurs pour 
dames op een atelier in het IXe arrondissement waar een twaalftal Roemeense joden werkte, die door de 
ateliereigenaar werden uitgebuit. Deze Roemenen vroegen de Franse bond om ook hun belangen te 
verdedigen, hetgeen de Franse vertegenwoordiger van de bond inderdaad op zich nam. 'Ces malheureux, 
qui ne parlent pas français' moesten geholpen worden in hun strijd.55 Dit mechanisme werkte ook de 
andere kant op. Op 11 februari riep een joodse kleermaker uit Montmartre zijn collega's op om ook te 
gaan staken en zich achter de Franse bond te scharen.56 De joodse kleermakers gaven aan deze oproep 
gehoor en legden het werk neer. Voor steun bij de oprichting van een plaatselijk stakingscomité 
wendden ze zich tot de Franse vakbond en Ch. Rappoport sprak de stakende arbeiders meer dan eens 
toe.57 

Het grote aantal joodse stakers bleef in de antisemitische pers niet onopgemerkt. Vooral het feit dat 
veel van de joodse stakers bij joodse ateliereigenaren werkte, werd in deze bladen benadrukt. 'Grands 
juifs contre petits juifs' kopte de Libre Parole. Het stuk over de staking kreeg als ondertitel 'Meeting 
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Babélique', waarmee gerefereerd werd aan het feit dat tijdens de stakingsbijeenkomsten in het Frans, 
Jiddisch en Duits gesproken werd.58 Niet alleen Oosteuopees-joodse en andere buitenlandse arbeiders 
waren solidair, ook naaisters legden na herhaalde oproepen het werk neer, waardoor het aantal stakers 
steeg tot 700, verdeeld over 55 verschillende ateliers.59 De massaliteit van de staking en de grote 
onderlinge solidariteit van de stakers leken een sleutel tot succes te zijn, maar het pakte anders uit. De 
atelier-eigenaren hielden stand en gaven niet toe. De stakingskassen van de Franse bonden raakten 
uitgeput door het grote aantal stakers, en op 6 maart drongen vertegenwoordigers van de bonden er op 
aan een compromis te sluiten met de bazen over de loonsverhoging en de eis ten aanzien van de 
afschaffing van het stukwerk in zijn geheel te laten vallen. Het grootste deel van de stakers stemde 
hiermee in, maar vijf joodse kleermakers uit Montmartre niet. Zij stelden dat de bonden niet goed 
begrepen hoe rampzalig het was om voor stukloon te werken, hoe erg het was om aan de genade van de 
onderaannemer uitgeleverd te zijn. 

Hier openbaarde zich een van de grote verschillen tussen de joodse kleermakers die thuiswerkten voor 
stuklonen en de overige kleermakers die in ateliers werkten voor uurlonen. Deze laatste wilden het 
stukwerk alleen afschaffen om een einde te maken aan oneerlijke concurrentie, terwijl voor de joodse 
kleermakers het bestaan van stukwerk hun dagelijkse arbeidsomstandigheden bepaalden. Ondanks de 
smeekbede van de joodse kleermakers werd de staking beëindigd, het werk werd weer hervat. Onder de 
oude condities gingen de kleermakers weer aan het werk, maar niet allemaal: een flink aantal mannelijke 
stakers, waaronder 200 immigranten, werd vervangen door vrouwen, 150 immigranten werden het land 
uitgezet en 30 immigranten werden gearresteerd.60 Deze eerste grote staking had de joodse arbeiders 
niets anders opgeleverd dan het besef dat bij solidariteitsstakingen de eisen van de Franse kleermakers 
soms niet overeenkwamen met hun eisen, en dat bovendien het deelnemen aan stakingen bestraft kon 
worden met uitzetting. 

Ondanks deze bezwaren nam een aantal joodse arbeiders in oktober 1904 weer deel aan een staking 
bij het kledingatelier van Braunstein. Tijdens een van de bijeenkomsten van de stakers, georganiseerd 
door de Chambre Syndicale des Tailleurs et Couturières, stelde Rappoport - in het Jiddisch - dat een joodse 
sectie van de Franse kleermakersbond gevormd moest worden, maar de oprichting van deze sectie liet 
nog tot december 1905 op zich wachten.61 Mocht de vakbondsorganisatie van de joodse arbeiders in 
deze periode vooralsnog niet sterk zijn geweest, de organisaties die er waren stonden vanaf het begin in 
contact met de Franse bonden. 

Tot slot 

De joodse politieke organisaties en de joodse vakbonden ontwikkelden zich bijna tegengesteld in Parijs. 
De eerste ontwikkelden zich vrij snel na de aankomst van de eerste immigranten, waren gegroepeerd 
rond een aantal Russisch joodse intellectuelen en hadden aanvankelijk weinig contact met de Franse 
politieke tak van de arbeidersbeweging. De organisaties bleven zeer klein. Na de Dreyfus-affaire namen 
de contacten tussen de joodse en Franse socialisten en anarchisten wel toe, maar tot structurele 
samenwerkingsverbanden kwam het niet. De joodse vakbonden ontwikkelden zich pas geruime tijd na 
de aankomst van de eerste groepen immigranten. De bonden kwamen zonder de inmenging van joodse 
intellectuelen tot stand, maar hadden wel van meet af aan goed contact met de Franse vakbeweging. 
Vooral na 1906 zou de joodse vakbeweging in Parijs zich gaan ontwikkelen en wel volgens een specifiek 
patroon, namelijk als joodse secties van de Franse bonden, aangesloten bij de CGT. Deze vakbeweging 
zou uitgroeien tot een omvangrijke beweging en zou in 1911 aan de wieg staan van het eerste Parijse 
arbeidersblad in het Jiddisch. 
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7. De oprichting van joodse secties van Franse vakbonden 

'Veyniker zmirus un mer lokshn, veyniker arbet un mer loyn'.' 

Voor de joodse arbeidersbeweging in Parijs was het jaar 1905 in een aantal opzichten een keerpunt. De 
Japanse overwinning op Rusland en de daarop volgende Russische Revolutie maakten grote indruk op 
de leden van de internationale revolutionaire kringen in Parijs. Ondanks de mislukking van de Revolutie 
was de omwenteling van de macht in Rusland in de ogen van alle (en dus ook de joodse) revolutionairen 
in ballingschap weer een stap dichterbij. Een ander gevolg van de ontwikkelingen in Rusland was dat 
na 1905 voor het eerst een relatief omvangrijke groep immigranten met ervaring op het gebied van 
stakingen en politieke acties naar Parijs kwam. Nu Engeland en de Verenigde Staten hun grenzen 
gedeeltelijk hadden gesloten voor immigranten, kwamen grotere groepen Oosteuropese joden naar 
Frankrijk en deze immigranten hadden, meer dan hun voorgangers, het idee om er zich permanent te 
vestigen. De Bund had inmiddels in Rusland en Polen een grote aanhang verworven, radicalere 
standpunten ten aanzien van de joodse autonomie ingenomen en een grote rol gespeeld bij de 
voorbereidingen van de revolutie. Veel van deze activisten hadden hun land moeten verlaten en namen 
hun ideeën mee naar Frankrijk. De nieuwe groep immigranten was dus niet alleen omvangrijk in getal, 
maar ook meer politiek bewust. 

Ook voor de Franse arbeidersbeweging was 1905 een opmerkelijk jaar. Onder invloed van het zesde 
congres van de Internationale in Amsterdam in 1904 was eindelijk eenheid tot stand gekomen onder 
de Franse socialisten. De Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO) die in 1905 werd 
opgericht, was de eerste Franse socialistische eenheidsorganisatie die het langer dan een paar jaar 
volhield. In maart 1906 vonden parlements-verkiezingen plaats en voor het eerst konden de verenigde 
socialisten in vrijwel alle districten iemand kandidaat stellen. 

Al deze ontwikkelingen samen leidden er vreemd genoeg niet toe dat de politieke organisaties van 
de joodse arbeiders zich sterk ontwikkelden. Integendeel: meer dan ooit ging het handjevol Russisch 
joodse intellectuelen dat zich voorheen nog wel met de joodse arbeiders in Parijs had bezig gehouden, 
nu hun aandacht richten op hetzij de ontwikkelingen in Rusland, hetzij de Franse socialistische 
beweging. Wèl zijn na 1905 duidelijk meer vakbondsactiviteiten van joodse arbeiders waar te nemen 
en deze vakbondsactiviteiten kregen steeds meer een politieke lading. 

Poltieke organisaties 

De Parijse politie schreef in 1907 een rapport over de Russische revolutionaire vluchtelingen in Parijs 
en kwam daarin tot de conclusie dat er 4550 vluchtelingen met de Russische nationaliteit in de stad 
waren. Deze varieerden van politieke overtuiging van anarchistisch tot sociaal-democratisch.2 De 
vertegenwoordigers van de politieke stromingen waren, door het taalprobleem en hun oriëntatie op 
Rusland, geïsoleerd van hun Franse 'partijgenoten', met uitzondering van Roebanowitsj die volgens de 
opsteller van het rapport functioneerde als 'trait d'union entre les révolutionnaires français et russes'.3 

Voor wat betreft dat laatste liep de politie enigszins achter de feiten aan. 
De joodse socialisten die zich vóór 1905 nog wel met de joodse arbeiders hadden bemoeid, lieten dit 

na dit jaar grotendeels achterwege. Ch. Rappoport ging zich na 1905 op de SFIO richten en Ilja 
Roebanowitsj was sinds 1904 redacteur van het blad Tribune Russe, het orgaan van de PSR dat speciaal 
voor het buitenland bestemd was. Bovendien vertegenwoordigde hij deze partij sinds 1904 op het 
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bureau van de Tweede Internationale.4 Roebanowitsj schreef in de periode 1907-1912 wel regelmatig 
stukken voor het SFIO blad L'Humanité maar aan de joodse arbeiders werd in deze stukken niet veel 
aandacht besteed. 

Over het algemeen wordt aangenomen dat van alle stromingen die in het politierapport genoemd 
worden, het anarchisme de meeste aanhang had onder de joodse arbeiders.5 Er bestonden verschillende 
joodse anarchistische organisaties in Parijs, die geen van allen in staat waren een blad in het jiddisch uit 
te geven, met uitzondering van de groep die korte tijd een blad uitgaf onder de titel Agitator. Hoe het 
met de kwaliteit van dit blad gesteld was kan achteraf moeilijk bepaald worden, omdat er geen 
exemplaren van zijn overgebleven. De meeste joodse anarchisten in Parijs lazen nog steeds de Der 
Arbeyter Fraynd en ook voor goede sprekers en anarchistische boeken en brochures in het Jiddisch 
wendde men zich nog altijd tot Londen. De 'Londense' anarchist Rocker werd tijdens een bezoek aan 
Parijs in 1909 opnieuw met open armen ontvangen omdat er, volgens een bericht in de Londense Der 
Arbeyter Fraynd, nog steeds te weinig mensen waren die een 'brede en succesvolle' beweging konden 

aanvoeren.7 

In 1909 voegden verschillende joodse anarchistische organisaties zich samen tot de Fédération 
anarchiste juive. De doelstellingen van de federatie waren: het stichten van (alweer) een bibliotheek, 
waarbij ze geholpen zouden worden door de joodse anarchistische federatie uit Londen; aansluiting bij 
andere anarchistische groepen in Parijs; aansluiting bij de anarchistische internationale in Londen; 
samenvoeging van alle Russische anarchistische groepen in Parijs om propaganda te maken in Rusland 
en tenslotte de oprichting van een redenaarsschool die 'volleerde' propagandisten aan Rusland zou 
kunnen leveren.8 In hoeverre deze ambitieuze doelstellingen gerealiseerd zijn valt achteraf niet meer na 
te gaan. 

De politieke activiteiten van de Bundisten in Parijs beperkten zich in deze periode voornamelijk tot 
acties ten behoeve van Rusland. Contacten had deze groep vooral met de Poolse en Russische sociaal
democratische partij, met wie ze bijvoorbeeld in 1910 de vijfde verjaardag van de Russische revolutie 
vierde.9 Veel politieke activiteiten waren er niet van anarchistische en Bundistische zijde. De invloed van 
de anarchisten en de Bundisten liet zich wel gelden binnen de verschillende vakbonden, waarbij het 
opviel dat bepaalde beroepsgroepen meer geneigd waren tot de ene stroming, terwijl andere 
beroepsgroepen meer onder invloed stonden van de andere stroming. De arbeiders uit de 
kledingindustrie, vooral degenen die in Montmartre woonden, voelden zich over het algemeen meer 
aangetrokken tot het syndicalisme, terwijl bijvoorbeeld de bontwerkers, die geconcentreerd waren in het 
IVe arrondissement, meer Bundistisch waren. 

De joodse vakbeweging 

Dat het animo van joodse arbeiders om zich aan te sluiten bij een bond groter was dan het animo om 
lid te worden van een politieke organisatie, laat zich makkelijk verklaren: via bonden konden de joodse 
arbeiders direct iets aan lotsverbetering doen. De politieke weg was langer en bovendien voor de meeste 
joodse arbeiders niet toegankelijk omdat ze als vreemdeling geen stemrecht hadden. Daarbij kwam dat 
de joodse voormannen die na 1905 naar Parijs kwamen, of het nu socialisten, socialisten
revolutionairen, anarchisten of Bundisten waren, hun blik allemaal gericht hielden op het Oosten, 
zonder veel te doen voor de joodse arbeiders in Parijs. Een uitzondering vormden de organisatoren die 
zich op de joodse vakorganisaties gingen richtten. 

De keus voor de vakbeweging werd niet alleen bepaald door het feit dat joodse arbeiders op dit 
terrein meer geneigd waren tot activiteiten, maar ook door de sterke ontwikkeling van het revolutionair 
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syndicalisme in Frankrijk. Door de samenvoeging van de CGT en de Bourses du Travail WAS in 1902 
de eenheid binnen de Franse vakbeweging tot stand gekomen. Deze fusie bleek na een korte aanlooptijd 
zijn vruchten af te werpen toen het aantal bonden toenam en de organisatiestructuur van de beweging 
steeds beter werd. Niet alleen de losse organisatiestructuur, ook de doelstellingen van het revolutionair 
syndicalisme spraken de joodse arbeiders aan. Er was in de Franse arbeidersbeweging een scherpe 
scheiding ontstaan tussen de politieke beweging en de vakbeweging, en de CGT had op het congres in 
Amiens in 1906 besloten om zich verre te houden van elke vorm van partij-politiek. De klassenstrijd zou 
alleen met behulp van vakbondsacties gevoerd worden en de algemene werkstaking was daarbij het 
belangrijkste middel. Voor veel joodse arbeiders en arbeidersleiders was deze vorm van directe actie de 
meest aantrekkelijke en ook de meest voor de hand liggende keuze. De politieke weg was voor de meeste 
joodse immigranten zonder burgerrechten immers niet begaanbaar. 

De pettenmakersbond 

De pettenmakersbond was een vakbond in de strikte zin des woords die zich alleen met de economische 
belangenbehartiging van de leden bezig hield. Met de komst van de nieuwe lichting immigranten die 
in Oost-Europa inmiddels ervaring hadden opgedaan met vakbondsacties, stakingen en bijeenkomsten 
van de Bund, veranderde dit. Op 18 december 1905 werd een speciale bijeenkomst georganiseerd ter 
gelegenheid van de Russische Revolutie, waarbij voorzitter Karpel de hoop uitsprak dat 'la Révolution 
en Russie prendra par son évolution un développement favorable à la classe prolétarienne'.' Twee jaar 
later werd de bond berispt door de burgemeester van het IVe arrondissement. Hij had de 
pettenmakersbond zijn feestzaal verhuurd voor een bijeenkomst, en tijdens deze bijeenkomst was de 
Internationale gezongen, voor de burgemeester voldoende reden om de bond verdere toegang tot de 
feestzaal te ontzeggen." De bond verpolitiseerde, dat blijkt ook uit het voorwoord bij een Jiddische 
uitgave van de statuten en reglementen van de bond uit 1908. (Overigens was de uitgave van deze 
statuten in het Jiddisch een direct gevolg van de toegenomen invloed van de Bundisten. Voorheen waren 
immers alle officiële uitgaven van de pettenmakersbond in het Frans). In de inleiding is expliciet sprake 
van een klasse van kapitalisten die de productiemiddelen bezit, en een proletariaat dat alleen over de 
eigen arbeid beschikt. Het voorwoord roept op tot eenheid en spreekt van een 'alveltlikhen proletariat' 
(internationaal proletariaat). 

Deze nieuwe koers was niet voor ieder lid van de bond een uitgemaakte zaak. Een hoop oude leden 
stopten met contributie betalen, omdat ze het niet eens waren met de nieuwe doelstellingen. De 'oude 
garde' was geneigd zich meer te richten op directe economische belangenbehartiging en hield daarbij 
vast aan functies die de bond nog had overgehouden uit zijn verleden van onderlinge hulp-organisatie. 
Een onderdeel daarvan was het begrafenisfonds en het bieden van hulp aan nabestaanden, waar nodig 
door een rabbijn. Met gewoontes als deze had de jonge garde grote moeite.13 In een poging om beide 
groepen weer bij de bond te betrekken, stelde een aantal bondsleden voor om 'amnestie' te verlenen: de 
bondsleden die al geruime tijd geen contributie hadden betaald mochten zonder boete weer lid worden. 
De jonge garde was hier tegen. Zij wilden een strak georganiseerde bond met gedisciplineerde leden en 
een professioneel bestuur, en hier deed zich een tweede conflictpunt voor: de bezoldiging van de 
secretaris. Een professioneel bestuurde bond kon volgens de leden van de jonge garde alleen functioneren 
als een secretaris in dienst werd genomen, die betaald werd voor zijn diensten. De meeste 'oude' leden 
waren hier, onder het motto 'zonde van het geld' tegen. 

De jonge garde had veel nieuwe ideeën maar kreeg aanvankelijk geen voet aan de grond. Zo vonden 
zij bijvoorbeeld ook dat een bond die strakker bestuurd werd, zou kunnen voorkomen dat de arbeiders 
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op eigen initiatief een staking uitriepen en pas daarna de bond op de hoogte brachten. De jonge garde 
was van mening dat het startsein voor een staking gegeven moest worden door het bondsbestuur.15 

Vooralsnog werden de stakingen in de pettenindustrie echter door de arbeiders zelf uitgeroepen, zoals 
in januari 1906 toen op het atelier van Rothstein-Lewinski een staking uitbrak en 300 pettenmakers van 
andere ateliers uit solidariteit het werk neerlegden. Inzet van de staking was de introductie van door 
vrouwen bediende machines in het atelier van Rothstein-Lewinski. Deze innovatie, zo vreesden de 
mannen, zou er toe leiden dat steeds meer vrouwen in dienst werden genomen, omdat zij voor lagere 
lonen werkten. De staking werd verloren.' Overigens steunde de pettenmakersbond vrouwen die al 
werkten in het vak wel. In juni 1906 legden de joodse pettenmakers van atelier Frenkel het werk neer 
uit solidariteit met een Franse pettenmaakster die een hoger loon had geëist bij haar werkgever. De 
staking duurde zeven weken en werd een succes voor de bond: alle eisen werden ingewilligd. Deze 
solidariteitsstaking maakte indruk op de leden van de Franse arbeidersbeweging en op 23 juni kwam 
Ch. Allemane van de 'groupe des Républicains du IVe arondissement' naar de vergadering van de 
pettenmakersbond om de stakers te prijzen.17 

Ondanks deze overwinning van een 'staking oude stijl' begonnen de leden van de jonge garde 
langzaamaan machtsposities te bekleden binnen de bond. In augustus 1910 vroegen ze om de 
vervanging van de Commission du Travail - de bondsafdeling die onderhandelingen voerde tussen 
werkgevers en werknemers bij conflicten - en toen dit gelukt was vroegen ze in april 1911 om het 
aftreden van toenmalig secretaris Walter.18 Waker, die in de maanden ervoor was blootgesteld aan 
heftige kritiek, bezweek onder de druk en trad af. De bond, die inmiddels 1005 leden had, moest 
volgens de nieuwe garde meer propaganda maken, en een krant uit gaan geven. ' Gezocht werd naar een 
krachtige secretaris die alle plannen ten uitvoer zou kunnen brengen. Deze werd gevonden in de persoon 
van Lozovski, die in het voorjaar de facto secretaris van de pettenmakersbond werd, terwijl Roux, 
secretaris van de hoedenmakersbond, de jure secretaris werd omdat Lozovksi geen Fransman was en 
volgens de wet van 1884 niet verantwoordelijk kon zijn voor het bestuur van een organisatie. 

Lozovski (pseudoniem van Solomon Dridzo) was in 1878 geboren in Danilovka, in het zuidelijke 
deel van het vestigingsgebied in Rusland. Zijn vader was melamed (leraar), zijn moeder 
marktkoopvrouw. Na een opleiding op het cheider verdiende hij van zijn elfde tot zijn twintigste 
achtereenvolgens de kost als hulpje in een slagerij, in een kruidenierswinkel en in een smederij tot hij 
volleerd smid was. Pas op zijn twintigste kon Lozovski zich weer aan een studie wijden. Hij werd sociaal
democraat en begon spoorwegpersoneel te organiseren. Deze politieke activiteiten leidden er toe dat hij 
na de revolutie van 1905 naar Siberië verbannen werd. Op weg naar het verbanningsoord wist hij te 
ontsnappen en via Genève kwam hij in 1909 in Parijs. Daar werkte hij enige tijd als smid, als 
metaaldraaier en als docent electrotechniek. Hij was actiefin de kringen van Russische emigre's, was 
enige tijd secretaris van het in deze circel opgezette arbeidsbureau Bureau Russe du Travail en hij was 
een van de leiders van de Bolsjewistische immigranten-groepering in Parijs. In 1912, toen hij al secretaris 
van de pettenmakersbond was, verliet hij onder invloed van een aantal Franse revolutionair-syndicalisten 
de Boljewistische groepering, maar na zijn terugkeer naar Rusland in 1917 werd hij opnieuw 'bekeerd' 
en vervulde hij van 1921 tot 1937 de functie van algemeen secretaris van de Profintern (de Rode 
vakbondsinternationale). Van 1939 tot 1946 was hij vice-minister van buitenlandse zaken. In 1949 
werd hij door Stalin weggezuiverd, voornamelijk vanwege zijn activiteiten als hoofd van een joods anti
fascistisch comité dat tijdens de Tweede Wereldoorlog actief was. Hij werd gedeporteerd en kwam in 
1952 in een kamp om.20 

De jonge garde van de pettenmakersbond had in 1911 met de aanstelling van deze toen al ervaren 
organisator Lozovski haar zin gekregen. Lozovski werd voor zijn diensten betaald - hij kreeg 150 fr in 
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de maand -21; maakte van de bond een strak georganiseerd geheel, bedacht een goed systeem om de 
bondscontributie te innen, streefde vrijwel onmiddellijk na zijn aanstelling naar een eenheidstarief en 
ging aan het werk om een propagandablad op te zetten. In de relatief korte periode dat Lozovski 
secretaris van de pettenmakersbond was (van voorjaar 1911 tot voorjaar 1913) heeft hij de bond een 
snelle ontwikkeling laten doormaken en heeft hij bovendien voor de organisatie van de joodse arbeiders 
in andere vakken veel werk verricht. Terwijl de pettenmakersbond een 'verjongingskuur' onderging 
werden in deze andere vakken in de periode 1905-1911 de eerste vakbonden opgezet. 

Joodse (secties van) bonden in de overige vakken 

Zoals de pettenmakersbond vrijwel vanaf de oprichting steun kreeg van de Franse vakbeweging, zo 
waren ook de joodse bonden in de andere vakken van het begin af aan nauw gelieerd met de Franse 
vakbeweging. De wet van 1884, die het vreemdelingen verbood in het bestuur van een vakbond te 
functioneren, maakte het voor immigranten bijzonder moeilijk onafhankelijke bonden te organiseren. 
Een wet uit 1901 droeg hier nog eens extra toe bij. Deze bepaalde dat de overheid het recht had om 
verenigingen die voornamelijk uit vreemdelingen bestonden te ontbinden, als zij activiteiten ontplooiden 
die de marktverhoudingen verstoorden of de binnen- of buitenlandse veiligheid van de staat in gevaar 
brachten.22 Over de vraag hoe arbeiders uit het buitenland onder deze omstandigheden het best 
georganiseerd konden worden, werd al vóór de samenvoeging van de Bourses du Travail en de CGT op 
de congressen van beide organisaties gediscussieerd. De taalbarrière werd daarbij als een van de grootste 
problemen gezien. Een van de gedelegeerden stelde voor om in 'villes cosmopolites' waar veel 
buitenlanders werkten, vakbonden per nationaliteit op te richten. Anderen protesteerden tegen dit 
voorstel en merkten op dat de vorming van verschillende bonden onvermijdelijk zou leiden tot het 
vormen van kampen en het uitbreken van conflicten. Dit zou de arbeiders uit het buitenland alleen maar 
meer isoleren van de Franse arbeiders. Bovendien was een dergelijk plan in strijd met de internationale 
idealen van de arbeidersbeweging.23 

Van 1900 tot 1906 werd over deze kwestie gediscussieerd maar veel verder dan de bepalingen: 'een 
bond die leden uit het buitenland weigert, wordt niet tot onze federatie toegelaten' en 'als arbeiders uit 
het buitenland doof blijven voor onze oproepen om zich aan te sluiten, dan zullen we ze net zo moeten 
behandelen als Fransen die het op een akkoordje gooien met de bazen' kwamen de gedelegeerden niet.2 

Hoe de arbeiders uit het buitenland het best benaderd en georganiseerd konden worden, daarover 
konden de afgevaardigden op de nationale congressen het niet eens worden. 

De Union des Syndicats de la Seine had inmiddels voor dit probleem een oplossing gevonden: zij stond 
toe dat de aangesloten bonden secties voor buitenlanders oprichtten. Bekender dan de joodse, ook wel 
als 'Jiddisch sprekende' aangeduide secties, waren de Duitse secties van verschillende bonden, die in 
dezelfde periode tot standkwamen.25 

1 mei 1906 

Een grote stimulans voor het ontstaan en de ontwikkeling van de joodse secties was de algemene staking 
die op 1 mei 1906 werd uitgeroepen. De CGT had tijdens het congres in Bourges in 1904 de beslissing 
genomen om op 1 mei 1906 een algemene werkstaking uit te roepen om een acht-urendag te 
bewerkstelligen. Er waren propaganda-commissies in het leven geroepen die de arbeiders moesten 
overtuigen van de noodzakelijkheid van een acht-urendag en de algemene werkstaking, en speciaal voor 
de joodse arbeiders werd een brochure uitgegeven in het Jiddisch. In de brochure, die geschreven was 
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door een aantal joodse arbeidersleiders in samenwerking met de CGT, werd een historisch overzicht van 
de strijd voor de acht-urendag gegeven.26 De joodse arbeiders werden opgeroepen deel te nemen aan de 
1 mei staking onder het motto 'veyniker zmirus un mer lokshn, veyniker arbet un mer loyn' (minder 
gezangen en meer noedels, minder arbeid en meer loon).27 

De pettenmakers legden op 1 mei daadwerkelijk het werk een dag neer en organiseerden een 
bijeenkomst over de acht-urendag. Een aantal joodse arbeiders uit de andere vakken ging nog een stap 
verder. Zij besloten mee te doen aan de algemene werkstaking voor de acht-urendag, die voort zou duren 
tot de werkgevers hadden toegegeven. Joodse arbeiders uit de kleding-, bont-, en meubelindustrie legden 
het werk neer en namen deel aan de massale stakingsacties in de Franse hoofdstad. De grootste groepen 
stakers (in totaal ging het om 126.000 arbeiders) waren afkomstig uit de bouw-, hout,- en 
metaalindustrie en de daarvan afgeleide vakken, maar ook arbeiders uit de auto-industrie, de 
voedingsindustrie, de kledingindustrie en de grafische industrie legden het werk neer.28 De stakingseisen 
en het stakingsverloop verschilden van vak tot vak, maar algemeen was de eis van de acht-urendag 
zonder loonsverlaging, terwijl in sommige gevallen een loonsverhoging werd geëist. Na een flinke 
stakingsperiode (in het ene vak ging de staking langer door dan in het andere, de meubelmakers staakten 
bijvoorbeeld bijna twee maanden29) werd in een zeer gering aantal gevallen een deel van de eisen 
ingewilligd, de meeste arbeiders moesten onder oude condities het werk hervatten. Hoe dan ook, de 
grote 1 mei staking markeert het begin van een intensieve samenwerking tussen de joodse arbeiders en 
de Franse vakbeweging. 

Kleermakers 

Tijdens een staking bij Atelier Braunstein in 1904, had Ch. Rappoport op een bijeenkomst van de 
Franse Chambre Syndicale des Tailleurs et Couturières voorgesteld een joodse sectie van de Franse bond 
te vormen. Zijn voorstel werd met instemming begroet, maar vooralsnog bleef het bij plannen. In 
februari en maart 1905 staakten de arbeiders van atelier Kemler, een kledingatelier in het IVe 
arrondissement waar voornamelijk Russisch-joodse arbeiders werkten. Kemler was het schoolvoorbeeld 
van een onderaannemer. Hij nam het werk aan van een groter atelier en besteedde dit vervolgens uit aan 
zijn arbeiders. In februari had Kemler zelf voor een bepaalde serie artikelen 24% minder uitbetaald 
gekregen van zijn opdrachtgever dan gebruikelijk, en vervolgens hield hij deze 24% in op het loon van 
zijn eigen arbeiders.30 Deze arbeiders (14 mannen en 18 vrouwen) namen korte tijd genoegen met de 
loonsverlaging maar besloten vervolgens het oude salaris te eisen. Toen aan deze eis niet werd voldaan 
gingen ze in staking voor het oude loon en een tien-urendag. 

De Parijse Chambre Syndicale des Tailleurs et Couturières liet ter gelegenheid van de staking een 
oproep uitgaan in het Jiddisch, waarin de situatie bij Kemler uit de doeken werd gedaan en de arbeiders 
werden opgeroepen ook de ateliers te verlaten. De oproep haalde weinig uit. De staking, die van 18 
februari tot 6 maart duurde, werd niet algemeen en liep uit op een mislukking. Slechts 6 arbeiders 
kregen hun werk terug, de rest werd ontslagen. De salarisverlaging bleef gehandhaafd en de tien-urendag 
werd niet ingevoerd. 

Op zich is deze staking geen bijzonderheid, want er werden wel meer kleine stakingen gevoerd die 
weinig succesvol waren. Bijzonder is de oproep in het Jiddisch van de Franse bond. In deze oproep is 
nog geen sprake van een joodse sectie van de bond, maar wel is duidelijk dat een Jiddisch schrijvende 
activist door de bond was benaderd om een pamflet te schrijven, waarna de Franse bond het pamflet liet 
drukken en verspreiden.31 Deze Parijse bond was overigens aangesloten bij de nationale Fédération de 
l'Industrie des Travailleurs de l'Habillement die op zijn beurt weer bij de CGT aangesloten was. De 
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oprichting van de joodse sectie leek nu heel dichtbij, maar in september 1905 was men nog steeds niet 
zover, zo blijkt uit de notulen van de pettenmakersbond. De pettenmakers overwogen in deze maand 
de kleermakers te gaan organiseren om te voorkomen dat zij tijdens een pettenmakersstaking voor 
bepaalde onderdelen ingezet zouden kunnen worden als stakingsbrekers. 

De Londense Der Arbeyter Fraynd meldde in december 1905 de oprichting van twee joodse secties 
van de Franse kleermakersbond, een in de omgeving van Bastille en een in Montmartre. De afdeling in 
Montmartre liep volgens het stuk in Der Arbeyter Fraynd hed goed: elke week was er een bijeenkomst 
en geregeld meldden zich nieuwe leden aan. Er werd propaganda gemaakt voor de algemene werkstaking 
en de acht-urendag, en er werd gesproken over de noodzaak van een orgaan in het Jiddisch.33 Of deze 
joodse secties betrokken waren bij de algemene staking die op 1 mei 1906 begon, is niet duidelijk. In 
de krantenberichten en politierapporten wordt de deelname van joodse arbeiders aan de staking nergens 
expliciet vermeld, maar impliciet vermeldden de rapporten deze deelname wel. Bijvoorbeeld wanneer 
beschreven werd hoe tijdens een bijeenkomst verschillende Franse toespraken in het Russisch vertaald 
moesten worden. . 

Na de staking was het lange tijd stil rondom de joodse kleermakerssectie. Wellicht ging de sectie aan 
de mislukte staking ten onder want in 1910 werd de oprichting van een nieuwe joodse sectie gemeld, 
die tot 1912 een tamelijk zieltogend bestaan leidde.35 

Meubelmakers 

Tijdens de 1 mei staking van 1906 hielden de meubelmakers het bijzonder lang uit. Zij werden 
gerekend tot de bouw- en houtindustrie waarin het aantal stakers zeer groot was, maar ook zij boekten 
geen resultaat. Dat Oosteuropees-joodse en andere buitenlandse arbeiders een grote rol speelden bij de 
staking blijkt uit de politierapporten, die gewag maken van revolutionaire en soms anarchistische 
vreemdelingen - meest Russen - die in achteraf-ruimtes versierd met rode vlaggen geheimzinnige 
bijeenkomsten hielden. 

De eerste joodse meubelmakerssectie was in 1900 opgericht, maar deze ging al snel ter ziele zonder 
veel sporen na te laten. In 1905 werd opnieuw een joodse sectie opgericht, die begin 1906 60 leden 
telde. De joodse sectie richtte een restaurant op coöperatieve basis op, dat tijdens de staking alle leden, 
de joodse en de niet-joodse, van de Franse meubelmakersbond van gratis maaltijden voorzag. Aan deze 
charitatieve activiteiten ging de sectie ten onder: na de staking was de sectie failliet en verdween van het 
toneel.37 In 1909 werd een derde poging ondernomen om een stabiele sectie op te richten, maar ook 
deze mislukte. Pas in 1911 werd een sectie opgericht die een langer leven beschoren was. 

Leerbewerkers 

De joodse arbeiders die in de fijnleer-industrie werkten en producten als portefeuilles en tassen maakten, 
vormden niet tijdens de fameuze mei stakingen in 1906, maar tijdens stakingen in 1909 een sectie van 
de Franse bond. De Franse bond steunde de joodse stakers tijdens de onderhandelingen en daarna bij 
de oprichting van de sectie.38 Binnen de jonge sectie voltrok zich vervolgens een aantal conflicten tussen 
de 'oude' en de 'jonge' garde, die enigszins overeenkomen met de conflicten zoals deze zich in de 
pettenmakersbond afspeelden. Ook hier bestond een jonge garde die tegen wilde stakingen en vóór een 
strak georganiseerde bond was, terwijl de oude garde veel aandacht besteedde aan de oprichting van een 
zieken-kas. Daar was de jonge garde op zich niet tegen, maar wel hadden volgens hen vóór de oprichting 
een aantal principiële vragen als 'heeft een stakingsbreker recht op een uitkering?' beantwoord moeten 
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worden.39 Hoewel in de periode van 1909 tot 1911 een duidelijke groei in de fijnleer-industrie 
plaatsvond, waren de joodse leerbewerkers door deze interne conflicten niet in staat effectieve acties voor 
hoger loon te voeren en het aantal joodse leden van de bond nam af van 100 in 1909, tot 61 in 1911.40 

De interne conflicten tussen de pragmatici en de principiële revolutionair-syndicalisten die de joodse 
leerbewerkerssectie tot 1911 teisterden, werden opgelost toen de verstokte syndicalisten zich los hadden 
gemaakt van de groep van voorstanders van de ziekenkas. De ziekenkas werd toen een onafhankelijk 
instituut en de joodse sectie was vanaf dat moment een bond in de syndicalistische zin des woords. 

De joodse secties bij de Franse kleding-, meubelmakers- en leerbewerkersbond kwamen vrij 
geruisloos tot stand. Bij de joodse bontwerkers en bakkers ging dat minder makkelijk. In het geval van 
de bontwerkers waren het de joodse arbeiders zelf die aarzelingen hadden, in het geval van de joodse 
bakkers was het de Franse bond die terughoudend was. 

Bontwerkers 

Een aantal joodse bontwerkers had in mei 1906 deelgenomen aan de algemene werkstaking en besloot 
daarna zich te organiseren. Er werd door de joodse bontwerkers lang gediscussieerd over de vraag hoe 
ze dat het beste konden doen. Ze konden zich als sectie aansluiten bij de bestaande bontwerkersbond, 
maar een deel van de - Bundistisch georiënteerde - leiders van de joodse bontwerkers wilden het liefst 
een zo groot mogelijke culturele en financiële zelfstandigheid behouden.4' Niet alleen de Bundistische 
achtergrond van een deel van de leiders - die onder andere bleek uit goede contacten met de Kemfer 
groep - weerhield de joodse bontwerkers van een 'overgave' aan de bestaande bontwerkersbond. Ook 
het feit dat deze bond een Duitse bond was hield ze tegen. Voor de komst van de Oosteuropese 
immigranten werd het vak grotendeels door Duitsers beheerst.42 De bestaande bontwerkersbond in 
Parijs was daarom een Duitse bond. Als de joodse bontwerkers toch hun autonomie op moesten geven, 
dan deden ze dat liever door zich aan te sluiten bij een Franse bond - de leerbewerkersbond bijvoorbeeld 
- dan bij een bond van een andere groep immigranten.43 De organisatievorm die uiteindelijk tot stand 
kwam was een joodse sectie bij de Duitse bond, die een zo groot mogelijke zelfstandigheid op financieel 
en cultureel gebied had. De bontwerkers behielden het beheer over hun eigen kas, en hun culturele 
autonomie blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat zij als enige joodse sectie bij een algemene bond hun 
notulen in het Jiddisch bijhielden.44 

De bontwerkerssectie had 150 leden in 1908.45 Erg actief was de bond niet. Stakingen kwamen tot 
1911 nauwelijks voor in het vak, en aan propaganda werd ook niet veel gedaan. Deze situatie leidde 
ertoe dat er soms binnen de bond discussies ontstonden over de kwestie 'zayn oder nit zayn',46 maar 
anders dan de secties in de overige vakken die steeds aan stakingen ten onder gingen, bleef deze min of 
meer onafhankelijke sectie gewoon bestaan. 

Bakkers 

Tijdens een algemene staking van joodse bakkers in Parijs werd in 1906 de eerste joodse sectie van de 
Franse bakkersbond opgericht. Lang bestond deze sectie niet, maar de joodse bakkers bleven actief. Twee 
jaar later, in januari 1908, brak opnieuw een staking uit onder de joodse bakkers. Joodse bakkers bakten 
doorgaans iets ander brood dan de Franse bakkers en hadden andere klanten, maar de 
arbeidsomstandigheden in het vak waren hetzelfde. De voornaamste grieven van de bakkers waren de 
bijzonder lange werkdagen (en nachten) van vijftien tot achttien uur en op donderdagen, ter 
voorbereiding van de sabbat, van soms 24 uur. Om aan deze toestand een einde te maken vroegen de 
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stakers de bazen om extra personeel aan te nemen. Tijdens de staking, die 37 dagen duurde, huurden 
de stakers een oude bakkerszaak waarin ze een coöperatieve bakkerij vestigden. 32 joodse bakkers 
werkten in ploegendiensten en losten zo het overwerk probleem op. De broden die ze maakten kregen 
een label, zodat ze makkelijk herkenbaar waren en in een oproep in het Jiddisch werden de vrouwen(!) 
opgeroepen om alleen dit gemerkte brood van de 'Arbeyter Bekeray' te kopen. De coöperatie had een 
aantal verkooppunten in de joodse wijken, en leverde ook aan de verschillende joodse restaurants. De 
bazen reageerden op deze actie door de politie in te schakelen om de coöperatie te observeren. De politie 
kon evenwel niets onrechtmatigs ontdekken. De positie van de stakers bleek niet sterk genoeg om de 
staking te kunnen winnen. Nadat de staking verloren was en vijftien arbeiders weer aan het werk gingen 
onder vrijwel ongewijzigde omstandigheden, terwijl tien stakers werden ontslagen, konden slechts vijf 
arbeiders in de coöperatie blijven werken. 7 

Begin 1909 werd een tweede bakkerssectie opgericht, ditmaal onder leiding van een aantal joodse 
anarchisten, waaronder M. Sokolowski, die in Warschau al actief was geweest bij de organisatie van 
joodse bakkers en die in 1908 naar Parijs was gekomen. Ditmaal ondervond de joodse sectie tegenstand 
van het bestuur van de Franse bakkersbond, waaronder Bousquet. (De Guesdistische kandidaat uit het 
IVe arrondissement waar de joodse arbeiders in 1902 nog campagnes voor hadden gevoerd!). Hij was 
een voorstander van het organiseren van joodse arbeiders in de Franse bond, maar was tegen een aparte 
joodse sectie. Na lang discussiëren stemde hij toe in de vorming van de sectie, maar deze mocht dan 
alleen een agitatie-apparaat zijn voor de Jiddisch-sprekende arbeiders. De sectie mocht expliciet geen 
aparte joodse afdeling worden.48 

Direct na de oprichting van de joodse sectie brak een staking uit in de bakkerij van Patatzkin, een 
joodse bakker die gevlochten broden (galles) in Parijs wilde introduceren. Hij wilde voor de 
arbeidsintensieve productie van dit brood geen extra salaris betalen en daarom gingen de arbeiders in 
staking. De staking breidde zich snel uit naar de overige joodse bakkerijen en weer werd een coöperatieve 
bakkerij ingericht. De bakkers konden echter door middel van stakingsbrekers toch brood blijven 
bakken en de staking eindigde zonder resultaat voor de stakers. Met de verloren staking gingen ook de 
sectie en de coöperatie weer ten onder. Dit gehele proces herhaalde zich in de zomer van 1909 nog een 
keer, met dien verstande dat ditmaal, toen de staking verloren was en de coöperatie gesloten, de sectie 
bleef voortbestaan.49 
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Tot slot 

Ondanks het feit dat na 1905 een grote groep joodse immigranten naar Parijs kwam, waarvan een deel 
in Rusland politiek actief was geweest, bleven de joodse politieke organisaties in Parijs klein en meer dan 
ooit gericht op Oost-Europa. Noch de anarchisten, noch de socialisten-revolutionairen, noch de 
Bundisten hadden veel aandacht voor de politieke organisatie van de joodse arbeiders. De activiteiten 
van de politieke organisaties lagen vooral op het terrein van de 'Bildung': educatie, voorlichting en 
propaganda. Inmiddels kwam zonder de hulp van politieke organisatoren de joodse vakbeweging in 
Parijs goed op gang. Deze bonden kregen (met uitzondering van de onafhankelijke pettenmakersbond) 
allemaal de vorm van een joodse sectie bij een Franse bond, in het geval van de bontwerkers, een Duitse 
bond. 

Uit de tamelijk geruisloos verlopen totstandkoming van de joodse secties bij de verschillende Franse 
bonden blijkt de goede verstandhouding tussen de joodse arbeiders en de Franse bonden. Toch was deze 
verhouding niet in alle gevallen even goed, zoals blijkt uit een beroemd geval van antisemitisme van een 
Franse vakbondsleider, dat in het volgende hoofdstuk aan de orde komt. Bij dergelijke acties tegen het 
antisemitisme werkten de anarchisten, de socialisten-revolutionairen en de Bundisten, die op ideologisch 
gebied nogal uiteenlopende inzichten hadden, eensgezind samen. 
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8. De oprichting van het Inter-sektsyone byuro 

'détruire autant que vos efforts vous le permettront, l'esprit de caste ou de religion." 

Er bestonden nu in verschillende vakken joodse secties die wel met hun Franse bond goede contacten 
hadden, maar onderling nauwelijks met elkaar overlegden. Op momenten dat aan 'de zaak van de joodse 
arbeiders' extra aandacht besteed moest worden, werd de behoefte aan meer ondelinge contacten tussen 
de secties duidelijk gevoeld. Zo werd op 22 juni 1907 een groot concert en bal georganiseerd door een 
samenwerkingsverband van alle joodse vakbondssecties en de politieke clubs, dat speciaal was opgericht 
om Morris Rosenfeld te ondersteunen. Rosenfeld was een van de vroegste Jiddishe dichters die zijn 
ervaringen als sweat-shop arbeider verwerkte in zijn poëzie. Hij was afkomstig uit Polen en vestigde zich, 
na korte tijd in Londen te hebben gewoond, in 1886 in New York. Daar werden zijn gedichten, die vaak 
gepubliceerd werden in de Jiddische socialistische pers, veel gelezen. Na de dood van zijn vijftien-jarige 
zoon stortte Rosenfeld geestelijk en lichamelijk in en in 1907 kwam hij, half-verlamd aan in Parijs, waar 
hij door de joodse immigranten-gemeenschap werd opgevangen.2 Dit samenwerkingsverband ten 
behoeve van Rosenfeld was eenmalig, maar de wens tot meer samenwerking - vooral tussen de 
verschillende joodse vakbondssecties - werd vaker uitgesproken. In de notulen van de bontwerkersbond 
van 9 april 1909 is sprake van een conferentie van alle joodse vakorganisaties. Op deze conferentie werd 
besloten dat een krant uitgegeven moest worden om propaganda te maken voor de vakbeweging, dat 
er een eigen lokaal moest komen voor bijeenkomsten en dat er een centraal bureau voor alle joodse 
secties moest komen.3 

Intersyndicale commissies waren geen nieuw fenomeen in de Franse vakbeweging. In Parijs en in de 
provincie werden al geruime tijd intersyndicale commissies gevormd van een aantal bonden binnen een 
bepaald arrondissement, een bepaalde streek, of een bepaald vak. Op een congres van 109 verschillende 
Parijse bonden werd op 18 december 1910 besloten de vorming van deze intersyndicale comité's zoveel 
mogelijk te stimuleren. Vooralsnog bleef het voor wat betreft het joodse intersyndicale bureau nog bij 
plannen. Een echte stimulans voor de oprichting van het samenwerkingsorgaan van de joodse secties 
waren de antisemitische uitlatingen van de secretaris van de Franse bond van électriciens Emile Pataud. 

De antisemitische uitlatingen van een Franse vakbondsman 

Van de verkiezingsoverwinningen die de antisemieten in 1898 hadden gehaald was in 1906 nog maar 
weinig over. De samenstelling van de groep antisemitische politici bleek te heterogeen om een specifiek 
beleid uit te stippelen en het antisemitisme alleen was niet genoeg om de eenheid te bewaren en de steun 
van de kiezers te behouden. Bij de verkiezingen van 1902 nam het aantal antisemitische 
volksvertegenwoordigers af en in 1906 zaten nauwelijks nog vertegenwoordigers in het parlement die 
van hun antisemitisme een politieke kwestie maakten.4 Het extreem nationalisme maakte een 
vergelijkbare ontwikkeling door. Ook deze stroming had door de Dreyfus-affaire veel aanhang gekregen. 
Omdat ook de nationalisten onderling weinig samenhang vertoonden en geen eenduidig beleid konden 
formuleren werd deze winst vier jaar later niet geconsolideerd. Niet alleen het gebrek aan onderlinge 
samenhang, ook het gebrek aan macht ondermijnde de positie van de nationalisten in de Parijse 
gemeenteraad. Door de oppermachtige positie van de Prefect die door de regering werd aangesteld en 
die in principe iedere beslissing van de gemeenteraad moest goedkeuren, had deze raad weinig armslag 
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om veranderingen door te voeren. De nationalistische coalitie hield niet lang stand en verloor in 1904 
de meerderheid m de raad Deze afname van de politieke invloed van de antisemieten en extreem-
nationalisten betekende echter niet het einde van het antisemitisme en de xenofobie Al was 
antisemitisme sinds de Dreyfïis-affaire - zeker in linkse kring - not-done, toch werden en er nog steeds 
antisemitische uitlatingen gedaan, ook in Franse vakbondskringen. De uitspraken van Emile Pataud zijn 
daarvan het meest bekende voorbeeld. 

In oktober 1910 had een grote spoorwegstaking plaatsgevonden. Het grootste deel van de aandelen 
van de spoorwegonderneming in kwestie, de Chemin de Fer du Nord, was in handen van een Rothschild 
De staking was voor de stakers slecht afgelopen en volgens Pataud was het Rothschild die ervoor gezorgd 
had dat de stakende électriciens en spoorwegbeambtes hun baan niet terug kregen. Pataud schreef een 
open brief aan Rothschild en meldde daarin ondermeer dat Rothschild hem deed denken dat het woord 
jood synoniem was voor 'onmenselijk'.5 Enige tijd later, op 3 april 1911, organiseerde Pataud samen 
met Emile Janvion een openbare bijeenkomst over 'De Vrijmetselarij en de arbeidersklasse'. Janvion 
een anarcho-syndicalist die teleurgesteld was over de afloop van de Dreyfus-affaire en het herstel van dé 
bourgeois macht over de Republiek, was een actief lid van de Action Française.6 Deze antisemitische 

organisatie werd opgericht door de anti-dreyfusards na hun nederlaag. De organisatie stond onder 
leiding van Charles Maurras die de strijd tot in de jaren veertig voortzette 

In zijn voordracht van 3 april richtte Pataud zich vooral tegen Rothschild, die een vooraanstaand lid 
was van het vr.jmetselaarsloge.7 Janvion volgde Pataud als spreker en hield een onverbloemd 
antisemitische redevoering. Al tijdens de bijeenkomst werd Pataud aangevallen door verschillende Franse 
socialisten en vakbondsleden. Onder het publiek waren een aantal camelots du roi aanwezig, dit waren 
de leden van de militante, knokploegachtige jeugdorganisatie van de Action Française en na afloop werd 
er Hou ! Hou! les youp.ns!' ('boe, boe jidden') gezongen. Een Russisch-joodse arbeider die ook op de 
bijeenkomst aanwezig was merkte op dat hij tijdens de bijeenkomst het gevoel had gehad weer terug te 
zijn in zijn vaderland ten tijde van de pogroms.8 

Er ontstond een ware rel rond Pataud's lezing. De extreem rechtse bladen La Libre Parole en L'Action 
Française steunden Pataud, en in L'Humanité en La Bataille Syndicaliste (het officieuze orgaan van de 
CG 1 ) werd hij scherp aangevallen.9 De joodse secties van de CGT besloten tot samenwerking over te 
gaan en organiseerden onmiddellijk een protestbijeenkomst op 6 april. Een groot aantal aanwezigen 
(volgens het politierapport 600, volgens L'Humanité 1800 tot 2000) woonde de bijeenkomst bij ,0 Het 
publiek werd toegesproken door Marc Liber van de Bund, die het antisemitisme van Pataud 
bekritiseerde en erop wees dat de joodse arbeiders niets van doen hadden met Rothschild. Daarna sprak 
een afgevaardigde van de Russische sociaal-democratische partij, die Pataud aanviel en het publiek 
herinnerde aan de pogroms in Rusland en erop wees dat de vervolgden nu in Frankrijk weer aangevallen 
werden Jean Longuet, die namens de SFIO het woord nam liet zich in dezelfde bewoordingen uit en 
stelde dat noch de syndicaliste^ noch de socialisten het antisemitisme wilden propageren. 
. . . ^ a t a

L
U d ; ^ e u i t S e n o d i S d w a s o m weerwoord te geven, stelde nadat hij een tijd was uitgejouwd dat 

h.j Rothschild nooit als jood maar als kapitalist had willen aanvallen." De aanwezigen waren nauwelijks 
overtuigd door deze uitspraak.12 Pataud behield na dit incident zijn functie in de bond van électriciens 
maar molesteerde in 1913 samen met Janvion en een aantal andere antisemieten de redactieleden van 
öataiLLe Syndicaliste, waarna hij uit de CGT werd gezet.13 

De rel rond Pataud vormde de directe aanleiding om het samenwerkingsverand tussen de 
verschillende joodse vakbondssecties op te zetten. 
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Het Inter-sektsyone byuro 

Al in april 1909 bestonden er plannen voor de oprichting van een centraal bureau van alle joodse secties. 
Het bleef evenwel bij plannen en op 4 februari 1911 kwamen vertegenwoordigers van de 
bontwerkerssectie, de kleermakerssectie en de leerbewerkerssectie opnieuw bijeen om te praten over de 
oprichting van een Intersesektsionen Byuro (IB) en de uitgave van een blad voor joodse arbeiders in de 
verschillende vakken. Zowel de leerbewerkers, de bontwerkers als de pettenmakers hadden al plannen 
gekoesterd voor het uitgeven van een eigen vakblad, maar een blad voor joodse arbeiders in alle vakken 
scheen een beter idee. Het zou nog tot de zomer zou duren voor daadwerkelijk een IB werd opgericht, 
en het eerste nummer van het blad Der Idisher Arbeyter zou pas op 9 oktober 1911 uitkomen, maar toch 
geven de notulen van de bijeenkomst van 4 februari een aardige indruk van de plannen die de joodse 
vakbondsvertegenwoordigers hadden.M 

De krant moest volgens de aanwezigen het leven van de joodse arbeiders weerspiegelen en hen de weg 
naar de bevrijding wijzen. De krant moest door de secties gezamenlijk uitgegeven worden, pas dan kon 
ze iets betekenen. Alleen een algemeen vakblad kon de propaganda voor de arbeidersbeweging op een 
hoger plan tillen. De krant mocht in geen geval een tribune worden voor partij-ruzies. Hoewel deze 
voorstellen aangenomen werden en naar het scheen klaar waren om uit te voeren duurde het toch nog 
even. Het zou uiteindelijk Lozovski, de nieuwe secretaris van de pettenmakersbond zijn die de krant 
daadwerkelijk tot stand bracht. 

Tijdens een algemene ledenvergadering van de pettenmakersbond, die op 4 juli plaatsvond, werd 
besloten tot de oprichting van een krant. De pettenmakersbond gaf een officieel pamflet uit waarin 
stond dat de bond de stichting van een blad in het Jiddisch goedkeurde en met 100 fr zou steunen. Ook 
het doel van het blad werd uiteengezet: het verdedigen van de belangen van alle arbeiders (niet alleen 
van de pettenmakers) en het propageren van de klassenstrijd en de internationale solidariteit. Om de 
mogelijke vrees weg te nemen dat de joodse arbeiders zich met hun blad in het Jiddisch wilden 
afscheiden van de andere arbeiders, vermeldde het pamflet ook: 'l'assemblée émet le voeu que le journal 
ne serve pas à isoler les ouvriers israélites des ouvriers français mais au contraire à créer et à resserrer les 
liens entre les prolétariats israélite et français et à les reunir dans la lutte'.15 Deze resolutie werd in het 
Frans gepubliceerd in L'Humanité en in het Jiddisch als pamflet gedrukt en verspreid. Dit pamflet 
bereikte zelfs de politie van La Rochelle, een plaats aan de Franse westkust, die daardoor in hoogste staat 
van paraatheid werd gebracht. De hoofd-commissaris verkeerde in de veronderstelling dat het pamflet, 
opgesteld in 'caractères spécieux' vertrouwelijke orders van de CGT bevatte. Hij achtte het zelfs heel wel 
mogelijk dat alle geheime documenten van de CGT met zulke tekens geschreven werden. Hij stuurde 
het document daarom maar naar Parijs, waar de dienst 'Surété Générale' over veel meer middelen 
beschikte om dit te onderzoeken.' De Parijse politie wist de hoofd-commissaris snel gerust te stellen, 
en leek zelf niet erg onder de indruk van de inhoud.17 

De pettenmakers beloofden in juli steun en geld voor de publicatie van een gezamenlijke krant, en 
ongeveer tegelijkertijd kwamen alle joodse (secties) van bonden bijeen om een gezamenlijk bureau op 
te richten. Zo kwam in de zomer van 1911 het Inter-sektsyone byuro (IB) tot stand, samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de pettenmakersbond en van de joodse bontwerkers-, leerbewerkers-, en 
kleermakerssectie. Het belangrijkste doel van het bureau was het maken van propaganda voor de 
vakbeweging, en het belangrijkste middel daartoe was een blad.18 Lozovski zocht morele en materiële 
steun voor de uitgave van het blad bij de Union des Syndicats du Département de la Seine.™ De Union 
kon echter geen materiële steun in de vorm van geld bieden. Wel zou de bond, zo goed als ze kon, de 
propaganda-acties en manifestaties van het IB steunen. De secretaris van de Union maakte daar wel een 
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voorbehoud bij: 'Toutefois, l'Union vous demande de détruire autant que vos efforts vous le 
permettront, l'esprit de caste ou de religion qui ne peuvent qu'être préjudiciable aux travailleurs'.20 

Eigenlijk was dit een overbodige vraag aan het adres van de oprichters van het IB. Zij wilden niets liever 
dan de joodse arbeiders door middel van propaganda in de eigen taal, zo snel mogelijk in de Franse 
vakbeweging integreren. 

Op 9 oktober 1911 verscheen het eerste nummer van Der Idisher Arbeyter. Het blad had het in de 
eerste maanden van zijn bestaan moeilijk. Hoewel de krant financieel gesteund werd door de 
pettenmakers, bontwerkers, leerbewerkers, kleermakers, bakkers en blikslagers, en van de oplage van 
2000 exemplaren van het eerste nummer er bijna 800 verkocht werden, lag na twee maanden de 
productie door gebrek aan geld en mensen stil.21 Pas op 1 mei 1912 kwam het derde nummer uit, maar 
daarna bleef het blad tot 4 juli 1914 met regelmaat verschijnen. In totaal verschenen 25 nummers van 
Der Idisher Arbeyter. 

Een groot deel van de inhoud van Der Idisher Arbeyter bestond uit berichten over de CGT, de 
ontwikkeling van de Franse arbeidersbeweging en de ontwikkelingen in de internationale 
arbeidersbeweging maar ook uit 'correspondentie uit de vakken', waarin onder andere mededelingen van 
de verschillende joodse vakbondsecties werd opgenomen. De verbinding met de CGT maakte dat de 
ideologische achtergrond van Der Idisher Arbeyter vooral bepaald werd door het revolutionair 
syndicalisme, maar omdat het IB was samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende joodse 
vakbondssecties die ieder hun eigen politieke overtuiging hadden, werden ook andere geluiden gehoord. 
Al snel werden in Der Idisher Arbeyter felle discussies gevoerd over de ideologische basis van de 
organisatie en het te voeren beleid. Het blad werd zo toch een 'tribune voor partijruzies', ondanks het 
voornemen om dit te voorkomen. 

Politieke meningsverschillen binnen het Inter-sekstyone byuro en Der Idisher Arbeyter 1911-1914 

Binnen de verschillende vakbondssecties heersten verschillende politieke overtuigingen. De 
bontwerkerssectie stond sterk onder Bundistische invloed, terwijl de kleermakerssectie ultra-orthodox 
syndicalistisch was. Deze verschillende secties waren vertegenwoordigd in het IB en hieruit was weer de 
redactie van Der Idisher Arbeyter samengesteld. De verschillende ideologische stromingen die binnen de 
afzonderlijke joodse secties een rol speelden, waren nu ook in het IB en in de redactie van zijn blad 
vertegenwoordigd en zorgden daar voor flink wat onderlinge discussies en meningsverschillen. Die 
meningsverschillen gingen niet alleen over de verhouding tussen de secties onderling, maar hadden ook 
betrekking op de houding van de secties ten opzichte van de CGT. 

De eerste grote discussie die in de kolommen van Der Idisher Arbeyter plaatsvond ging over een zeer 
wezenlijk kenmerk van de joodse vakbeweging in Parijs, namelijk haar verschijningsvorm als sectie bij 
een Franse bond en als onderdeel van de CGT. De discussie ontstond naar aanleiding van een artikel 
van E. Sviranski dat op 5 oktober 1912 in het zevende nummer van Der Idisher Arbeyter verscheen. 
Sviranski, een Bundistische bontwerker, motiveerde in dit stuk het bestaan van aparte joodse secties met 
verschillende argumenten. De taal noemde hij als eerste argument, de arbeidsomstandigheden van de 
joodse arbeiders als tweede. Zaken als stukwerk, thuiswerk en lange arbeidsdagen waren volgens hem 
door de Franse arbeidersbeweging al lang opgelost. Joodse arbeiders moesten wel hun eigen organisaties 
hebben, omdat de Franse arbeidersorganisaties deze kwesties niet meer op het program zetten. Het 
belangrijkste motief was echter de concentratie van de joodse arbeiders in een beperkt aantal beroepen. 
Zij werden door de Franse arbeiders beticht van concurrentie en 'outplacement' en dit leidde tot 
xenofobie en antisemitisme. Door zich in aparte secties te organiseren vielen de joodse arbeiders meer 
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op en konden zij de Franse arbeiders beter hun solidariteit demonstreren. De joodse arbeiders moesten 
zich daarom niet op individuele basis bij een Franse bond aansluiten, maar als een 'gantsen kerper' (een 
heel lichaam), Sviranski, een van de actiefste leden van het IB, had hiermee een meer geprofileerde 
organisatie op het oog dan het IB in zijn toenmalige verschijningsvorm. Hij streefde met zijn stuk 
duidelijk een zo groot mogelijke joodse autonomie na.22 

In het volgende nummer van Der Idisher Arbeyter reageerde de redactie woedend op dit stuk. Het 
argument van de specifieke arbeidsomstandigheden werd door de redactie ontkracht, ook Franse 
arbeiders werden geplaagd door stukloon, thuiswerk en lange werkdagen. De taal was echter een goed 
argument voor organisatie in aparte secties, maar deze secties mochten uitsluitend agitatie-apparaten zijn 
en geen 'gantsen kerpers' om de joodse belangen te verdedigen. Vooral de term 'gantsen kerper' was de 
redactie een doorn in het oog. Kon zo'n 'gantsen kerper' eisen stellen die de CGT niet stellen kon, vroeg 
de redactie zich af. En, als de joodse arbeiders inderdaad als concurrenten werden gezien, konden ze daar 
dan beter iets aan doen als 'gantsen kerper' of als grote sectie bij een Franse bond, zoals bijvoorbeeld de 
joodse sectie van de Franse kleermakersbond, die inmiddels 600 leden had? Uit deze retorische vraag 
bleek duidelijk welk standpunt de redactieleden van Der Idisher Arbeyter innamen: zij waren tegen elke 
vorm van in hun ogen overbodige joodse profilering.23 

Sviranski kreeg de kans om zich te revancheren, maar voegde niet veel nieuwe argumenten toe. 
Voorzichtig opperde hij dat binnen het IB en Der Idisher Arbeyter elke politieke stroming aan het woord 
zou moeten komen, niet alleen de revolutionair syndicalistische.24 Met dit enigszins afgezwakte 
weerwoord leek de zaak afgedaan, maar Sviranski's artikel zou binnen afzienbare tijd opnieuw ter sprake 
worden gebracht. Eind december 1911 werd een congres georganiseerd waarop vertegenwoordigers van 
de verschillende joodse vakbonden en vakbondssecties aanwezig waren. De verschillende gedelegeerden 
mochten hun zegje doen tijdens het congres, en konden vervolgens ruggespraak houden met de in de 
zaal aanwezige vakbondsleden. Officieel waren er speciale uren bestemd voor het contact met de 
achterban, maar het kwam voor dat alle aanwezigen in de zaal tijdens het debat hun mening 
verkondigden. Er waren zo'n 150 tot 200 vakbondsleden aanwezig, die hiervoor speciaal hun vrije dag 
opofferden en er volgens Der Idisher Arbeyter 'erg jom-tofferig' (feestelijk) uitzagen. 

Tijdens dit congres werden discussies gevoerd over de uitgangspunten en doelstellingen van zowel 
het IB als Der Idisher Arbeyter. Het artikel van Sviranski vormde opnieuw aanleiding tot een discussie.25 

Weer stonden dezelfde twee standpunten tegenover elkaar: was Der Idisher Arbeyter een vrije tribune, 
waarin ook gepleit mocht worden voor grotere zelfstandigheid van de joodse secties ten aanzien van de 
CGT, of moest het blad de CGT lijn trouw volgen. Na een lange reeks discussies werd een aantal 
resoluties aangenomen, waaruit blijkt dat de keus tussen het ideaal van de vrije tribune en de 
verbondenheid met de CGT een moeilijke was. 

Trouw aan de CGT bleek het belangrijkste uitgangspunt, zo blijk uit de resolutie die bepaalde dat 
Der Idisher Arbeyter moest handelen volgens de bepalingen van de CGT. Het blad moest een vrije 
tribune zijn, maar zou geen artikelen publiceren waarin kritiek werd geleverd op de bepalingen van de 
CGT. Het blad was verplicht om de mededelingen uit de verschillende vakken te publiceren, maar 
mocht daarin veranderingen aanbrengen. Het IB kreeg, als verbindende schakel tussen de CGT en de 
joodse secties, door de resoluties van het congres flink wat macht. De verantwoordelijkheid voor de 
inhoud van Der Idisher Arbeyter lag bij de redactie, die gevormd werd door vijf leden van het IB. Naast 
deze macht over de inhoud van Der Idisher Arbeyter kreeg het IB ook het mandaat om met de Union des 
Syndicats de la Seine te onderhandelen over financiële ondersteuning, de joodse secties mochten dat niet 
langer op individuele basis doen. Aan de mensen die Der Idisher Arbeyter het liefst als vrije tribune zagen, 
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werd een kleine concessie gedaan: met ingang van het eerst volgende nummer werd een nieuwe rubriek 
geïntroduceerd: de 'Fraye Tribune' waarin iedereen zijn of haar mening mocht geven. 

Overigens kwamen bezwaren tegen Der Idisher Arbeyter niet alleen van vakbondsleden die vonden 
dat de secties vanwege de joodse achtergrond een grotere zelfstandigheid ten aanzien van de CGT moest 
krijgen. Er kwam ook kritiek van een lid van de kleermakerssectie, die vond dat Der Idisher Arbeyter niet 
revolutionair-syndicalistisch genoeg was.26 Omdat het IB en Der Idisher Arbeyter niet revolutionair-
syndicalistisch genoeg waren, zo vond deze 'shnayder', hoefde de sectie zich ook niet aan de resoluties 
van het IB te houden. De kritiek van de kleermakerssectie ging ver. Op een van zijn bijeenkomsten had 
de kleermakerssectie een protestresolutie tegen de IB aangenomen, omdat deze een lezing had 
georganiseerd over de laatste ontwikkelingen in Rusland. Dit was volgens de kleermakerssectie, die een 
absolute scheiding tussen politiek en vakbeweging voorstond, geen onderwerp dat iets met de 
vakbeweging van doen had.27 

Er kwamen veel protesten tegen de opstelling van de kleermakerssectie, waaruit afgeleid kon worden 
dat deze binnen het IB een afwijkend standpunt innam.28 Over het algemeen waren de schrijvers van 
de ingezonden stukken het erover eens dat een onderwerp als de ontwikkelingen in Rusland wel tot het 
werkterrein van het IB hoorde. Ondanks deze tegenwind volhardde de kleermakerssectie in zijn 
standpunt.29 

Politieke Stromingen 

Uit discussies binnen Der Idisher Arbeyter en het IB komt het bestaan van de diverse politieke 
stromingen onder joodse arbeiders duidelijk naar voren, maar nog steeds alleen voor zover deze zich 
verbonden hadden met een joodse vakbondssectie. De joodse politieke organisaties op zich leidden een 
marginaal bestaan in Parijs. 

De joodse anarchisten in Parijs beperkten hun politieke activiteiten nog steeds tot 'Bildung', nu met 
iets meer nadruk op cultuur, en op hun bedreigde 'partijgenoten' in Rusland. In maart 1911 werd de 
Fraye Arbeyter Bibliotek geopend in Montmartre, en in oktober van dat jaar organiseerde het 
Internationale Anarchistische Rode Kruis, dat acties voerde ten bate van anarchistische gevangenen in 
Rusland, in samenwerking met de Fraye Arbeyter Bine een literaire en muzikale bijeenkomst.30 Om de 
bibliotheek en de kameraden in Siberië financieel te ondersteunen was in september van dat jaar al een 
concert en bal georganiseerd op Jom Kipoer en blijkbaar werd dit een groot succes want twee jaar later 
werd op dezelfde manier Grote Verzoendag gevierd.31 Er werden in de jaren 1911 tot 1914 verschillende 
culturele bijeenkomsten georganiseerd door de Idishe Literarishe-dramatishe Farayn, er waren poëzie-
avonden, toneelopvoeringen en muziekuitvoeringen. 

Ook de Bundisten, nog steeds verenigd in de Kemfer groep, richtten in 1912 weer een bibliotheek 
op. De politieke ontwikkelingen in Rusland bleven de warme belangstelling van de Bundisten houden 
en op 5 oktober 1912 werd onder leidingvan de Poale Zionist Jacob Lestschinsky gediscussieerd over 
de rol van Russische joden bij de verkiezingen van de Duma. 32De Bund organiseerde wel meer 
bijeenkomsten rondom de in Parijs wonende Lestschinsky, die tijdens een van deze bijeenkomsten sprak 
over de emigratie van jonge Russische joden naar Palestina dat ze op een vreedzame manier hoopten te 
heroveren op het Ottomaanse rijk, aldus Lestschinsky.33 

De verontwaardiging over het Beilis-proces in Rusland leidde in Parijs vooral bij de Bundisten tot 
veel activiteiten. Op 18 april 1912 vond een grote openbare bijeenkomst plaats waar onder andere door 
Maxime Gorky, Jean Longuet, Charles Rappoport en Ilja Roebanowitsj gesproken werd. Er waren 2500 
aanwezigen op deze bijeenkomst. Het publiek bestond uit joodse arbeiders uit het IVe arrondissement, 
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Russische studenten en Franse socialisten.34 Ook in 1913 gingen de Bundisten door met 
protestbijeenkomsten organiseren tegen de Beilis affaire. Op 17 oktober 1913 organiseerden ze een 
bijeenkomst in samenwerking met de SFIO en de Ligue des droits de l'Homme. Er waren maar liefst 5000 
mensen aanwezig, waarvan volgens het politierapport 200 vrouwen. Een aantal Franse socialisten 
spraken, waaronder Jaurès die het de Franse regering verweet dat ze zich te veel inliet met Russische 
financiers. Ook Ilja Roebanowitsj sprak en een zekere Litvak van de Bund.35 De Bundisten 
organiseerden ook culturele avonden: de bekende Jiddische literator Abraham Reisen hield voor hen een 
lezing, en ook de joodse schrijver Sholem Ash sprak tijdens hun bijeenkomsten.36 Hoeveel leden de 
Bund had in de periode tot 1914 is niet bekend, in 1915 had deze organisatie volgens de Parijse politie 
700 leden.37 

Gelieerd aan de Bund maar niet specifiek politiek van aard, was de in 1913 opgerichte Arbeyter Ring. 
Deze Ring werd opgezet in navolging van gelijknamige organisaties in de VS en Londen, en was in de 
eerste plaats bedoeld als onderlinge hulporganisatie. De belangrijkste vorm van hulpverlening was de 
medische hulp, maar ook financiële ondersteuning en cultureel werk stonden op het programma. De 
Arbeyter Ring wilde zich onderscheiden van de bestaande onderlinge hulporganisaties door zich expliciet 
open te stellen voor alle arbeiders, ongeacht hun religieuze achtergrond, terwijl de meeste traditionele 
onderlinge hulporganisaties verbonden waren aan een religieuze organisatie. Naast het bieden van hulp, 
wilde de Arbeyter Ring ook een soort 'voorpoortaal' zijn voor minder bewuste arbeiders, die zich anders 
nooit hadden aangesloten bij een arbeidersorganisatie, bijvoorbeeld omdat ze terugdeinsden voor de 
politieke ruzies die binnen de vakbeweging werden uitgevochten. 

De zionistische beweging had in Parijs in deze periode vooralsnog weinig aanhang onder de joodse 
arbeiders. Er bestond een Athéreth Zion ('De Kroon van Zion') beweging die vanaf 1912 het blad Der 
Yidin Pariz ging uitgeven en in 1913 zette Mare Jarblum opnieuw een Poale Zion beweging op. Over 
de ledentallen van beide organisaties is weinig bekend. De joodse socialist Frumkin, die tijdelijk in Parijs 
woonde en artikelen schreef voor de Londense DerArbayter Fraynd, noemde zowel Der Yidin Pariz als 
Dos Yidishe Blat 'zionistisch van inhoud' en hij verwonderde zich over het bestaan van twee van zulke 
bladen, terwijl de zionistische beweging volgens hem in Parijs zeer klein was.38 Overigens vond Frumkin 
dat niet alleen beide zionististische bladen, maar ook Der Idisher Arbeyter er 'armoedig uitzagen en de 
armoede van de joodse wijk in Parijs weerspiegelden'. Hij mopperde op het taalgebruik, het 'vervuilde' 
Jiddisch en op de drukfouten. Ondanks deze kritiek van Frumkin kan opgemerkt worden dat er 
blijkbaar genoeg Jiddisch-sprekende immigranten in Parijs waren die geïnteresseerd waren in het 
zionisme, anders konden dergelijk bladen niet bestaan. Begin 1913 voegden beide bladen zich samen, 
en bleven onder de titel Der Yidin Pariz tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog verschijnen.39 

Naast 'gewone' zionisten en Poale Zionisten waren er ook territorialisten (voorstanders van een joods 
thuisland, dat niet per se in Palestina gevestigd hoefde te worden) van socialistische signatuur in Parijs. 
Toen het 25e nummer van Der Idisher Arbeyter verscheen werd dit blad zowel door de socialistisch-
territorialistische beweging als door de Poale Zion beweging gefeliciteerd.40 Dit is een aanwijzing voor 
het feit dat de linkse zionistische groeperingen onderling goede contacten hadden, maar ook met de 
joodse syndicalistische beweging. 
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Tot slot 

Al vanaf 1909 werd door de verschillende joodse secties gesproken over de uitgave van een vakbondsblad 
in het Jiddisch voor joodse arbeiders in de verschillende vakken. Uiteindelijk duurde het tot 9 oktober 
1911 voor het eerste nummer van Der Idisher Arbeyter uitkwam. Hoogstwaarschijnlijk vormden de 
antisemitische uitlatingen van de Franse vakbondsleider Emile Pataud een van de directe aanleidingen 
voor de oprichting van de krant. Dat het Lozovski was, de nieuwe, maar toch al ervaren leider van de 
sterke pettenmakersbond, die het blad van de grond tilde, is tekenend voor de verhouding binnen de 
joodse vakbeweging in Parijs. 

Het blad werd uitgegeven door het IB, het verbindingsbureau tussen de verschillende joodse secties 
onderling en tussen de joodse en de Franse vakbeweging. Al snel werden Der Idisher Arbeyter en het IB 
een forum waarin de joodse secties hun onderlinge meningsverschillen uitvochten. Er waren secties die 
het IB nog niet revolutionair-syndicalistische genoeg vonden, terwijl anderen pleitten voor meer 
onafhankelijkheid ten aanzien van de CGT, kortom het IB nam een moeilijke positie in. Toch vormde 
de oprichting van de krant en het bureau - ondanks de heersende meningsverschillen - een ware mijlpaal 
in de ontwikkeling van de joodse arbeidersbeweging in Parijs. Eindelijk hadden de joodse arbeiders hun 
eigen blad, en een eigen overkoepelend orgaan. Het zou de groei van de joodse vakbeweging sterk 
bevorderen. 
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9. Joodse (secties van) vakbonden en hun samenwerking met de Franse bonden 

'ce sont les étrangers qui composent la majorité des grévistes" 

Sinds de zomer van 1911 bestond in de joodse arbeidersbeweging een overkoepelend orgaan van de 
joodse pettenmakersbond en de joodse secties bij de verschillende Franse bonden. Dit overkoepelend 
orgaan, het Inter-sektsyone byuro, gaf sinds oktober 1911 Der Idisher Arbeyter, het eerste volwaardige 
joodse arbeidersblad in Parijs. Beide organen kwamen tot stand in een periode van internationale 
economische groei, die gepaard ging met internationale stakingsgolven. Ook de joodse arbeiders deinden 
mee op deze stakingsgolven, die de oprichting van nieuwe secties bevorderden. Al deze ontwikkelingen 
samen maakten de jaren van 1911 tot 1914 tot de meest actieve periode in de joodse arbeidersbeweging 
in Parijs voor de Eerste Wereldoorlog. Een belangrijke kwestie daar bij is: wat betekende de oprichting 
van de vele joodse secties, het IB, en Der Idisher Arbeyter voor de samenwerking tussen de joodse bonden 
en de Franse bonden, en tussen de joodse arbeiders en de Franse arbeiders? 

De Pettenmakersbond 

De pettenmakersbond, het paradepaardje van de joodse vakbeweging in Parijs, maakte vanaf het 
moment dat Lozovski secretaris werd een periode van snelle ontwikkeling door. Weliswaar groeide het 
aantal leden niet meer spectaculair, van 1005 in 1910 tot 1031 (waaronder 29 vrouwen) in 1912, maar 
hiermee was wel meer dan 70% van alle pettenmakers georganiseerd.2 Deze machtige positie van de 
bond werd extra versterkt door de aansluiting bij de Fédération Nationale de la Chapellerie Française in 
1911. Al vanaf 1902 had de Fédération er bij de pettenmakersbond op aan gedrongen zich aan te sluiten, 
maar de langdurige discussies die hierover gevoerd werden in de bond hadden er tot dan toe niet toe 
geleid dat de bond zich ook daadwerkelijk aansloot. Een van de redenen voor de aarzeling waren 
ongetwijfeld de kosten die verbonden waren aan deze aansluiting. Uit een financieel overzicht uit 1913 
blijkt dat van het totale budget van de pettenmakersbond maar liefst 30% naar de 
hoedenmakersfederatie ging. Daarmee was de 'contributie' voor de federatie de hoogste post op de 
begroting, hoger dan de post 'uitkeringen bij staking' en 'salaris van de secretaris'.3 Hier stond tegenover 
dat de pettenmakersbond nu de steun had van een grote, landelijke federatie. De sterke positie van de 
pettenmakersbond maakte dat succesvolle acties gevoerd konden worden, bijvoorbeeld voor het 'tarif 
général'. Vóór de invoering van de eenheidstarieven, kon elke atelier-eigenaar zelfde hoogte van de 
lonen bepalen. Omdat in kleine ateliers gewerkt werd volgens het uitbestedingssysteem, was het moeilijk 
voor de arbeiders om na te gaan wat in andere ateliers verdiend werd, en iedere atelier eigenaar kon zo 
zijn werknemers verzekeren dat bij hem de hoogste lonen uitbetaald werden. 

In de maanden april tot november 1912 braken in de pettenindustrie een groot aantal stakingen uit, 
die allemaal als inzet de invoering van het 'tarif général' hadden. De eerste staking begon in april, toen 
de arbeiders van twee ateliers het werk neerlegden. De eigenaars van deze ateliers waren na drie dagen 
staken bereid het eenheidstarief te erkennen en een loonovereenkomst te ondertekenen, als de andere 
atelier-eigenaren tenminste bereid waren hetzelfde te doen. Na een aantal korte stakingen gaven de 
eigenaren van andere ateliers daadwerkelijk toe. De loonacties, die midden in het productieve seizoen 
gevoerd werden, leken zeer succesvol te worden, tot ateliereigenaar Finkelstein roet in het eten gooide 
en weigerde de loonovereenkomst te ondertekenen. Gesterkt door dit voorbeeld, verscheurde 
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ateliereigenaar Spiegel de overeenkomst die hij twee weken eerder had ondertekend. Samen met acht 
andere eigenaren van ateliers - waar overigens niet alleen petten maar ook de zogenaamde 'chapeaux 
piqués' (eenvoudige, gestikte hoeden van stof) werden gemaakt - stuurde Spiegel op 30 mei een boze 
brief naar de pettenmakersbond. Hierin stelde hij dat als de stakers in zijn atelier, die volgens hem 
zonder motief het werk hadden neergelegd, niet binnen 48 uur weer aan het werk gingen, de acht 
ateliereigenaren die de brief mede ondertekend hadden, al hun arbeiders zouden ontslaan.4 

Naar aanleiding van deze brief werd een protestbijeenkomst georganiseerd, die bezocht werd door 
800 pettenmakers. Tijdens deze bijeenkomst werd besloten door te gaan met de staking. De negen 
verenigde atelier-eigenaren bleken hun dreigement tot uitsluiting niet uit te voeren en op 12 juni 
stuurde de pettenmakersbond een formulier naar alle ateliers. De ondertekening van het formulier 
verplichtte de ateliereigenaar om het afgesproken tarief uit te betalen; de stakers van de ateliers van 
Spiegel en Finkelstein in dienst te nemen (de andere atelier-eigenaren moesten dus de stakers van Spiegel 
en Finkelstein aannemen) en geen werk te verrichten voor de stakende ateliers op straffe van een boete 
van 1000 franc, te betalen aan de pettenmakersbond. Als niet alle ateliereigenaren voor 17 juni het 
formulier hadden ondertekend, zou de staking algemeen worden. Op 2 juni verscheen een speciale 
uitgave, Der Hitel-makher, waarin in het Jiddisch de bovengenoemde 'correspondentie' tussen de bazen 
en de bond werd afgedrukt, en een overzicht werd gegeven van de stakingen bij de verschillende ateliers. 

Eind juni verklaarden de leden van de hoedenmakersbond zich solidair met de pettenmakers. 
Gaandeweg waren de banden tussen de - meest Franse - hoedenmakers en de joodse pettenmakers steeds 
nauwer geworden, niet alleen door de aansluiting bij de Fédération Nationale de la Chapellerie en het feit 
dat A. Roux, de secretaris van de hoedenmakersfederatie, de de jure secretaris was van de 
pettenmakersbond, maar ook omdat inmiddels aardig wat joodse arbeiders 'chapeaux piqués' 
vervaardigden en de scheidslijnen tussen beide vakken vervaagden. De solidariteitsverklaring had tot 
gevolg dat de hoedenmakers zich niet lieten inzetten als stakingsbrekers. Bovendien steunden ze de 
staking financieel en publiceerden ze iedere maand een stakingsverslag in hun krant L'Ouvrier Chapelier. 
Intussen ging de staking door. Vrouwelijke petten- en hoedenmakers werden onder het motto 'A la 
conquête de la femme' zoveel mogelijk bij de staking betrokken om te voorkomen dat zij door de atelier
eigenaars als stakingsbrekers werden ingezet.5 Op 11 verschillende ateliers werd gestaakt en tot de 300 
stakers behoorden een groot aantal pettenmakers en maaksters en een iets kleiner aantal hoedenmakers 
en maaksters.6 Om aan geld te komen voor de stakingskas organiseerde de pettenmakersbond een 
filmavond, aangekondigd als 'grande séance de cinéma pathé'; er werd een theatervoorstelling 
georganiseerd en een productie-coöperatie opgericht.7 De pettenmakerscoöperatie moest als steun in de 
strijd dienen, als extra ondermijning van de atelier-eigenaren omdat op dit atelier de productie, geheel 
volgens de vakbondsregels, door kon gaan. Zoals bijna alle procuctie-coöperaties raakte L'Union 
coopérative na verloop van tijd in financiële moeilijkheden, maar ze hield stand en de staking duurde 
voort, tot in november 1912 eindelijk de eerste overwinningen werden geboekt. 

De ateliereigenaars Tarder en Haimowitz waren de eersten die toegaven, niet alleen aan de eisen die 
aanvankelijk gesteld werden, maar ook aan extra eisen die inmiddels geformuleerd waren. Beide ateliers 
verplichtten zich om alleen georganiseerde arbeiders aan te nemen; alleen het tarief te betalen dat door 
de vakbond was vastgesteld en geen stakers te ontslaan tot 1 mei 1913, tenzij twee gedelegeerden van 
de bond het hier mee eens waren. Bij een conflict moest eerst een afgevaardigde van de bond komen om 
met de ateliereigenaar te overleggen en de ateliereigenaar zou geen werk verrichten voor ateliers die in 
conflict waren met de bond. Daar stond tegenover dat de arbeiders bij deze ateliers niet zomaar het werk 
mochten neerleggen. Eerst moest de afgevaardigde van de bond komen overleggen met de ateliereigenaar 
en pas als deze afgevaardigde vóór de staking was werd het werk neergelegd.8 Bij de ateliers die deze 
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overeenkomst ondertekenden was op deze manier het zogenaamde closed-shop system tot standgekomen. 
Daarnaast werd een arbeidsbureau opgericht en zo was de pettenmakersbond in staat een groot deel van 
de vraag en het aanbod van arbeid binnen de pettenindustrie te reguleren. 

Hoewel de samenwerking tussen de Franse hoedenmakers en hun bond en de joodse pettenmakers 
en hun bond goed was, maakten de Franse hoedenmakers zo nu en dan toch wel bezwaren tegen het 
'grote aantal buitenlanders' in het vak. Nog in 1908 verklaarde de voorzitter van de Franse 
hoedenmakersbond Allibert, notabene tegenover een journalist van het extreem-rechtse L'Action 
Française, dat ondanks algemene klachten over de concurrentie van vreemdelingen, de hoedenmakers 
niets te klagen hadden. Er werkten weliswaar veel buitenlanders in het vak in Parijs, maar zij waren 
allemaal georganiseerd, werkten voor hetzelfde loon als de Franse arbeiders, onder dezelfde 
omstandigheden.9 In 1912 werd op het nationale en het internationale hoedenmakerscongres al anders 
over deze kwestie gedacht. Op het nationale congres stelde een afgevaardigde uit Albi voor, om op het 
internationale congres dat een maand later gehouden zou worden, internationale tarief-afspraken te 
maken, omdat anders nooit een eind zou komen aan de toestroom van vreemdelingen in het vak, die 
niet alleen voor overproductie zorgden maar ook onder de prijs werkten.10 Lozovski, de 
vertegenwoordiger van de pettenmakersbond bij de hoedenmakersfederatie, merkte op dat het sluiten 
van de grenzen er alleen maar toe zou leiden dat elders onder de prijs werd geproduceerd en de toestand 
van de arbeiders alleen maar verslechterde. ' ' De afgevaardigde uit Albi haastte zich te zeggen dat hij voor 
niemand de grenzen wilde sluiten, maar dat de arbeiders uit het buitenland beter georganiseerd moesten 
worden. Er werd nog wat over en weer gediscussieerd en toen kwam men tot het volgende voorstel 
voor het internationale congres: de regelmatige toestroom van 'camerades étrangers' leidde tot een te 
grote belasting van de arbeiders, maar een nationalistische maatregel was de Franse federatie onwaardig 
en daarom stelde deze voor er op toe te zien dat alleen echte vaklui werden aangenomen.'3 In deze 
beslissing liet de federatie de 'internationale solidariteit' prevaleren boven de bescherming van de 'eigen' 
leden. 

In het voorjaar van 1913 nam Lozovski om persoonlijke redenen afscheid als secretaris van de 
pettenmakersbond. Het vertrek van deze indrukwekkende voorman betekende een groot verlies voor 
de bond: het animo voor de bond zakte in; er werd weer met de grootste moeite contributie geïnd en 
de leden van het bestuur van de pettenmakersbond, de bond die toch aan de wieg van het IB had 
gestaan, stuurden vaak onvoldoende afgevaardigden naar de vergaderingen van het IB.14 In 1913 werd 
geklaagd over het gebrek aan activiteiten van de bond en het ontbreken van propaganda.15 Steeds vaker 
kwamen tijdens de vergaderingen ateliers ter sprake waar niet volgens het tarief werd gewerkt en waar 
niet-bondsleden werden aangenomen.16 De pettenmakersbond was niet in staat deze terugval op korte 
termijn om te buigen, en hiermee werd aangetoond dat ook een sterke bond met een stevige 
machtspositie, moest blijven vechten om deze positie te behouden. Door het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog zou de pettenmakersbond zich voorlopig niet herstellen. 

Joodse secties in de overige vakken 

Naast de pettenmakersbond, die in vele opzichten het schoolvoorbeeld van een goede organisatie was, 
waren er de joodse secties van bonden in vakken waar joodse arbeiders geen monopolie hadden en waar 
een minder tot de verbeelding sprekende secretaris functioneerde. Het IB en Der Idisher Arbeyter 
probeerden zoveel mogelijk de vorming van joodse secties te bevorderen, de aanhang van deze secties 
te vergroten en de samenwerkingtussen de secties onderling en met de Franse bonden te verbeteren. 
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In 1911 bestonden er joodse secties van de ldeermakersbond, de meubelmakersbond, de 
leerbewerkersbond en de bakkersbond en er bestond een min of meer onafhankelijke joodse 
bontwerkersbond die zich in 1913 bij de algemene, eigenlijk Duitse bontwerkersbond aansloot. 

Kleermakers 

De verhouding tussen de extreem revolutionair-syndicalistische leiding van de kleermakerssectie enerzijds 
en de IB en de Franse bond anderzijds was niet bijster goed. Eerder kwam al aan de orde dat de joodse 
kleermakerssectie zich niet gebonden voelde de beslissingen van het IB uit te voeren, en dat het bestuur 
van de sectie het niet eens was met de inhoud van Der Idisher Arbeyter. er stond te veel politiek-, en te 
weinig vakbondsnieuws in. 'Onze sectie is versplinterd' mopperde een van de leden in november 1911 
in het blad. De schrijver van dit stuk wees erop dat het anarchistische deel van het sectie-bestuur tegen 
Der Idisher Arbeyter v/as. In hun ogen was de krant niet revolutionair-syndicalistisch genoeg en ze waren 
er van overtuigd dat de krant zou afglijden tot het reformistisch socialisme en uiteindelijk tot het 
Bundisme.17 Uit een ander artikel in Der Idisher Arbeyter bleek dat dit gevoel van onvrede al heel lang 
bestond. Van het begin af aan had de leiding van de sectie - volgens de auteur van dit stuk - niets anders 
gedaan dan discussiëren: over de vraag of de sectie wel of niet moest deel nemen aan het protest tegen 
Pataud; of ze zich wel of niet aan moesten sluiten bij het IB; of ze het eens waren met de inhoud van 
Der Idisher Arbeyter en nog meer van dit soort zaken.18 Deze afwijzende houding ten aanzien van Der 
Idisher Arbeyter en het IB zorgde niet alleen voor wrevel, ze had ook praktische consequenties. Zo bracht 
het anarchistische deel van de joodse kleermakerssectie de Franse bond er bijna toe de toegezegde 110 
fr niet te schenken aan Der Idisher Arbeyter. Het blad zou de ontwikkeling van de vakbeweging op geen 
enkele manier stimuleren, meende de oppositionele groep. De Franse bond was kort onder de indruk, 
maar besloot de schenking wel door te laten doorgaan.19 Bijna leidde het meningsverschil hierover tot 
een splitsing van de sectie. 

In juni 1912 kon een van de leden van de joodse kleermakerssectie een iets opgewekter verslag 
schrijven voor Der Idisher Arbeyter. Weliswaar klaagde hij nog steeds over de leiding van de sectie, omdat 
deze volgens hem te veel discussieerde, maar nu hadden de joodse arbeiders het heft in eigen handen 
genomen. Aangemoedigd door het succes van de organisaties in andere vakken, organiseerden de joodse 
kleermakers begin 1912 in Montmartre een succesvolle bijeenkomst, gevolgd door een tweetal 
bijeenkomsten in Montmartre en Bastille op 12 februari 1912. Bij deze gelegenheden schreven 200 
arbeiders zich in als nieuw lid en in augustus 1912 waren er in totaal 400 nieuwe leden bijgekomen. Dat 
bracht het ledental van de joodse kleermakerssectie in 1912 op ruim 600 mensen.20 Opvallend is dat de 
toespraken van de Bundist Marc Liber en van SFIO-bestuurder Ch. Rappoport tijdens deze 
bijeenkomsten veel bijval oogstten. Blijkbaar tilde het gros van de leden niet zo zwaar aan de stroming 
die aangehangen werd. De theoretische haarkloverijen hielden blijkbaar vooral de leiding van de sectie 
erg bezig. 

Gezamenlijke stakingen 

Net als in de pettenindustrie brak ook in de kledingindustrie in 1912 een aantal stakingen uit. Een van 
deze stakingen brak in juli uit bij het atelier van Yanovksi, dat gevestigd was in het XVIIIe 
arrondissement. Inzet van de staking was de 10-urendag en vooral jonge joodse arbeiders namen deel 
aan de staking. Stakingsbrekers waren er echter ook, in Der Idisher Arbeyter werden zij beschreven als 
mensen die hun broers verraadden 'far a topf lindzn'.21 De stakingsbrekers werden door een groepje 
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stakers opgewacht en bedreigd, maar een agent kon verhinderen dat het tot een handgemeen kwam.22 

De staking eindigde in een overwinning voor de stakers. 
Atelier-eigenaren die zich steeds meer bedreigd voelden door de stakingen, gingen zich bedienen van 

alle mogelijke middelen om tweespalt te zaaien binnen de groep stakers. In november 1912, toen een 
staking was uitgebroken bij een atelier waar zowel Franse vrouwen als joodse mannen werkten, 
probeerde de eigenaar beide groepen tegen elkaar uit te spelen. Hij deelde de joodse mannen mee dat 
de Franse vrouwen te kennen hadden gegeven niet langer te willen samenwerken met 'die vieze joden', 
terwijl hij de Franse vrouwen toevertrouwde dat de joodse mannen niet samen met hen in een atelier 
wilden werken.23 De staking, die als inzet had de afschaffing van het stukwerk, loonsverhoging en geen 
ontslagen zonder aantoonbare redenen, werd verloren. Tweespalt tussen beide groepen speelde daarbij -
voor zover is na te gaan - geen rol. 

Een omvangrijke staking brak uit in februari 1913, toen de arbeiders van Galeries Lafayette het werk 
neerlegden. De kleding die het warenhuis verkocht, werd gefabriceerd op een aantal eigen ateliers en 
daarnaast werd gebruik gemaakt van thuiswerkers. Galeries Lafayette had zowel Franse als buitenlandse 
arbeiders van beide sexen in dienst. Op 27 februari legden de Franse rokkenmaaksters het werk neer 
omdat ze een hoger stukloon eisten voor hun producten en omdat ze bovendien wilden dat de prijs van 
elk nieuw model dat ontworpen werd, in overleg met hen werd vastgesteld. Een dag later gaven een 
groot aantal arbeiders (mannen en vrouwen, Fransen en buitenlanders) van Lafayette gehoor aan de 
oproep van Dumas, de secretaris van de Franse kleermakersfederatie, om uit solidariteit met de 
rokkenmaaksters ook het werk neer te leggen. Het aantal stakers breidde zich al snel uit van 45 tot 300. 
Deze snelle en spontane actie had een lange voorbereiding gehad. Om alle joodse arbeiders van Lafayette 
te bereiken, die verdeeld waren over de verschillende ateliers en die ten dele als thuiswerker de kost 
verdienden, had de joodse kleermakerssectie al vanaf begin december 1912 ervoor gezorgd dat per atelier 
een werknemer als vertegenwoordiger van de sectie optrad. Al deze vertegenwoordigers werkten samen 
om de onderlinge samenhang van de arbeiders te vergroten en om inzicht te krijgen in de 
arbeidsomstandigheden op de verschillende ateliers.2 Er was al aardig wat voorwerk gedaan en waren 
het vooral de joodse arbeiders die in grote getale deelnamen aan de staking. 

De directie van Lafayette, die tijdens de eerste onderhandelingen op 6 maart niet van plan was toe 
te geven, probeerde net als Yanovksi de verschillende groepen stakers tegen elkaar uit te spelen. 
Begonnen werd met de opmerking dat er steeds nieuwe stakers bijkwamen en dat deze stakers allemaal 
buitenlanders waren, Franse arbeiders zouden het werk niet meer neerleggen. Vervolgens ging de 
directeur een stapje verder en liet - volgens Dumas althans - op de ateliers het gerucht verspreiden dat 
het ontslag van de Franse arbeiders het enige doel van de staking was.25 

Niet alleen maakte het grote aandeel van joodse arbeiders het gemakkelijk voor de directie om 
tweespalt te zaaien, de joodse arbeiders waren ook een geliefde prooi van de Franse politie. Er vielen 
vrijwel onmiddellijk arrestaties onder de stakers en deze arrestanten waren allemaal Oosteuropese 
joden.2 Ook de vakbondsleiders waren zich van deze kwetsbaarheid bewust: 'ce sont les étrangers qui 
composent la majorité des grévistes et ces étrangers feraient non seulement connaissance avec les flics de 
France qui sont plus salauds que leurs camerades allemands ou russes, mais encore les meilleurs militants 
seraient expulsés de France.'27 Gezien de activiteiten van de politie bij voorafgaande stakingen, scheen 
dit geen ongegronde vrees, maar de stakende joodse arbeiders trokken zich hier weinig van aan. Vrijwel 
dagelijks kwamen de stakers bijeen waarbij ze werden toegesproken door de leiders van de Franse bond 
en van de verschillende secties, die hen in allerlei talen op de hoogte hielden van de onderhandelingen 
met de directie. Deze leverden vooralsnog niets op. Er werd inmiddels al twee weken gestaakt en de 
Franse kleermakersbond had al 500 franc ondersteuning uitgekeerd, maar de onderhandelingen zaten 

- 3 2 7 -



nog steeds muurvast.28 Daarom werd de bemiddeling van een rechter ingeroepen. Dit had effect: op 12 
maart kwam de directie de stakers tegemoet: de belangrijkste overwinning was dat de prijs van de 
modellen voortaan bepaald zou worden door een commissie van drie arbeiders per atelier, in 
samenspraak met de directie. De stuklonen werden verhoogd omdat allerlei indirecte kortingen op het 
loon afgeschaft werden.29 Het regelement dat bepaalde dat arbeiders geen vrij af mochten vragen werd 
bovendien afgeschaft. De arbeiders die tijdens de staking waren aangenomen zouden worden ontslagen; 
stakers daarentegen zouden hun baan terugkrijgen.30 Op 13 maart 1913 werd besloten het werk weer 
te hervatten. 

De verhouding tussen de joodse kleermakerssectie en de Franse kleermakersbond 

De staking bij Galeries Lafayette was een modelvoorbeeld van solidariteit geweest. Een groot deel van de 
arbeiders, ongeacht de aard van hun werk, hun sexe of hun nationaliteit, had gestaakt en dit bleef niet 
onopgemerkt. L'Humanité, het blad van de SFIO, prees de stakers: 

'Il n'est pas sans intérêt de souligner que c'est parce que la direction du grand magasin refusait une 
légère augmentation de salaire à des ouvrières jupières, que la grève fut déclarée et devint générale. Grève 
de solidarité, par conséquent. Quels sont ceux qui la firent, cette grève? Des ouvriers étrangers pour le 
plus grand nombre et juifs pour la pluspart. Et c'est à cette solidarité internationale et de classe que des 
employeurs de France ont dû céder, alors qu'ils résistaient à des ouvrières françaises.'31 

De staking leverde de joodse arbeiders de goodwill van de linkse pers op, die eindelijk belangstelling 
voor hen begon te krijgen. In de Bataille Syndicaliste, het blad van de Franse vakbeweging, werd 
bijvoorbeeld aangekondigd dat op 30 april 1913 de kledingbond en zijn verschillende secties een grote 
bijeenkomst hielden over de problemen rond huisarbeid, het minimumloon, de 'semaine anglaise' (een 
kortere werkweek met vrije zaterdagmiddag) en de internationale 1 mei manifestatie.32 Hetzelfde blad 
kondigde ook een toespraak van John Dyche aan. Hij zou in het Jiddisch spreken over de kledingbond 
in de VS en over de grote staking die deze bond had georganiseerd. Een week later publiceerde Bataille 
Syndicaliste een groot interview met Dyche.33 

Het blad bood niet alleen ruimte voor aankondigingen van de joodse arbeidersorganisaties, er werd 
ook daadwerkelijk steun geboden als dat nodig was, zoals bijvoorbeeld in juli 1914 het geval was. De 
twee Russisch-joodse broers Borzgol, die in het kledingatelier van een land- en geloofsgenoot werkten, 
hadden op 1 mei 1914 het werk neergelegd. Toen ze de volgende dag weer op het atelier verschenen 
beet hun baas ze toe dat het atelier niet de Bourse du Travail was en ging ze te lijf. De Borzgols 
verdedigden zich en toen ze wegliepen riep de zoon van de baas ze na dat hij ze nog wel zou krijgen. 
Enige dagen later werden beide broers aangevallen door de zoon van de baas, die een bende 
straatvechters bij zich had, die volgens de kranteberichten de joodse arbeiders uit Montmartre wel vaker 
terroriseerden. Er volgde een handgemeen, de politie werd er bij gehaald en beide broers werden 
gevangen genomen en veroordeeld tot drie maanden celstraf, waarna ze het land uitgezet zouden 
worden.3 De Franse kleermakersbond organiseerde op 1 juli een openbare bijeenkomst in Montmartre 
om te protesteren tegen dit besluit. Sprekers waren onder meer Félix Roche, de secretaris van de Syndicat 
général des garçons de magasins et cochers-livreurs, Marcel Sembat, socialistisch gemeenteraadslid voor het 
XVIIIe arrondissement; Thomas van de Union des Syndicats de la Seine en Dumas van de 
kleermakersfederatie. Tijdens deze bijeenkomst werd fel geprotesteerd tegen de gang van zaken en er 
werd gepleit voor het recht van 'camarades étrangers' om zich te organiseren en zich op vakbondsgebied 
te verdedigen.35 Hoe het verder met de broers afliep vertellen de politierapporten niet en de linkse pers 
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had het in de maanden die op dit incident volgden te druk met het verslaan van het uitbreken van de 
Eerste Wereldoorlog om hier nog op terug te komen. 

S chaduwkanten 

Ondanks het feit dat de joodse arbeiders in de kledingindustrie zich op redelijk grote schaal aansloten 
bij de kleermakerssectie en in grote getale gehoor hadden gegeven aan de oproep deel te nemen aan de 
staking bij Galeries Lafayette, bleek dat de het begrip 'internationale solidariteit' in de praktijk nogal eens 
voor problemen zorgde. Tijdens stakingen, wanneer allerlei arbeiders door elkaar heen liepen, kwamen 
deze problemen aan de oppervlakte. Er werd zoveel mogelijk met tolken werd gewerkt, maar toch liepen 
er wel eens Franse stakers weg van een bijeenkomst omdat ze de spreker niet verstonden.36 

En er was meer dan alleen het taalprobleem. Dat Franse arbeiders, ondanks de samenwerking en 
ondanks de solidariteitsstakingen, toch nog wel eens minder positief oordeelden over de joodse arbeiders, 
blijkt bijvoorbeeld uit een ingezonden brief aan de Guerre Sociale uit december 1911.37 'Een kleermaker' 
beklaagde zich in deze brief over het feit dat 90% van de kledingateliers in handen was van joodse 
immigranten. Hij had geprobeerd in een van deze ateliers werk te krijgen, maar was niet aangenomen 
omdat hij geen jood was. En als hij al aangenomen was, dan had hij toch niet met zijn collega's kunnen 
communiceren, omdat deze alleen Jiddisch spraken. Op de joodse ateliers werd bovendien ver onder de 
prijs gewerkt, en dat kon alleen omdat deze mensen uiterst armzalig leefden. Een groot deel van de 
joodse kleermakers werkte daarbij ook nog eens thuis, dus het was ook onbegonnen werk hen te 
organiseren. Al met al genoeg bezwaren voor de kleermaker om zijn briefte eindigen met de verzuchting 
'S'il y avait une campagne antisémite, je vous avoue que je serais des premiers à marcher'.38 

Emile Pouget, de revolutionair syndicalistische redacteur van La Guerre Sociale, legde in hetzelfde 
nummer uit dat de 'infiltratie' van joden in Parijs onderdeel was van een veel groter probleem van 
concurrentie door buitenlanders. Hij gaf de briefschrijver gelijk in zijn opmerkingen over de ateliers waar 
alleen joden werkten, maar vond dat antisemitisme geen oplossing voor het probleem was. Hij vond 
antisemitisme een gevaar, dan evenwel alleen afgewend kon worden als joden dat zelf wilden 'Que ils 
forcent leur coreligionnaires à se débaresser de leur espèce de 'nationalisme', qu'ils les incitent à ne pas 
s'isoler de la masse ouvrière; qu'ils les poussent à se mêler de tout coeur à elle... et les préventions 
disparaîtront!'39 

Pouget kreeg nogal wat negatieve reacties op zijn antwoord en in een volgend nummer vatte hij al 
deze ingezonden brieven samen en gaf zijn commentaar. Een briefschrijver had hem erop gewezen dat 
het niet de joodse arbeiders waren die verantwoordelijk waren voor de situatie in de kleding-industrie, 
maar het maatschappelijke systeem. Een andere briefschrijver, een joodse arbeider die lid was van de 
kleermakerssectie, had Pouget gewezen op de vervolgingen die de joodse arbeiders in Rusland hadden 
meegemaakt en die hen ertoe hadden gedwongen het land te verlaten. Ze waren naar Frankrijk gekomen 
omdat ze dit land als het meest liberale en tolerante van de wereld zagen. Voor de meesten was Frankrijk 
het tweede vaderland geworden. Dat er joodse arbeiders waren die met de Franse arbeiders 
concurreerden kon wellicht waar zijn, hoewel het percentage joodse atelier-eigenaren door 'de 
kleermaker' schromelijk was overdreven, maar de enige oplossing voor dit probleem was organisatie. 'Ce 
que les militants français ont fait jusqu'à présent, aidés par les plus avancés des ouvriers juifs sachant 
parler français.' Pouget, wellicht geschrokken door de reacties, besloot zijn tweede artikel met een 
oproep tot samenwerking tussen joden en niet-joden tegen hun gezamenlijke vijand. Zo had de 
arbeidersleider zijn standpunt genuanceerd en zijn goede bedoelingen beklemtoond, maar de bezwaren 
en de kritiek van de kleermaker die de ingezonden briefschreef, bleven bestaan. Hij zag de aanwezigheid 
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van de joodse arbeiders als de belangrijkste oorzaak van zijn slechte omstandigheden en hij zal 
hoogstwaarschijnlijk niet de enige zijn geweest in de kledingindustrie. 

Op het internationale kleermakerscongres dat in juli 1913 in Wenen werd gehouden, was het 
Dumas, de secretaris van de Fédération nationale des travailleurs de l'habillement, die de problemen rond 
de thuisarbeid in Parijs aan de aanwezigheid van joodse arbeiders weet. De Deense afgevaardigde was 
hem al voorgegaan door een resolutie in te dienen waarin werd gevraagd om maatregelen te nemen tegen 
Russische joden die de lonen omlaag brachten."" Geen van de afgevaardigden steunde de Deen 
overigens, maar Dumas kreeg de aanwezigen wel zover dat ze er mee instemden om in het geval van 
grote stakingen de komst van kleermakers uit het buitenland naar Parijs zoveel mogelijk te verhinderen. 
'Pour les grèves à venir, il faut que Paris, au moment venu, soit mis à l'index."*2 Dit voorstel zou worden 
aangenomen door het congres.43 

Mocht Dumas op het congres de schuld nog zoeken bij 'de buitenlanders in het vak', in Der Idisher 
Arbeyter, die hem uitgebreid zijn ideeën uit de doeken liet doen, spitste hij zijn bezwaren toe op de 
joodse kleermakers. De damesconfectie raakte vrijwel geheel in joodse handen en de lonen in deze sector 
daalden sterk, omdat joodse arbeiders voor veel minder loon wilden werken dan Franse of Duitse 
arbeiders, aldus Dumas, die bovendien meende dat joodse arbeiders zich in lieten zetten als 
stakingsbreker.44 Daarom moesten de joodse arbeiders geweerd worden uit Parijs. Der Idisher Arbeyter 
publiceerde een maand later in de rubriek 'Fraye tribune' een boze reactie op dit stuk. De schrijver van 
dit stuk noemde het voorstel van Dumas onzinnig en hij vroeg zich af hoe Dumas de kleermakers tegen 
wilde houden. Moest in de landen van herkomst gezegd worden: pas op, je mag niet naar Frankrijk, en 
dat tegen mensen die wanhopig op zoek waren naar 'a shtikl broyt'?45 

Nog geen vier maanden na afloop van de grote staking bij Galerie Lafayette waarin de joodse 
arbeiders zich solidair hadden betoond met hun collega's, zag de hoogste baas van de Franse 
kleermakersfederatie de joodse arbeiders als de oorzaak van de problemen in de kledingindustrie en zag 
hij het liefst een immigratiestop ingesteld worden. Wellicht was het anti-immigratiebeleid een 
stokpaardje van Dumas persoonlijk. Hij begon namelijk een grote aversie te ontwikkelen tegen 
immigranten en zou in de Eerste Wereldoorlog de vakbeweging de rug toekeren en lid worden van een 
extreem-rechtse organisatie. Toch is het niet onwaarschijnlijk dat meer (bestuurs)leden van de 
kleermakersfederatie er net zo over dachten. Ofschoon het officiële standpunt van de meeste bonden was 
dat de oplossing van het probleem van de lage lonen en de werkloosheid school in het organiseren van 
alle arbeiders, moest in de praktijk toch wel eens een keus gemaakt worden tussen 'internationale 
solidariteit' en de bescherming van de 'eigen' arbeiders. Hoe zeer de bonden zich ook inzetten om de 
buitenlandse arbeiders te organiseren, en daar vaak ook in slaagden, toch leek die oplossing voor 
sommigen in de niet bevredigend. 

Meubelmakers 

Kleermaken was niet het enige vak waarin veel buitenlanders werkten. Ook in de meubelindustrie 
werkten Belgen, Italianen, Duitsers en Zwitsers; in 1901 respectievelijk 1525, 1095, 765, 515.47 Zij 
waren elk gespecialiseerd in een ander soort meubels. 

Een studie uit 1892 onderscheidde drie soorten meubels die in Parijs gefabriceerd werden, te weten: 
'meubles de haute luxe' (gefabriceerd door Fransen, die op uurloon werkten); 'meubles au courant' 
(vooral gemaakt door Duitsers en Belgen, die ook voor uurlonen werkten) en 'meubles de trôle': 
'confectiemeubelen' die niet op bestelling maar van te voren gemaakt werden en op de markt of van huis 
tot huis aan de man gebracht werden.48 Aanvankelijk werden de meubles de trôle vooral door Italianen 
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en Duitsers gemaakt, later gingen ook steeds meer Oosteuropese joden zich hierop toeleggen. Hierbij 
specialiseerden ze zich in imitatie stijlmeubelen (zoals Louis XIV meubilair) met veel goud en krullen.49 

Het bestuur van de Franse meubelmakersbond was niet erg tevreden over de activiteiten van de 
joodse meubelmakers die in 1911 voor de vierde keer een sectie bij hen hadden opgericht. De sectie had 
100 leden, terwijl de totale bond 700 leden telde en er ongeveer 1000 joodse meubelmakers in Parijs 
waren, volgens de eigen opgave van de sectie.50 L. Toussaint, de secretaris van de Franse 
meubelmakersbond, koos voor de harde methode om de joodse arbeiders aan te sporen tot organisatie. 
Hij schreef een stuk in Der Idisher Arbeyter waarin hij meldde dat de joodse arbeiders niet bereid waren 
zich te organiseren en dat ze bij hun 'mitbirger' (landgenoten) in de ateliers bleven terwijl anderen 
staakten.51 'U werkt als stakingsbreker, u schaadt het vak. Dus hebben de Parijse meubelmakers een 
hekel aan u', stelde Toussaint plompverloren. 'Moeten we u met geweld dwingen om u aan te sluiten?' 
vroeg hij zich af en meldde vervolgens dat de Franse bond de rechten van alle arbeiders wilden 
verdedigen ongeacht nationaliteit of ras. 'Al een paar maal heeft de Parijse bond een sectie voor u 
opgericht, dat levert steeds niet op. Terwijl de bond strijdt voor de 9- uren dag werkt u nog steeds 13 
uur per dag', mopperde Toussaint verder. Hij wist overigens heel goed dat zijn stuk agressief van toon 
was. In een begeleidende brief aan de redactie van Der Idisher Arbeyter schreef hij dat het artikel 
misschien een beetje 'violent' was, maar dat dit ook de bedoeling was omdat de kameraden alleen door 
angst in beweging te krijgen waren.52 

Ondanks het feit dat de meubelmakers zelf ook vonden dat ze niet actief genoeg waren, reageerden 
fel op Toussaints' opmerkingen. Door startproblemen bij de productie van Der Idisher Arbeyter duurde 
het een half jaar voor het eerstvolgende nummer uit kwam, maar de meubelmakers waren 
verontwaardigd genoeg om in mei 1912 op de kwestie terug te komen. Naar aanleiding van het stuk 
hadden de joodse meubelmakers een bijeenkomst georganiseerd, en tijdens deze bijeenkomst waren ze 
tot de conclusie gekomen dat wanneer een secretaris van een bond de arbeiders opriep om zich aan te 
sluiten, dit niet anders dan goed bedoeld kon zijn, al konden ze in dit specifieke geval die goede 
bedoeling maar moeilijk onderscheiden. De joodse meubelmakers vonden dat een secretaris zich zo niet 
hoorde uit te laten, en weigerden aan te nemen dat de Franse arbeiders werkelijk zo over ze dachten als 
hij wilde doen geloven. De joodse meubelmakers ontkenden dat ze als stakingsbrekers werkten en weten 
de lage organisatiegraad aan het feit dat in het verleden veel joodse arbeiders Parijs alleen als 
doorgangspunt hadden gezien. De laatste vijfjaar kwam hierin verandering, het aantal joodse arbeiders 
dat definitiefin Parijs wilde blijven nam toe en zo zou ook het aantal leden van de meubelmakerssectie 
toenemen. Extra middelen of geweld waren niet nodig om mensen van bepaalde nationaliteiten te 
organiseren, zelfs niet als het om 'hardnekkige joden' ging.53 Een tijd later reageerde Toussaint weer op 
dit stuk. Hij opperde dat de joodse meubelmaker die het stuk had geschreven hem voor een antisemiet 
hield en wilde dat even rechtzetten. 'Ik heb aan geen enkel ras een hekel, ik ben een socialist, anti
religieus, ik behoor geen sekte toe en heb alle vooroordelen de deur uit gedaan', aldus Toussaint.54 Hij 
beriep zich op zijn vijftien jaar lange ervaring met organiseren en merkte op dat hij wist dat arbeiders 
van andere nationaliteiten zich ook lieten uitbuiten, maar in Der Idisher Arbeyter had hij zich nu eenmaal 
specifiek tot de joodse arbeiders gewend. 

Een opvallend verschil tussen Toussaint en Dumas (de secretaris van de kleermakersfederatie) was 
dat de eerste wel een heldere analyse gaf van de structurele problemen in de industrie. Hij meldde in het 
stuk in Der Idisher Arbeyter dat een aantal onderdelen van het productieproces, zoals het houtsnijden en 
houtdraaien, aan het eind van de negentiende eeuw gemechaniseerd waren. De machines die hiervoor 
nodig waren konden niet geplaatst worden in de kleine Parijse ateliers en zo verdween de 
meubelindustrie naar gebieden buiten de stad. Bovendien raakten meubels met veel versieringen uit de 
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mode in het begin van de twintigste eeuw, en daar waren de Parijse meubelmakers van oudsher in 
gespecialiseerd. Deze transformatie, die voor de Parijse meubelmakers gepaard ging met een crisis, viel 
samen met de toestroom van een groot aantal buitenlanders in het vak. Dat er niet speciaal een causaal 
verband tussen bede verschijnselen hoefde te bestaan gaf Toussaint hiermee impliciet toe. Toch hield 
hij vast aan zijn aanval, het waren de joodse arbeiders die iets aan de situatie konden veranderen Om 
toch een goede indruk achter te laten besloot hij zijn stuk met: 'Ik ben de grootste aanhanger van 
internationale eenheid onder de arbeiders'.55 

Vastgesteld moet worden dat de joodse meubelmakerssectie inderdaad niet tot de meest actieve 
secties behoorde. Terwijl joodse pettenmakers, kleermakers en bakkers staakten en daarbij flink wat 
risico's hepen, kwam de meubelmakerssectie niet verder dan een paar kleine acties. In april 1913 brak 
een staking uit bij atelier Burtman. De staking werd gevoerd voor een 'menshlikhe behandlung'. Tijdens 
de staking riep Burtman voortdurend de hulp in van de politie, die het de stakers onmogelijk maakten 
om actie te voeren en na zestien dagen concludeerden de stakers dat de staking geen zin had. Alle 
arbeiders namen demonstratief hun gereedschap mee en riepen op tot een boycot van het atelier. Er 
werd een speciaal krantje uitgegeven waarin de noodzaak van de boycot werd uitgelegd, en waarin 
verteld werd hoe Burtman - een joodse ondernemer - tegen de secretaris van de joodse sectie had gezegd, 
'ik neem geen joden meer in dienst, want die staken altijd.'56 De actie bleek niet succesvol en kreeg geen 
vervolg. In juli concludeerden de bestuurders van de sectie zelf dat er te weinig animo bestond voor de 
bond en ze besloten een enquête te houden om inzicht te krijgen in de toestand van de meubelmakers. 
Ook werd besloten een ziekenkas op te richten, omdat veel joodse meubelmakers wel lid waren van een 
onderlinge hulporganisatie, maar niet lid wilden worden van de bond.57 Of deze maatregel enig effect 
heeft gehad is niet meer na te gaan. Wel is duidelijk dat Toussaint niet de enige was die klachten had 
over het aantal buitenlanders in het vak. 

De meubelmakers organiseerden op 23 maart 1914 een bijeenkomst over het 'probleem van 
buitenlanders in het meubelmakersvak'. Er kwamen 700 mensen naar deze bijeenkomst, die lang van 
te voren door middel van affiches in het Frans, Jiddisch, Duits en Italiaans was aangekondigd.58 Volgens 
de afgevaardigde van de joodse meubelmakerssectie, die van deze bijeenkomst een verslag schreef voor 
Der Idisher Arbeyter, was in bepaalde onderdelen van het meubelmakersvak 45% van alle arbeiders van 
buitenlandse afkomst en volgens hem waren de Franse arbeiders daar ontevreden over. Op de 
bijeenkomst zelf bleek echter dat er toch nog wel het nodige wederzijdse respect bestond bij de 
meubelmakers van de verschillende nationaliteiten. De Franse secretaris van de bond opende de 
bijeenkomst en vervolgens kwam Paul Riebke, de secretaris van het Duitse Gewerkschaftkartei aan het 
woord en hij sprak in het Duits. Dat schoot een van de aanwezigen in het verkeerde keelgat en hij riep 
kwaad dat het zo genoeg was, dat op de bijeenkomst geen Duits mocht worden gesproken. De andere 
699 aanwezigen keerden zich, wanneer we het verslag mogen geloven, als één man tegen deze 
schreeuwlelijk, die zich tijdens het verdere verloop van de bijeenkomst rustig hield. Na Riebke kwam 
de afgevaardigde van de Italiaanse sectie aan het woord en vervolgens was de beurt aan twee 
opeenvolgende joodse sprekers die hun betoog in het Jiddisch hielden. De laatste van deze twee meldde 
de aanwezigen dat het massale protest van de aanwezigen tegen de uitlating van 'de chauvinist', hem 
diep geroerd had. Hij vervolgde zijn betoog met een oproep tot internationale solidariteit.59 

Ondanks deze pogingen van de Franse meubelmakersbond kwam het tot de Eerste Wereldoorlog 
niet tot samenwerking op enige schaal. De wankele toestand in de meubelindustrie zal daar voor een 
groot deel debet aan zijn geweest. 
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Leerbewerkers 

De leerindustrie (dat wil zeggen, de fabricage van tassen, portefeuilles, koffers etcetera, maar niet de 
fabricage van schoenen) maakte in 1912 een periode van bloei door in Parijs. Het aantal leden van de 
joodse sectie van de bond nam toe van 61 in 1911 tot 139 in 1912. Naar verhouding vormden de leden 
van de joodse sectie geen gering deel van het totaal aantal leden van de leerbewerkersbond, dat 325 in 
1912 bedroeg.60 De joodse leerbewerkers vormden ruim 22% van het totaal aantal leerbewerkers in 
Parijs, terwijl ze ruim 42% van het aantal bondsleden vormde.61 

Gestimuleerd door de bloei in de industrie organiseerden de leerbewerkers een aantal stakingen voor 
betere werkomstandigheden in 1912, die echter maar zeer ten dele succesvol waren. Het grote probleem 
in de fijnleerindustrie was het thuiswerk. Op grote schaal werd gebruik gemaakt van de diensten van 
thuiswerkers, die het werk verrichtten voor een onderaannemer. Deze thuiswerkers ondermijnden de 
vakbondsactiviteiten omdat ze zich niet aan de overeenkomsten hielden en bijzonder moeilijk 
aanspreekbaar waren. 

In 1913 was inmiddels door overproductie een einde gekomen aan de bloei in de industrie.62 De 
werkloosheid die hiervan het gevolg was moest 'opgelost' worden. Omdat thuiswerk het grote probleem 
was binnen het vak, werd hieraan op 16 april 1913 een speciale bijeenkomst gewijd, gevolgd door een 
tweede bijeenkomst op 9 mei van dat jaar. Tijdens deze bijeenkomsten werd gesproken in het Frans, 
Duits en Russisch, vreemd genoeg niet in het Jiddisch.63 Naast joodse immigranten waren het vooral 
Duitse immigranten die werk vonden in de fijnleerindustrie.64 Hoewel gedetailleerde omschrijvingen 
van de situatie op de arbeidsmarkt ontbreken, is aan te nemen dat vooral de Duitse en joodse 
immigranten zich op het thuiswerk gestort hadden en daarom door hun Franse collega's als 
concurrenten werden beschouwt. Een en ander blijkt ondermeer uit de getuigenis van een lid van de 
joodse leerbewerkerssectie. Deze bondsvertegenwoordiger verdedigde in 1913 op een congres van de 
Union de Syndicats du Département de la Seine de oprichting van deze sectie en wees daarbij op het 
antagonisme dat tussen joodse en Franse arbeiders bestond.65 'Nous ne voulons pas faire oeuvre de 
division par nationalité ou par race; c'est, au contraire, pour ne pas nous éloigner de la C.G.T. et même 
pour y attirer de nombreux camerades que nous avons fondés ces groupes. Il nous est plus facile de 
toucher des camerades venant de notre pays d'origine et parlant notre langue que les autres militants. 
J'émets le voeu que l'Union des Syndicats soutienne les camerades étrangers dans leur propagande, 
lorsequ'ils s'efforcent de faire l'éducation de la masse prolétarienne étrangère. Je demande aussi à tous 
les délégués des syndicats et des Comités intersyndicaux de faire tous leur efforts pour que disparaisse 
au plus tôt l'antagonisme qui existe entre les ouvriers français et leur camerades étrangers.' 

Hoewel dit het ergste doet vermoeden over de verhouding tussen de Franse bond en de joodse sectie, 
bleek deze niet zo slecht. De Franse leerbewerkers corrigeerden hun collega's uit het buitenland als zij 
teveel de oorzaak van malaise in het vak bij de joodse arbeiders uit Oosteuropa zochten. Tijdens een 
internationaal congres van leerbewerkers, gehouden in Wenen in mei 1913 klaagde de Duitse 
afgevaardigde over de concurrentie van Russische en Poolse joden, die volgens hem in Berlijn een slechte 
uitwerking hadden op de vakorganisatie. De Franse afgevaardigde reageerde hierop door te stellen dat 
het in Parijs voornamelijk de Duitse leerbewerkers waren die een onverschillige houding aannamen ten 
aanzien van de vakorganisatie, en dat het weinig uitmaakte of het nu om Duitsers, Oostenrijkers of 
Zwitsers ging, en of zij protestants, katholiek of joods waren, het belangrijkste was dat zij ervan 
weerhouden moesten worden om het vakbondswerk van hun Franse collega's te ondermijnen en onder 
de prijs te werken. Hoewel de organisatiegraad onder de joodse leerbewerkers goed bleef, organiseerde 
de sectie tot 1914 geen opzienbarende acties. 
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Bontwerkers 

De joodse bontwerkers, die lange tijd hadden geaarzeld om zich aan te sluiten bij de (Duitse) 
bontwerkersbond, en voor een halfslachtige min of meer zelfstandige half-sectie-vorm hadden gekozen, 
gingen in 1913 overstag en werden officieel een echte joodse sectie van deze bond. De aansluiting van 
de joodse bontwerkers bij de Duitse bond is de enige aansluiting die goed gedocumenteerd is. In Der 
Idisher Arbeyter verscheen een overzicht van alle 'juridische' consequenties van deze aansluiting, en 
hoewel elke aansluiting waarschijnlijk gebaseerd was op andere overeenkomsten, is het toch aardig om 
deze aansluiting van nabij te bekijken. Het geeft enig inzicht in de aard van de relatie tussen een bond 
en een joodse sectie. 

Per ingang van 1 januari 1913 was de joodse bontwerkerssectie, die 85 leden had, aangesloten bij 
de Chambre Syndicale des Ouvriers et Ouvrières Fourreurs?1 In de praktijk betekende deze aansluiting het 
volgende: de Chambre Syndicale (vanaf nu aangeduid als: de bond) nam de financiën van de joodse 
sectie over, maar de joodse sectie bleef zelf verantwoordelijk voor agitatie en propaganda. Bij openbare 
bondsbijeenkomsten van algemene aard werd echter gezamenlijke en eenvormige agitatie gevoerd. Het 
arbeidsbureau dat de joodse bontwerkerssectie runde, zou voortaan door de bond en de joodse sectie 
gezamenlijk bestuurd en beheerd worden. De secretaris van de joodse sectie vertegenwoordigde de sectie 
bij de bond en had medezeggenschap in het dagelijks bestuur van de bond. Een vertegenwoordiger van 
de bond woonde alle vergaderingen en bijeenkomsten van de joodse sectie bij en hield toezicht op de 
boekhouder van de joodse sectie. Deze boekhouder moest elke maand komen afrekenen bij de 
boekhouder van de bond. Voor het voeren van propaganda en agitatie kreeg de joodse sectie 25 franc 
per maand, terwijl voor abonnementen op kranten 10 franc per maand beschikbaar werd gesteld. De 
joodse sectie kon zelf bepalen op welke kranten een abonnement genomen werd. In geval van een 
staking of conflicten bij een atelier koos de joodse sectie drie leden uit haar midden die stemrecht 
hadden in het dagelijks bestuur van de bond. Gezamenlijk werd dan een koers bepaald. 

Al deze afspraken betekenden dat de joodse sectie financieel afhankelijk was van de bond, maar dat 
ze onafhankelijk van de bond de inhoud van haar propaganda kon bepalen. Daar stond tegenover dat 
de joodse sectie niet zonder overleg met de bond een staking kon uitroepen. In haar doen en laten werd 
de joodse sectie enigszins beperkt, maar daar stond tegenover dat de bond in geval van stakingen een 
machtige onderhandelingspositie had, dat de financiële situatie van de joodse sectie stabiel bleef en dät 
in geval van (goedgekeurde) stakingen uit de algemene pot ondersteuning kon worden gegeven. 

De aansluiting bij de Duitse bond zorgde voor een conflict binnen de joodse sectie tussen 
'oudgedienden', voornamelijk Bundisten die van de aansluiting eigenlijk niets wilden weten, en de jonge 
garde die de onafhankelijke koers ineffectief vond.69 Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog ging de 
sectie aan dit conflict ten onder. 

Bakkers 

Er waren naar schatting vijftig joodse bakkersknechten in Parijs, waarvan veertig bij echte joodse 
bakkerijen werkten en van die veertig waren er 25 georganiseerd in de joodse bakkerssectie.70 De 
arbeidsomstandigheden in de joodse bakkerijen waren slecht. Er werd in de bakkerijen 15 tot 18 uur 
per etmaal gewerkt, voor sabbat soms 24 tot 28 uur, en er werd gewerkt in te kleine teams.71 

In februari 1913 brak een staking uit bij Patatzki, de joodse bakker waar al eerder stakingen 
uitgebroken waren omdat er onder notoir slechte omstandigheden gewerkt werd. Inzet van de staking 
was meer loon en een extra personeelslid. De staking begon ruim een maand voor Pesach, en toen na 
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vier weken nog geen schot zat in de onderhandelingen en de joodse bakkers nog steeds niet aan het werk 
waren, begon Patatzki zich zorgen te maken over de matze-productie. In plaats van toe te geven, zocht 
Patatzki contact met vier andere joodse bakkers die zich onmiddellijk achter hem schaarden. Deze actie 
had een averechts effect, de staking breidde zich nu ook uit over de andere bakkerijen en bovendien 
werd een grote boycot actie op touw gezet. Niemand mocht meer brood kopen bij de 'foute' bakkerijen 
en de restaurants die hun brood betrokken bij een van deze bakkerijen moesten ook geboycot worden. 

Het ging hard tegen hard in deze strijd: de stakende joodse bakkers verspreidden overal pamfletten 
waarin opgeroepen werd tot de boycot terwijl de bazen waar mogelijk stakers lieten arresteren en het 
land uitzetten.72 De Franse bakkersbond schonk de stakers 100 fr en het IB verzamelde ruim 500 fr voor 
de stakende bakkers.73 Pesach stond inmiddels voor de deur en toen moesten de joodse bazen wel 
toegeven: er werd een hoger loon toegezegd en per bakkerij zou een extra personeelslid aangenomen 
worden.7 

De onderlinge solidariteit van de joodse arbeiders tijdens deze staking was aan alle kanten geprezen 
door de leiders van de Franse bakkersbond: de secretaris prees de joodse stakers die voorbeeldig 
standvastig waren geweest, ondanks de voortdurende politie bewaking - die de stakers volgens de 
bondsbestuurder wel moesten herinneren aan het regime van de tsaar - en de voortdurende dreiging het 
land te worden uitgezet. Een andere functionaris van de bond stuurde zelfs zijn complimenten naar de 
redactie van Der Idisher Arbeyter. De overwinning was echter van zeer korte duur: nadat alle matzes 
nog net op tijd waren geproduceerd en Pesach was gevierd, maakten de bazen de toezeggingen weer 
ongedaan. 

Joodse bakkers waren niet de enige bakkers die onder zeer slechte arbeidsomstandigheden hun werk 
deden, ook in de Franse bakkerijen werd veel te lang en vooral te veel 's nachts gewerkt. De Franse 
bakkers besloten daarom het werk neer te leggen en op 10 mei 1913 brak een algemene bakkersstaking 
uit in heel Frankrijk. De joodse bakkers stonden voor een dilemma: moesten ze uit solidariteit nu weer 
gaan staken, zo kort na hun eigen staking die hen al zoveel had gekost had dat sommige arbeiders zelfs 
hun meubels bij de lommerd hadden moeten brengen? Ondanks het feit dat de Franse bond de joodse 
bakkers afraadde om na hun uitputtingsslag weer het werk neer te leggen, besloot een groot deel van de 
joodse bakkers om toch weer het werk neer te leggen.7 In de berichten over de algemene bakkersstaking 
wordt over de solidariteit van de joodse arbeiders niet gerept. Blijkbaar vielen de joodse stakers in het 
landelijke strijd gewoel niet genoeg op. Het IB steunde de joodse bakkers zoveel mogelijk, en stuurde 
Sviranski en Lozovski op de stakers af om ze te motiveren. Alle joodse secties droegen hun steentje bij, 
particulieren en restauranthouders boycotten het brood van 'foute' bakkers en de staking werd in de 
joodse wijken de 'talk of the town.'77 

Na 23 dagen was de staking van de Franse bakkers mislukt, maar de joodse bakkers, die nu blijkbaar 
alle grenzen voorbij waren, staakten door. De joodse restauranthouders, die door de boycotmaatregelen 
behoorlijk in de problemen raakten, zetten de bazen onder druk om tot onderhandelingen te komen 
en uiteindelijk kregen de joodse stakers gelijk: er werd weer een loonsverhoging overeengekomen en er 
zou een extra personeelslid aangenomen worden op ieder atelier.78 

In augustus 1913 richtten de joodse bakkers een productie-coöperatie op, die volgens de 
vakbondsregels brood produceerden. Leden van de meubelmakerssectie timmerden de inrichting van 
de coöperatie, die een plaatsje kreeg in het gebouw van de coöperatie van de Franse bakkersbond, en het 
kapitaal kwam deels van deze bond en deels van de leden van de verschillende joodse secties die aandelen 
kochten. Leden van de in 1913 opgerichte joodse kelnerssectie zagen er op toe dat de restauranthouders 
alleen 'coöp-brood' kochten. Ondanks de grote inzet ging de coöperatie ten onder. De andere joodse 
bakkers gingen hun brood voor lagere prijzen verkopen en concurreerden de coöp-broden zo uit de 
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markt. De restauranteigenaren, die grote afnemers waren, gingen als eerste overstag en kochten hun 
brood niet langer bij de coöp maar bij de 'gewone' bakkers, ondanks de protesten van de joodse 
kelners. 9 Deze klap kwam de joodse bakkerssectie niet meer te boven en de sectie ging in 1914, tijdens 
het eerste oorlogsjaar, ten onder. 

Schoenmakers, blikslagers, kappers en kelners 

Was bij bovenbeschreven secties het IB en Der Idisher Arbeyter een onderling samenbindend middel, 
voor een aantal secties was het IB de drijvende kracht achter de oprichting: het gaat hierbij om joodse 
secties van schoenmakers, blikslagers, kappers en kelners. 

Gezien het aantal joodse schoenmakers in Parijs is het opmerkelijk dat een joodse organisatie in dit 
vak pas zo laat werd opgericht. Een obstakel bij de organisatie van de joodse schoenmakers was de 
geografische spreiding van de schoenenateliers. Anders dan de pettenmakers, kleermakers en 
meubelmakers waren de joodse schoenmakers niet geconcentreerd in een of twee wijken, maar verspreid 
over de hele stad. Hoewel in 1909 een poging was ondernomen om een joodse sectie te vormen, duurde 
het tot 1913 voordat op initiatief van het IB de schoenmakerssectie tot stand kwam.80 De joodse sectie 
zette een arbeidsbureau op, om vraag en aanbod van arbeid zoveel mogelijk te controleren. 
Desalniettemin bleef ook in dit vak het probleem van de thuiswerkers en de kleine patroons met een of 
twee arbeiders in dienst het grote probleem. Zolang zij niet georganiseerd waren, zou de bond nooit 
effectief actie kunnen voeren. Daarom werd besloten ook deze kleine bazen, die maar een arbeider in 
dienst hadden, lid te laten worden van de bond. Al snel had de sectie 70 leden, maar toen de kleine 
ondernemers succesvol werden en meer dan een arbeider in dienst gingen nemen, verlieten zij de bond 
en had de sectie nog maar 20 leden over. Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog zorgde voor een 
verdere stagnatie van de jonge joodse sectie. 

Beïnvloed door het succes van de joodse secties en hun acties in de jaren 1912-1913, besloot het IB 
ook secties op te richten in die vakken waar maar een klein percentage joodse arbeiders werkte. In 1913 
kwamen zo de joodse blikslagers- kelners- en kapperssecties tot stand. Overigens werd de oprichting van 
de kelnerssectie sterk gestimuleerd door de hierboven beschreven bakkersstakingen, die hadden geleid 
tot acties bij restauranthouders. Het waren de joodse kelners die de bakkers steunden door er voor te 
zorgen dat hun bazen, de eigenaren van de joodse restaurants, geen brood van stakende bakkerijen 
aanschaften. Groot waren de kelnerssectie en de twee andere jonge joodse secties niet, maar ze 
organiseerden wel alle drie in het oprichtingsjaar een succesvolle staking. Door het uitbreken van de 
Eerste Wereldoorlog werd ook de ontwikkeling van deze secties onderbroken.81 
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Tot slot 

De joodse vakbeweging in Parijs ontwikkelde zich, met uitzondering van de onafhankelijke 
pettenmakersbond, volgens een zeer specifiek stramien: als sectie van de CGT. Dit bood de joodse 
vakbonden de voordelen van een machtige organisatie als 'back up', een heldere structuur, financiële en 
morele steun bij acties, een infrastructuur in de vorm van het IB en Der Idisher Arbeyter, kortom meer 
stabiliteit en invloed dan zij als kleine, onafhankelijke bonden zouden hebben. Daar staat tegenover dat 
de secties verplicht waren de CGT koers te volgen. Weliswaar werd over de grenzen van deze plicht 
steeds gediscussieerd in Der Idisher Arbeyter en tijdens de congressen, maar de basis van de verhouding 
met de CGT was toch volgzaamheid. Daarbij hamerde de CGT, en in haar verlengde het IB en Der 
Idisher Arbeyter, op assimilatie. Voor het 'joodse' was in Der Idisher Arbeyter niet erg veel aandacht. De 
Bundisten mochten er niet te veel de boventoon in voeren en over de wenselijkheid van een artikel over 
de ontwikkelingen in Rusland werd zwaar gediscussieerd. Deels kwam dit voort uit de revolutionair-
syndicalistische achtergrond van het blad, die bemoeienissen met de politiek uitsloot, maar deels werd 
deze houding naar het schijnt ook ingegeven om niet specifiek de nadruk te leggen op het lot van de 
joodse arbeiders. 

De organisatiegraad van de joodse arbeiders verschilde van vak tot vak, maar over het algemeen 
behoorden de joodse arbeiders niet tot de slechtst georganiseerde arbeiders van Parijs. In vakken waarin 
de arbeidsomstandigheden dat toelieten voerden de joodse en niet-joodse bondsledens bovendien 
gezamenlijk actie. In dat opzicht slaagde de integratie- en assimilatietactiek van de CGT, het IB en Der 
Idisher Arbeyter. Dat wil niet zeggen dat de immigranten daarmee in Franse vakbondskring geheel 
geaccepteerd werden. Het meest in het oog springende voorbeeld van dit 'niet accepteren ondanks 
getoonde solidariteit' was de anti-immigratie houding van Dumas in 1913, nog geen vier maanden na 
de grote solidariteitsstaking van de joodse arbeiders van Galeries Lafayette. Dat Dumas in Der Idisher 
Arbeyter de gelegenheid kreeg zijn ideeën te ontvouwen zegt iets over de volgzaamheid van dit blad aan 
de Franse vakbeweging. Weliswaar bood het blad ook ruimte voor een tegenreactie, maar toch blijft het 
vreemd dat Dumas in dit blad zo aan het woord kon komen. 

Tegenover deze xenofobe en antisemitische uitlatingen van een van de leiders van de Franse 
vakbeweging staan echter de vele geslaagde solidariteitsstakingen van joodse en niet-joodse arbeiders, die 
niet succesvol zouden zijn geweest als zij niet bereid waren geweest voor elkaar in de bres te springen. 
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Joodse secties van Franse bonden en hun ledentallen 1905-1914 

Sectie 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 
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opge
richt 
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belma
kers 

opge
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60 op
nieuw 
opge
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25 
leden 

op
nieuw 
opge
richt 
100 
leden 
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bewer
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opge
richt 
100 
leden 

61 139 70 

bont
wer
kers 

- opge 
richt 

- 150 - - - - - -

bak
kers 

opge 
richt 

op
nieuw 
opge 
richt 
100 
leden 

schoe 
nma-
kers 

opge
richt 
70 
leden 

blik
slagers 

- - - - - - - - opge
richt 

-

kelners - - - - - - - - opge
richt 

-

kap
pers 

- - - - - - - opge
richt 

-

Bron: Soza Szajkowski, Diprofesyonele bavegung, Der Idisher Arbeyter 
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Deel IV. De vergelijking 





Amsterdam, Londen en Parijs vergeleken 

'Deze avond zal een van de hoogtepunten worden uit de joodse geschiedenis'. Deze plechtige woorden 
sprak Aaron Liebermann in 1876, tijdens een bijeenkomst van de Hebrew Socialist Union (HSU). Of 
de activiteiten die de HSU tijdens zijn 1-jarig bestaan heeft ontplooid werkelijk een hoogtepunt in de 
joodse geschiedenis genoemd moeten worden, valt te betwijfelen. Een mijlpaal in die geschiedenis was 
de oprichting van de eerste joodse socialistische vereniging ter wereld zeker wel. Het zou de eerste van 
een lange rij joodse arbeidersorganisaties worden die aan het einde van de negentiende eeuw het licht 
zagen. 

In een belangrijk opzicht leken de latere joodse arbeidersorganisaties op de HSU: het doel van de 
HSU was zowel socialistische ideeën te verspreiden 'onder joden en andere volkeren', als 'zich broederlijk 
aan te sluiten bij arbeidersorganisaties van andere naties'. Deze combinatie van doelstellingen: het maken 
van propaganda voor de arbeidersbeweging speciaal onder joden om ze bewust te maken van hun 
achtergestelde positie en het streven naar aansluiting van deze groep bij de algemene arbeidersbeweging, 
werd in verschillende bewoordingen door vrijwel alle in dit boek besproken joodse arbeidersorganisaties 
gebezigd. Joodse arbeiders moesten zich emanciperen en volgens de meeste joodse arbeidersleiders was 
gezamenlijke organisatie met niet-joden het beste middel om dit doel te bereiken. 

Omdat deze samenwerking door de meeste organisatoren als voorwaarde voor de emancipatie van 
joodse arbeiders werd gezien, nemen de pogingen die joodse arbeiders(organisaties) ondernamen om tot 
samenwerking te komen met de algemene arbeidersorganisaties in dit onderzoek een belangrijke plaats 
in. De vraag waarom gezamenlijke organisatie in de ene plaats gemakkelijker tot stand kwam dan in de 
andere, staat daarbij centraal. Bij de beschrijving en de analyse van de samenwerkingspogingen is 
uitgegaan van de veronderstelling dat in elke stad de joodse arbeiders - voor zover mogelijk - die 
organisatievorm kozen die het beste aansloot bij hun omstandigheden en die hen het meeste opleverde. 
Om inzicht te krijgen in de verschillende wegen die leidden tot een of andere vorm van organisatie, is 
zo precies mogelijk nagegaan welke overwegingen aan de keuze voor gezamenlijke of aparte organisatie 
ten grondslag lagen. Verder is onderzocht hoe de pogingen tot samenwerking verliepen, waarom deze 
in sommige gevallen lukten en in andere mislukten. 

Onderscheid tussen vakbeweging en politieke beweging 

Bij het zoeken naar verklaringen voor het al dan niet ontstaan van gezamenlijke arbeidersorganisaties 
van joodse en niet-joodse arbeiders, is het belangrijk onderscheid te maken tussen vakbonden en 
politieke arbeidersorganisaties, omdat de motieven om lid te worden van een bond vaak anders waren 
dan de motieven om lid te worden van een politieke beweging. 

Joodse arbeiders werden lid van een bond om hun economische situatie te verbeteren, in het geval 
van Londen en Parijs in het bijzonder om een einde te maken aan de excessen van het sweating system. 
Niet alleen loonsverhogingen werden nagestreefd, maar ook betere arbeidsomstandigheden en 
arbeidsverhoudingen. De waardigheid binnen het arbeidsproces moest beschermd worden: meer dan 
eens werd tijdens een staking gevraagd om 'mentshlekhe bazihungen' (menselijke verhoudingen). Joodse 
arbeiders werden bovendien lid van een bond om in geval van staking een uitkering te krijgen en in 
sommige gevallen - als de bond daartoe de mogelijkheden bood - om zich te verzekeren voor de oude 
dag, invaliditeit en overlijden. Het lidmaatschap van een bond had ook een sociale functie: de bond 
organiseerde bijeenkomsten, lezingen, taal- en andere cursussen, discussieavonden, benefietconcerten 
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en bals. Vaak hadden bonden een eigen ontmoetingsplaats waar dit soort bijeenkomsten plaatsvonden 
en leden elkaar troffen. In Londen was dat een Club, in Parijs een café, in Amsterdam het trotse 
bondsgebouw van de Algemeene Nederlandsche Diamantwerkersbond (ANDB). 

Om hun economische positie te kunnen verbeteren moesten de joodse arbeiders zoveel macht 
hebben dat ze invloed konden uitoefenen op de totstandkoming van arbeidsverhoudingen. Joodse 
bonden (zo die er al waren) waren vaak klein, instabiel en hadden onervaren leiders en weinig geld in 
de stakingskas. Door zich aan te sluiten bij de grotere, algemene bonden konden de joodse arbeiders 
meer invloed uitoefenen op de werkgevers. Verder sloten joodse arbeiders zich soms aan bij een 
algemene vakbond om te laten zien dat ze niet alleen stakingsbrekers en onder het loon werkers waren, 
zoals vaak gezegd werd. 

De algemene bonden streefden naar een zo groot mogelijke controle op de arbeidsmarkt en omvatten 
daarom het liefst een hele bedrijfstak, inclusief alle verschillende vakken. Door gezamenlijk met de 
joodse arbeiders afspraken te maken over de hoogte van de lonen, over arbeidsomstandigheden en over 
solidariteit tijdens acties, probeerden de bonden (oneerlijke) concurrentie op de arbeidsmarkt uit te 
schakelen en een zo gesloten mogelijk front te vormen ten opzichte van de werkgevers. In sommige 
gevallen vormden de joodse leden daarnaast ook eenvoudigweg een goede numerieke aanvulling op het 
ledenbestand van de algemene bond. 

Gezamenlijke organisatie van arbeiders met verschillende achtergronden in één bond kon het 
voordeel van blokvorming hebben. Als arbeiders binnen een bepaalde sector in één bond georganiseerd 
waren, vormden ze een belangrijke machtsfactor in de onderhandelingen met de werkgevers. Daar staat 
tegenover dat arbeiders met onderling verschillende achtergronden ook andere arbeidsomstandigheden 
konden hebben en daarmee ook andere eisen, die vaak weer gekoppeld waren aan een andere 
(strijd)cultuur en -methoden. (Schijnbare) belangentegenstellingen, gekoppeld aan vooroordelen, 
antisemitisme en vreemdelingenangst konden binnen vakbonden tot explosieve situaties leiden en 
gezamenlijke organisatie verhinderen. 

Joodse vakbonden hadden een doel op zich. Ze wilden de arbeidsomstandigheden van de leden 
verbeteren, het liefst in samenwerking met een grote algemene bond, maar ook zonder die aansluiting 
had een joodse bond recht van bestaan. Bij politieke organisaties lag de situatie anders. Het doel van de 
joodse politieke organisaties was vooral de joodse arbeiders politiek bewust maken, en ze vervolgens rijp 
maken voor aansluiting bij de algemene politieke tak van de arbeidersbeweging. Ze zagen zichzelf 
primair als intermediairs, bruggenbouwers. Echte partijen, of politieke organisaties in de strikte zin des 
woords waren het dan ook niet, meer clubs, verenigingen, discussiegroepen of kringen rondom de 
redactie van een krant. Ondanks het feit dat de joodse politieke 'intermediaire groepjes', die bij gebrek 
aan een betere term hier toch worden aangeduid als politieke organisaties, aansluiting bij of in elk geval 
samenwerking met de algemene beweging als belangrijkste doel hadden, kwam deze samenwerking niet 
altijd soepel tot stand. Dit had erg veel te maken met de manier waarop binnen die algemene partijen 
tegen joden werd aangekeken 

Algemene politieke partijen werden in principe opgericht (zeker in het geval van de socialistische 
partijen) om idealen in praktijk te brengen. Vrijheid, gelijkheid en broederschap, internationale 
solidariteit en de gezamenlijke strijd tegen het kapitalisme waren noemers waaronder in principe alle 
arbeiders georganiseerd konden worden. Omdat de politieke organisaties geen directe 
belangenbehartigingsorganisaties waren, hadden ideeën en uitspraken over gezamenlijke organisatie in 
deze kringen minder consequenties en waren dus makkelijker 'te verkopen'. De socialistische partijen 
hoefden niet - zoals de vakbonden - de positie van 'hun eigen leden' op de arbeidsmarkt te beschermen. 

-342-



Toch speelden ook in de politieke tak van de arbeidersbeweging aanvankelijk antisemitisme een rol. Dat 
velen binnen de linkse beweging in navolging van Marx het idee koesterden dat alle joden rijke 
kapitalisten waren, is een veel beschreven fenomeen. Het duurde dan ook een tijd voor men in sommige 
linkse kringen door kreeg dat er ook joodse arbeiders bestonden, die een potentiële aanhang voor de 
beweging vormden. Vooroordelen over 'de rijke jood' bemoeilijkten de samenwerking. 

De meeste aandacht is in dit boek - zeker waar het de stukken over Londen en Parijs betreft -
uitgegaan naar de pogingen tot samenwerking in de vakbeweging. Omdat bonden directe 
belangenbehartiging nastreven werden veel meer (joodse) arbeiders lid van een bond dan van een 
politieke partij. Toch kan de politieke tak van de arbeidersbeweging in een analyse van de georganiseerde 
joodse arbeiders niet buiten beschouwing gelaten worden. Soms kwam van het een het ander: voor een 
deel van de joodse arbeiders was het lidmaatschap van een vakbond een eerste opstap naar het 
lidmaatschap van een politieke organisatie. Dit gold bijvoorbeeld voor de 10% ANDB leden die lid 
werden van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP). Bovendien kan de (joodse) politieke 
beweging in een analyse van de joodse vakbewegingsgeschiedenis niet ontbreken omdat deze politieke 
beweging - vooral in Londen - grote invloed had op de ontwikkeling van de vakbeweging. Vaak waren 
de linkse joodse intellectuelen die zich opwierpen als leiders van de vakbeweging in de eerste plaats 
geïnteresseerd in politiek. Voor de vakbeweging zagen zij een belangrijke rol weggelegd bij de 
verandering van de maatschappelijke verhoudingen. 

Omdat er een groot verschil bestaat tussen de motivatie die ten grondslag ligt aan de keus om lid te 
worden van een bond, en de motivatie die de basis is voor aansluiting bij een politieke organisatie, is bij 
het zoeken van verklaringen voor het ontstaan van een aparte joodse dan wel gezamenlijke arbeidersbe
weging ook steeds dit onderscheid gehanteerd. Dit onderscheid komt naar voren in de 
verklaringsfactoren die hieronder de revue passeren. Sommige factoren waren wel van invloed op de 
vorming van al dan niet gezamenlijke vakbonden, maar niet op de vorming van gezamenlijke politieke 
organisaties en andersom, terwijl sommige factoren beide ontwikkelingen beïnvloedden. 

Zowel bij de samenwerking in de vakbeweging, als bij de samenwerking in de politieke beweging, 
speelde de positie die joodse arbeiders in de drie steden innamen een belangrijke rol. Daarom is deze 
positie als verklaringsfactor beschouwd en wel als een die bepaald werd door de taal, politieke cultuur, 
juridische positie, religie, en groepscultuur van de joodse arbeiders en door de manier waarop tegen hen 
werd aangekeken in de drie steden. 

Voor de samenwerking in de vakbeweging is vervolgens de positie van de joodse arbeiders op de 
arbeidsmarkt van invloed, en daarom als verklaringsfactor opgevoerd. Deze positie werd bepaald door -
per vak verschillende - omstandigheden: werkten joodse en niet joodse arbeiders onder dezelfde 
arbeidsomstandigheden of niet, waren ze eikaars concurrenten, of vulden de joodse arbeiders juist een 
gat op de arbeidsmarkt? 

Van belang bij de samenwerking tussen de joodse en de algemene vakbonden zijn verder de 
eigenschappen van zowel de joodse als de algemene vakbeweging. Ook deze eigenschappen zijn als 
verklaringsfactor gehanteerd. De samenwerking werd mede bepaald door de vraag of de ideologie en 
tactiek van beide bewegingen op elkaar aansloten; of de leiders van beide partijen bereid en in staat 
waren beide groepen bijeen te brengen en te houden, of de structuur van de algemene bond toegerust 
was op het samenwerken met, of het opnemen van joodse bonden. 

De samenwerking in de politieke beweging werd sterk bepaald door het voorkomen van 
antisemitisme. De houding van de algemene beweging tegenover antisemitisme en - als in de algemene 
beweging antisemitische geluiden werden gehoord - de reactie van de joodse politieke clubs daarop 
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waren bepalende factoren. Ook hier was weer een grote rol weggelegd voor die leiders van beide 
bewegingen, die bereid waren een brug te slaan tussen beide groepen. Daarnaast moesten ook hier 
ideologie en tactiek van beide groepen op elkaar aansluiten, en maakte het veel uit of de structuur van 
de algemene politieke partij was toegerust op het samenwerken met joodse clubs, of het opnemen van 
joodse leden. Al deze kwesties zijn als verklarende factoren beschouwd en als zodanig geanalyseerd. 

Bij de toenadering en samenwerking tussen zowel de joodse en algemene vakbeweging, als tussen de 
joodse en algemene politieke tak van de arbeidersbeweging, speelden natuurlijk ook externe factoren een 
rol. Hierbij moet gedacht worden aan economische ontwikkelingen, politiek-maatschappelijke 
ontwikkelingen en het ingrijpen van de staat door middel van wetten. 

Bij de behandeling van al deze factoren is voor een bepaalde ordening gekozen. Er is onderscheid 
gemaakt naar factoren per stad, per vak, per algemene bond en - partij, per joodse bond en - partij en 
tenslotte per staat. Dit onderscheid is natuurlijk kunstmatig (intellectual make-believe zou Aristide 
Zolberg zeggen1), want in de praktijk waren deze zaken soms niet los te koppelen, en natuurlijk 
beïnvloedden de factoren elkaar onderling. Het onderscheid dient echter de helderheid van de analyse 
en moet dan ook in dat licht beschouwd worden. 

Samenwerking in de vakbeweging 

Wie van enige afstand de integratie van joodse arbeiders in de arbeidersbeweging bekijkt, ziet in alle drie 
de steden grofweg hetzelfde patroon: joodse arbeiders vormden in eerste instantie hun eigen organisaties 
en integreerden vervolgens vanuit en soms zelf met deze organisaties in de algemene arbeidersbeweging. 
In Amsterdam zien we dit gebeuren met Handwerkers Vriendenkring (HV) en de categorale 
diamantbewerkersbonden die in feite, omdat de bonden per vak georganiseerd waren en het ene vak veel 
'joodser' was dan het andere, neerkwamen op gesegregeerde bonden. Pas met de oprichting van de 
ANDB, waarbij HV een belangrijke rol heeft gespeeld als 'bemiddelaar', kwamen joodse en niet-joodse 
diamantwerkers bijeen in één bond. In de Amsterdamse sigaren- en kledingindustrie zien we een ander 
patroon: hier sloten joodse arbeiders zich direct aan bij de algemene bond. 

In Londen bestonden aparte joodse bonden in vrijwel alle vakken waarin joodse arbeiders te vinden 
waren, kleermaken, schoenmaken en meubelmaken waren daarvan de belangrijkste. Van deze joodse 
bonden ging een deel als joodse takken van algemene bonden functioneren (respectievelijk de 
Amalgamated Society of Tailors (AST), de National Union of Boot and Shoe Operatives (NUBSO) en de 
National Amalgamated Furnishing Trades Association (NAFTA)), om uiteindelijk op te lossen in de 
algemene bond. Naast deze joodse takken van algemene bonden bleven er aparte joodse bonden bestaan. 
Hun aantal nam in het eerste decennium van de twintigste eeuw sterk af. 

In Parijs vormden de meeste joodse arbeiders - daartoe min of meer gedwongen door de wet van 
1884 die het vreemdelingen verbood aan het hoofd van een (vakorganisatie te staan - joodse secties van 
bij de Confédération Générale des Travailleurs (CGT) aangesloten bonden. De joodse pettenmakersbond 
vormt hierop een uitzondering. Deze bond kwam voort uit een wederzijdse hulporganisatie waarvan de 
leden er bewust voor kozen om gezamenlijk te sparen voor de naturalisatie van een aantal leden, zodat 
deze de bond konden besturen. Deze onafhankelijke pettenmakersbond ging overigens wel een hecht 
samenwerkingsverband aan met de Franse hoedenmakersbond, en het was uitgerekend deze bond die 
aan de basis stond van een geïnstitutionaliseerd samenwerkingsverband tussen de verschillende joodse 
secties onderling en tussen de secties en de CGT. 

Omdat in Parijs de stroom joodse immigranten pas na 1905 op gang kwam en de joodse secties 
eigenlijk pas vanaf 1906 gingen functioneren, is voor de periode tot 1914 van de verschillende secties 
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niet zo'n gedetailleerde ontwikkeling te schetsen als van de joodse takken van de Engelse bonden. Ook 
zegt het feit dat na 1914 de joodse secties nog steeds bestonden niet veel over de integratie van de joodse 
arbeiders in de algemene vakbeweging. In het interbellum kwam immers een grote stroom Oosteuropese 
joden naar Frankrijk, terwijl deze in Engeland niet meer werden toegelaten. Er kwam dus steeds een 
nieuwe eerste generatie immigranten aan, die steeds weer in eerste instantie behoefte had aan aparte 
secties. 

Mag het patroon van de integratie van de joodse arbeiders in de algemene bonden in de drie steden 
min of meer gelijk zijn geweest (eerst apart, later opgaan in het geheel), het tempo waarin zich deze 
integratie voltrok lag in Amsterdam hoger dan in Londen en Parijs. De meest voor de hand liggende 
verklaring voor dit verschil is de autochtone c.q. allochtone achtergrond van de joodse arbeiders en 
daarmee samenhangend de mate van integratie in de maatschappij als geheel. 

Positie van de joodse arbeiders in de drie steden 

Wie op 'stadsniveau' naar de joodse arbeiders kijkt, ziet grote verschillen wanneer het gaat om taal, 
politieke cultuur en -traditie, juridische positie, religie en groepscultuur. Joodse arbeiders in Amsterdam 
behoorden tot een etnisch-religieuze minderheid, die weliswaar rond 1880 op het terrein van wonen, 
werken, sociale omgang en vrije tijdsbesteding nog behoorlijk gesegregeerd was van de rest van de 
Amsterdamse bevolking, maar lang niet in die mate als de joodse arbeiders in Londen en Parijs. 
Bovendien spraken joodse arbeiders Nederlands (of liever: Amsterdams met een Jiddisch accent) en 
waren ze gelijkberechtigde burgers. Het feit dat de meeste joodse arbeiders in Amsterdam geen 
vreemdelingen waren, maar nazaten van joden die op zijn minst al een eeuw in Nederland woonden, 
zal er toe hebben bijgedragen dat de vooroordelen en het antisemitisme waar joodse arbeiders mee 
geconfronteerd werden, veel minder ernstig waren dan in Londen en Parijs, hoewel deze redenering niet 
geheel sluitend is en antisemitisme zeker niet direct gekoppeld hoeft te zijn aan het immigrant-zijn. 

In Londen en Parijs waren joodse arbeiders immigranten uit Oost-Europa, die de taal niet kenden, 
alleen Jiddisch spraken en als ongenaturaliseerde vreemdeling geen burgerrechten hadden. Nog veel meer 
dan de joodse arbeiders in Amsterdam woonden en werkten deze arbeiders bij elkaar. Ze vormden een 
hechte, tamelijk gesloten gemeenschap die grotendeels geïsoleerd was van de rest van de bevolking en 
die vooral in Londen ontvangen werd met vooroordelen, antisemitisme en vreemdelingenhaat. 

Taal 

De taalbarrière vormde in Londen en Parijs een groot struikelblok bij de samenwerking tussen de joodse 
(immigranten)arbeiders en hun autochtone, niet-joodse collega's. Dit taalprobleem vormde meestal de 
directe aanleiding voor de oprichting van joodse takken van algemene bonden. Een tweetalige secretaris 
kon in dit soort organisaties als 'tolk' optreden tussen de joodse leden en het bestuur van de algemene 
bond. Geprobeerd werd soms in elk geval een deel van de officiële stukken van de algemene bonden in 
het Jiddisch te vertalen, maar met deze 'tolken' en vertalingen waren de communicatieproblemen die 
zich in de dagelijkse praktijk voordeden natuurlijk niet opgelost. Vooral tijdens stakingen, 
massademonstraties en andere bijeenkomsten waar joodse en niet-joodse arbeiders samenkwamen, kwam 
het meer dan eens tot botsingen omdat men eikaars taal niet machtig was. In Londen werden joodse 
arbeiders uitgelachen om de spelfouten op hun spandoeken en in Parijs liepen Franse stakers boos de 
zaal uit toen ze het Jiddisch van een van de sprekers niet konden volgen. Uiteraard gold deze barrière 
niet voor de joodse arbeiders in Amsterdam. 
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Politieke cultuur, juridische positie 

Joodse arbeiders in Amsterdam, Londen en Parijs hadden in veel gevallen een andere politieke cultuur, 
en in het geval van Londen en Parijs, ook een andere juridische positie dan de niet-joodse, autochtone 
arbeiders. Dit maakte aansluiting bij een algemene beweging soms moeilijk. 

Een deel van de joodse arbeiders (en hun organisatoren) in Londen en Parijs hadden uit Oost-Europa 
een politieke traditie meegenomen die in een aantal gevallen sterk afweek van de politieke cultuur in het 
land van aankomst. Vaak werden de joodse bonden als nevenactiviteit van de joodse politieke 
organisaties opgezet en zo beïnvloedden de geïmporteerde politieke tradities ook de bonden. 
Aanvankelijk werden de ideeën van de Narodnaja Volja beweging geïmporteerd, later liet de invloed van 
de stakingsgolf die in de jaren negentig in het verplichte vestigingsgebied woedde zich gelden, vervolgens 
kwamen Bundisten en socialisten-revolutionairen (aanhangers van de Partija Socialistov-Revoljucionerov 
(PSR)) naar Londen en Parijs. Na 1905, toen de joodse immigranten meer naar Parijs gingen dan naar 
Londen in verband met de Aliens Act, kwamen joden over die ervaring hadden met een revolutie. Niet 
alleen waren de ideeën die de joodse arbeiders importeerden soms meer revolutionair dan de heersende 
ideeën in het land van aankomst, ook de aanhang van de beweging was vaak radicaler dan de gemiddelde 
aanhang. 

Wie zich in den vreemde, waar ternauwernood voldoende verdiend werd om in leven te blijven, 
aansloot bij een vakbond of politieke organisatie, daarbij het risico lopend het land uit te worden gezet, 
behoorde tot een revolutionaire voorhoede. In veel gevallen bezaten deze arbeiders een 'alles of niets 
houding': als er gestaakt werd moest er doorgestaakt worden tot de laatste eis ingewilligd was. Het niets 
gedeelte van deze 'alles of niets houding' moet overigens letterlijk genomen worden. Meer dan eens 
werden de doorgaans niet-genaturaliseerde en daarmee rechteloze joodse arbeiders in Londen en Parijs 
het land uitgezet, soms zelfs gerepatrieerd, wanneer ze betrokken waren geweest bij een staking. Niet-
genaturaliseerde joodse arbeiders hadden in tegenstelling tot een flink deel van hun Engelse collega's (de 
wet van 1885 had het kiesrecht ook tot een deel van deze groep uitgebreid) en hun Franse collega's (die 
al sinds 1848 mochten stemmen) geen stemrecht en daarmee waarschijnlijk ook maar weinig vertrouwen 
in verbetering langs parlementaire weg. De algemene werkstaking scheen in deze omstandigheden een 
betere oplossing te bieden voor de problemen. 

Deze 'revolutionaire traditie' kon bij gezamenlijke stakingen met niet-joodse arbeiders tot problemen 
leiden, zoals bijvoorbeeld gebeurde tijdens de kleermakersstakingen in Londen in 1891 en in Parijs in 
1901, toen joodse arbeiders niet tot compromissen bereid bleken en doorstaakten terwijl hun niet-joodse 
collega's allang weer aan het werk waren. Ook het 'cultuurverschil' tussen de georganiseerde joodse en 
niet-joodse arbeiders kon de samenwerking bemoeilijken. Vooral in de Londense bonden was dat vaak 
het geval. De leden van de bestaande, vaak traditionele en nogal behoudende algemene bonden hadden 
moeite met de geëngageerde joodse arbeiders, die veel vaker dan zijzelf aanleiding vonden voor heftige 
discussies en deze met verve voerden. Zo merkte AST bestuurder James MacDonald in 1891 over de 
doorstakende joodse kleermakers op: 'Well, they number about 30 who refuse to go to work, and they 
make noise enough for 30.000.'2 Een Engelse schoenmaker merkte over dit cultuurverschil op: 'You may 
go to a meeting of an English Trade Union which has 3000 members, such as the Metropolitan 
Branches of the Boot and Shoe Workers' Union, and you will find 20 there: wheras among foreigners 
they take a keen interest in any organisation they join'.3 Het gevolg van deze betrokkenheid was volgens 
deze schoenmaker wel dat er steeds onenigheid ontstond in de joodse vakbeweging en dat daardoor 
steeds weer afsplitsingen plaatsvonden en bonden verdwenen en weer werden opgericht. 
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Totaal anders was het gesteld met de politieke cultuur en traditie van de joodse arbeiders in 
Amsterdam. De traditie van relatieve tolerantie en de vroege juridische gelijkstelling had joden in 
Nederland gezagsgetrouw en Orangistisch gemaakt. Nu was oranjegezindheid natuurlijk geen politieke 
overtuiging, maar zo die er al was (de meeste joodse arbeiders hadden net als andere arbeiders tot 1897 
geen stemrecht en weinig belangstelling voor politiek) was deze liberaal. Hierbij speelde de overgeleverde 
herinnering aan de Franse revolutie en de vrijheden die deze had gebracht een grote rol. In deze 
omstandigheden was het moeilijk de joodse arbeiders over te halen tot aansluiting bij de sociaal
democratische arbeidersbeweging, omdat deze sterk anti-orangistisch was. Het grootste deel van de 
joodse arbeiders en de Sociaal-Democratische Bond (SDB) moesten onder meer om deze reden 
aanvankelijk weinig van elkaar hebben. Deze afschuw van joodse zijde voor alles wat met de sociaal
democratische stroming te maken had, strekte zich ook uit tot bijvoorbeeld de Sociaaldemokratische 
Diamantbewerkers Vereeniging (SDV), die als onderdeel van de SDB werd opgezet en nauwelijks joodse 
leden had. 

In Amsterdam was hierdoor de situatie van de joodse arbeiders aanvankelijk tegengesteld aan die van 
de joodse arbeiders in Londen en Parijs. Het gedeelde verleden, de politieke traditie en de juridische 
status maakten joodse arbeiders in Amsterdam juist meer gezagsgetrouw en daarom voorzichtiger dan 
veel van de niet-joodse arbeiders. 

Religie en groepscultuur 

De joodse arbeiders in Londen en Parijs kwamen uit een wereld waarin hun etnisch-religieuze 
achtergrond alles bepalend was geweest en tot hun emigratie had geleid. Deze etnisch-religieuze bagage 
namen de joodse arbeiders mee naar het land van vestiging, waar ze een duidelijk herkenbare groep 
vormden met een sterke onderlinge cohesie, die tot uiting kwam in bijeen wonen, werken en het 
doorbrengen van de vrije tijd in eigen kring, in eigen gelegenheden en organisaties. 

Voor de joodse arbeiders in Amsterdam was dit anders. Hoewel religie ook in het dagelijks leven van 
deze joodse arbeiders nog een rol speelde, zij het wellicht meer in geseculariseerde en afgeleide vorm, was 
dit door hun gelijkberechtigde en meer geïntegreerde positie veel minder bepalend. Toch vormden ook 
hier de joodse arbeiders een duidelijk herkenbare groep, met hechte onderlinge banden en een duidelijke 
groepscultuur. Ook hier woonden en werkten joodse arbeiders graag bij en voor elkaar en bestonden 
er 'eigen' instellingen op velerlei terrein. 

Deze etnisch-religieuze achtergrond beïnvloedde de vorming van vakbonden op directe en indirecte 
wijze. Een voorbeeld van beïnvloeding op directe wijze zijn de joods religieuze bonden. Zowel in Londen 
als in Amsterdam werden bonden op strikt joods religieuze grondslag opgericht. In de Engelse hoofdstad 
richtte de Machzike Hadath, de religieuze organisatie van orthodoxe immigranten, zowel een specifiek 
joodse schoenmakers- als kleermakersbond op, die eigenlijk alleen handhaving van de sabbatrust op het 
program hadden staan. Voor de Amsterdamse joodse diamantbewerkersbond Betsalel gold hetzelfde. 

In deze gevallen kozen joodse arbeiders bewust voor aansluiting bij een aparte joodse bond (die 
weliswaar samenwerking zocht met andere bonden) omdat er één specifiek joodse eis was waar zij de 
meeste waarde aan hechtten: de handhaving van de zaterdagrust. Noch de Amsterdamse bond noch de 
Londense bonden waren erg succesvol. Betsalel kreeg maar weinig leden, ten dele omdat de meeste 
joodse diamantbewerkers al zo geseculariseerd waren dat ze niet lid wilden worden van een orthodoxe 
bond, maar ook omdat de Amsterdamse diamantindustrie en daarmee de ANDB zo ingesteld waren op 
joodse tradities dat ook binnen deze algemene context de joodse leden - zij het soms met enige moeite -
aan de tradities konden vasthouden. In Londen gingen de orthodoxe bonden ten onder aan pure 
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onmacht om onder de dwingende wetten van de seizoengebonden productie en het sweating system uit 
te komen. Wilden de joodse ondernemers het hoofd boven water houden temidden van al hun 
concurrenten, dan moesten ze vaak wel op zaterdag werken. In Parijs zijn geen specifiek joods religieuze 
bonden opgericht. De enige onafhankelijke joodse bond die in deze stad werd opgericht, de 
pettenmakersbond, hield evenwel op verschillende manieren rekening met de religieuze achtergrond van 
de leden. Er werd bij de uitkering bij overlijden bijvoorbeeld rekening gehouden met het feit dat er 
allerlei specifieke rituelen afgewikkeld moesten worden. 

De joods-religieuze bonden zijn de meest directe voorbeelden van de invloed die de religieus-etnische 
achtergrond van de joodse arbeiders op de vorm van hun organisaties kon hebben. Er zijn ook 
voorbeelden te vinden van joodse (secties van) bonden die bewust aparte organisatie nastreefden om hun 
etnische identiteit te behouden. Er bestond één bond die bewust apart bleef omdat de leden graag in 
'eigen kring' verkeerden: de Londense Mantelmakersbond die tot 1938 bleef bestaan. Ook de joodse 
bontwerkerssectie van de CGT had enigszins etnisch-separatistische neigingen. 

Minder direct, en daarmee minder aantoonbaar zijn de verbanden tussen de 'etnische' achtergrond 
van de joodse arbeiders in Amsterdam en hun grote voorkeur voor de weliswaar in naam algemene, maar 
in praktijk joodse HV. Ook bij de vorming van de categorale diamantbewerkersbonden in Amsterdam, 
en de aparte (secties van) bonden in Londen en Parijs heeft de etnisch-religieuze achtergrond van dé 
joodse arbeiders een rol gespeeld. 

De etnisch-religieuze achtergrond van de joodse arbeiders droeg bij tot hun aanvankelijke neiging 
tot het vormen van aparte organisaties, maar uiteindelijk ging in de meeste gevallen de voorkeur toch 
uit naar gezamenlijke organisatie. Als de samenwerking eenmaal tot stand kwam hoefde deze 
achtergrond niet per se tot problemen te leiden, zeker niet het religieuze aspect ervan. Zowel in de 
Amsterdamse ANDB, als in de Nederlandsche Internationale Sigarenmakers en Tabaksbewerkersbond 
(NISTB) en de Amsterdamse naaistersafdeling Allen Een van de Bond in de Kleedingindustrie werd 
rekening gehouden met de religieuze achtergrond van de joodse leden. En ook in Londen hield de 
algemene NUBSO tijdens de grote staking van 1890 (die gevoerd werd voor de afschaffing van 
thuiswerk en de inrichting van ateliers) rekening met het feit dat de leden van de joodse tak in de nieuw 
in te richten ateliers niet verplicht moesten zijn op zaterdag te werken. 

De etnische achtergrond van de joodse arbeiders heeft, zeker in Londen en Parijs maar aanvankelijk 
ook in Amsterdam de samenwerking - ondanks de latere acceptatie - bemoeilijkt. Niet alleen omdat de 
joodse leden graag 'in eigen kring verkeerden', maar ook omdat het 'anders zijn' leidde tot vooroordelen 
over en weer. 

Vooroordelen, vreemdelingenhaat en antisemitisme 

Vergeleken met de joodse arbeiders in Amsterdam en Parijs waren de joodse arbeiders in Londen qua 
vooroordelen en antisemitisme het slechtste af. Joodse immigranten waren in deze plaats in de periode 
1885-1914 de enige omvangrijke groep immigranten, zodat alle blikken zich op hen richtten. Bovendien 
zag Engeland zichzelf graag als emigratieland en wist slecht om te gaan met een grote groep 
immigranten. Daarbij kwam dat de immigranten zich in Engeland vestigden in een periode dat zowel 
op economisch-industrieel terrein, als op politiek-maatschappelijk terrein van alles gaande was. De 
gevolgen van de mechanisatie van tot dan toe geschoolde beroepen; de economische depressies; het begin 
van het einde van de Britse wereldmacht die zich met de Boerenoorlog scheen aan te dienen en andere 
onaangenaamheden werden gemakkelijk in de schoenen van de nieuwkomers geschoven. Ook in de 
arbeidersbeweging gebeurde dat. 
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De joodse immigranten in Parijs, die een veel kleinere groep vormden en bovendien tussen alle 
andere vreemdelingen weinig opvielen, waren beter af. Bijkomend voordeel was dat Frankrijk een deel 
van deze vreemdelingen bewust had uitgenodigd: het land kampte immers met een demografisch tekort. 
Weliswaar was het antisemitisme dat vrijkwam tijdens de Dreyfus-affaire virulent, maar dit richtte zich 
niet specifiek tot de joodse immigranten, zoals in Londen wel het geval was. Dat neemt natuurlijk niet 
weg dat binnen de vakbonden, de politieke arbeidersbeweging en op de werkvloer vooroordelen 
bestonden. 

Ook in Amsterdam bestond antisemitisme. Joden en daarmee ook joodse arbeiders werden als een 
aparte groep beschouwd, waar niet altijd even gunstig over geoordeeld werd. Dit gebeurde ook in de 
vak- en politieke arbeidersbeweging, zoals we hebben gezien in de SDB en de beginperiode van de 
ANDB. Dit antisemitisme stond echter in geen verhouding tot wat in Londen en Parijs in het algemeen 
over joden werd gezegd (vooral tijdens de Boerenoorlog en de Dreyfus-affaire) en wat in Londen tijdens 
de debatten over de Aliens Act over de joodse immigranten in het bijzonder werd geopperd. Daarbij 
speelt het feit dat joden in Amsterdam autochtoon waren een grote rol, maar ook de kalme politieke 
toestand in Nederland hielp daarbij. 

In dit opzicht is er een groot verschil tussen de positie van joodse arbeiders in Londen en Parijs 
enerzijds en de positie van de joodse arbeiders in Amsterdam anderzijds. 

Balans 

Dat de aansluiting van de aparte vakorganisaties bij een algemene vakorganisatie in Amsterdam veel 
sneller tot stand kwam dan in Londen en Parijs werd - van alle genoemde kenmerken - het meest 
bepaald door de taal en de juridische positie van de joodse arbeiders in Amsterdam. De politieke cultuur 
van de joodse arbeiders werkte aanvankelijk ook in deze stad de samenwerking tegen, en de joodse 
groepsbinding was ook in deze stad sterk, zij het minder sterk dan in Londen en Parijs. Het gemak 
waarmee in latere samenwerkingverbanden een plaats werd gevonden voor de religieuze en in grote mate 
ook de etnische specificiteiten (ook in Londen en Parijs) geeft aan dat dit niet de belangrijkste 
remmende factor was. 

De autochtone joodse arbeiders in Amsterdam hadden een meer geïntegreerde positie in de 
maatschappij dan de allochtone joodse arbeiders in Londen en Parijs. Dit onderscheid verklaart voor een 
groot deel het verschil in tempo waarmee joodse arbeiders in de algemene arbeidersbeweging 
integreerden. Toch verklaren deze verschillen niet helemaal - en zeker niet rechtstreeks - waarom de 
samenwerking binnen een stad in het ene vak veel soepeler verliep dan in het andere. Naast de 
autochtone danwei allochtone achtergrond van de joodse arbeiders vormt de positie die deze arbeiders 
met hun specifieke beroepenstructuur innamen op de arbeidsmarkt als geheel een belangrijke extra 
verklaringsfactor. 

De positie van joodse arbeiders op de arbeidsmarkt 

Joodse arbeiders in Amsterdam, Londen en Parijs hadden een zeer specifieke beroepenstructuur en 
vulden specifieke segmenten op de arbeidsmarkt. Er bestonden sectoren waarin veel joden werkten, in 
Amsterdam de diamant-, sigaren- en kledingindustrie, in Londen en Parijs de kleding-, schoenen- en 
meubelindustrie, en gedeeltelijk bestonden binnen die sectoren weer specifiek 'joodse' vakken. In alle 
drie de steden werkten de meeste joodse arbeiders het liefst voor joodse bazen, op joodse ateliers, 
fabrieken of in thuisateliers. Dit gebeurde ten dele omdat de joodse arbeiders dan - voor zover mogelijk -
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op zaterdag vrij hadden, maar ook omdat niet-joodse werkgevers dikwijls liever geen joden in dienst 
namen. 

Wanneer joodse en niet-joodse arbeiders binnen een bedrijfstak onder verschillende 
arbeidsomstandigheden werkten, bijvoorbeeld omdat er verschillende productiemethoden bestonden, 
denk aan de sweat-shop versus het atelier, maar ook de betaling in stukloon versus betaling in uurloon, 
was het soms moeilijk beide groepen arbeiders in een bond te verenigen. 

In Amsterdam bestond dit onderscheid in de diamantindustrie en dan voornamelijk in de 
slijpersbranche, waar niet-joodse slijpers vaak als eigenkostenwerkers werkten. Zij slepen stenen voor een 
slijpersbaas en werkten voor stuklonen waar de bedrijfskosten van afgetrokken werden. Joodse slijpers 
kregen van oudsher uurlonen betaald en hoefden niet zelfde bedrijfskosten te betalen. Een dergelijk 
onderscheid bestond niet voor de kleermaaksters en de sigarenmakers. De kleding- en sigarenindustrie 
waren in Amsterdam relatief 'jonge' vakken en de intrede van deze vakken was grotendeels 
samengevallen met het begin van de integratie van de joodse arbeiders. Joodse arbeiders vonden zo 
tegelijkertijd met hun niet-joodse collega's een positie binnen de industrie, die bovendien in Amsterdam 
niet gekenmerkt werd door een grote segmentatie, zodat de meeste arbeiders onder dezelfde 
omstandigheden werkten. 

In Londen waren het vooral de kleding- en de schoenenindustrie die verdeeld waren. Joodse arbeiders 
werkten vooral in sweatshops en produceerden massa-artikelen voor lage prijzen, terwijl hun niet-joodse 
collega's in ateliers de betere producten vervaardigden. Veel minder gold dit voor de meubelmakers die, 
voor zover is na te gaan, geen wezenlijk andere productiemethoden en arbeidsomstandigheden hadden 
dan hun Engelse collega's. In Parijs golden deze omstandigheden zowel in de kleding-, als in de 
meubelindustrie. De positie die joodse immigranten innamen op de arbeidsmarkt kon op verschillende 
manieren gevolgen hebben voor het wel of niet slagen van samenwerken in een vakbond. 

Joodse en niet-joodse arbeiders werken onder verschillende arbeidsomstandigheden en hebben 
verschillende eisen 

De verschillen in arbeidsomstandigheden tussen de verschillende groepen konden leiden tot 
verschillende eisen. Bij gezamenlijke acties en stakingen, bedoeld om de situatie in de sector als geheel 
te verbeteren, kon dat problemen opleveren. Een voorbeeld hiervan is de kleermakersstaking die in mei 
1891 in Londen uitbrak. Na verloop van tijd hadden de niet-joodse arbeiders hun eisen, die betrekking 
hadden op betere arbeidsomstandigheden binnen het bestaande productie-systeem in de ateliers, 
ingewilligd gekregen. De joodse arbeiders staakten door om de 'extra' eis die zij bij de staking hadden 
ingebracht te verdedigen. Deze eis behelsde de afschaffing van de sweater (de onderaannemer) en kwam 
eigenlijk neer op de afschaffing van het sweating systeem als geheel. Het relatief kleine aantal stakers dat 
overbleef kon weinig uitrichten en de samenwerking tussen de joodse en niet-joodse kleermakers liep 
een deuk op. 

Iets soortgelijks zien we in Parijs in 1901 tijdens een kleermakersstaking. De staking brak uit onder 
de niet-joodse kleermakers, de belangrijkste stakingseis was de afschaffing van het stukwerk. De joodse 
arbeiders die massaal opgeroepen werden mee te staken, sloten zich aan. Toen na verloop van tijd de 
niet-joodse kleermakers genoegen namen met een loonsverhoging zonder dat het stukwerk werd 
afgeschaft, was een deel van de joodse kleermakers zwaar teleurgesteld en staakte door. Stukwerk was 
voor deze arbeiders - net als het bestaan van de sweater bij de Londense staking - een van de 
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voorwaarden voor het functioneren van het sweating system waar ze zo graag van afwilden. Ook in 
Parijs had het handjevol doorstakers geen succes. 

In de Amsterdamse diamantindustrie zien we een dergelijk probleem tijdens de Nieuwe Koers 
perikelen in 1895. Onder de naam 'De Nieuwe Koers' werd een doorsnee-tarief voor alle 
diamantbewerkers ingesteld, dat het vooral voor niet-joodse eigenkostenwerkers makkelijker moest 
maken om meer te eisen voor het slijpen van een moeilijke steen dan het minimum-tarief, dat sinds 
november 1894 door alle juweliers als maximum gehanteerd werd. Voor joodse vastgeldwerkers 
betekende dit doorsnee-tarief vaak een achteruitgang in loon: zij kregen doorgaans meer uitbetaald per 
steen en nu alles gelijk getrokken werd was dat in hun nadeel. Een groot conflict tussen aan de ene kant 
een deel van de joodse en niet-joodse leden van de ANDB onderling, en aan de andere kant tussen de 
leden en het bestuur, was het gevolg van dit besluit. 

Joodse en niet-joodse arbeiders zijn of schijnen eikaars concurrenten 

Ernstiger dan alleen het werken volgens verschillende productiemethoden onder verschillende 
arbeidsomstandigheden waaruit verschillende eisen konden voortvloeien, was de situatie waarin de 
arbeidsmarktsegmenten van de joodse en niet-joodse arbeiders elkaar beconcurreerden of schenen te 
beconcurreren. Samenwerking was dan nog een stuk moeilijker. Er bestond in de Londense en Parijse 
kledingindustrie concurrentie die de prijzen omlaag dreef en de onderlinge competitie van de arbeiders, 
inclusief die tussen joodse en niet-joodse arbeiders, bevorderde, maar deze was niet structureel 
moordend. De kledingconfectie was een groeiende industrie in de beide hoofdsteden en bood - ook al 
was er sprake van seizoengebonden werkloosheid - in principe werk aan steeds weer nieuwe nieuwkomers 
op de arbeidsmarkt. Met de Londense schoenenindustrie en de Parijse meubelindustrie was het anders 
gesteld. In beide industrieën hadden joodse arbeiders zich toegelegd op onderdelen van de productie die 
ook door niet-joden werd uitgevoerd. Joodse en niet-joodse arbeiders vervaardigden deels dezelfde 
producten, in een industrie die door de voortschrijdende mechanisatie structureel achteruitging in de 
beide hoofdsteden. Er was dus blijvend steeds minder werk en om het werk dat er was vochten de joodse 
en niet-joodse arbeiders even hard. De grootste problemen bij de samenwerking tussen joodse en niet-
joodse arbeiders binnen de vakbeweging zien we dan ook in de Londense afdeling van de 
schoenmakersbond en de joodse tak van de Parijse meubelmakersbond. 

In Amsterdam zaten de diamantslijpers elkaar het meest in de weg. Zowel joden als niet-joden 
hadden zich in dit vak bekwaamd (met dien verstande dat joden vaker slijperbaas waren en niet-joden 
vaker slijperknecht). Wanneer er sprake was van crisis in de diamant, dan zien we in deze groep het eerst 
problemen optreden. Dat was bijvoorbeeld in 1900 het geval. Er vond weinig tot geen toevoer van ruwe 
diamanten plaats door de oorlog in Zuid-Afrika. Er heerste grote werkloosheid in het vak en van de 
diamantbewerkers die nog werk hadden waren het vooral de niet-joodse eigenkostenwerkers die het 
meest getroffen werden. Zij kregen te maken met steeds hogere bedrijfskosten, vooral van steeds 
stijgende boortprijzen (boort is diamantslijpsel, dat werd ook steeds duurder). Omdat joodse slijpers niet 
voor deze kosten hoefden op te draaien waren zij in dit geval in het voordeel. De ontevredenheid onder 
de groep niet-joodse eigenwerkmakers was groot, ook toen er speciaal voor hen een staking uitbrak 
(waaraan de joodse vastgeldwerkers deelnamen) ter verkrijging van een minimumloon. Het compromis 
bekoorde de niet-joodse diamantbewerkers niet en er heerste binnen de bond een 'ware pestgeest' 
volgens Henri Polak. 
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Joodse arbeiders hebben een monopoliepositie 

De verschillende segmenten op de arbeidsmarkt konden elkaar ook aanvullen: dat wil zeggen, joodse 
arbeiders konden ook een 'gat' vullen op de arbeidsmarkt. Dan vormden ze geen concurrentie, 
integendeel, als de sector in zijn geheel georganiseerd moest worden vormden joodse arbeiders en hun 
bonden zelfs een geliefd 'object' om bij de algemene organisatie te betrekken. De leden vormden immers 
een relatief succesvolle, in de werkgever-werknemer relatie niet onmachtige groep. Voorbeelden hiervan 
zijn de damesmantelmakers in Londen, die de AST op alle mogelijke manieren bij de algemene bond 
probeerde te betrekken. Een deel van de mantelmakers sloot zich aan bij de AST, een deel bleef apart. 
De monopoliepositie aan de zijde van de joodse bond kon namelijk ook leiden tot de gedachte: alleen 
wij kennen de situatie in het vak echt en wij hebben de algemene bond niet nodig om onze eisen 
ingewilligd te krijgen. De Londense mantelmakersbond is de enige in dit boek besproken bond die 
expliciet om economische en etnische redenen apart wenste te blijven en dit volhield tot 1938. 

De Parijse pettenmakers verkeerden in dezelfde luxe-positie. Ook zij hadden een monopolie-positie 
en hadden daarom een sterke, welvarende en goed functionerende bond. De Franse hoedenmakersbond 
zocht, in haar pogingen om de sector in zijn geheel te organiseren, contact met deze bond en een hecht 
samenwerkingsverband kwam zo tot stand. 

De Amsterdamse, joodse diamantbewerkers verkeerden eigenlijk allemaal in een monopoliepositie. 
Niet-joodse slijpers, die in 1894 de staking begonnen die tot de oprichting van de ANDB leidde, wisten 
dat ze zonder de joodse diamantbewerkers die de meerderheid in het vak vormden, nooit een 
invloedrijke bond zouden kunnen vormen. 

Balans 

Wanneer de scheidslijnen op de arbeidsmarkt samenvielen met de scheidslijnen tussen de verschillende 
etnisch-religieuze groepen, dan konden in geval van problemen op de arbeidsmarkt ook problemen 
ontstaan tussen de verschillende etnisch-religieuze groepen. Angst voor concurrentie en 
meningsverschillen over de verdeling van werk, de hoogte van het loon en de mate van solidariteit die 
bij acties betoond moest worden, vielen dan niet zelden samen met een - vaak op vooroordelen 
gebaseerde - afkeer ten opzichte van 'de andere groep'. Onder deze omstandigheden viel een goede 
samenwerking binnen een bond soms moeilijk te verwezenlijken. 

Op het terrein van de samenwerking tussen de joodse en algemene bonden waren er niet alleen 
verschillen tussen de drie steden, per stad bestonden ook verschillen tussen de diverse industriële 
sectoren. Daarnaast kon ook binnen één sector de samenwerking per bond verschillen. 

Kenmerken van de algemene vakbeweging 

Om de (schijnbare) belangentegenstellingen tussen joodse en niet-joodse arbeiders op te heffen moest 
geprobeerd worden om de joodse en niet-joodse arbeiders in één bond te krijgen om zo algemeen 
geldende regels vast te stellen over de hoogte van het loon en over de arbeidsomstandigheden. 
Gelijktijdig moesten dus én de verschillende (etnisch-religieuze) groepen in een bond vertegenwoordigd 
zijn, én alle belangen van de arbeiders in de verschillende vakken binnen één sector verdedigd worden. 

Of dit lukte en in welke mate de problemen tussen joodse en niet-joodse arbeiders de samenwerking 
in de vakbeweging hinderde, hing onder meer af van de structuur van de algemene bond, de 

- 3 5 2 -



ideologische achtergrond van de bond en de daarvan afgeleide tactiek, en de leiderscapaciteiten van het 
bestuur van de bond. 

Ideologie en tactiek 

In Engeland waren de nationale schoenmakersbond NUBSO en de nationale kleermakersbond AST 
'ouderwetse' d.w.z. op geschoolde handwerkslieden gerichte bonden. Dit gold niet zozeer voor de 
Londense afdelingen, waar het 'new unionism' was doorgedrongen, maar wel voor de Executive Council 
(het Centraal Bestuur) van beide bonden dat vrijwel almachtig was. Vooral als het om de weinig 
geschoolde, joodse immigranten-arbeiders ging haalde het Centraal Bestuur vaak zijn neus op. Het 
weigerde vertegenwoordigers van joodse bonden als onderhandelingspartners te zien en ook de tactiek 
van de AST sloot niet erg aan bij de situatie in het East End. Voor alles moest er onderhandeld worden 
met de werkgevers, pas in uiterste geval mocht er gestaakt worden. Deze strategie botste niet alleen met 
de politieke traditie die de joodse arbeiders met zich mee brachten uit Oost-Europa, maar ook met de 
omstandigheden in dat deel van de schoenen-en kledingindustrie (n.l. de confectie) waarin joodse 
arbeiders werkzaam waren. De schoenen- maar vooral de kledingconfectie industrie waren zeer 
dynamische sectoren. In bepaalde seizoenen moest er keihard gewerkt worden, de productie was aan 
modes en conjunctuurgolven onderhevig en als er met succes gestaakt moest worden, diende daartoe snel 
beslist te worden. De trage reacties van het Centraal Bestuur hinderde effectieve actievoering. 

Op voorstellen van joodse zijde voor de reorganisatie van de AST werd niet gereageerd, tot ontzetting 
van de doorgaans toch behoudende The Jewish Chronicle. 'The quick temperament of the Jewish workers 
accustomed to independent action, might have been recognised by the Executive of the Amalgamated 
Society. A few consessions and slight encouragement would have been sufficient to maintain the 
enthousiasm and even quicken it. Instead of this, rigorous discipline was aggravated by a certain measure 
of haughty disregard for the claims and the demands of the Jewish branches at headquarters.'4 

Veel beter was de verhouding tussen de joodse bonden en de Londo?i Society of Tailors and Tailoresses, 
de bond van James MacDonald die uit protest tegen het logge, conservatieve bestuur zich had 
afgescheiden van de AST. De London Society of Tailors and Tailoresses richtte zich op de organisatie van 
alle arbeiders in de kledingsector, kende korte bestuurlijke lijnen en speelde snel in op veranderingen 
in de sector. Bij deze bond sloten veel joodse kleermakers zich aan om in 1915 samen met deze bond 
op te gaan in een grote nationale bond, waar de AST zich overigens zo lang mogelijk afzijdig van hield. 

In Parijs was de ideologie van de bonden beter toegerust op samenwerking met de joodse bonden. 
De syndicalistische traditie van de CGT, die onder meer inhield dat alle arbeiders, geschoold of 
ongeschoold georganiseerd moesten worden en vooral actie moesten voeren om hun situatie te 
verbeteren, paste bij de traditie en de arbeidsomstandigheden van de joodse arbeiders en bevorderde de 
samenwerking in de secties. 

In Amsterdam was de ANDB opgericht om alle diamantbewerkers te organiseren, van de meest tot 
de minst geschoolden. De tactiek van de ANDB was er steeds op gericht om de belangen van alle 
diamantarbeiders te verdedigen, onder meer door het instellen van een minimumtarief. Om ook de 
minder politiek bewuste arbeiders te organiseren was de ANDB aanvankelijk - tot 1902- bewust 
neutraal, ook al waren vele bestuursleden sociaal-democratisch. Bewust had het stakingscomité er in 
1894 voor gekozen niet de bestaande 'overkoepelende' diamantbewerkersbond als uitgangspunt te kiezen 
voor de nieuwe organisatie. De NDV had zich weliswaar losgemaakt van de SDB maar had voor veel 
joodse arbeiders toch het odium van 'sociaal-democratisch en dus niet geschikt voor joden'. Wel werd 
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binnen de ANDB voorzichtige 'propaganda' voor de sociaal-democratische richting gevoerd. Toen de 
tijd rijp scheen werd de ANDB officieel een sociaal-democratische bond. 

Structuur en omvang 

De structuur van de algemene bond moest zo zijn dat de arbeiders uit de verschillende 
arbeidsmarktsegmenten en bevolkingsgroepen er hun belangen door verdedigd konden zien worden 
zonder dat een en ander botste. De federatieve structuur leende zich hier het beste voor. De Duitse 
onderzoeker Halpern, die een studie schreef over de joodse arbeiders in Londen, merkte in 1903 al op: 
'Gute Kenner der Verhältnisse sind sich darüber einig, dass die jüdischen Arbeiter in eigenen 
Gewerkvereinen organisiert werden müssen, die dann vielleicht in einen losen Verband mit den 
englischen - etwa in Form einer Föderation - treten können.'5 Inderdaad zien we dat de samenwerking 
tussen de algemene bond en de joodse arbeiders - zeker in Londen en Parijs - het beste verliep als de 
algemene bond een losse, federatieve structuur had. 

De AST en de NUBSO hadden beiden een almachtig centraal bestuur, dat niet in Londen maar 
respectievelijk in Leicester en Manchester zetelde. Voor elke staking, waar dan ook georganiseerd, moest 
het bestuur toestemming geven. Over deze beslissingen moest het bestuur vaak lang nadenken, hetgeen 
de slagvaardigheid van de Londense afdelingen en de mogelijkheden van de afdelingen om in te spelen 
op lokale eisen sterk bemoeilijkte. 

De Parijse, bij de CGT aangesloten bonden waren losjes tot een geheel gesmeed, hetgeen de 
aansluiting van de joodse secties een stuk eenvoudiger maakte. Over ingrijpende kwesties werd op lokaal 
niveau en meestal direct beslist, hetgeen de slagvaardigheid en de samenwerking bevorderde. 

In Amsterdam was de ANDB tot 1902 een federatie van bestaande categorale diamantbewerkersbon-
den, waarin per vak zowel joden als niet-joden georganiseerd waren. Elke oude, categorale bond kreeg 
zijn plaats binnen deze federatie en kon op die manier, in goed overleg en onder strakke leiding, 
proberen de specifieke belangen van zijn achterban te verdedigen. Afgezien van deze doordachte 
structuur droeg ook het lokale karakter bij tot de goede samenwerking. De bond was goed op de hoogte 
van alle verhoudingen, leden konden het bestuur makkelijk bereiken en het bestuur kon snel ingrijpen 
als het fout ging. 

Ook de omvang en de traditie van de bestaande bonden speelden een rol bij de samenwerking. De 
bonden in Londen waren afdelingen van grote, al lang bestaande bonden die in het begin niet erg zaten 
te springen om nieuwe leden. Anders werd dat bijvoorbeeld in 1905 toen James MacDonald uit onvrede 
over de structuur en de ideologie van de AST de hele West End branch van de AST afscheidde om de 
London Society of Tailors and Tailoresses te gaan vormen. De AST had ineens een groot verlies aan leden 
en begon toen actief te werven onder de joodse kleermakers. 

In Parijs was de situatie van het begin af aan anders. Na de onderdrukking van de Commune waren 
vakbonden lange tijd verboden in Frankrijk. Pas vanaf 1884 kon gewerkt worden aan de oprichting van 
legale bonden en deze waren naarstig op zoek naar nieuwe leden en steun. Kenmerkend voor de 
verhoudingen tussen de joodse pettenmakersbond en de Parijse kleermakersfederatie is dat de laatste in 
1897 bij de eerste aanklopte voor financiële steun en deze ook kreeg. 

De ANDB was geen bestaande algemene bond die joodse leden aan zich probeerde te binden, maar 
een nieuw opgerichte bond die van het begin af aan streefde naar het organiseren van zoveel mogelijk 
diamantbewerkers. 
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Capabel leiderschap, de rol van intermediairs 

Bij het samenbrengen van arbeiders uit verschillende segmenten van de arbeidsmarkt en verschillende 
bevolkingsgroepen was goed leiderschap onontbeerlijk. De bestuurders van de bond moesten de situatie 
in de hele bedrijfstak kunnen overzien, oorzaak en gevolg uit elkaar kunnen houden, en concurrentie 
zoveel mogelijk helpen opheffen. Tegelijkertijd moesten in het bestuur mensen zitten die een 
brugfunctie tussen de verschillende 'werelden' konden vervullen en die hard optraden als binnen de 
bond sprake was van vooroordelen, vreemdelingenhaat en antisemitisme. 

In de Londense kledingindustrie valt het leiderschap en de brugfunctie van James MacDonald op, 
die eerst in het bestuur van de Londense afdeling van de AST zat en later zelfde London Society of Tailors 
and Tailoresses oprichtte. MacDonald trad over het algemeen hard op tegen vooroordelen binnen de 
bond en hielp zo de samenwerking tussen joodse en niet-joodse arbeiders te bevorderen. Heel anders 
was het gesteld met Inskip en Freak van de NUBSO. Zij waren beiden voorbeelden van leiders die de 
bestaande vooroordelen aanwakkerden en oorzaak en gevolg niet uit elkaar konden houden. De 
schoenenindustrie in Londen was tanende, er kwamen joodse arbeiders te werken in het laatste 
onderdeel van de industrie dat nog niet gemechaniseerd was, en toen ook hier de mechanisatie zijn 
intrede deed en werkgelegenheid verdween, kregen de joodse schoenmakers de schuld van de neergang 
in het vak. Dat de animositeit tussen de joodse en niet-joodse schoenmakers groot was, bleek tijdens de 
staking in 1890: toen de NUBSO eiste dat er ateliers werden opgericht (om een einde te maken aan het 
thuiswerk) waar zowel niet-joden als joden moesten kunnen werken, organiseerden de niet-joodse 
schoenmakers een betoging om duidelijk te maken dat ze helemaal niet met joden in een atelier wilden 
werken. Toen in 1892 het systeem van afspraken - dat na de staking tot stand was gekomen - in elkaar 
zakte en een economische crisis uitbrak, waren het Inskip en Freak die in de TUC om een 
immigratiebeperkende wet vroegen, daarbij verwijzend naar de joodse immigranten en hun slechte 
eigenschappen. 

In Parijs, waar de joodse secties zonder al te veel problemen functioneerden, was de rol van 
intermediairs in de vakbeweging minder groot dan in Londen. Wel valt op dat de Franse vakbonden bij 
geschillen waar antisemitische uitlatingen werden gedaan deze over het algemeen streng veroordeelden, 
hoewel Dumas van de kleermakersfederatie zijn anti-immigranten opvattingen niet onder stoele of 
banken stak. 

Hoewel in Amsterdam de scheidslijn tussen de joodse en de niet-joodse arbeiders veel minder groot 
was dan die in Londen en Parijs, was het ook hier van belang dat mannen als Jan van Zutphen en Henri 
Polak een brugfunctie vervulden tussen de joodse en niet joodse diamantbewerkers. Dat het bestuur na 
het grote Nieuwe Koers conflict in 1895, waarbij antisemitische uitlatingen waren gedaan, en bloc aftrad 
maakte op de leden veel indruk en heeft er zeker toe geleid dat zij in het vervolg drie keer nadachten 
voor ze in het openbaar hun joodse collega's uitscholden. 
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Balans 

Wilde samenwerking slagen, dan was het zaak voor de algemene vakbeweging om de belangen van de 
etnisch-religieus en arbeidsmarkt-technisch verschillende groepen allemaal te behartigen. De structuur 
van de bond moest daar op toegerust zijn, en in de praktijk bleek de beste organisatievorm de federatie 
van lokale, per vak georganiseerde takken te zijn. Een kleine afstand tussen bestuurders en leden (in 
letterlijke en figuurlijke zin) hielp bij het snel oplossen van problemen, ook die tussen joodse en niet-
joodse arbeiders. 

Naast de structuur was ook de ideologie belangrijk. De bond moest als uitgangspunt hebben alle 
arbeiders te willen organiseren en niet alleen de geschoolde. Verder hielp het als de ideologie en de 
tactiek van de bond paste bij die van de joodse arbeiders en bij de arbeidsomstandigheden in hun vak. 
De tactiek van de algemene bond moest vooral gericht zijn op het zoveel mogelijk komen tot (flexibele) 
afspraken die voor alle arbeiders in een bedrijfstak zouden gelden, zodat concurrentie uitgeschakeld 
werd. Verder was het, zeker in de beginfase van de samenwerking, heel belangrijk dat de bestuurders van 
de bond een brug konden slaan tussen de twee werelden. Daarom moesten ze door beide groepen 
geaccepteerd worden en optreden tegen openlijk geuite vooroordelen. 

De voorwaarden voor een goede samenwerking werden natuurlijk niet alleen geschapen door de 
algemene bonden. Omdat joodse arbeiders vaak in eerste instantie geneigd waren aparte joodse bonden 
op te richten, zijn de eigenschappen van deze joodse bonden minstens even belangrijk voor de 
totstandkoming van een samenwerkingsverband. 

Kenmerken van de joodse vakbonden 

Ideologie en tactiek 

Vaak werden de joodse bonden, vooral die in Londen, geleid door intellectuelen die grootse theorieën 
hadden over de rol van de vakbond bij de totstandbrenging van een betere maatschappij. In veel gevallen 
sloten die ideeën niet erg aan bij de dagelijkse praktijk van de algemene vakbondsstrijd. Yanovski is voor 
wat betreft Londen het beste voorbeeld van een ideoloog die door zijn strikte ideeën de samenwerking 
tussen de joodse en de algemene organisaties niet erg heeft bevorderd. Rocker deed dat daarentegen wel, 
zijn uitspraak: 'een bond kan revolutionaire principes hebben, maar als hij maar er maar drie man en 
een paardekop lid van zijn, wordt hij uitgelachen' is kenmerkend voor zijn realiteitszin die de 
samenwerking met de algemene vakbeweging sterk heeft bevorderd. Dat joodse organisatoren 
probeerden de temperamentvolle arbeiders en hun tactiek enigszins aan te passen aan de geldende 
Londense normen, blijkt uit de voorstellen die ze deden voor de reorganisatie van de AST. 

In Parijs was het Lozovski, de bestuurder van de pettenmakersbond, die zich sterk maakte voor 
samenwerking met de algemene vakbeweging. Hij was de initiator van het Inter-sektsyone byuro (IB), het 
verbindingsburo van de joodse secties onderling en van de joodse secties met de CGT, en hij was ook 
de geestelijk vader van de Der Idisher Arbeyter, het blad van het IB. Lozovski had er weinig moeite mee 
de ideologie en de tactiek van zijn bond aan te passen aan die van de joodse CGT secties, omdat deze 
aardig op elkaar aansloten. 

In Amsterdam stond Barnstein van HV aan de basis van de ANDB. Ook het bestuur van de joodse 
diamantwerkersbond Betsalel kwam op een gegeven moment op goede voet met de ANDB te staan en 
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werkte, waar mogelijk, samen met de algemene bond. Dit alles ondanks het feit dat de besturen van HV 
en Betsalel enerzijds en het bestuur van de ANDB anderzijds lang niet over alles dezelfde mening hadden 
en over de te voeren tactiek eigenlijk niet hetzelfde dachten. HV stond meer in de radicale traditie en 
moest eigenlijk niets weten van de sociaal-democratische stroming die binnen de ANDB op een gegeven 
moment de boventoon ging voeren. Betsalel was wars van alles wat naar socialisme rook, maar werkte 
op economisch terrein toch samen. Zelfs haar aanvankelijke afkeer van stakingen zette het Betsalel 
bestuur (uit pragmatische overwegingen) over boord, hetgeen de samenwerking met de ANDB ten 
goede kwam. 

Capabel leiderschap, houding ten aanzien van antisemitisme, rol van intermediairs 

Naast het aanpassen van de 'afwijkende' politieke cultuur aan de binnen de algemene vakbeweging 
geldende ideologie, moesten de leiders van de joodse vakbeweging beide groepen samen weten te 
brengen. Belangrijk was daarbij hoe zij omgingen met het antisemitisme, de vooroordelen en de 
vreemdelingenhaat die zich in de contacten met de algemene vakbeweging konden openbaren. De rol 
van intermediairs van joodse zijde was bij het samenbrengen van de twee groepen heel belangrijk, vooral 
als de afstand tussen de joodse arbeiders en hun bonden en de algemene vakbeweging groot was. 
William Wess, Lewis Lyons en Joseph Finn zijn namen die in Londen steeds opdoken als er gezamenlijk 
actie gevoerd werd, als er van joodse zijde bij de Engelse vakbeweging aandacht gevraagd werd voor 
specifieke problemen in joodse kring en als er geprotesteerd werd tegen al te heftige anti-alien 
uitlatingen. 

Tijdens het absolute dieptepunt in de samenwerking tussen de algemene vakbeweging en de joodse 
bonden in Londen in de jaren 1892-1895 (toen binnen de TUC bij herhaling om 
immigratiebeperkende wetten werd gevraagd) kwam het tot een fel protest van de zijde van de 
georganiseerde joodse arbeiders. Dit protest werd onder meer verwoord in een pamflet geschreven door 
de joodse vakbondsleider Joseph Finn uit naam van elf joodse (secties van) bonden. Dit pamflet, A Voice 
from the Aliens, was een scherpe aanklacht tegen de voorstellen voor immigratiebeperking. Wat opviel 
aan het pamflet was de eenheid die ineens onder de joodse vakbonden bestond, die onder normale 
omstandigheden maar moeilijk tot stand was te brengen, maar ook de vanzelfsprekendheid waarmee de 
joodse bonden de Engelse vakbonden aanspraken op hun verantwoordelijkheid. In plaats van in hun 
schulp te kruipen protesteerden de joodse vakbonden en bloc tegen de Engelse vakbeweging, die ze erop 
wezen dat samenwerking en organisatie de enige oplossing van het probleem was. 

In Parijs, waar de afstand tussen de joodse vakbondsleiders en de leiders van de algemene vakbonden 
minder groot was, speelden intermediairs een minder grote rol, hoewel veel van de 
samenwerkingsverbanden tussen de joodse secties en de CGT toch wel op het conto van Lozovski 
geschreven moeten worden. Ook in Parijs kwam vanuit het gezamenlijke verweer van de joodse secties 
tegen de antisemitische aanvallen vanuit de Franse vakbeweging meer samenwerking tot stand. Er 
bestond in 1911 een groot aantal joodse secties van bonden die al lange tijd overwogen om samen te 
gaan werken maar daar maar niet toe kwamen, tot dat de Franse vakbondsbestuurder Pataud 
antisemitische uitlatingen deed tijdens een openbare bijeenkomst. Dit incident vormde de directe 
aanleiding voor de oprichting van het IB dat alle joodse secties en de joodse pettenmakersbond verenigde 
en een schakel vormde tussen deze organisaties en de CGT. 

Omdat in Amsterdam de samenwerking tussen de algemene bonden en HV en Betsalel vrij soepel 
verliep en vooroordelen en antisemitisme geen al te grote rol speelden, was de rol van intermediairs op 
dit terrein niet zo groot. Omdat de algemene bond, de ANDB, vrij eenvoudig tot stand kwam en de 
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joodse en niet-joodse diamantbewerkers vrij snel onder een paraplu georganiseerd waren, kwam het op 
de intermediairs van de algemene bond (Henri Polak, Jan van Zutphen) aan om de problemen tussen 
beide groepen op te lossen. 

Balans 

Bij de samenwerking tussen de joodse bonden en de algemene bonden speelden ook de leiders van de 
joodse bonden een belangrijke rol. Zij moesten de afwijkende politieke cultuur en tactiek van de joodse 
arbeiders zien aan te passen aan die van de algemene beweging. Verder waren ook van joodse 
vakbondszijde intermediairs nodig die de kloof tussen de twee werelden konden overbruggen. In zijn 
algemeenheid gold: hoe groter de kloof, hoe belangrijker de intermediairs, vooral in Londen was hun 
rol daarom belangrijk. Daarnaast werd de samenwerking gestimuleerd als de joodse leiders in reactie op 
vooroordelen en antisemitische aanvallen vanuit de algemene vakbeweging de joodse bonden niet in hun 
schulp lieten kruipen, maar opriepen tot eenheid onder de joodse bonden om gezamenlijk de algemene 
vakbeweging tot fatsoenlijk gedrag en samenwerking te manen. 

Factoren van buitenaf 

Uiteraard ontwikkelde de verhouding tussen de joodse bonden en de algemene vakbeweging zich niet 
in een vacuüm. Invloeden van buitenaf, zoals de economische ontwikkelingen (in het bijzonder in de 
vakken waarin joodse en niet-joodse arbeiders werkten); wetten en politiek-maatschappelijke 
ontwikkelingen oefenden allemaal hun invloed uit op de verhouding tussen de joodse arbeiders en de 
algemene vakbeweging. 

Economische ontwikkelingen 

Economische ontwikkelingen hadden van alle externe factoren de meeste invloed op de samenwerking 
tussen joodse en algemene bonden. Vooroordelen en problemen tussen beide groepen bestonden er 
altijd in meerdere of mindere mate, maar kwamen vooral aan de oppervlakte als sprake was van 
economische neergang in het algemeen of in een bepaald vak in het bijzonder. De problemen in de 
Londense schoenenindustrie, in het bijzonder in de periode 1892-1895, zijn daarvan het duidelijkste 
voorbeeld, maar ook voor bonden in de andere vakken gold dit mechanisme. Wanneer er weinig werk 
te verdelen was nam de concurrentie toe en kwamen de altijd bestaande vooroordelen boven drijven. 

In periodes van bloei viel er wel wat te verdelen en was het goed voor de arbeiders binnen de hele 
sector om zich als een gesloten front aan de werkgevers te presenteren om een zo hoog mogelijke prijs 
voor hun arbeid te krijgen. Vooroordelen over en weer schoven op zulk soort momenten naar de 
achtergrond. 

Wetten 

Ook wetten konden samenwerking meer opportuun maken. De Engelse TaffVale judgement van 1901, 
die bonden aansprakelijk stelde voor schade die bedrijven konden oplopen bij stakingen, dreef de joodse 
bonden in de richting van de algemene bonden omdat die immers groter en machtiger waren en meer 
geld in kas hadden, zodat ze meer risico konden lopen. Nog veel meer heeft de Trades Board Act van 
1909 de samenwerking bevorderd. Binnen de trade board moest een minimumloon vastgesteld worden, 

- 3 5 8 -



dat voor de hele sector gold. Dit verminderde op zichzelf al de concurrentie en bevorderde daarmee de 
samenwerking. Verder moest een trade board vertegenwoordigers van zowel werkgevers als werknemers 
bevatten uit alle onderdelen van de sector. De vertegenwoordigers van de werknemers waren doorgaans 
afgevaardlgden van bonden. Arbeiders (ook joodse) raakten zo meer gestimuleerd om lid te zijn van een 
bond (dan waren ze immers vertegenwoordigd), en bovendien begon nu binnen de joodse bonden meer 
dan ooit de discussie op gang te komen of het niet tijd werd zich aan te sluiten bij een grotere, algemene 
bond om zo meer macht te hebben binnen de trade board. 

In Parijs had de wet van 1884 onafhankelijk joodse bonden al min of meer onmogelijk gemaakt. De 
wet van 1901, die bepaalde dat de overheid het recht had om verenigingen die voornamelijk uit 
vreemdelingen bestonden te ontbinden als zij activiteiten ontplooiden die de marktverhoudingen 
verstoorden of de binnen- of buitenlandse veiligheid van de staat in gevaar brachten, noopten de Bourses 
du Travail en de CGT ertoe na te denken over de vraag hoe arbeiders uit het buitenland dan het beste 
georganiseerd konden worden. De legale vakbonden waren immers door het pas in 1884 opgeheven 
verbod nog klein en in oprichting. Bovendien wierf de Franse regering (met het oog op het demografisch 
tekort) bewust buitenlandse arbeiders. Deze nieuwkomers konden een mooie aanvulling vormen op het 
ledental van de jonge Franse bonden, bovendien kon oneerlijke concurrentie door deze arbeiders door 
middel van vroege organisatie vermeden worden. Omdat de arbeiders uit het buitenland niet zelf een 
bond mochten oprichten bleef er voor de algemene bonden geen andere oplossing over dan zelf deze 
arbeiders te organiseren. Het idee van de buitenlandse secties werd zo geboren en de oplossing voor het 
organisatieprobleem was er eigenlijk al voordat de grote stroom joodse immigranten naar Parijs kwam. 

Politiek-maatscbappelijke ontwikkelingen 

Onder invloed van politiek-maatschappelijke ontwikkelingen als de Dreyfus-affaire en de Boerenoorlog 
kon tijdelijk het antisemitisme en de vooroordelen doen toenemen, ook binnen de arbeidersbeweging. 
Meer structurele veranderingen in de verhouding tussen joodse en niet joodse arbeiders konden tot stand 
komen door de verdergaande assimilatie van joodse arbeiders. Ingrijpen van de leiding van de 
(autochtone) joodse gemeenschap kon deze assimilatie sterk bevorderen. Vooral het onderwijs aan joodse 
kinderen, dat in alle drie de steden zeer sterk in het teken stond van assimilatie, bevorderde de integratie 
van de volgende generatie joodse arbeiders. Ook het feit dat in Londen en Parijs de kinderen van 
immigranten die in een van beide steden geboren waren, automatisch de Engelse danwei Franse 
nationaliteit hadden, hielp de integratie. De twee belangrijkste eigenschappen van de joodse arbeiders 
die een struikelblok bij de samenwerking vormden, namelijk de taal en de juridische positie, werden zo 
'vanzelf opgelost. 

Samenwerking in de politieke arbeidersbeweging 

Ondanks het feit dat de joodse politieke clubs aansluiting bij of in elk geval samenwerking met de 
algemene beweging als belangrijkste doel hadden, kwam deze samenwerking niet altijd soepel tot stand. 
Als die samenwerking wel tot stand kwam, verliep deze meestal volgens een bepaald patroon. Ze begon 
à titre personnel: een lid van een joodse politieke organisatie werd lid van een algemene organisatie en 
vroeg daar aandacht voor 'zijn' club. Eenlingen uit de algemene beweging traden vervolgens op als 
spreker tijdens bijeenkomsten van de joodse beweging, ze zorgden ervoor dat over de joodse 
arbeidersorganisaties geschreven werd in het blad van de algemene beweging en ze gaven morele en 
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financiële steun bij acties. Deze samenwerking kon uitgroeien tot een meer geïnstitutionaliseerde 
samenwerking, of zelfs tot het opgaan van de joodse club in de algemene organisatie. 

In Amsterdam waren aanvankelijk maar zeer weinig joodse arbeiders betrokken bij de politieke tak 
van de arbeidersbeweging. De meeste joodse arbeiders hadden tot 1897 geen stemrecht, en als ze dat wel 
hadden brachten ze hun stem uit op de liberalen. Sommigen werden lid van radicaal liberale 
kiesverenigingen, de meesten waren (als ze al ergens lid van werden) alleen lid van HV. Deze radicaal 
liberaal getinte vereniging wilde zich eigenlijk niet met politiek bezighouden, maar toch is zij wel van 
grote invloed geweest op de standpuntbepaling van de joodse arbeiders ten aanzien van politieke kwesties 
als het kiesrecht. Van de SDB werd aanvankelijk slechts een handjevol joodse arbeiders lid. De contacten 
tussen de bond en de joodse arbeiders waren niet erg goed. Door middel van de specifiek joodse sociaal
democratische propagandaclub Het Centrum, die in 1890 door Reens en Speelman werd opgericht, 
raakten joodse arbeiders meer betrokken bij de sociaal-democratische beweging. Het contact tussen de 
joodse arbeiders en de (in 1894 van de SDB afgesplitste) SDAP kwam soepel tot stand en werd na 
verloop van tijd zeer innig. 

In Londen waren de politiek actieve joodse arbeiders te vinden in de kringen rondom kranten als Der 
Poylisher Yidel en Der Arbeyter Fraynd. Vooral in de Berner Street Club, het clubhuis van de joodse 
socialisten waar lezingen en discussieavonden georganiseerd werden en waar ook vertegenwoordigers van 
de Socialist League (SL) te vinden waren, kwamen joodse arbeiders in contact met leden van de algemene 
socialistische organisaties. De meest innige contacten bestonden tussen de joodse socialisten en de SL, 
tot deze ten onder ging aan onderlinge twisten. Tussen de Social Democratie Federation (SDF) en de 
joodse arbeiders bestonden aanvankelijk minder contacten, tot daarin aan het begin van de twintigste 
een verandering kwam en een East End Jewish Branch van de SDF werd opgezet die Di Naye Tsayt ging 
uitgeven. 

In Parijs was de joodse politieke beweging bijzonder klein. Het aantal joodse arbeiders in deze stad 
was naar verhouding beperkt, en de arbeiders die er waren sloten zich sneller aan bij de syndicalistische 
CGT dan bij een politieke beweging. Tekenend voor de situatie in Parijs is het feit dat er tot 1911 geen 
blad voor joodse arbeiders in het Jiddisch werd uitgegeven. De joodse socialisten en vooral anarchisten 
lazen de Londense Der Arbeyter Fraynd. Toen in 1911 een Jiddisch arbeidersblad uitkwam was dat Der 
Idisher Arbeyter, het blad van de joodse CGT secties, een vakbondsblad en geen politiek blad. De 
samenwerking tussen de kleine joodse socialistische- en anarchistische kringen enerzijds en de Franse 
arbeidersbeweging anderzijds, is in de periode tot 1914 de fase van de contacten op persoonlijke basis 
eigenlijk niet voorbij gekomen. 

Een aantal factoren heeft deze contacten tussen de joodse en de algemene politieke beweging 
beïnvloed. Sommigen daarvan speelden ook een rol bij de samenwerking in de vakbeweging, anderen 

niet. 

Taal, politieke cultuur, juridische positie 

Net als bij de samenwerking in de vakbeweging was de taalbarrière in Londen en Parijs een belangrijke 
remmende factor bij de samenwerking tussen de joodse en de algemene politieke tak van de 
arbeidersbeweging. Niet voor niets ging de Jewish East End branch van de SDF in 1907 Di Naye Tsayt, 
een Jiddisch-talig partijblad uitgeven. 

Op zijn minst van even grote invloed op de samenwerking was de politieke traditie van de joodse 
arbeiders. De uit Oost-Europa geïmporteerde revolutionaire tradities maakten dat de joodse arbeiders 
in Londen en Parijs zich meer aangetrokken voelden tot organisaties die door middel van directe acties -
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zoals werkstakingen - iets aan de maatschappij wilden veranderen, dan tot organisaties die via de 
parlementaire weg veranderingen nastreefden. In de praktijk kwam het erop neer dat veel van deze 
joodse arbeiders zich liever aansloten bij de (internationale) anarchistische scene (die vooral in Londen 
enige jaren sterk leefde) of bij de syndicalistische vakbeweging (die in Parijs sterk ontwikkeld was) dan 
bij de lokale socialistische beweging. Pas toen aan het begin van de twintigste eeuw joodse immigranten 
met een Bundistische (joods sociaal-democratische) achtergrond naar beide steden kwamen, werd de 
belangstelling voor het kiesrecht en het parlementaire socialisme onder joodse arbeiders gewekt. Vooral 
in Londen kwam hierdoor een meer geïnstitutionaliseerde samenwerking tussen de joodse arbeiders en 
de politieke tak van de algemene arbeidersbeweging tot stand. In de Engelse hoofdstad richttem de 
Bundisten zich vooral op de situatie ter plaatse, terwijl de Bundisten in Parijs georiënteerd waren op 
Oost-Europa. In Londen gingen de Bundisten samenwerken met de SDF, op dat moment verreweg de 
grootste socialistische partij in die stad. In Amsterdam moesten de meeste joodse arbeiders weinig 
hebben van de anti-orangistische, anti-gezags en anti-godsdienstige houding van de SDB. Van de op alle 
vlakken meer gematigde SDAP werden joodse arbeiders wel enthousiaste aanhangers. 

De juridische positie van de joodse arbeiders speelde bij het al dan niet totstandkomen van 
samenwerking met een algemeen politieke arbeidersorganisatie een cruciale rol. De meeste joodse 
arbeiders in Londen en Parijs waren niet-genaturaliseerde vreemdelingen, die geen stemrecht hadden 
en daarom voor de algemene parlementaire socialisten geen interessante doelgroep waren. Van hun kant 
toonden de joodse immigranten - onder meer omdat ze geen stemrecht hadden - ook weinig 
belangstelling voor de parlementaire politiek van het gastland. Zowel in Londen als in Parijs heeft dit 
mechanisme een rol gespeeld bij de aanvankelijk moeizame aansluiting van joodse arbeiders en hun clubs 
bij de algemene socialistische arbeiderspartijen. In Amsterdam hadden joodse arbeiders net zoveel 'kans' 
op stemrecht als andere arbeiders. Toen in 1897 een kiesrechtuitbreiding plaatsvond, kreeg een 
behoorlijk aantal joodse (diamant)arbeiders op basis van hun inkomen kiesrecht. Daarmee was de weg 
geplaveid voor aansluiting bij de sociaal-democratische, op parlementaire vertegenwoordiging gerichte 
SDAP. 

Religie en groepscultuur 

Anders dan bij de vakbeweging het geval was, vormde de religieuze achtergrond van de joodse arbeiders 
in geen van de drie steden aanleiding voor de oprichting van een aparte politieke organisatie op 
religieuze basis. Dat dit ook in Amsterdam niet gebeurde, terwijl Nederland toch een rijke traditie kende 
van politieke partijen georganiseerd op basis van religieuze overtuiging, kan verklaard worden uit een 
aantal factoren. Ten eerste was het aantal joden daarvoor landelijk te klein. In Amsterdam zou hun 
aantal groot genoeg zijn geweest voor - bijvoorbeeld - een joodse partij op gemeenteraadsniveau, maar 
daarvoor was de joodse gemeenschap onderling sociaal te sterk verdeeld. Verder meende het merendeel 
van de leden van de joodse gemeenschap dat er geen specifiek joodse politieke eisen bestonden, en dat 
een specifiek joodse partij ook nergens voor nodig was. Deze zou bovendien teveel de aandacht op het 
jood-zijn van de leiders en de leden richten. Mede om deze redenen hadden de voormannen van de 
joodse gemeenschap in de schoolstrijd (die voor andere gezindten de aanleiding vormde voor het vormen 
van politieke partijen) een zeer minimale rol gespeeld. Niet voor niets schreef het Nieuw Israëlitisch 
Weekblad 'De synagoge staat buiten de stembus'. Tenslotte waren de Amsterdamse joden (zowel de 
'gewone' leden van de gemeenschap, als de bestuurders van de joodse gemeente) over het algemeen niet 
religieus genoeg meer om op basis van religie een politieke organisatie op te richten. 
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De aparte joodse sociaal-democratische propaganda club Het Centrum en de joodse 
arbeidersvereniging HV wilden met religie niets van doen hebben. De eerste liet zich zelfs fel anti-
clericaal en anti-religieus uit. Het bestaan van deze clubs had alles te maken met de specifieke sociaal-
economische situatie van de joodse arbeiders en met het groepsgevoel dat ook zonder religieuze 
component een duidelijk bindende factor was. Beide organisaties waren grote voorstanders van de 
integratie van de joodse arbeiders in de algemene beweging en beide hebben daartoe zeker bijgedragen. 

Ook in Londen en Parijs waren de politieke organisaties van joodse arbeiders vooral anti-religieus. 
Wel maakten deze organisaties in alle drie de steden dankbaar gebruik van het referentiekader dat de 
religieuze traditie bood. In de publicaties van de joodse socialistische organisaties zijn meer dan eens 
verwijzingen te vinden naar de uittocht uit Egypte: het 'andere' moment in de joodse geschiedenis 
waarop joden het heft in eigen handen namen om zich te bevrijden uit de slavernij. 

De groepscultuur van de joodse arbeiders, die onder meer was opgebouwd uit tradities en 
gewoonten, een gedeeld verleden en het gevoel tot dezelfde groep te behoren, werd versterkt doordat de 
meeste joodse arbeiders bij elkaar woonden in een wijk, het liefst voor elkaar werkten en hun vrije tijd 
in 'eigen' kring doorbrachten. Deze groepscultuur heeft aanvankelijk de vorming van aparte joodse 
politieke organisaties bevorderd, al zouden de leiders van de organisaties in kwestie dit 
hoogstwaarschijnlijk ontkend hebben, uiteindelijk stond deze groepscultuur samenwerking niet in de 
w es-

De joodse groepscultuur bepaalde wel voor een deel hoe er propaganda (voor de socialistische 
beweging) gevoerd werd. Om joodse arbeiders zo veel mogelijk aan te spreken, werd in de propaganda 
vaak aangesloten bij het gemeenschappelijke referentiekader van de potentiële aanhangers. Hierboven 
werd al gemeld hoe thema's uit het Oude Testament als de uittocht uit Egypte werden aangegrepen om 
propaganda te maken voor het socialisme. Ook Mozes als sociale wetgever was een geliefd thema. Naast 
dit religieuze aspect van het gemeenschappelijk referentiekader, werden ook vaak de specifieke 
kenmerken van joden als groep aangehaald die hen extra 'geschikt' zouden maken voor het socialisme. 
Het rechtvaardigheidsgevoel, het 'natuurlijke' internationalisme (joden hadden immers geen eigen land) 
en het doorzettings- en uithoudingsvermogen in perioden van vervolging werden meer dan eens 
aangevoerd om joodse arbeiders aan te sporen zich aan te sluiten bij de socialistische beweging. Ook 
werd - als het zo uitkwam - met graagte op de gemeenschappelijke afstamming gewezen: in alle drie de 
steden merkten joodse socialisten meer dan eens op dat mannen als Marx en Lassalle uit joodse kring 
voortkwamen. 

Dat binnen de joodse politieke clubs veel aandacht werd besteed aan het vergaren van kennis en het 
opdoen van ontwikkeling, zou als een 'typisch joods' onderdeel van de groepscultuur gezien kunnen 
worden. Deze specifieke 'Bildung' en propaganda was expliciet niet bedoeld om de joodse arbeiders af 
te schermen van de rest, maar om hen aansluiting te laten doen vinden met de algemene beweging. Of 
het nu om de propaganda van de Amsterdamse club Het Centrum ging, of om de Parijse Yidishe Arbayter 
Farayn of om de Londense Hebrew Socialist Union en zijn opvolgers: steeds was de specifiek 'joodse' 
aanpak er op gericht joodse arbeiders bij de algemene beweging te betrekken. Wellicht is het Bildung
element daarom niet zo zeer een kenmerk van joodse organisaties, maar van organisaties die een brug 
willen slaan naar een wereld waar de leden nog niet zo heel veel van wisten, in dit geval de politieke tak 
van de algemene arbeidersbeweging. 

Het joodse nationalisme tenslotte werd in geen van de drie steden de basis voor een 
arbeidersorganisatie met enige aanhang. Het zionisme was in deze periode meer een beweging van de 
gegoede burgerij. 
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Balans 

De verschillen in de maatschappelijke positie van de joodse arbeiders innamen in de drie steden bepaalde 
voor een groot deel het verschil in tempo van de integratie van hun politieke organisaties in de algemene 
politieke beweging. De taal en juridische positie waren daarbij - net als in de vakbeweging - van 
doorslaggevende betekenis. Religie speelde bij de vorming van aparte politieke organisaties in geen van 
de drie steden een rol. De joodse groepscultuur bevorderde in alle drie de steden aanvankelijk wel de 
vorming van aparte organisaties, maar deze stond gezamenlijke organisatie niet in de weg. De politieke 
cultuur van de joodse arbeiders hinderde zowel in Amsterdam, als in Londen en Parijs aansluiting 
aanvankelijk wel. 

Kenmerken van algemene politieke arbeidersorganisaties 

De joodse politieke organisaties die in dit boek zijn besproken, zagen zichzelf als 'intermediairs', ze 
wilden de joodse arbeiders overbrengen naar de algemene beweging, want alleen dat zou hun integratie 
bevorderen en een eind maken aan alle problemen. In de praktijk kon een aantal kenmerken van de 
algemene politieke arbeidersorganisaties het al dan niet slagen van deze toenadering beïnvloedden. De 
belangrijkste daarvan is het bestaan van antisemitisme binnen de organisaties. Wanneer dat een 
hardnekkig onderdeel vormde van het gedachtengoed van leiders en of leden van de organisatie kon de 
toenadering ernstig belemmerd worden. 

Houding ten aanzien van antisemitisme en vooroordelen 

Zowel in Londen, als in Parijs en Amsterdam waren er binnen het spraakmakende deel van de 
socialistische beweging mensen die openlijk hun antisemitische opvattingen ventileerden. Dit hinderde 
de toenadering tussen de socialistische beweging en de joodse arbeiders. 

In Londen was het onder meer Hyndman, de voorman van de SDF, die zich meer dan eens 
antisemitisch uitliet. Sinds 1894 had de partij geprobeerd joodse immigranten bij de lokale East End 
afdelingen te betrekken, maar dit lukte niet erg. Toen Hyndman de Boerenoorlog begon te omschrijven 
als het gevolg van een joods complot, ging een groot deel van het beetje goodwill dat de SDF onder de 
joodse arbeiders in het East End had gekweekt weer verloren, zo blijkt uit de uitslagen van de School 
Board verkiezingen uit 1900. (School Board verkiezingen waren de enige verkiezingen waar de niet-
genaturaliseerde joodse arbeiders aan deel mochten nemen). Bij deze verkiezingen kreeg de SDF 
kandidaat in het East End 2000 stemmen minder dan normaal. Een aantal SDF-bestuurders die felle 
tegenstanders waren van Hyndman's optreden beschouwden dit als een direct gevolg van zijn 
antisemitische uitlatingen. Pas na zijn openlijke excuses op het partijcongres van 1900 verbeterde de 
verhouding enigszins. 

Hyndman bediende zich in zijn antisemitische uitlatingen graag van het stereotype van 'de 
kapitalistische, rijke jood'. Joodse arbeiders waren volgens hem, net als alle andere arbeiders, het 
slachtoffer van het kapitalistische systeem. De meeste joodse arbeiders ontging dit 'subtiele' onderscheid. 
Hyndman's ontboezemingen bleven voor hen afschrikwekkend. Ook al was de SDF als partij tegen de 
anti-alien wetsvoorstellen van de TUC en ook al steunden SDF'ers de strijd van de joodse arbeiders 
tegen de anti-alien stemmingmakerij, zolang de voorzitter van de partij antisemitische uitlatingen deed 
bleef de samenwerking beperkt tot de individuele acties van mensen als Herbert Burrows, James 
MacDonald, Joseph Finn en Lewis Lyons. 
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In Parijs weigerden de Franse socialisten (die een lange antisemitische traditie kenden) zich uit te 
laten over de Dreyfus-affaire. Niet alleen omdat Dreyfus een bourgeois legerkapitein was, maar ook 
omdat de anti-kapitalistische tendensen binnen het antisemitisme de socialistische beweging geen 
windeieren schenen te leggen. Deze houding zorgde ervoor dat er tot 1899 nauwelijks contact was tussen 
de - zeer kleine - joodse organisaties en de - intern zeer verdeelde - Franse socialistische beweging. Ook 
al richtte het antisemitisme dat tijdens de affaire 'heerste', zich vooral tegen invloedrijke joden en niet 
zozeer tegen de joodse immigranten-arbeiders, toch voelden deze zich aangevallen. 

In Amsterdam was binnen de SDB, en vooral binnen de redactie van het blad Recht voor Allen toen 
Croll en Von Barnekow hier in de jaren 1889-1891 deel van uitmaakten, antisemitisme niet iets waar 
men zich voor schaamde. Joodse arbeiders waren mede daardoor nauwelijks te bewegen zich bij de SDB 
aan te sluiten. Dit veranderde enigszins toen Croll en Von Barnekow de redactie verlieten, maar nog in 
november 1892 schreef Henri Polak aan Ferdinand Domela Nieuwenhuis dat er antisemitisme heerste 
in de SDB. 

Binnen het SDAP-bestuur werden - voor zover is na te gaan - zelden openlijk antisemitische 
uitlatingen gedaan. Wel was er angst voor antisemitisme en vooroordelen onder potentiële kiezers. 
Tijdens de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen van 1901 waren de lokale partijbesturen noch in 
het overwegend joodse kiesdisctrict III, noch in het overwegend niet-joodse kiesdistrict IX, aanvankelijk 
bereid om joodse partijleden bij niet-joden langs de deuren sturen om potentiële kiezers over te halen 
zich als kiezer te laten registreren en hun stem op de SDAP uit te brengen. In III werd na rijp beraad 
besloten om joden bij joden langs de deur te laten gaan en niet-joden bij niet-joden, ook al meende een 
bestuurder dat het probleem ondervangen kon worden door een jood en een niet-jood samen 
huisbezoeken af te laten leggen. In district IX weigerden de bestuurders in 1902 categorisch alle hulp 
van joodse SDAP-Ieden bij huis-aan-huis acties, omdat dit de bewoners van het overwegend niet-joodse 
kiesdistrict zou afschrikken. In 1905 herhaalde deze kwestie zich. SDAP-afdeling III voorzitter David 
Wijnkoop uitte zijn verontwaardiging over deze gang van zaken en stelde deze kwestie langdurig aan de 
orde tijdens een vergadering. De bestuurders in IX ontkenden achteraf dat ze de joodse hulp geweigerd 
hadden, maar niemand uit kiesdistrict III bood nog in IX zijn of haar hulp aan. 

Antisemitisme bestond ook binnen de SDAP gelederen, maar was geen algemeen geaccepteerd 
verschijnsel. Het werd gesignaleerd, er werd tegen geprotesteerd, maar als het ging om een keus tussen 
het partijbelang (namelijk een verkiezingsoverwinning) en het belang van een groep joodse leden (die 
zich aangevallen voelden door de afwijzing), dan woog het eerste toch zwaarder. Blijkbaar werd dat door 
de joodse leden geaccepteerd, want de grote joodse aanhang voor de SDAP bleef bestaan. 

Capabel leiderschap, de rol van intermediairs 

De rol van intermediairs bij het samenbrengen van de joodse en algemene politieke organisaties was 
groot. In Amsterdam waren het mannen als Henri Polak, Jos Loopuit en Dolf de Levita die de joodse 
arbeiders de sociaal-democratische beweging in sluisden, maar ook Franc van der Goes heeft in de 
kringen van de joodse (diamant)arbeiders veel vertrouwen gewekt en aanhang gekweekt. In Londen 
kwamen Engelse voormannen als William Morris en andere vooraanstaande leden van de SL naar de 
Berner Street Club, net als Herbert Burrows van de SDF. Zij maakten contact met leden van de joodse 
organisaties en zetten zich in voor de joodse arbeiders. De connecties tussen de SDF en de joodse 
arbeiders liepen vooral via vakbondsmensen die ook in de SDF actief waren, zoals Herbert Burrows en 
James MacDonald. Hierin lijkt Londen sterk op Amsterdam: Polak, Loopuit en De Levita waren 
immers in eerste instantie als vakbondsmensen populair onder de joodse arbeiders. Het daadwerkelijke 
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contact tussen de SDF en de joodse arbeiders kwam vaak tot stand bij acties. Dat konden acties tegen 
de anti-alien stemmingmakerij zijn, maar ook stakingen en andere vakbondsacties. 

In Parijs was er tot 1899 (het jaar waarin de meeste Franse socialistische bewegingen eindelijk een 
standpunt gingen innemen in de Dreyfus-affaire) nauwelijks contact tussen de joodse en de Franse 
socialisten. Daarna kwamen wel persoonlijke contacten tussen leden van de algemene en de joodse 
politieke organisaties tot stand, maar er zijn maar weinig namen van Franse socialisten die in de 
contacten steeds weer opdoken. 'Vaste' intermediairs van algemene zijde waren eigenlijk alleen Bernard 
Lazare, die bij zijn acties echter geen politieke organisatie vertegenwoordigde, en na 1905 Jean Longuet 
van de SFIO. 

Ideologie en tactiek 

Of het contact tussen de joodse arbeiders (en hun politieke organisaties) en de algemene politieke 
arbeidersorganisaties goed of minder goed verliep, hing af van de mate waarin hun ideologieën en 
daaraan gekoppelde tactieken bij elkaar pasten. 
In Amsterdam had de SDB weinig aanhang van joodse arbeiders omdat naast de antisemitische 

tendensen ook de anti-orangistische, de anti-gezags en ook de anti-religieuze houding van de partij de 
meeste joodse arbeiders niet aanstond. Toen in 1894 de op alle vlakken meer gematigde SDAP werd 
opgericht, die voor parlementaire vertegenwoordiging was, kreeg deze partij meer joodse aanhang, vooral 
toen in 1897 een groot aantal joodse arbeiders kiesrecht kreeg. 

Dat in Londen vooral tussen de SL en de joodse arbeiders goed contact bestond, moet voor een deel 
verklaard worden uit het anti-parlementaire karakter van de SL, zeker na 1890. Een deel van de joodse 
arbeiders was - onder meer door hun revolutionaire traditie - voorstanders van directe actie. Tussen de 
orthodox marxistische SDF en de joodse arbeiders bestond aanvankelijk minder contact, maar toen de 
SDF de buitenparlementaire acties van joodse arbeiders ging steunen, kwam dit contact (vooral à titre 
personnel) wel tot stand. Met de uiterst gematigde Fabians onderhielden de joodse arbeiders geen 
banden. 

In Parijs was het voornamelijk de syndicalistische CGT die samenwerkte met de joodse arbeiders, 
omdat de ideologie en tactiek van deze vakfederatie goed bij hun traditie en omstandigheden paste. Er 
waren contacten tussen de (uiterst kleine) politieke Fédération Socialiste Révolutionnaire en de joodse PSR 
aanhangers, maar die gingen niet veel verder dan dat een voorman van de FSR de joodse PSR-leden 
vertegenwoordigde op een gezamenlijk congres van de Franse socialisten. Het contact tussen de joodse 
politieke organisaties en de Franse socialisten bleef beperkt tot de optredens van Franse socialisten op 
bijeenkomsten van joodse arbeiders. Dit bleef zo, ook toen in 1905 de SFIO werd opgericht die qua 
ideologie en tactiek (revolutie en klassestrijd) toch aardig aansloot bij die van de joodse arbeiders. 

Structuur en omvang 

De structuur van de politieke organisaties vormde een belangrijke factor bij de integratie van joodse 
arbeiders in de algemene politieke arbeidersbeweging. We zien in Londen en Amsterdam joodse 
arbeiders integreren in de lokale (buurt-) afdelingen van respectievelijk de SDF (East End Jewish branch) 
en de SDAP (Kiesdistrict III) om zo hun intrede te doen in de gemeenteraad. Gezamenlijke organisatie 
begon hier dus in de eigen omgeving van de joodse arbeiders en de gemeenteraad was de meest logische, 
want meest nabije bestuurlijke arena om politieke ervaringen op te doen. Dat de Franse socialisten pas 
in 1905 een eenheid vormden en toen bij lange na nog geen lokaal ingerichte bestuursstructuur hadden, 
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bevorderde de samenwerking op politiek terrein niet. Bovendien had de Parijse gemeenteraad 
verhoudingsgewijs weinig invloed omdat de twee door de regering aangestelde Prefecten alle belangrijke 
beslissingen in de raad moesten goedkeuren. Vertegenwoordiging in die raad was dus niet de meest 
aantrekkelijke optie voor een groep arbeiders die zo snel mogelijk iets aan hun situatie wilden 
veranderen. De acties van de syndicalistische vakfederatie schenen veel meer de aangewezen weg. 

De beperkte omvang van de socialistische organisaties in de drie steden heeft in alle drie de gevallen 
samenwerking bevorderd: het waren meest beginnende partijen die naarstig op zoek waren naar leden 
en kiezers en daarbij geen onderscheid maakten naar achtergrond. 

Balans 

Van alle kenmerken van de algemene politieke bewegingen die een rol speelden bij het al dan niet 
totstandkomen van toenadering tot de joodse politieke clubs, was de houding van deze beweging ten 
aanzien van antisemitisme en vooroordelen de meest belangrijke. Antisemitisme kon ervoor zorgen dat 
aansluiting niet of uiterst schoorvoetend tot stand kwam, of dat deze bleef steken in de fase van 
samenwerking à titre personnel. 

Wanneer ook de ideologie en tactiek van de algemene beweging niet aansloot bij die van de joodse 
arbeiders, kwam deze toenadering extra moeizaam tot stand. Maar ideologie en tactiek alleen konden 
de samenwerking ook negatief beïnvloedden: de Engelse Fabians waren niet antisemitisch, maar hadden 
met hun ideologie de joodse arbeiders niets te bieden, dus bleef samenwerking uit. Een deel van de 
Franse socialistische organisaties hadden een ideologie en tactiek die goed paste bij die van de joodse 
arbeiders, maar door hun houding ten opzichte van het antisemitisme bleef samenwerking lange tijd uit. 

Naast het ideeëngoed speelde ook de organisatorische structuur van de algemene organisatie een rol. 
Wanneer de politieke partijen lokaal sterk georganiseerd waren in buurten waar veel joodse arbeiders 
woonden, kwam daar de toenadering het eerste tot stand. 

Kenmerken van de joodse politieke organisaties 

Uiteraard waren het niet alleen de kenmerken en activiteiten van de algemene politieke organisaties die 
de toenadering en de samenwerking bepaalden. De kenmerken van de joodse organisaties speelden 
daarbij ook een rol. 

Capabel leiderschap, houding ten aanzien van antisemitisme, rol intermediairs 

Van groot belang bij de toenadering en de samenwerking tussen de joodse en de algemene politieke 
organisaties, was de houding die de joodse leiders aannamen ten aanzien van antisemitische uitlatingen 
van de zijde van de algemene arbeidersbeweging. Lieten ze het erbij zitten of tekenden ze protest aan? 

In Parijs bracht uitgrekend het protest van joodse zijde tegen de terughoudende opstelling van de 
Franse socialisten in de Dreyfus-affaire de toenadering tussen beide groepen enigszins op gang. Het was 
Bernard Lazare die hierin verandering bracht. Uit naam van de joodse arbeiders schreef hij de Lettre 
Ouverte, een felle aanklacht tegen de Franse socialisten. Hierin wees hij onder meer op het feit dat niet 
alle joden rijk waren, dat er een groot contingent joodse arbeiders was dat door de houding van de 
Franse socialisten werd afgestoten, terwijl zij tot de potentiële aanhang van deze beweging hoorde. Deze 
brochure, in felheid en toon vergelijkbaar met die van Joseph Finn in Londen, laat zien hoe joodse 
arbeiders eensgezind een standpunt innamen tegen het antisemitisme van links. In plaats van zich in 
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eigen kring terug te trekken, spraken de joodse arbeiders in Parijs de socialisten aan op hun 
verantwoordelijkheid en maanden hen stelling te nemen in de Dreyfus-affaire. Toen dat na verloop van 
tijd daadwerkelijk gebeurde, kwam langzamerhand enige toenadering tot stand tussen de Franse en de 
joodse socialisten. 

Tegen het antisemitisme van Hyndman kwamen de joodse arbeiders in Londen niet in opstand, ze 
hielden zich liever afzijdig van de SDF voorman, waardoor aanvankelijk maar weing contact tot stand 
kwam. 

Voor intermediairs, ook van joodse zijde, was in de drie steden bij de totstandkoming van 
samenwerking een belangrijke rol weggelegd. In Amsterdam moet daarbij gedacht worden aan Reens 
en Speelman van Het Centrum, en aan Barnstein van HV. In Londen waren het William Wess (die 
zowel een rol speelde in verschillende joodse organisaties als in de SL) en Joseph Finn en Lewis Lyons 
(beiden actiefin joodse organisaties en in de SDF). In Parijs waren het vooral Charles Rappoport en Elie 
Roebanowitsj die als intermediair optraden tussen de joodse politieke kringen en de Franse. 

Net als bij de intermediairs van de algemene organisaties, waren ook de intermediairs van joodse zijde 
vaak in eerste instantie geliefd als vakbondsleider. Het feit dat in Frankrijk de CGT zich principieel 
afzijdig hield van politiek, maakte dat de joodse vakbondsleiders die actief waren in de CGT-secties zich 
nauwelijks met politiek bemoeiden. Wel traden de socialisten Charles Rappoport en Elie Roebanowitsj 
op als sprekers bij stakingsbijeenkomsten en probeerde Rappoport in een vroeg stadium het initiatief 
te nemen tot de oprichting van een joodse sectie van de kleermakersbond. 

Ideologie en tactiek 

De belangrijkste doelstelling van de joodse politieke organisaties was de joodse arbeiders politiek bewust 
te maken en ze rijp te maken voor aansluiting bij de algemene organisaties. Omdat de organisatoren van 
de joodse arbeiders er vanuit gingen dat hun leden door hun achtergestelde sociaal-economisch positie 
en door hun etnisch-religieuze achtergrond nog niet toegerust waren op deze aansluiting, werd sterk de 
nadruk gelegd op het verwerven van kennis. 'Bildung' was het motto van veel joodse politieke 
organisaties. Daarom werden overal waar organisaties opgericht werden ook bibliotheken geopend, 
lezingen gehouden en cursussen gegeven. In hun opvatting dat aansluiting bij de algemene beweging 
het belangrijkste doel was, en dat 'Bildung' het belangrijkste middel om dat te bereiken, komen alle in 
dit boek beschreven clubjes en krantjes overeen. In hun ideologische achtergrond verschilden ze echter 
van sociaal-democratisch tot anarchistisch. Elke joods clubje zocht daarom aansluiting bij dat onderdeel 
van de nationale en liefst internationale socialistische beweging dat het beste bij haar overtuiging paste. 

Balans 

Antisemitisme en vooroordelen van de zijde van de algemene beweging waren het belangrijkste 
struikelblok bij het al dan niet totstandkomen van toenadering. Van doorslaggevende betekenis was 
daarbij de reactie van de joodse politieke organisaties op dit antisemitisme. Liet de joodse politieke 
organisatie het erbij zitten dan kwam geen toenadering tot stand. Vochten ze terug, dan kon het contact 
gelegd worden. Bij deze toenadering, die vaak eerst via personen liep, speelden niet alleen intermediairs 
van algemene zijde, maar ook intermediairs van joodse zijde een grote rol. Opvallend is daarbij de rol 
van vakbondsmensen die zich ook op politiek terrein begaven. De doelstelling en tactiek van de joodse 
clubs waren allemaal gericht op toenadering, de ideologie bepaalde bij welke algemene beweging die 
aansluiting gezocht werd. 
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Factoren van buitenaf 

Politiek-maatschappelijke ontwikkelingen 

Anders dan bij de samenwerking in de vakbeweging, waarbij economische ontwikkelingen een zeer grote 
rol speelden, waren het bij de samenwerking in de politieke beweging vooral de politiek 
maatschappelijke ontwikkelingen die een rol speelden. De politiek-maatschappelijke ontwikkelingen die 
invloed hadden op de manier waarop binnen de socialistische organisaties geoordeeld werd over het 
antisemitisme waren daarvan het belangrijkst. In alle drie de steden zien we na verloop van tijd een 
omslag in de houding van de socialistische beweging ten aanzien van de joodse arbeiders. In Londen 
werden, tijdens de debatten die in de eerste jaren van de twintigste eeuw gevoerd werden over de 
wenselijkheid van een vreemdelingenwet, antisemitisme en xenofobie steeds meer gezien als instrument 
van de conservatieve partij om stemmen te trekken. Bovendien maakte het succes van de extreem-rechtse 
British Brothers League de Britse socialisten meer bewust van het gevaar van het uiten van antisemitische, 
xenofobische en extreem nationalistische opvattingen. In Parijs gold dit op het hoogtepunt van de 
Dreyfus-affaire nog veel meer. Het land was verdeeld in twee kampen: het pro-Dreyfus kamp en het 
contra-Dreyfus kamp. Ruwweg kwam dit neer op een scheiding tussen de aanhangers van links en 
rechts, en tussen de republikeinen en monarchisten. Wie links was kon eigenlijk niet meer met goed 
fatsoen openlijk antisemitisch zijn: de oprichting en het succes van de verschillende extreem rechtse, 
antisemitische groeperingen bracht immers het bestaan van de Republiek in gevaar. 

In Amsterdam, waar het antisemitisme minder wijd verspreid was dan in Londen en Parijs, en 
bovendien minder gekoppeld was aan politieke affaires, verdween een groot deel van het openlijk geuite 
antisemitisme binnen de beweging met het vertrek van een aantal 'oproerkraaiers' uit de SDB, zonder 
dat politiek-maatschappelijke ontwikkelingen daarbij een grote rol speelden. 

Naast het inzicht dat antisemitisme een stroming van rechts was, speelde in Londen en Parijs ook 
de 'ontdekking' van het bestaan van joodse arbeiders een grote rol bij de omslag in de houding van de 
algemene beweging. Als socialisten zich antisemitisch uitlieten, dan hanteerden ze daarbij graag het 
stereotype van de rijke kapitalist. Het bleek moeilijk dit beeld in stand te houden (al was het maar als 
instrument om arbeiders te mobiliseren) toen de socialistische beweging geconfronteerd werd met het 
bestaan van een groot aantal joodse arbeiders. 

Net als bij de samenwerking in de vakbeweging kwam tenslotte ook de samenwerking in de politieke 
beweging soepeler tot stand toen de (tweede generatie-)immigranten de taal van het land vlekkeloos 
leerden spreken en bovendien automatisch burgerrechten verkregen. Ook de toegenomen omgang met 
niet-joden, het beter op de hoogte raken van verhoudingen binnen de stad en een grotere betrokkenheid 
bij (lokale) politiek droegen bij tot een betere samenwerking. 

Wetten 

Vooral in Londen hebben wetten bijgedragen aan de samenwerking tussen de joodse en de algemene 
politiek arbeidersbeweging. Alleen daar waren wetten en wetsvoorstellen die specifiek de (joodse) 
immigranten dupeerden, namelijk een voorstel tot verscherping van de Aliens Act van 1905 en de 
National Insurance Act, beide uit 1911. Omdat de immigranten - waarvan een deel inmiddels al meer 
geassimileerd en geïntegreerd was - hiertegen wilden protesteren gingen ze zich meer met politiek 
bemoeien. Er werd een Aliens Defence Committee opgericht dat aanklopte bij de Labour Party om te 
protesteren tegen het wetsvoorstel om de Aliens Act te verscherpen. Ook de verontwaardiging van joodse 
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zijde tegen de discriminatie in de National Insurance Act betrok de joodse arbeiders meer bij de Engelse 
politiek. 

In Amsterdam - waar joodse arbeiders gelijkberechtigde burgers waren - waren geen wetten die 
speciaal joodse arbeiders troffen. Wel zorgde de kiesrechtuitbreiding van 1897 ervoor dat veel meer 
joodse arbeiders kiesrecht kregen en daardoor meer bij de algemene politiek en dus ook bij de algemene 
arbeidersbeweging betrokken raakten. 

In Frankrijk, en daarmee ook in Parijs, bestond nauwelijks vreemelingenwetgeving en ook met 
sociale wetgeving (die eventueel vreemdelingen zou kunnen discrimineren) was dit land veel later dan 
Engeland. 
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Conclusie 

Op zoek naar een antwoord op de vraag waarom joodse arbeiders in Amsterdam zoveel soepeler in de 
algemene arbeidersbeweging integreerden dan hun geloofsgenoten en collega's in Londen en Parijs, is 
in dit boek een aantal mogelijke verklaringen de revue gepasseerd. Verklaringsfactoren die samenhangen 
met het feit dat de joodse arbeiders in Amsterdam autochtoon waren, terwijl de joodse arbeiders in 
Londen en Parijs Oosteuropese immigranten waren, golden tot nu toe altijd als meest bepalend. Deze 
verklaringsfactoren hebben het verschil in tempo van de integratie inderdaad in sterke mate bepaald. 

Daarnaast speelde echter de arbeidsmarktpositie van de joodse arbeiders een grote rol in de drie de 
steden. Bovendien beïnvloedde een aantal eigenschappen van de algemene organisaties het succes van 
de aansluiting. Met de autochtone of immigranten-achtergrond van joodse arbeiders hadden deze 
factoren weinig van doen. Overeenkomsten tussen Amsterdam, Londen en Parijs enerzijds, en 
verschillen tussen beide 'immigrantensteden' anderzijds, zijn met behulp van deze factoren te verklaren. 
Verder hadden in de drie onderzochte steden ook externe factoren als wetten, conjuncturele 
ontwikkelingen in de economie en politieke woelingen grote invloed op het tempo van de integratie. 

Een van de meest opvallende overeenkomsten tussen de drie steden was de manier waarop joodse 
arbeiders integreerden in de algemene arbeidersbeweging. Net als in Londen en Parijs ging dat in 
Amsterdam in de meeste gevallen niet direct, maar via de 'tussenstop' van een eigen organisatie. In eerste 
instantie gaven joodse arbeiders er de voorkeur aan zich in joodse organisaties te verenigen, om zich 
vervolgens via of met deze organisatie aan te sluiten bij de algemene beweging. Ondanks de autochtone 
achtergrond van de joodse arbeiders in Amsterdam was hier, net als in Londen en Parijs, 'eene 
afzonderlijke taktiek voorhands nog noodig (...) om het Ghetto te bestormen'. Wel voltrok dit proces 
zich in Amsterdam veel sneller dan in beide andere steden. 

Ook in Amsterdam bezaten joodse arbeiders een aantal eigenschappen die kenmerkend waren voor 
een etnisch-religieuze minderheid: ze woonden bij elkaar in een wijk, hadden een beperkte 
beroepenstructuur en gaven er de voorkeur aan 'voor een joodse baas te werken'. Ze deelden een van de 
meerderheid afwijkende religie en bijbehorende tradities, en hadden een 'politieke cultuur' die afweek 
van die van hun meeste niet-joodse collega's. Tot zover lijken de joodse arbeiders in Amsterdam, Londen 
en Parijs op elkaar. Er zijn echter drie wezenlijke verschillen tussen Amsterdam enerzijds en Londen en 
Parijs anderzijds. Die verschillen hangen direct samen met de immigranten-achtergrond van de joodse 
arbeiders in Londen en Parijs en verklaren voor een fors deel het verschil in tempo van integratie. 

Om te beginnen bemoeilijkte het taalprobleem de integratie van de Oosteuropees-joodse arbeiders 
in de algemene arbeidersbeweging in Londen en Parijs. Daarnaast maakte de juridische positie van de 
joodse immigranten-arbeiders de aansluiting bij de algemene beweging soms ook moeilijk. 
Ongenaturaliseerde vreemdelingen hadden geen stemrecht. Ze hadden daardoor weinig belangstelling 
voor algemene politieke partijen die via de parlementaire weg de positie van arbeiders wilden verbeteren. 
Bij vakbondsacties droeg de rechteloze positie van joodse arbeiders in Londen en Parijs (naast het 
'geïmporteerde radicalisme') bij tot het ontstaan van een 'alles of niets houding'. Als er gestaakt werd, 
staakten joodse arbeiders door tot de allerlaatste eis was ingewilligd, ook al waren hun autochtone 
collega's allang weer aan het werk gegaan. Dit bevorderde de samenwerking niet. Bepaalde wetten die 
specifiek van toepassing waren op vreemdelingen konden overigens - als onbedoeld bijverschijnsel - de 
integratie ook bevorderen. De wetten plaatsten de vreemdelingen in een uitzonderingspositie, maar 
zorgden er daardoor juist voor dat joodse arbeiders zich aansloten bij een algemene beweging. De Franse 
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wetten van 1884 en 1901, die het vreemdelingen verbood aan het hoofd van een bond of organisatie 
te staan, stimuleerden de integratie van de joodse arbeiders in de algemene vakbeweging. De woede van 
de joodse arbeiders in Londen over de verscherping van de Aliens Act in 1911 leidde er toe dat zij zich 
juist tot de algemene politieke partijen wendden om iets aan hun positie te veranderen. Desondanks 
ondervond de integratie van de joodse arbeiders in de algemene arbeidersbeweging meer schade van de 
afwijkende juridische positie dan dat deze er door bevorderd werd. 

Het derde grote verschil tussen Amsterdam enerzijds en Londen en Parijs anderzijds waren het 
antisemitisme en de vooroordelen die in de maatschappij als geheel leefden. In Amsterdam werden 
joodse arbeiders het minst geconfronteerd met antisemitisme en vooroordelen. Dit zou verklaard kunnen 
worden uit het feit dat joodse arbeiders hier autochtoon waren, en meer geïntegreerd, maar hiermee 
moeten we voorzichtig zijn. Immers: in Parijs richtte het antisemitisme - dat vooral tijdens de 
Dreyfusaffaire aan de oppervlakte kwam - zich in de eerste plaats tegen 'rijke' en 'invloedrijke' en dus 
geïntegreerde joden, en niet tegen de joodse immigranten. Het ontbreken van virulent antisemitisme 
in Amsterdam kan ook ten dele verklaard worden uit het ontbreken van ernstige politieke woelingen. 
In Londen bestond er wel antisemitisme dat zich specifiek tegen de joodse immigranten richtte. 
Engelsen waren - in tegenstelling tot Fransen - niet aan de komst van grote groepen vreemdelingen 
gewend. Bovendien kwam een groot deel van de joodse immigranten aan in een periode waarin 
Engeland een diepe economische crisis doormaakte, in Frankrijk was dat niet het geval. Door dit alles 
hingen antisemitisme en vooroordelen in Londen direct samen met de immigranten-achtergrond van 
de joodse arbeiders en vormden een grote barrière bij de integratie van de joodse arbeiders. Uiteraard 
beïnvloedde antisemitisme zoals zich dat voordeed in de maatschappij als geheel, de snelheid waarmee 
joodse arbeiders integreerden in deze maatschappij en in de arbeidersbeweging die daar een onderdeel 
van vormde. Voor dat laatste was echter nog veel belangrijker hoe er in de arbeidersbeweging met dat 
antisemitisme werd omgegaan. 

Naast deze drie factoren, die direct met de immigranten-achtergrond van de joodse arbeiders 
samenhingen, bepaalden zoals gezegd ook andere factoren het tempo van hun integratie in de 
arbeidersbeweging. Voor de samenwerking in de vakbeweging bijvoorbeeld was de positie van joodse 
arbeiders op de arbeidsmarkt evenzeer belangrijk, en deze hoefde niet direct gekoppeld te zijn aan het 
autochtoon of immigrant zijn van de joodse arbeiders. Wanneer joodse en niet-joodse arbeiders binnen 
een vak precies dezelfde positie op de arbeidsmarkt innamen, en onder dezelfde arbeidsomstandigheden 
werkten, kwam gezamenlijke organisatie meestal zonder problemen tot stand. Dit was het geval bij de 
Amsterdamse naaisters en sigarenmakers. 

Wanneer joodse en niet-joodse arbeiders binnen een vak verschillende posities innamen op de 
arbeidsmarkt en onder andere arbeidsomstandigheden werkten, konden problemen optreden. Die 
problemen werden vergroot als joodse en niet-joodse arbeiders daarbij eikaars concurrenten waren of 
schenen te zijn. Dit was het geval bij de Amsterdamse diamantbewerkers, de Londense kleermakers en 
schoenmakers en de Parijse kleermakers en meubelmakers. 

Wanneer joodse arbeiders binnen een vak een monopoliepositie innamen of sterk domineerden, was 
de kans op een vruchtbare samenwerking daarentegen groot. Wanneer algemene bonden het hele vak 
wilden organiseren, dienden ook de joodse arbeiders mee-georganiseerd te worden. Deze vulden immers 
een heel segment van de arbeidsmarkt. Dit was het geval bij een flink deel van de Amsterdamse 
diamantbewerkers, bij de Londense mantelmakers en bij de Parijse pettenmakers. Hun integratie in, c.q. 
samenwerking met de algemene vakbeweging werd een groot succes. 

In alle drie de steden traden problemen op wanneer de scheidslijnen op de arbeidsmarkt samenvielen 
met de scheidslijnen tussen de verschillende etnisch-religieuze groepen. Economische bezwaren jegens 
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de andere groep werden dan gekoppeld aan (antisemitische) vooroordelen en, in het geval van Londen 
en Parijs, vreemdelingenhaat. Hadden joodse arbeiders een gunstige positie op de arbeidsmarkt dan 
werden deze vooroordelen terzijde geschoven om toch de vruchten van de samenwerking te plukken. 
Voor beide partijen was welbegrepen eigenbelang de belangrijkste motivatie om samen te werken. 
Wetten konden soms onbedoeld helpen om dit 'eigenbelang' te vergroten: de Taff Vale decision van 
1901 maakte het voor de kleine, armlastige joodse bonden onmogelijk om te staken, dus sloten ze zich 
aan bij een grotere, rijkere Engelse bond. Ook de Trades Board Act van 1909 bevorderde de 
samenwerking, omdat de gezamenlijk vertegenwoordigde bonden een beter minimumloon konden 
afdwingen. 

In Parijs kwam de samenwerking in de vakbeweging veel soepeler tot stand dan in Londen. Ten dele 
kan dit verklaard worden door de al genoemde wetten van 1884 en 1901 en door de anti-alienstemming 
die in Londen veel meer heerste dan in Parijs. 

Afgezien van deze factoren speelden echter ook de ideologie, de tactiek en de organisatorische 
structuur van de algemene vakbeweging een belangrijke rol bij de integratie van de joodse arbeiders 
daarin. Ook de manier waarop in deze vakbeweging werd omgegaan met antisemitisme en vooroordelen 
was van invloed. Deze set van factoren bepaalde voor een groot deel het verschil tussen Londen en Parijs 
en speelde ook in Amsterdam een belangrijke rol. 

De bond die het beste de belangen van verschillende groepen tegelijkertijd kon verdedigen, was het 
beste toegerust voor samenwerking. Bonden met een losse, federatieve structuur en een lokaal karakter 
bleken het beste in staat om deze verschillende groepen in een bond te vangen. Elke groep had zijn eigen 
sectie of vakgroep, die de belangen van zijn achterban kon verdedigen bij het centrale bestuur van de 
bond. De bestuurlijke lijnen tussen de leden van de secties en de leden van het hoofdbestuur waren kort 
bij dergelijke bonden, zowel in letterlijk als in overdrachtelijke zin. De Amsterdamse ANDB en de 
Parijse CGT-bonden voldeden aan deze eisen. Bovendien kwamen in Amsterdam en Parijs de tactiek 
en strijdcultuur van de joodse arbeiders en de algemene bond overeen. De traditionele bonden in 
Londen voldeden aan geen van deze eisen. De lokale afdelingen van de ouderwets gecentraliseerde 
bonden, die het hoofdkwartier elders in Engeland hadden, bleken niet in staat hun joodse leden bij de 
bond te houden. De fysieke en mentale afstand tussen de leden in Londen en het hoofdbestuur in de 
provincie was groot. De tactiek van de behoudende bonden paste bovendien niet bij de politieke cultuur 
en de economische situatie van de joodse arbeiders. 

In alle drie de steden gold verder dat in bonden waarvan de leiding de vooroordelen en antisemitisme 
binnen de bond niet bestreed, samenwerking werd belemmerd. Daarnaast was in alle drie de steden de 
rol van intermediairs, zowel van joodse als van algemene zijde erg belangrijk. 

Terwijl in Londen de samenwerking tussen joodse arbeiders en de algemene vakbeweging stroever 
verliep dan in Parijs, kwam in Parijs de samenwerking tussen de joodse arbeiders en de politieke 
organisaties juist niet of nauwelijks op gang. Dit brengt ons op de laatste set verklaringsfactoren, die 
opnieuw in alle drie de steden een rol speelde. 

Voor de samenwerking in de politieke beweging was de mate waarin antisemitisme en vooroordelen 
aan de oppervlakte kwamen binnen de algemene arbeiderspartijen, een factor van doorslaggevend 
belang. In de vakbeweging werd makkelijker over vooroordelen heen gestapt omdat samenwerking 
voordeel kon opleveren. Omdat dit voor samenwerking in de politieke beweging veel minder (direct) 
gold, speelden daar dit soort ideeën een nog veel grotere rol. De joodse politieke organisaties die in dit 
boek besproken zijn hadden vooral een brugfunctie. Ze wilden hun leden overbrengen naar de algemene 
arbeidersbeweging. Als (bestuurs)leden van die algemene arbeidersbeweging zich structureel 
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antisemitisch uitlieten, werd die aansluiting een stuk minder aantrekkelijk. Deze vooroordelen en dit 
antisemitisme hoefden zich niet speciaal te richten tegen joodse immigranten om de samenwerking 
tussen de joodse arbeiders en de socialisten toch te schaden, zo blijkt uit de Dreyfus-affaire. In 
Amsterdam was vooral de SDB - geheel volgens de vroeg linkse traditie - antisemitisch, met immigratie 
had dit niets te maken: de joodse arbeiders in Amsterdam waren immers geen immigranten. Wel 
schaadde dit antisemitisme de integratie van de joodse arbeiders in de SDB. In Londen was het 
aanvankelijk vooral het antisemitisme van Hyndman dat zich niet tegen joodse immigranten richtte, 
maar wel de integratie van de joodse arbeiders in de SDF hinderde. 

Net als in de vakbeweging kon ook de bestuurlijke structuur van de algemene arbeiderspartij de 
integratie mede bepalen en ook dit had niets met het immigrant- dan wel autochtoon-zijn van de joodse 
arbeiders te maken. In Londen bood de SDF op buurtniveau een lokale politieke arena, in Amsterdam 
gold voor de SDAP hetzelfde. Dit was het logische begin van integratie in de algemene politieke 
arbeiderspartij en deze arena ontbrak in Parijs. 

Uiteindelijk leidde de interactie tussen een groot aantal (ongelijksoortige) factoren en omstandigheden 
in Amsterdam, Londen en Parijs via - in sommige opzichten sterk uiteenlopende - wegen, naar een 
zelfde resultaat: joodse arbeiders die tot een etnisch-religieuze minderheid behoorden en in een 
betrekkelijk isolement leefden verwierven zich een min of meer geïntegreerde positie in de algemene 
arbeidersbeweging. 
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Bijlagen 

Factoren die de samenwerking in bonden hebben gestimuleerd of geremd 
- = geremd + = gestimuleerd +/- = geen invloed 

Amsterdam Londen Parijs 

I. Per stad: 
Positie van joodse 
arbeiders 

taal + - -

politieke cultuur - - -

juridische positie + - -

religie Betsalel -
rest +/-

orthodoxe 
schoenmakersbond -
kleermakersbond -
rest +/-

+/-

(groeps)cultuur: 
bijelkaar wonen, 
werken, andere 
gewoonten en 
gebruiken, vrije tijd 
doorbrengen in eigen 
kring 

bestaan van 
vooroordelen, 
vreemdelingenhaat en 
antisemitisme 

II. Per vak: 
Positie van joodse 
arbeiders op de 
arbeidsmarkt 

joodse en niet joodse 
arbeiders werken onder 
verschillende 
arbeidsomstandigheden 
en hebben verschillende 
eisen of juist niet 

diamant -
kleding + 
sigarenmaken + 

kleding -
schoenmaken -
meubelmaken + 

kleding -
meubelmaken -
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joodse en niet-joodse 
arbeiders zijn of 
schijnen eikaars 
concurrenten 
of juist niet 

diamant -
kleding + 
sigarenmaken + 

kleding -
schoenmaken — 
meubelmaken -

kleding -
meubelmaken -

joodse arbeiders hebben 
een monopoliepositie en 
zonder hen is een 
organisatie niet zinvol 

diamantslijpers + mantel makers + pettenmakers + 
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HI. Per bond: 
Kenmerken van de 
algemene vakbond 

ideologie en tactiek 
sluiten aan bij die van 
joodse arbeiders of 
storen in elk geval niet, 
of juist niet 

ANDB + AST-
NUBSO -
LST+T + 

CGT bonden + 

structuur (federatie of 
niet) en omvang 

ANDB + 
NISTB -
Allen Een -

AST -
NUBSO -
LST + T + 

CGT bonden + 

capabel leiderschap bij 
het samenbrengen van 
twee groepen met 
vooroordelen 
rol van intermediairs 

ANDB: Polak en Van 
Zutphen + 

AST: James 
MacDonald + 
LST + T: MacDonald 
+ 

NUBSO: Freak /Inskip 

CGT bonden + 
meubelmakerssectie: 
Toussaint -

Kenmerken van de 
joodse vakbond 

ideologie en tactiek 
passen bij die van 
algemene vakbeweging 

Betsalel + 
HV + 

i/h algemeen -
olv Yanovski -
olv Rocker + 

bontwerkers -

capabel leiderschap bij 
het samenbrengen van 
de twee groepen 
houding t.a.v. 
antisemitisme 
rol van intermediairs 

HV: Barnstein + Rocker + 
Wess + 
Finn + 

Lozovski + 
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IV. Per staat: 
Factoren van buitenaf 

economische bloei diamant 1894 + depralg. 1892-1895- structurele 
ontwikkelingen in het depr. diamant 1901 - structurele achteruitgang 
algemeen of in het vak kleding +/- achteruitgang meubelmaken -
waarin zowel joden als sigaren +/- schoenmaken - voor het overige: 
niet-joden werken structurele bloei na 

1895 + 

wetten e.a. overheidsin +/- Taff Vale Judgement Wet van 1884 + 
grijpen 1901 + 

Trades Board Act 1909 
+ 

Wet van 1901 + 

Politiek +/- Komst van meer joodse Komst van immigranten 
maatschappelijke immigranten ten tijde uit andere etnische 
ontwikkelingen die van ec. depressie 1892- groepen, joden vallen 
kunnen leiden tot 9 5 - minder op + 

toe of afname van Dreyfusaffaire, 
vooroordelen tav joodse Boerenoorlog aanvankelijk 1894-
arbeiders 1899-1902- 1899-

N a l 8 9 9 + 
(antisemitisme is van 
rechts, er bestaan ook 

assimilatie en integratie joodse arbeiders) 
die de positie van joodse van joodse arbeiders ++ assimilatie en integratie 
arbeiders verbeteren van joodse arbeiders ++ assimilatie en integratie 

van joodse arbeiders ++ 
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Factoren die de samenwerking in politieke organisaties hebben gestimuleerd of geremd 
- = geremd + = gestimuleerd +/- = geen invloed 

Amsterdam Londen Parijs 

I. Per stad: 
Positie van de joodse 
arbeiders 

taal + - -

politieke cultuur - - + 

juridische positie: 
al dan niet stemrecht 

+ - -

religie +/- +/- +/-

(groeps)cultuur - - -

II. Per algemene 
politieke organisatie: 

houding t.a.v. 
antisemitisme en 
vooroordelen 

SDB/RvA: -
SDAP: + 

SDF: Hyndman -
rest SDF + 
SL: + 

Frasoc. Tot 1899: -
Bernard Lazare + 

capabel leiderschap, rol 
van intermediairs 

SDAP: Polak, De 
Levita, Loopuit, Van 
der Goes + 

SDF: Burrows + 
James MacDonald + 
SL: William Morris + 

Bernard Lazare + 
SFIO: Jean Longuet + 
Rest -

ideologie en tactiek: past 
die wel of niet bij 
ideologie van joodse 
arbeiders 

SDB-
SDAP + 

SL: + 
SDF: - tot begin 20e 
eeuw 
Fabians -
ILP-

SFIO + 

structuur en omvang: 
lokaal of niet 
eenheid of niet 
nog klein en op zoek 
naar leden of niet 

SDB: + 
SDAP:+ 

SL: + 
SDF: + 

Socialisten tot 1905 
geen eenheid -
slechte lokale organisatie 
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III. Per joodse politieke 
organisatie: 

capabel leiderschap, 't Centrum: Reens en William Wess (j. Charles Rappoport + 
houding t.o.v. Speelman + Anarch en SL) + Elie Roebanowitsj + 
antisemitisme Joseph Finn (j. Soc.dem Karpel en Dinner + 
rol intermediairs bij sa en SDF) + 
menbrengen Lewis Lyons, idem 
verschillende groepen R. Rocker + 

Morris Meyer (SDF, 
A D Q + 

ideologie en tactiek: 't Centrum > SDB + anarchisten > SL + Bundisten > SFIO + 
passen bij die van Bundisten (na 1900) > 
algemene politieke SDF + 
organisatie 

rV. Factoren van 
buitenaf 

Politiek- +/- Opkomst BBL e.a. Dreyfusaffaire na 1899 
maatschappelijke extreem rechtse + 
ontwikkelingen organisaties + 

maken antisemitisme 
van links 'not done' 

Assimilatie en integratie Assimilatie en integratie 
verbeteren de positie van joodse arbeiders + van joodse arbeiders Assimilatie en integratie 
van de joodse arbeiders 

tweede generatie heeft 
van joodse arbeiders 

stemrecht + tweede generatie heeft 
spreekt taal + stemrecht + 

spreekt taal + 

Wetten Kiesrechtuitbreidng Voorstellen wijzigingen +/-
1897: + Aliens Act 1911: betrekt 

immigranten meer bij 
politiek + 
National Insurance Act 
1911 + 
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Verklarende woordenlijst 

Beth Din rabbinale rechtbank 

bondsfabrieken fabrieken waar alleen leden van de vakbond aangenomen werden (vgl. closed shop 
system) 
boort poeder (diamantslijpsel) dat gebruikt werd om de diamanten te slijpen 
briljant geslepen diamant 
cheider joodse school voor lager onderwijs 

chewre religieuze organisatie waarvan leden bijeenkomen om te bidden en te studeren 
chips kleine schilfers diamant 

closed shop werkplaats of fabriek waar alleen vakbondsleden worden aangenomen 
displacement letterlijk verdringing. Gebruikt als term om aan te geven dat de ene groep arbeiders de 
andere groep uit hun banen drong (jobdisplacement). 

eigen-kostenstelsel loonstelsel waarbij van het stukloon van de diamantslijper productiekosten als 
molenhuur, verstellersloon en bazengeld werden afgetrokken 
eigenwerkmakers diamantbewerkers die zelf een klein partijtje stenen kochten en bewerkten 
fair trade het beschermen van de nationale handel, de nationale producten en de 'eigen' arbeiders 
free trade vrij verkeer van goederen, diensten en personen 
friendly society onderlinge hulporganisatie 

grofiverk grote diamanten (daarnaast bestondde kleinbranche waar chips werden geslepen) 
Grote Verzoendag, zie Jom Kipppoer 
goj niet jood, meervoud: gojim 
greener naar Jiddish voor 'groentje': pas gearriveerde immigrant 
Haskala joodse Verlichting 
Jom Kipoer Grote Verzoendag, een 'hoge feestdag'. De dag waarop de mens God om vergeving en 
verzoening vraagt. Traditioneel wordt op deze dag en de avond ervoor gevast. 
landsmanshafteen vereniging van joodse immigranten die dezelfde geboorteplaats of streek hadden 
loofhuttenfeest (sukkot) feest dat acht dagen duurt waarin de veertig jaar lange tocht door de woestijn 
wordt herdacht. Omdat er toen in hutten werd gewoond, moet er aan het huis een hut gebouwd worden 
waar gegeten en geslapen moet worden. 
negende Av zie Tisja be Av 
ruw onbewerkte (ruwe) diamant 
Pesach joods paasfeest. Tijdens dit feest wordt het leven in en de uittocht uit Egypte herinnerd. 
roosje eenvoudig geslepen diamant 

Reformbeweging De beweging die het jodendom wilde aanpassen aan de moderne tijd. In de praktijk 
betekende dit dat de diensten in de synagoge aangepast moesten worden aan de gebruiken uit de 
omgeving. Diensten moesten in de landstaal gehouden worden, vaak werd er een koor en soms zelfs een 
orgel ingezet om de synagoge meer op een kerk te laten lijken. 
sjnorrers bedelaars 
sjiwa (sjiwwe) rouwperiode van zeven dagen 
sjiwwe zitten zeven dagen rouwen, niet het huis verlaten, geen bezigheden verrichten die winstgevend 
zouden kunnen zijn 
stakingsbrekers werknemers die gaan werken terwijl er een staking gaande is 
stoelhouder iemand die in de synagoge een bedrag heeft betaald voor een vaste zitplaats 
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sweating system systeem van arbeidsverhoudingen gekenmerkt door onderaanneming op grote schaal en 
extreem slechte arbeidsomstandigheden, het gevolg van de wens om in arbeidsintensieve industrieën de 
productiekosten zo laag mogelijk te houden. 
sweatshop atelier waarin onder de bovengoemde omstandigheden wordt gewerkt, vaak zolder, kelder of 
zelfs woonkamer. 
Tisja be-Av (de negende dag van de maand Av) treurdag ter herdenking van de verwoesting van de eerste 
en tweede tempel 
tsjerta het verplichte vestigingsgebeid in Rusland en Polen 
vastgeldstelsel werken op tijdloon 
Verplichte vestigingsgebied zie tsjerta 
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Lijst van gehanteerde afkortingen 

ABB Amsterdamse Bestuurdersbond 
ADB Algemeene Diamantbewerkersbond van België 
ADC Aliens Defence Committee 
AIU Alliance Israélite Universelle 
AJV Algemeene Juweliers Vereening 
ANDB Algemeene Nederlandsche Diamantwerkersbond 
APIDA Association for Preventing the Immigration of Destitute Aliens 
AST Amalgamated Society of Tailors 
BBL British Brothers League 
CGT Confederation Générale des Travailleurs 
EZF English Zionist Federation 
FSF Fédération Sioniste de France 
HSU Hebrew Socialist Union 
HV Handwerkers Vriendenkring 
IB Intersektsyonen Byuro 
ILP Independent Labour Party 
LAF Ligue Antisémitique Française 
JBG Jewish Board of Guardians 
LCC London County Council 
LRC Labour Representation Committee 
LST + T London Society of Tailors and Tailoresses 
LTC London Trades Council 
MTA Master Tailors' Association 
MTIO Master Tailors Improvement Organisation 
NAFTA National Amalgamated Furnishing Trades Association 
NAS Nationaal Arbeids-Secretariaat 
NDV Nederlandsche Diamantbewerkers-Vereeniging 
NIA Nederlands-Israëlitisch Armbestuur 
NIHS Nederlands-Israëlitische Hoofdsynagoge 
NIK Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap 
NISTB Nederlandsche Internationale Sigarenmakers en Tabaksbewerkersbond 
NIW Nieuw Israëlitisch Weekblad 
NUBSO National Union of Boot and Shoe Operatives 
N W Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen 
PIK Portugees Israëlitisch Kerkgenootschap 
POF Parti Ouvrier Français 
PSF Parti Socialiste Français 
PSR Partija Socialistov-Revoljucionerov 
RvA Recht voor Allen 
SAF Sotsyalistisher Arbayter Farayn 
SB Socialisten Bond 
SDAP Sociaal Democratische Arbeiders Partij 
SDB Sociaal-Democratische Bond 
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SDF Social Democratic Federation 
SDP Sociaal Democratische Partij 
SDV Sociaal-Democratische Vereniging 
SFIO Section Française de l'Internationale Ouvrière 
SL Socialist League 
SNV (Briljantslijpersknechts-Vereeniging) 'Streven naar Verbetering' 
UPJ Université Populaire Juive 
VADA Voor Allen Door Allen (kleermakersbond) 
TUC Trade Union Congress 
VOD Vrije Organisatie van Diamantbewerkers 
YAF Yidishe Arbeter Farayn 
YAG Yidishe Arbeter Grupe 

Gehanteerde afkortingen archiefinstellingen 

AN Archives Nationales 
APP Archives de la Préfecture de Police 
BPLES British Library of Political and Economic Sciences 
CAHJP Central Archives of the History of the Jewish People 
GAA Gemeente Archief Amsterdam 
IISG Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
MRC Modern Records Centre 
NEHA Nederlandsch Economisch Historisch Argief 
YIVO Institute for Jewish Research 
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NOTEN BLADZIJDEN 1 1 - 1 5 

Noten 

Noten inleiding 

1 .Brief van B. Feigenbaum aan de Internatsyonalen Arbeyter Bildungsklub in Manchester d.d. 8 februari 1889, archief William 
Wess, MSS 240/W/9. Modern Records Center [Voortaan MRC]. Feigenbaum citeerde op zijn beurt Johann Jacoby (1805-
1877), een Duitse radicaal die zich in de jaren '70 van de negentiende eeuw aansloot bij de socialisten. Zie E. Silberner, Johann 

Jacoby Politiker und Mensch (Bonn-Bad Godesberg 1976) 410 voor de herkomst van dit citaat. 

2.Tijdens de slag bij Sadowa (Königgratz, Bohemen), die in 1866 plaats vond, versloeg het Pruissische leger het Oostenrijkse 
leger waarna er een einde kwam aan de Oostenrijkse invloed in Duitsland. 
3 Avot 1:14. Voor een toelichting zie LMaarsen, De spreuken der vaderen (Zutphen 1932) 36-37; R Travers Herford (ed.), The Ethics of the 

Talmud Sayings of the Fathers (New York 1962) 34, Y. Buxbaum, The Life and Teachings ofHilkl (Northvale etc 1994) 268-270. 
4.Zie voor deze specifieke toepassing Moshe Mishkinsky, 'The Jewish Labor Movement in Modern History', in: Tamar 
Manor-Friedman (ed.), Workers and Revolutionaries. The Jewish Labor Movement (Tel Aviv 1994), 17-31, aid. 17. 
5.Voor de beknoptheid is in dit boek steeds sprake van Oosteuropese joodse immigranten, terwijl er natuurlijk onderlinge 
verschillen zijn tussen de joden uit Rusland, Russisch Polen, Galicië en Roemenië. 

6.Leonty Soloweitschik, Un prolétariat méconnu Étude sur la situation sociale et économique des ouvriers juif (Brussel 1898) 7. 
7.Soloweitschik, Un prolétariat méconnu, 86, 111 en 122. 
8.1dem 122. 
9.1dem 58. 
lO.Idem 77. 
11. Idem 22, 121-122. 

12.Manor-Friedman (ed.), "Workers and Revolutionaries. The Jewish Labor Movement. Op pagina 20 van deze catalogus wordt 
ter verklaring van het weglaten van Amsterdam op het ontbreken van een 'Hebrew historiographer' voor de geschiedenis van 
de Amsterdamse joodse diamantbewerkers gewezen, hetgeen natuurlijk niet zo'n sterk verweer is. 
13.Jonathan Frankel, Prophecy and Politics. Socialism, Nationalism, and die Russian Jews, 1862-1917 (Cambridge etc 1981) 3. 
H.Lloyd P. Gartner, 'The Jewish Labor Movement in Great Britain and the United States', in: Manor-Friedman (ed.) Workers 

andRevolutionairies, 76-Wi, aid. 93. 

15.Voor de studies over de joodse arbeiders in Amsterdam waarin niet gesproken wordt over joodse arbeiders elders, zie de 
literatuuropgave in noot 24. Voor de opmerkingen over de ondoenlijkheid van de vergelijking zie Selma Leydesdorff, Wij 

hebben als mens geleefd. Het joodse proletariaat in Amsterdam 1900-1940 (Amsterdam 1987) 83-84. 
16.Nancy L. Green (ed.), Jewish Wokers in the Modern Diaspora (Berkeley, Los Angeles en Londen 1998). 
17.Green (ed.), Jewish Workers in the Modern Diaspora, 237. 

18.Nathan Weinstock, Le pain de misère. Histoire du mouvement ouvrier juif en Europe (3 vols, Parijs 1984-1986). 
19.Weinstock wijst er in zijn studie op dat in Oost-Europa een veel scherper klasse- en politiek bewustzijn heerste onder de 
joodse arbeiders dan onder de niet-joodse. Zie Weinstock, Le pain de misere. Tome IL. LEurope centrale et occidentale jusqu'en 

1914 (Parijs 1984) 15 en 121. 
20.Weinstock, Le pain de misere. Tome 11, 14. 
21. Leydesdorff, Wij hebben als mens geleefd, 82. 
22.Idem. 
23.1dem 83. 
24.1dem 85. 

25Voor Parijs: Paula Hyman, From Dreyfus to Vichy. The Remaking of the French Jewry 1906-1939 (New York 1979) 93; 
Nancy L. Green, The Pletzl of Paris. Jewish Immigrant Workers in the Belle Epoque (New York en Londen 1986) 187. Voor 
Londen: V.D. Lipman, Social History of the Jews in England 1850-1950 (Londen 1954) 118; LP. Gartner, The Jewish Immigrant in 

England 1870-1914 (Londen 1960) 102 en W.J Fishman, East End'Jewish Radicals 1875-1914 (Londen 1975) 183. 
26.Zie AnneJ. Kershen 'Trade Unionism amongst the Jewish Tailoring Workers of London and Leeds, 1872-1915', in: D. 
Cesarani (ed.), The Making of Modern Anglo-Jewry (Oxford 1990) 34-54; en idem, Uniting the Tailors. Trade Unionism 

Amongst the Tailors of London and Leeds, 1870-1939 (Ilford en Portland 1995); Andrew S. Reutlinger, 'Reflections on the 
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Anglo-American Jewish Experience: Workers and Enrrepreneurs in New York and London', American Jewish Historical 
Quarterly, vol 66 (1977) no 4, 473-484. Roy B. Helfgott, Trade Unionism among the Jewish Garment Workers of Britain 
and the United States', Labor History, vol 2 (1966) 202-214. 

27.Nancy Green geeft in haar 'The Comparative Method and Poststructural Structuralism: New Perspectives for Migration 
Studies' in: Jan Lucassen and Leo Lucassen (eds), Migration, Migration History, History. Old Paradigms and New Perspectives 
(Bern etc. 1997) 57-72 een overzicht van al deze aansporingen tot vergelijking, net als Marcel van der Linden in 'Doing 
Comparative Labour History: Some Essential Preliminaries', in: Jim Hanagan and Andrew Wells (eds), Australian Labour and 
Regional Change. Essays in Honour of R.A. GW/<z« (Rushcutters Bay, NSW 1998), 75-92. 'Klassieke' studies over de 
vergelijkende methoden zijn: John Stuart Mill, 'A System of Logic, Ratiocinative and Inductive', N. Weiier en Ariane 
Berthoin Antal (eds), Comparative Policy Research. Learning from Experience (Berlijn 1987). 
28.Van der Linden, 'Doing Comparative Labour History', 76. 

29.Aristide Zolberg, 'How Many Exceptionalisms?', in: Ira Katznelson and Aristide R. Zolberg, Working-Class Formation. 
Nineteenth-Century Patterns in Western Europe and the United States (Princeton 1986) 397-455, aid. 401. 
30.Katznelson and Zolberg (eds), Working-Class Formation en Pierre Birnbaum and Ira Katznelson (eds), Paths of 
Emancipation. Jews, States, and Citizenship (Princeton 1995). 

31.Nancy L. Green, 'L'Histoire comparative et le champ des études migratoires', Annales ESC no 6 (november-december 
1990) 1335-1350 en van dezelfde auteur 'The Modem Jewish Diaspora: Eastern European Jews in New York, London and 
Paris', in: Dirk Hoerder and Leslie Page Moch (eds), European Migrants. Global andLocal Perspectives (Boston 1996) 263-281. 
In 'The Comparative Method and Poststructural Structuralism', 57-72 geeft Green een overzicht van alle vergelijkende 
methoden en zet haar eigen methode daar tegen af. 

32.Voor Londen is er het pionierswerk van Gartner, The Jewish Immigrant in England; Lipman, Social History of the Jews; 
David Feldman, Immigrants and Workers, Englishmen and Jews: Jewish Immigration to the East End of London 1880-1906 
(ongepubliceerde PhD thesis, University of Cambridge 1986) en van deze auteur ook Englishmen and Jews. Social Relations 
and Political Culture 1840-1914 (New Haven en Londen 1994). Speciaal over de joodse arbeidersbeweging in Londen is er 
Fishman, East End Jewish Radicals. 

Voor Parijs is er het algemene werk van Michael Marrus, The Politics of Assimilation (Oxford 1971) en van Hyman, From 

Dreyfiis to Vichy. Over de joodse arbeiders en arbeidersbeweging is er het werk van Zosa Szajkowski, Etyudn tsu dergeshikte 

fun ayngevandertn yidishn yishev in Frankraykh (Parijs 1937) en idem Diprofesyonele bavegung tsvishen diyidishe arbeter in 

Frankraykh biz 1914 (Parijs 1937) en het veel modernere werk van Green, The Pletzl of Paris. 

Voor Amsterdam is er het werk van Leydesdorff, Wij hebben als mens geleefd, de uitgebreide biografie van Henri Polak van 
Salvador Bloemgarten, Henri Polak sociaal democraat 1868-1943 (Den Haag 1993) en van dezelfde auteur artikelen over de 
vroege joodse arbeidersbeweging in Amsterdam: 'De vlegeljaren van de Amsterdamse joodse socialisten: 1890-1894' (overdruk 
uit het Achtenzeventigste Jaarboek Genootschap Amstelodamum Amsterdam 1986) Over de diamantindustrie, de 
diamantbewerkers en de ANDB: C. van der Velde, De ANDB. Een overzicht van zijn ontstaan, zijne ontwikkeling en zijne 

beteekenis (Amsterdam, 1925). H. Heertje, De diamantbewerkers van Amsterdam (Amsterdam, 1936) en de artikelen van Theo 
van Tijn over de ANDB en de diamantindustrie: Th. van Tijn, 'Geschiedenis van de Amsterdamse diamanthandel- en 
nijverheid, 1845-1897', Tijdschrift voor Geschiedenis, vol 87 (1974) 16-69 en 160-201 en zijn'De Algemene Nederlandsche 
Diamantbewerkersbond (ANDB); een succes en zijn verklaring' in: P.A.M. Geurts en F.A.M. Messing (eds) Economische 

ontwikkelingen sociale emancipatieII{Den Haag 1977) 93-109. Over de SDAP in kiesdistrict III zijn er de artikelen van Luuk 
Brug: 'Het district waar oprees hun burcht', 'Uit zorg voor "'t koosjere der Partij"' en 'Het jaar 1913', in M. van Amerongen 
(e.a.), Voor buurten beweging. Negentigjaar sociaal-democratie tussen IJ en Amstel (Amsterdam 1984) 12-118. 

- 3 8 6 -



NOTEN BLADZIJDEN 2 1 - 2 7 

Noten Deel I Amsterdam 

Hoofdstuk 1 

I .Zie Simon B. Stokvis, 'Valt er voor de Amsterdamsche Joden wat te leeren uit de Trianon kwestie?', De Wereld. Democratisch 
- staatkundig en Algemeen Weekblad 6 december 1912. 

2.Zie Stokvis, 'Valt er voor de Amsterdamsche Joden wat te leeren'. Zie ook De Wereld. Democratisch - staatkundig en Algemeen 

Weekblad 29 november 1912 en Het Leven 3 december 1912. 

3. Voor een gedetailleerde beschrijving van de situatie in Amsterdam in de jaren vijftig en de twee decennia die daar op 
volgden, zie Th. van Tijn, Twintig jaren Amsterdam. De maatschappelijke ontwikkeling van de hoofdstad van de jaren '50 der 

vorige eeuw tot 1876(Amsterdam 1965). Thorbecke's uitspraak wordt hierin geciteerd op pagina 13. 

4Voor de economische ontwikkeling in Amsterdam in de tweede helft van de negentiende eeuw zie Ad Knotter, Economische 

transformatie en stedelijke arbeidsmarkt. Amsterdam in de tweede helft van de negentiende eeuw (Zwolle en Amsterdam 1991). 
Voor de industriële ontwikkeling van de hoofdstad tot 1914 zie J.L. van Zanden, De industrialisatie in Amsterdam 1825-1914 

(Bergen 1987). 
5. Mededeelingen van het gemeentelijk bureau van statistiek der gemeente Amsterdam no 67, Statistiek der bevolking van 

Amsterdam tot 1921 (Amsterdam 1923) 40. 
6.Zie voor een analyse van de verschillende beschrijvingen Leydesdorff, Wij hebben als mens geleefd, 63 e.v. 
7 .Weekblad voor Israëlieten 5 november 1858 
8Van Tijn, Twintig jaren Amsterdam, 234. 

9. Zie E. Boekman, Demografie van de joden in Nederland (Amsterdam 1936) 18, en na hem o.a. I. Schöffer, 'The Jews in the Nether
lands: the Position of a Minority through three Centuries', Studia Rosenthaliana, vol 15 (1981) 85-100 aid. 88. 
10.J.H. van Zanten, 'Eenige demografische gegevens over de Joden te Amsterdam', Mensch en Maatschappij, \d 2 (1926) no 1, 1-24, aid. 5. 

I I Voor meer statistische gegevens over Oosteuropese joden in Amsterdam zie Karin Hofmeester, Van Talmoed tot Statuut. 

Joodse arbeiders en arbeidersbewegingen in Amsterdam, Londen en Parijs 1880-1914 (Amsterdam 1990) 120-128. 

12. Zie Robert Cohen, 'Boekman's Legacy: Historical Demography of the Jews in the Netherlands', in: J. Michman en T. 
Levie (eds), Dutch Jewish History. Proceedings of the Symposium on the History of the jews in the Netherlands (Jeruzalem 1984) 
519-540, aid. 521 en J. Lucassen, 'Joodse Nederlanders 1796-1940: een proces van omgekeerde minderheidsvorming', in: 
Hetty Berg, Thera Wijsenbeek, Eric Fischer (eds), Venter, fabriqueur, fabrikant. Joodse ondernemers en ondernemingen in 

Nederland 1796-1940 (Amsterdam 1994) 32-47, aid. 37-38. 

13. Boekman, Demografie van de joden, 112, Cohen, 'Boekman's Legacy', 536. 
14. Idem. 

15. Daarnaast speelt volgens sommigen het feit dat joden meer en ook eerder dan de rest van de bevolking geneigd waren tot 
een trek naar de grote steden (waar de gezondheidszorg beter was) een rol. Naarmate de rest van de bevolking ook meer 
verstedelijkte, verdwenen deze verschillen. Zie J. Sanders, Ziekte en Sterfte bij Joden en niet-Joden te Amsterdam (Rotterdam 
1918) 1-7 voor verschillende verklaringen. 
16. De interviews in Leydesdorff, Wij hebben als mens geleefd geven daar een goed inzicht in. 

17. C. Reijnders, Van Joodsche Natiën tot Joodse Nederlanders. Een onderzoek naar getto en assimilatieverschijnselen tussen 1600 

en 1942 (Amsterdam 1969) 80. 

18. L.M. Hermans, Krotten en sloppen. Een onderzoek naar den woningtoestand te Amsterdam, ingesteld in opdracht van den 

Amsterdamschen Bestuurdersbond (Amstetdam 1901) 67. 

19.M.H. Gans, Het Nederlandse Jodendom. De sfeer waarin wij leefden (Baam 1985) 86. 
20. Heertje, De diamantbewerkers, 40. 
21 . Idem 232. 
22. Reijnders, Van Joodsche Natiën, 81. 

23. Statistische Mededeelingen uitgegeven door het bureau van statistiek der gemeente Amsterdam no 77 (1926) herplaatsing van tabel 26. 
24.Helaas zijn de oorspronkelijke gegevens van deze telling, die ons meer hadden kunnen vertellen over de onderverdeling 
van de hoofdcategorieën, niet meer te achterhalen. Ik dank Peter Hofstede en Odette Flessing van het Gemeente Archief 
Amsterdam die mij bij de zoektocht naar de gegevens erg geholpen hebben. 
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25.L. de Jong, Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog deel 5 (Den Haag 1974) 494; Gans, Het Nederlandse 

Jodendom, 93 en 95; J. Michman, H. Beem en D. Michman, Pinkas. Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland (Ede 
en Antwerpen 1992) 92 en Dan Michman, Het Liberale Jodendom in Nederland 1929-1943 (Amsterdam 1988) 32. 
26.Gans, Het Nederlandse Jodendom, 83-84. 

27.Boudien de Vries, 'De joodse elite in Amsterdam 1850-1900: oude en nieuwe rijkdom', in: Hetty Berg (ed.), De Gelykstaat 

der Joden. Inburgering van een minderheid (Amsterdam en Zwolle 1996) 81-92, aid. 84, tabel 1. 

28.Nederlandsch-IsraëIitisch Armbestuur te Amsterdam. Verslag over 1882-1889 (Amsterdam 1890) 18. 

29.Zie I. Lipschits, Honderd jaar NIW. Het Nieuw Israëlitisch Weekblad 1865-1965 (Amsterdam 1966) 116-145 voor gegevens 
over joodse armenzorg. 
30. Ph. Falkenburg, Armenzorg in Nederland. In opdracht der vereeniging voor de staathuishoudkunde en de statistiek. Deell: 

Gemeente Amsterdam (Amsterdam 1893) 119. 

3 1 . Voor een overzicht over het NIA en zijn activiteiten: Falkenburg, Armenzorg in Nederland 116-141 en S.J. Philips, 
Gedenkboek ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Nederlandsch Israëlitisch Armbestuur te Amsterdam 1825-1925 

(Amsterdam z.j.). Voor een impressie van de overige joodse filantropie, zie Lipschitz, Honderd jaar NIW, 116-145. 
32.Falkenburg, Armenzorg in Nederland, 118. 

33. Zie De Jong, Koninkrijk der Nederlanden, deel 5, 494; Gans, Het Nederlandse Jodendom, 93 en 95; Michman, Beem en 
Michman, Pinkas, 92. 

34.Zie hiervoor Marco H.D. van Leeuwen, Bijstand in Amsterdam, ca. 1800-1850. Armenzorg als beheersings- en 

overlevingsstrategie (Zwolle 1992) appendix F, 326-330, vooral 328 en idem 'Arme Amsterdamse joden en de strijd om hun 

integratie aan het begin van de negentiende eeuw', in: Berg (ed.), De Gelykstaat der Joden, 55-66, aid. 58-59. 
35. Voor algemene cijfers: Van Leeuwen, Bijstand in Amsterdam, 170; voor cijfers joodse armenzorg: Van Tijn, Twintigjaren 

Amsterdam, 290. 

36. Zie De Jong, Koninkrijk der Nederlanden deel 5, 494; Gans, Het Nederlandse Jodendom, 93 en 95; Michman, Beem en 
Michman, Pinkas, 92. 

37.Nederlandsch-Israèlitisch Armbestuur te Amsterdam, Verslag over 1882-1889, 14. 
38.Falkenburg, Armenzorg in Nederland, 140 en Philips, Gedenkboek, 61 . 

39.Rapport no 2074 uit 1895, archief 5186 Armwezen Gemeente Archief Amsterdam, no 224, Gemeente Archief Amsterdam 
[Voortaan: GAA]. 

40.Philips, Gedenkboek, 61 . 

41. Zie Statistische Mededeelingen door het Bureau van Statistiek der Gemeente Amsterdam No 51 Armenzorg te Amsterdam 1914 

en 1915 (Amsterdam 1918) 48 en Statistische Mededeelingen uitgegeven door het Bureau van Statistiek der Gemeente Amsterdam 

No 44: Armenzorg te Amsterdam 1908, 1909 en 1910 (Amsterdam 1913) 120-121. 

42.H. Jacobs, Bijdrage tot de Geschiedenis van het Lager Godsdienstonderwijs in Nederland (z.p. z.j.) 4-5. 

43. D. Michman, 'Joods onderwijs in Nederland 1616-1905', in: Stichting Joodse scholengemeenschap J.B.O. (Amsterdam 1973) 29. 
44.Kinderen uit de middenklasse gingen vaak naar de zogenaamde onderwijzersscholen, scholen die door een onderwijzer 
gerund werden en waarvoor ongeveer 70 gulden schoolgeld per kind, per jaar voor betaald moest worden. Rond 1850 

bestonden er negen van dit soort scholen in Amsterdam, waarvan er een 300 leerlingen en 13 leerkrachten had. Ook deze 
scholen kregen in de tweede helft van de negentiende eeuw steeds minder leerlingen, tot in 1874 alleen nog de school van Elte 
bestond. Jacobs, Geschiedenis van het Lager Godsdienstonderwijs, 26. 
45.Zie voor meer gegevens over de reacties op de uitvoering van de schoolwet Karin Hofmeester, '"Een teeder en belangrijk 

punt". Opinies over openbaar onderwijs in joodse kring 1857-1898', in: Henk te Velde en Hans Verhage (eds), De eenheid 

en de delen. Zuilvorming, onderwijs en natievorming in Nederland 1850-1900 (Amsterdam 1996) 157-176, aid. 158-164. 
46.Hofmeester, '"Een teeder en belangrijk punt"', 164-169. 

47.1dem 169-171. 
48.Reijnders geeft in Van Joodsche Natiën een opsomming van verschillende buurt en chewre-synagoges, 63 e.v. en 83. 

49.Aanhangers van de Reformbeweging wilden het jodendom aanpassen aan de moderne tijd. Zo nodig, als de aanpassing dat 
vergde, moest de halacha (de joodse wet) verlaten worden. In de praktijk betekende dit dat de diensten in de synagoge 
aangepast moesten wotden aan de gebruiken uit de omgeving. Diensten moesten in de landstaal gehouden worden, vaak werd 
er een koor en soms zelfs een orgel ingezet om de synagoge meer op een kerk te laten lijken. 
50.Jaap Meijer, Erfenis der Emancipatie. Het Nederlandse jodendom in de eerste helft van de 19e eeuw (Haarlem 1963) 60. 
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51 .Meijer, Erfenis der Emancipatie, 11. 
52.Rond 1880 waren er in Amsterdam ongeveer 5000 zitplaatsen in de verschillende synagogen beschikbaar. Van deze plaatsen 
bevonden zich er 3181 in de Hoofdsynagoge (2642 mannenplaatsen en 539 vrouwenplaatsen); 200 in de Oude Synagoge, 
die alleen bij Hoogtijdagen werden gebruikt; en 1600 plaatsen in de ongeveer 20 particuliere synagogen. Zie W. Sleumer Tzn, 
'De Amsterdamsche Joden in hun religieus-geestelijk leven VIII', Woorden Geest. Gereformeerd Weekblad, 1 april 1927. Van 
deze plaatsen bleven er op sabbat ongeveer duizend leeg. Dat betekent dat er maar 4000 joden op sabbat naar de synagoge 
gingen. Van de circa 40.000 joden die op dat moment in Amsterdam woonden, waren er minstens 6000 tot 8000 in staat om 
naar de synagoge te gaan, bijna de helft van hen ging dus niet. In de daarop volgende jaren nam het synagogebezoek alleen 

maar verder af. 
53.Van Tijn ziet deze ontwikkelingen als de belangrijkste twee oorzaken van de start van de emancipatie van deze groep, Van 

Tijn, Twintig jaar Amsterdam, 228. 
54.Ph. Bregstein en S. Bloemgarten, Herinnering aan Joods Amsterdam (Amsterdam, 1978) 165-166. 
55.Zie hiervoor ook: R.G. Fuks-Mansfeld, 'Moeizame aanpassing (1814-1870)', in: J.C.H. Blom e.a. (eds), Geschiedenis van 

de joden in Nederland (Amsterdam 1995) 207-243, aid. 226-227 en J.C.H. Blom en J.J. Cahen, 'Joodse Nederlanders, 

Nederlandse joden en joden in Nederland', in: idem 247-310, aid. 269-271. 
56.M.H. Gans, Memorboek. Platenatlas van het leven der Joden in Nederland van de Middeleeuwen tot 1940 (Baarn 1986) 562 

en A.S. Rijxman, A.C. Wertheim 1832-1897. Een bijdrage tot zijn levensgeschiedenis (Amsterdam 1961) 92. 

57.H. Daalder, geciteerd in Blom en Cahen, 'Joodse Nederlanders', 270. 

58.Rijxman, A C Wertheim, 224. 
59.S.M. Kwast, Meijer de Hond. Amsterdam 30 Augustus 1882 - Sobibor 23 juli 1943. (Ongepubliceerde scriptie Universiteit 

van Amsterdam 1993) 5. 

60.Kwast, Meijer de Hond, 5. 

61.Gans, Memorboek, 591. 

62.Idem. 
63.1dem 588-593; Blom en Cahen 'Joodse Nederlanders', 271-272. 

64.Boekman, Demografie van de joden, 119. 
65.Gebaseerd op Van Zanten, 'Eenige demografische gegevens', 11. 

66.Boekman, Demografie van de joden, 68. 
67.Sanders, Ziekte en sterfte bij Joden en niet-Joden, 14-15. 
68 Zie getuige Jo Juda die vertelt hoe zijn grootvader, die erg arm was, toch naar de opera ging. Bregstein en Bloemgarten, 
Herinnering aan Joods Amsterdam, 223. Voor een overzicht van de joodse rol (als exploitanten en opvoerenden) in het 
Amsterdamse amusement, zie Joost Groenteboer en Hetty Berg (eds), ...Dat is de kleine man... 100 jaar joden m het 

Amsterdamse amusement, 1840-1940 (Amsterdam en Zwolle 1995). 
69.Bregstein en Bloemgarten, Herinnering aan Joods Amsterdam, 229. 
70Vooral Heertje wijst op dit onderscheid, Heertje, De diamantbewerkers, 68-69. 

71.Idem 70. 

72.1dem69. , , , „ . . , T . , . 
73.Volgens I. Lipschitz, die de geschiedenis van het blad beschreef, werd het NIW ook gelezen door het volk . L.pschitz, 

Honderd jaar NIW, 27. 
74.Het N I W had 7000 abonnees op ca 104.000 joden in heel Nederland. In 1909 had het NIW 12.000 abonnees op ca 

106.000 joden. Idem 77. r r , 
75 In 1879 werd Nederland opgeschrikt door het zogenaamde Pincoffs schandaal. Lodewijk Pincoffs was een Rotterdams-
joodse zakenman, die een succesvolle Afrikaanse Handelsmaatschappij bezat en in 1872 de Rotterdamse Handelsvereniging 
oprichtte. Deze Rotterdamse Handelsvereniging zou met een bedrijfskapitaal van 15 miljoen enorme havenwerken aan gaan 
leggen in Rotterdam. Pincoffs' Afrikaanse vereniging begon eind jaren zeventig echter verlies te leiden en Pincoirs, die ook 
politiek actief was en lid was van de Eerste Kamer, besloot deze verliezen te verdoezelen door middel van creatief 
boekhouden'. Toen dit bedrog in 1879 aan het licht kwam, vluchtte Pincoffs naar Amerika. Zie hiervoor: Bram Oosterwnk, 
Vlucht na victorie. Lodewijk Pincoffs (1827-1911) (Rotterdam 1979). Dit financiële schandaal, dat juist door de landelijke 
bekendheid van de 'politicus' Pincoffs breed werd uitgemeten, kreeg onmiddellijk een antisemitisch tintje. Vooral het 
Rotterdamse, katholieke dagblad De Maasbode legde in zijn berichtgeving graag de nadruk op de joodse achtergrond van 
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Pincoffs, maar ook in populaire spotliederen werd het jood-zijn van Pincoffs vermeld. Hans Vermeulen, De Maasbode. De 
bewogen geschiedenis van 'De beste courant van Nederland'(Zwolle 1994) 56-57; en Oosterwijk, Vlucht na victorie, 183-186 
en 194. 

76. Rede van A.C. Wertheim, gehouden tijdens een bijeenkomst van de Alliance Israélite Universelle op 18 juni 1893, 
afgedrukt in het NIW23 juni 1893. ' ' 

77.Zie voor de discussie over de positie van de joodse gemeenschap in de verzuilde maatschappij: H. Daalder, 'Dutch Jews 

in a segmented society', Acta Historiae Neerlandicae. Studies on the History of the Netherlands 10 (Den Haag 1978) 175-194, 
aid. 191-193;, I. Schöffer, 'The Jews in the Netherlands', 98-99 en Blom en Cahen, 'Joodse Nederlanders', 266-277. 
78.Schöffer, 'The Jews in the Netherlands', 96. 

79Jan Ramakers, '"Godsmoordenaars en addergebroed". Het antisemitische vijanbeeld bij de Nederlandse katholieken in de 
negentiende eeuw', in: Hans Righart (ed.), De Zachte kant van de politiek. Opstellen over politieke adtuur ('s-Gravenhage 1990) 

88-106, aid. 92 en 101. Idem, '"Maar de Joden zijn toch slechte mensen..." Nederlandse katholieken en joden vanaf de joodse 
emancipatie tot de tweede helft van de negentiende eeuw', Kleio, no 10 (1986) 9-15. Zie ook idem, 'De houding van de 

Nedeilandse katholieken tegenover de joden, 1900-1940', in: D. van Arkel e.a. (eds), Van Oost naar West. Racisme als 
mondiaal verschijnsel (Baarn etc. 1990) 87-166. 

80.Guy Miellet, Antisemitisme en de Nederlandse katholieken (1882-1894) (Ongepubliceerde doctoraalscriptie Universiteit 
Utrecht 1981)49. 

81.Bloemgarten, 'De vlegeljaren van de Amsterdamse joodse socialisten', 154 en A. Löwenhatdt, 'Den kamp tegen het 
verderfelijk jodendom', Trouw 3 mei 1980. 

82.A. Kuyper, Liberalisten en Joden (Overgedrukt uit De Standaard) (Amsterdam 1878) 5 en 13. 

83.1. Schöffer, 'Abraham Kuyper and the Jews', in: idem, Veelvormig verleden. Zeventien studies in de vaderlandse geschiedenis 
(Amsterdam 1987) 159-170. 

84.Zie Rijxman, A.C. Wertheim, 281-282 voor deze kwestie. 
85.1dem. 

86.Zie G. Taal, Liberalen en Radicalen in Nederland 1872-1901 (Den Haag 1980) 105-106. 

87.Zie M.J.P.M. Weijtens, Nathan en Shylock in de Lage Landen: de jood in het werk van de Nederlandse letterkundigen uit de 

negentiende eeuw (Groningen 1971); Jaap Meijer, Rationalisme, Romantiek, Risjes. Het Joodse type in onze literatuur (Heemstede 
1978); idem, Het levensverhaal van een vergetene: Willem Anthony Paap 1865-1923. Zeventiger onder de Tachtigers (Amsterdam 
1959) voor de sleutelroman over Wertheim zie aid. 155-177 en Rijxman, A.C. Wertheim, 236. 
88.Voor het weren van joden in cafés zie Rijxman, A.C. Wertheim, 239 e.v. en Gans, Memorboek, 594-599. 
89.Zo liet de Grote Club (de vereniging van beursspeculanten) geen joden als lid toe, en weigerde ook roeiclub De Hoop 
joodse leden. Rijxman, A.C. Wertheim, 238. 

90.1dem 239. Voor problemen bij het vinden van werk, zie een ingezonden brief in Recht voor Allen van 10 september 1888. 

91.Bregstein en Bloemgarten, Herinnering aan Joods Amsterdam, 189-203 en Leydesdorff, Wij hebben als mens geleefd, 149. 

92.Voor de onderzoeker is het moeilijk dit antisemitisme goed op waarde te schatten. Onze blik wordt immers bepaald door 

de vervolgingen in de periode 1940-1945 en we zijn geneigd alle voorafgaande uitingen van antisemitisme in dit licht te 
beoordelen en te zien als aanloop tot de uiteindelijke catastrofe. Om dit probleem te ondervangen moet - voor zover dat 
mogelijk is - nagegaan worden welke indruk de antisemitische uitlatingen in de onderzochte periode maakte op de leden van 

de joodse gemeenschap. 

93.Zie bijvoorbeeld Centraalblad voor Israëlieten in Nederland 19 april 1901 en NIW15 maart 1901. 

94.Rede gehouden bij de ochtenddienst ter Groote Synagoge te Amsterdam (Isr. Paaschfeest 1893) door J.H. Dünner. 
Afgedrukt in Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland 14 april 1893. 
95.NIW23 juni 1893. 
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Noten hoofdstuk 2 

I.D. Hudig, De vakbeweging in Nederland 1866-1878 (Amsterdam 1904) 55. 

2Joan Nieuwenhuis, Een halve eeuw onder socialisten. Een bijdrage tot de geschiedenis van het socialisme in Nederland (Zeist 
1933) 190. Zie voor meer gegevens over J.S. Snijders: J.M. Wekker, Heren en Arbeiders in de vroege Nederlandse 

Arbeidersbeweging 1870-1914 (Amsterdam 1978) 108. 

3.De SDV werd opgericht door ex-leden van de ter ziele gegane Nederlandse sectie van de Eerste Internationale. De SDV koos 
het partijprogramma van de Duitse socialistische partij (het zogenaamde programma van Gotha) als uitgangspunt. Er volgden 
zusterorganisaties in andere steden en in 1881 ontstond door de samenvoeging van al deze SDV's de Sociaal-Democratische 
Bond (SDB). Zie hiervoor de artikelen van Paul van Horssen en Dick Rietveld, 'De Sociaal Democratische Bond. Een 
onderzoek naar het ontstaan van haar afdelingen en haar sociale structuur', Tijdschrifi voor Sociale Geschiedenis, vol 1 (1975) 
no 1, 5-69 en 'De Sociaal Democratische Bond (II)', idem, vol 3 (1977) no 7, 3-54; J.J. Giele, De Eerste Internationale in 

Nederland. Een onderzoek naar het ontstaan van de Nederlandse arbeidersbeweging van 1868 tot 1876 (Nijmegen 1973) en Lex 
Heerma van Voss, 'Twintig jaren later: Amsterdam 1875-1895', in Tijdschrifi voor Sociale Geschiedenis, vol 19 (1993) no 1, 
7-35, aid. 16-20 en vooral zijn literatuurverwijzingen op 16. 

4.Gegevens ontleend aan archief J.S. Snijders, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis [Voortaan IISG]. 
5.Anonieme, ongedateerde brief gericht aan 'Jufr. Snijders', archief J.S. Snijders (IISG). 
6.1n de eerste jaren na de oprichting groeide de SDB geleidelijk, van naar schatting 150 leden tot 400 leden. Zie J.J. Giele, 
'Socialisme en vakbweging. De opkomst van socialistische vakorganisaties in Nederland (1878-1890) Deel 1.' 'm: Jaarboek 

voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland 3 (Nijmegen 1978) 27-82 aid. 49 en Van Horssen en 
Rietveld, 'De Sociaal Democratische Bond', 37-38 en 58. Voor de joodse aanhang van de SDB zie Bloemgarten, 'Vlegeljaren', 
137. 

7.J. Oudegeest, De geschiedenis der zelfstandige vakbeweging in Nederland AzA I (Amsterdam 1926) 50. 
8.Hudig, De vakbeweging in Nederland, 55. 
9. Idem. 

lOVoor een uitgebreide beschrijving van de diamantindustrie zie Van Tijn, 'Geschiedenis van de Amsterdamse diamant
handel- en nijverheid' en Bloemgarten, Henri Polak, 81-90. 
1 l.Van Tijn, 'Geschiedenis van de Amsterdamse diamanthandel- en nijverheid', 52. 
12.1dem 54. 
13.Van Tijn, 'De Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond (ANDB)', 99. 
l4.Van Tijn 'Geschiedenis van de Amsterdamse diamanthandel- en nijverheid', 28. 
15.Heertje, De diamantbewerkers, 35. 

16.Zie Giele 'Socialisme en vakbeweging' 68-70 en Van der Velde, De ANDB, 23-24. 
17.Heertje, De diamantbewerkers, 71. 
18.Idem. 

19Van Tijn, 'Geschiedenis van de Amsterdamse diamanthandel- en nijverheid', 173 en Van der Velde, De ANDB, 31 . 
20Verhoor H. Kuijper, Enquête gehouden door de staatscommissie benoemd krachtens de wet van 19 januari 1890 (Amsterdam 
z.j) 1095. Helaas heb ik de steunaanvragen niet kunnen achterhalen om deze uitspraak te controleren. 
21.Heertje, De diamantbewerkers, 71 . 

22. Verhoor Salomon Raphael van Minden, Enquête gehouden door de staatscommissie benoemd krachtens de wet van 19 januari 

1890, 1280 tot en met 1284. 

23Verhoor idem, Enquête 1890, 1280 tot en met 1284. 

24.J. Giele (ed.), Een kwaad leven: de arbeidsenquête van 1887. Heruitgave van de Enquête betreffende werking en uitbreiding 

der wet van 19 september 1874 (Staatsblad No. 130) en naarden toestand van fabrieken en werkplaatsen (3 vols, Nijmegen 1981) 
Deel I, 278 en 282. 

25.Onderzoekingen naar de toestanden in de Nederlandsche Huisindustrie, DeelI Voedings- en Genotmiddelen ('s-Gravenhage 
1914) 164. 

26.Onderzoekingen naar de toestanden in de Nederlandsche Huisindustrie I, 164. 
27.Zie hiervoor o.a. Knotter, Economische transformatie, 188. 
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28.De onderstaande gegevens zijn ontleend aan: Knotter, Economische transformatie 183-194; Een kwaad leven deel I, 
getuigenis Justus van Maurik, 170 e.V.; G. Blankert, 236 e.v. en B. Bergman Carels 276 e.v. en Onderzoekingen naar de 
toestanden in de Nederlandsche Huisindustrie I, 135-137 en 161-175. 
29.Knotter, Economische transformatie, 190. 

30.Giele (ed.), Een kwaad leven deel I, 170 en 276. 

31.In 1886 werd van drie van de in totaal veertien fabrieken vermeld dat ze meer dan tien joodse werklieden in dienst hadden, 
te weten Jacobson, Alma en Voorwijk. Knotter, Economische transformatie, 189 en 336 noot 44. 

32.Zie voor verslagen van deze staking: W. van der Hoeven, De Nederlandse Sigarenmakers en Tabaksbewerkersbond opgericht 

op 26december 1987, zijn geschiedenis, werken en streven (Amsterdam 1937). 15-20; Hudig, De vakbeweging in Nederland, 

124-155 en Martin Schouten, De socialen zijn in aantocht. De Nederlandse arbeidersbeweging in de negentiende eeuw 
(Amsterdam 1976) 117-121. 

33.Van der Hoeven, De Nederlandse Sigarenmakers en Tabaksbewerkersbond, 22 en Giele, 'Socialisme en vakbeweging', 55. 
34.Van der Hoeven, De Nederlandse Sigarenmakers en Tabaksbewerkersbond, 25. 
35.Giele (ed.), Een kwaad leven deel I, 236. 

36.0ngedateerd stuk (wrsch. uit 1888) archief SDB, 18 (IISG). 

37.Voor biografische gegevens over het driemanschap zie Bauke Marinus, 'Eichelsheim, Henri Johannes Jacobus', in: P.J. 

Meertens e.a. (eds), Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland deel II (Amsterdam 1987) 

40-42 idem, 'Bruens, Hendrikus Johannes', in idem, 26-27; Van der Hoeven, De Nederlandse Sigarenmakers en 

Tabaksbewerkersbond, 248-252, Oudegeest, De geschiedenis der zelfstandige vakbeweging I, 54-56 en 69-71 en W.H. Vliegen, 

De dageraad der volksbevrijding. Schetsen en tafireelen uit de socialistsiche beweging in Nederland deel II (Amsterdam 1922) 388-
389. 
38.In De Sigarenmaker stonden regelmatig lijstjes met lokale bestuurders. Paul van Horssen en Dick Rietveld verzamelden 
gegevens over de leden van de Amsterdamse SDB en SDAP. Zij achterhaalden onder meer het beroep, het adres en de 
geloofsovertuiging van de leden. Op deze gegevens baseerden zij hun artikelen 'De Sociaal Democratische Bond';'De Sociaal 
Democratische Bond (II)' en 'Socialisten in Amsterdam 1878-1898. Een sociaal profiel van de SDB- en SDAP aanhang', 
Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, vol 16 (1990) no 4, 386-406. Zij waren zo vriendelijk om hun gegevens aan mij ter inzage 
te geven, waarvoor ik ze erg dankbaar ben. De namen van de lokale bestuurders van de NISTB zijn terug te vinden in de lijst 

van SDB leden van Van Horssen en Rietveld. De Amsterdamse NISTB bestuurders bleken in 1897 geen van allen joods te 
zijn. 

39.Gegevens over de kledingindustrie in Amsterdam zijn te vinden in: Giele (ed.) Een kwaad leven deel I; Enquête gehouden 

door de staatscommissie benoemd krachtens de wet van 19 januari 1890; De Kleedingindustrie te Amsterdam. Rapport uitgebracht 

door de Commissie van onderzoek, benoemd door den Gemeenteraad in zijne vergadering van 30 Juni 1897 (Amsterdam 1900); 

Onderzoekingen naar de toestanden in de Nederlandsche Huisindustrie. Deel II Textielnijverheid en reiniging ('s-Gravenhage 

1914); A. Wolff-Gerzon, "Au Bonheur des Dames ". Uit het Nederlandse kledingbedrijf van de laatste honderd jaar (Amsterdam, 
z.j.); Jan Boersma en Ivo Kuypers, 'En toen kwam het kapitaal...'. Een onderzoek naar segmenteringsprocessen op de 

Amsterdamse arbeidsmarkt voor de kledingindustrie, 1850-1920 (ongepubliceerde doctoraalscriptie, Universiteit Utrecht 
1988); Peter-Paul de Baar, 'Gerzon-naaisters waren vrij op sabbat. Joden in de Amsterdamse kledingindustrie, 1796-1940', 
Ons Amsterdam, vol 46 (juni 1994) 148-152 en Knotter, Economische transformatie, 147-162. 
40.Giele (ed.), Een kwaad leven deel I, 318 en 445 en Knotter, Economische transformatie, 150-151. 
41.Giele (ed.) Een kwaad leven deell, 363. 

42.Zie Boersma en Kuyper, 'En toen kwam het kapitaal...', 123 en Wolff-Gerzon, 'Au Bonheur des Dames", 39 e.v.. 

43. Wolff-Gerzon, "Au bonheur des Dames", 49 en 55 en Roger Miellet, 'Joodse ondernemers in het grootwinkelbedrijf in de negentiende en 
de eerste decennia van de twintigste eeuw', in: Berg ca. (eds), Venter, fabriqueur, fabrikant, 91 noot 8. 
44.Onderzoekingen naar de toestanden in de Nederlandsche huisindustrie II, 162 
45.Boersma en Kuypers, 'En toen kwam het kapitaal...', 53. 

46Voor een overzicht van de segmentatie van de arbeidsmarkt in de Amsterdamse kledingindustrie zie idem 57-99. 
47. Verhoor A.A. van der Plas: 'Kleine magazijnen zijn meestal in handen van Israëlieten die zelf geen kleermaker zijn', Enquête 

gehouden door de staatscommissie benoemd krachtens de wet van 19 januari 1890, 5570. 
48.Zie de notulen van Kleermakers Vereeniging Vooruitgang door Broederschap d.d. 13 december (zonder jaar) in archief 
H. Gerhard, 12 (IISG) en Wekker, Heren en arbeiders, 106. 
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49.Recht voor Allen 9 maart 1887 en B. Bymholt, Geschiedenis der arbeidersbeweging in Nederland(Nijmegen 1894) 517. 
50.Recht voor Allen 29 maart 1889, stuk geschreven door een naaister. 
51.Heerma van Voss, 'Twintig jaren later', 19. 

52.Van Horssen en Rietveld, 'De Sociaal Democratische Bond', 37-38 en 58. 
53.Uitspraak van C. Eitje, geciteerd in Rijxman, A.C. Wertheim, 76. 

54.Zie ook Gans, Het Nederlandse Jodendom, 113 voor de Organjegezindheid. 

55.W. Sleumer Tzn, 'De Amsterdamsche joden in hun religieus geestelijk leven V', Woorden Geest. Gereformeerd Weekblad 
4 maart 1927. 
56. Heertje, De diamantbewerkers, 72. 

57.Zie Siep Stuurman, Wacht op onze daden. Het liberalisme en de vernieuwing van de Nederlandse staat (Amsterdam 1992) 
275-276. 

58.Zie J. Charité, De SDB als orde- en gezagsprobleem voor de overheid (Leiden 1972) 134-135. 

59.Zelfs F. van der Goes, die absoluut niet antisemitisch was, schreef in zijn stuk over het politieoptreden tijdens de rellen, 

dat het café van Penning 'door politie-agenten en Joden inwendig vernield is geworden.' F. van der Goes, Ter herinnering. 

Getuigenissen en Bewijsstukken in de Politie-quaestie (Amsterdam 1891) 12. Het gaat hier om een heruitgave van een artikel 
uit De Nieuwe Gids uit oktober 1887. 
60.Recht voor Allen 5 maart 1887. 
61.Idem. 
62.Zie Van Horssen en Rietveld, 'De Sociaal Democratische Bond (II)', 14-34. 
63.Recht voor Allen 15 augustus 1889. 
64.Zie Bloemgarten, Polak, 24 en 211; Joan A. Nieuwenhuis, Een halve eeuw onder socialisten. Bijdrage tot de geschiedenis van 

het socialisme in Nederland (Zeist 1933) 181 en Jan Meyers, Domela, een hemel op aarde. Leven en streven van Ferdinand 

Domela Nieuwenhuis (Amsterdam 1993) 183-184. 
65.Recht voor Allen 22 augustus 1889. 
66. Idem. 
67 Joan Nieuwenhuis, Een halve eeuw onder socialisten, 181. 

68.Voor het al of niet bestaande antisemitisme van Domela Nieuwenhuis zie de biografie van Meyers, Domela, een hemel op 

aarde 183 en 196-198. Deze geeft overigens wel een erg simplistische kijk op de gang van zaken: 'De joden hadden zich bij 

de rellen in Amsterdam niet onbetuigd gelaten, zij waren over het algemeen vurige Oranjeklanten, dus antisocialistisch. Dus 
waren de socialisten anti-joods, met name in Amsterdam', 183. 
69.Recht voor Allen 5 september 1889. 
70.Fred Kolman, 'Domela Nieuwenhuis en de snelle ondergang van Recht voor Allen als dagblad', Bulletin Nederlandse 

Arbeidersbeweging, no 37 (maart 1995) 2-18, aid. 4. 
7'X.Recht voor Allen 24 juli 1890. 
72.1dem 30 juli 1890. 
73.Idem. 

74.Zie voor Von Barnekow en Tindal, HJ . Scheffer, Henry Tindal. Een ongewoon heer met ongewone besognes (Bussum 1976). 
75.Scheffer, Henry Tindal, 67 e.v. en Kolman, 'Domela Nieuwenhuis', 11-12. 
1 G.Recht voor Allen 30 oktober 1890. 

77.1dem 5 november 1890 en 7 november 1890. 
78.Idem 24 februari 1891. 

79. De hier gemaakte opsomming van antisemitische artikelen is voor deze periode vrij compleet. 
80. In 1898 zou dat twee keer per week worden tot op 1 juli 1900 het laatste nummer van Recht voor Allen verscheen. 
81 Van Horssen en Rietveld, 'De Sociaal Democratische Bond (II)', 38-39. 

- 3 9 3 -



NOTEN BLADZIJDEN 57-62 

Noten hoofdstuk 3 

1.Recht voor Allen 9 en 10 mei 1893. 
2.Bloemgarten, 'Vlegeljaren', 139. 

3.Zie Bloemgarten, Polak, 27 over de etentjes. De reactie van Kloos wordt geciteerd in Meijer, Het levensverhaal van een 
vergetene, 161-162. 

4.Taal, Liberalen en Radicalen, 168 en Bloemgarten, 'Vlegeljaren', 138. 

5.Taal, Liberalen en Radicalen, 170 en Bloemgarten, 'Vlegeljaren', 139. 
6.Bloemgarten, 'Vlegeljaren', 141. Sallie Boom ging in 1893 samen met zijn zoon Julius Het Vrije Woord, een joods vrijden
kersblad uitgeven, nadat hij in 1891 al de brochure Wat een gelovige jood aan belasting betaald had geschreven, waarin hij zich 
fel afzet tegen het bestuur van het NIK, zie idem, 162-164. 
7. Bloemgarten, 'Vlegeljaren', 142. 

8.Voor functies zie idem 142; voor uitlating Coltof zie Bloemgarten, Polak, 24. 
9.Bloemgarten, 'Vlegeljaren', 143. 
lO.Recht voor Allen 29 augustus 1890. 
11.Idem. 

12.S. Het beloofde land Kanaan of de komst der Messias (Amsterdam derde druk, z.j.) 4. 
13.Idem 5. 
14.Idem 6. 

15.Bloemgarten, 'Vlegeljaren', 148-149. Zie ook Ons Blad. Socialistisch Orgaan voor de Israëlieten 1 oktober 1893 vooreen 
terugblik. 

\G.Recht voor Allen 9 en 10 mei 1893. 

17. Ons Blad zpdl 1893. 
18.Idem. 
19.Idem. 
20.1dem. 
21.Idem oktober 1893. 
22.Idem januari 1894. 
23.Idem december 1893. 
24.1dem april 1893. 
25.Idem oktober 1893. 
26.Idem januari 1894. 
27.1dem april 1893. 
28.Idem. 

29.Idem juli 1893. 
30. Idem april 1893. 
31. Idem. 
32.1dem. 

33.Polak werd vrij snel na de oprichting lid van Het Centrum, Bloemgarten, Polak, 37. 
34. Ons Blad juh 1893. 

35.Recht voor Allen 9 en 10 mei 1893. Ons Bladhzd overigens niet alleen diverse verkooppunten in Amsterdam, ook in 
Winschoten, Gorinchem, Foxhol, gem. Hoogezand, Gouda, Arnhem, Lemmer, Zwolle en Hoorn was het blad volgens zijn 
eigen colofon te koop. 
36. Idem. 

37.De Handwerksman april 1909. Zie voor een overzicht van de activiteiten van Handwerkers Vriendenkring. Ab Caransa, 
Handwerkers Vriendenkring 1869-1942. Belangenbehartiging, ziekenzorg, woningbouw (Alkmaar 1998). 

38.Er bestonden wel joodse wederzijdse hulporganisaties maar die waren strikt religieus. Bij katholieke en protestantse 
organisaties hoorden de joodse arbeiders natuurlijk niet thuis. 
39. Handwerkers Vriendenkring, Gedenkboekje ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan, bevattende een kort overzicht van de 

geschiedenis der vereeniging 1869-1899 (Amsterdam z.j.) 12. 
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40.Maandblad der Vereeniging Handwerkers Vriendenkring november 1893. 
41.Idem mei 1892. 
42.Idem november 1893. 
43.1demmei 1893. 
44.1dem maart 1893. 
45.Idem september 1893. 
46.1dem maart 1893. 
47.1dem november 1893. 
48. Idem. 

49.Bloemgarten, 'Vlegeljaren' 147. 
50.Bloemgarten, Polak, 34. 

51.Notulen afdeling Amsterdam december 1891-1894, SDB archief, 23-26A (IISG). 
52.1dem. 

53.1dem. 

54.Heertje, De diamantbewerkers, 71 . 

55.Zie voor een zeer gedetailleerde beschrijving van de ontwikkelingen in de Amsterdamse diamanthandel en industrie: Van 
Tijn, 'Geschiedenis van de Amsterdamse diamanthandel- en nijverheid'. 
56.Bloemgarten, Polak, 34-36. 

57.De Diamantbewerker Officieel orgaan van de Nederlandsche Diamantbewerkersvereeniging, o.a. 1 november 1892 en 1 
december 1892. 

58.De Diamantbewerker 16 juni 1983. 

59.1dem 6 maart 1893. 

60.Idem. 

6l.Bloemgarten, 'Vlegeljaren', 158-159. 

62.Zie het verslag van Henri Polak van deze bijeenkomst in De Nieuwe Tijd21 oktober 1893. 
63.Idem. 

Noten hoofdstuk 4 

l.Ons Blad oktober 1893. 

2.BIoemgarten, 'Vlegeljaren', 169-170. 

3.Zie Bloemgarten, 'Vlegeljaren' 169-170, zie ook Recht voor Allen 5 en 6 mei 1894 voor het verloop van de staking. 

4.Zie voor een overzicht van deze stakingen, Ad Knotter, 'Van "defensieve standsreflex" tot "verkoopkartel van arbeidskracht"', 
Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, vol 19 (1993) no 1, 68-93, aid. 78 e.v. 

5.Van der Hoeven, De Nederlandse Sigarenmakers en Tabaksbewerkersbond, 35. Zie voor verslagen van de staking: Recht voor 

Allen 27 en 28 februari 1894; 24 en 25 maart 1894, 19 en 20 april 1894 en 5 en 6 mei 1894. 

6. Het archief van de NISTB is verdwenen en van het blad De Sigarenmaker is uit deze periode geen exemplaar overgebleven. 
De Amsterdamse politie hield van deze - blijkbaar niet al te omvangrijke - staking geen rapporten bij. 

7.De parlementaire enquêtecommissie die in 1887 de werking van de kinderwet-Van Houten onderzocht, adviseerde in haar 
eindverslag om een overzicht van de toestand op fabrieken en werkplaatsen in heel Nederland te laten maken. In 1888 
begonnen twee ingenieurs - A.A. Bekaar en H.W.E. Struve - zelf op de werkvloer gegevens te verzamelen. In twee jaar tijd 
bezochten ze ruim 3000 werkplaatsen in heel Nederland en wonnen een grote hoeveelheid infotmatie in, ook over het werken 

op zondag. Als dit gebeulde omdat er veel joodse werklieden op een fabriek of werkplaats werkten, dan vermeldden ze dat. 
Joost van Genabeek en Georg Reuding hebben voor het IISG deze gegevens opgenomen in een database. Joost heeft mij op 
deze bron gewezen en mij in de database wegwijs gemaakt, ik ben hem daar erg dankbaar voor. 
8.Van der Hoeven, De Nederlandse Sigarenmakers en Tabaksbewerkersbond, 36. 
9.Zie Van Tijn, 'Geschiedenis van de Amsterdamse diamanthandel- en nijverheid', 164. 
10.Bloemgarten, Polak, 91-92. 

11.Maandblad der Vereeniging Handwerkers Vriendenkring december 1894. 
12. Idem. 
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13.Van der Velde, DeANDB, 53. 
M.Idem 54. 

15.Extra editie van De Diamantbewerker 7 november 1894. 
l6.Bloemgarten, Polak, 95. 
17.1dem 98. 

18.Idem 97. 

19.Van der Velde, DeANDB, 101 en 102; Van Tijn, 'De geschiedenis van de Amsterdamse diamanthandel- en nijverheid' 
186. ' 

20.1dem 102. Als voorwaarden voor het welslagen van het verkoopkartel van arbeid noemt Van Tijn de prijselasticiteit van 
de vraag naar het eindproduct (het product moet nog wel verkocht worden als het duurder wordt door hogere loonskosten) 
en de concurrentiepositie ten opzichte van produktiecentra elders. Aan beide voorwaarden voldeed de Amsterdamse 
diamantindustrie. 21.Van der Velde, DeANDB, 105. 
22.Idem. 
23.1dem 107. 
24.1dem. 
25. Idem. 

26.Leydesdorff, Wij hebben als mens geleefd, 237 e.V., ook al onderschrijft zij op 240 Van Tijns' visie; Bregstein en 
Bloemgarten, Herinnering aan Joods Amsterdam, 114-117. 
27.1dem. 

28.Zie hiervoor Bloemgarten, 'Vlegeljaren', 157 en 171. 

29.Ook Van Zutphen zelfwees bij de viering van het 40-jarig bestaan van HV op de grote rol van deze organisatie bij het 
welslagen van de staking bij staking in november 1894. Algemeen Handelsblad 19 april 1909. 
30.Bloemgarten, Polak, 98. 
31.Idem 97. 
32.1dem 100. 
33.Idem 104. 

34.Weekbladvan denAlgemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond(Weekblad) 31 januari 1896. 
35.Brief van 11 februari 1895, ANDB archief, 3401 (IISG). Geciteerd Judy Schagen, Het cultureel beleid van de Algemene 
Nederlandse Diamantbewerkers Bond 1894-1914 (ongepubliceerde scriptie Universiteit van Amsterdam, 1992) z.p. 
36.De definitieve uittreding van Polak en De Levita uit de SDB werd echter mede veroorzaakt door het zogenaamde Panama-
Schandaal. Binnen de SDB oppositie bestond wantrouwen t.a.v. de correctheid van de boekhouding van Recht voor Allen. 
Troelstra en Van Kol spraken dit wantrouwen in eigen kring wel uit, maar distantieerden zich er van toen Polak en De Levita 
de beschuldigingen tijdens het Kerstcongres van de SDB met veel aplomb uitspraken. Zo stonden zij beiden in hun hemd op 
het congres en werden door Troelstra en de zijnen 'verraden'. Ze verlieten de partij. Zie voor een uitgebreide beschrijving van 
het Panama-conflict: Bloemgarten, Polak, 66-70. 

37.P. Hoogland, Vijf'en twintig jaren sociaal-democratie in de hoofdstad(Amsterdam 1928) 18. 

38.Gegevens over M.A. Hamel heb ik ontleend aan het kaartsysteem van SDAP-leden van Van Horssen en Rietveld, gegevens 
over Greetje Cohen: Bloemgarten, 'Vlegeljaren' 139. 
39Van Horssen en Rietveld, 'Socialisten in Amsterdam', 396. 
40.Hoogland, Vijf en twintig jaren, 23. 
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arbeidersbeweging in Nederland 1980 (Nijmegen 1980) 120-143. 
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27. Verslag nopens den toestand 1910, 5. 
28.Idem 5. 
29.1dem 6-7. 
30.1dem 8-9. 

31.Bloemgarten, Polak, 493. 
32. Idem 151. 
33.Idem. 

34. Verslag van de verrichtingen der Commissie voor het Maatschappelijk Werk van den A.N.D.B., over het tijdperk 1 September 
1904-31 Augustus 1905 [Onderdeel van Verslag nopens den toestanden de verrichtingen van den Algemeenen Nederlandschen 
Diamantbewerkersbond over het tijdperk 1 september 1904-31 augustus 1905], 82-83. 

35. Verslag van de verrichtingen der Commissie voor het Maatschappelijk Werk van den A.N.D.B. 1906, [Onderdeel van Verslag 
nopens den toestand en de verrichtingen van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond over het tijdperk 1 september 
1905-31 december 1906 (z.p. z.j.)] 91. 

36. Verslag van de verrichtingen der Commissie voor het Maatschappelijk Werk van den A.N.D.B. 1906, 92-93. 
37.Zie over Het Jonge Leven Bloemgarten, Polak, 360 e.v. 

38.Brief van de Commissie van Maatschappelijk Werk van Betsalel aan het hoofdbestuur van de ANDB d.d. 19 januari 1905 
ANDB archief 9577 (IISG). 

39.Brief van Henri Polak aan het bestuur van Betsalel d.d. 17 januari 1905, ANDB archief 9577 (IISG) 

40.Notulen gecombineerde vergadering van het Hoofdbestuur van Betsalel en de Commissie van Maatschappelijk Werk d.d. 
25 september 1905, Betsalel archief (onderdeel ANDB archief) H 10 (IISG). 
41.Notulen van het hoofdbestuur van Betsalel d.d. 19 oktober 1908 in idem. 
42.Idem en notulen d.d. 26 oktober 1908. 
43.1dem d.d. 30 maart 1909. 
44.Idem. 
45.Idem, vergadering d.d. 22 maart 1908. 

46.Verslag van de Feestelijke Algemeene Vergadering van Betsalel ter gelegenheid van het 12 1/2 jarig bestaan der vereeniging, 
gehouden op Woensdag 29 April 1908, idem. 

47.Adres d.d. 22 februari z.j. (1905) ANDB archief 9577 (IISG). 

48.Notulen bestuursvergadering Betsalel d.d. 16 mei 1905, Betsalel archief (onderdeel ANDB archief) H 10. 

49.Idem notulen hoofdbestuur Betsalel d.d. 21 april 1910. 

50.Uitslag van een Referendum van het Wereldverbond van Diamantbewerkers gehouden in mei 1905, ANDB archief 9577 (IISG). 

51.Notulen Feestelijke Algemeene Vergadering Betsalel d.d 29 april 1908 in Betsalel archief (onderdeel ANDB archief) H 10 (IISG). 
52.1dem. 

53.Notulen hoofdbestuur Betsalel d.d. 20 oktober 1905 en 22 oktober 1905, idem. 
54.Idem notulen hoofdbestuur Betsalel d.d. 14 oktobet 1906. 

55.Deze ontwerp-wet verbood werk na twee uur 's nachts in bakkerijen. Joodse bakkers die - vanwege hun religieuze wetten -
op zaterdag pas na zonsondergang aan het werk konden, hadden zo maar heel weinig tijd om brood te bakken want ze moesten 
daar volgens de wet van Talma al om 2 uur 's nachts mee ophouden. Zie voor een uitgebreide beschrijving van deze kwestie 
De Handwerksman maart 1910. 

56.Notulen vergadering hoofdbestuur Betsalel d.d. 14 maart 1910 en 7 april 1910, archief Betsalel (onderdeel ANDB archief) 
H 10 (IISG). 
57.1dem d.d. 28 januari 1906. 
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58.De Handwerksman mei 1898, mei 1904, mei 1908 en mei 1911. 

59.1dem mei 1905 en mei 1909. 
60.Idem januari 1904. 

61.Idem december 1903. 
62. Idem. 
63.Idem maart 1908 over het toelaten van vrouwen. 
64.Zie hiervoor de ballotagelijsten die De Handwerksman regelmatig publiceerde. 

65.Zie hiervoor Gedenkschrift der Stichting Bouwfonds Handwerkers Vriendenkring, aangeboden door het bestuur der stichting 

bij het 25-jarig bestaan (Amsterdam 1937). 

66.Zie hiervoor Bloemgarten, Polak, 355 e.v. 

67.1dem 355. 
68.1dem 398. 
69.1dem 399. 
70.Zie idem 398-439 voor de ondergang. 
7 \.Jaarverslag van den Amsterdamschen Bestuurdersbond over 1905 (Amsterdam z.j.) 30. 
72.J. Oudegeest, De Geschiedenis der zelfstandige vakbeweging in Nederland II (Amsterdam 1932) 334-341. 

73.0udegeest, De Geschiedenis der zelfstandige vakbeweging, 339. 

74.Jaarverslag van de Afdeeling Amsterdam van den Nederlandschen Sigarenmakers- en Tabaksbewerkersbond over het jaar 1913 

(Amsterdam z.j.) 12. 
7'5 Jaarverslag van de Afdeeling Amsterdam van den NISTB 1913, 21 . 

76.1dem 22 en Oudegeest, De Geschiedenis der zelfitandige vakbeweging II, 341. 
77'Jaarverslag van de Afdeeling Amsterdam van den NISTB 1913, 1. 

78.1dem, 15. 
79.Financieeljaarverslag van den Amsterdamschen Bestuurdersbond over het jaar 1905 [Onderdeel van: Jaarverslagen van den 
Amsterdamschen Bestuurdersbond en het Bureau voor arbeidsrecht over 1905 (Amsterdam z.j.)] 42, 45 en 101. 
80.Elias, De Naaistersvereeniging, 85. 

81.Peter-Paul de Baar, Jong, Aaltje de, in: Meertens e.a. (eds), Biografisch woordenboek van het socialisme en de 

arbeidersbeweging in Nederland 1, 52-54. 

82.Peter-Paul de Baar, Alida de Jong, 1885-1943. Een vakbondsvrouw van voor de oorlog (Amsterdam z.j. (1985)) 16. 
83.Mirjam Elias, Drie cent in het uur. Over naaisters, feministes en arbeiders rond de eeuwwisseling (Amsterdam 1984) 65. 

84.De Baar, Alida de Jong, 1885-1943, 20. 
8 5 Jaarverslagen van den Amsterdamschen Bestuurdersbond en van het Bureau voor Arbeidsrecht over 1908 (Amsterdam z.j.) 7 en 18. 
86.1dem 

87.De Baar, Alida de Jong, 1885-1943, 20. 
88.HetKleedingbedrijflX februari 1913. 
89 Jaarverslag van den Amsterdamschen Bestuurdersbond over 1911 (Amsterdam z.j.) 44. 

90.Het KleedingbedrijfX mei 1911. 
91.Jaarverslag van den Amsterdamschen Bestuurdersbond over 1911, 34-35 en Verslagover 1910-1911 van den Nederlandschen 

Bond van Mannelijke en Vrouwelijke Arbeiders in de Kleedingindustrie en Aanverwante Vakken (Amsterdam z.j.) 36. 

92. Het KleedingbedrijfX november 1912. 
93. Verslag over 1912 van den Nederlandschen Bond van Mannelijke en Vrouwelijke Arbeiders in de Kleedingindustrie en 

Aanverwante Vakken (Amsterdam z.j.) 17. 

94.De Baar, Alida de Jong, 1885-1943, 20-23. 
95.Het Volk 4 oktober 1912. 

96.Meyer Sluyser, geciteerd in De Baar, Alida de Jong, 1885-1943, 21 . 
97.1dem. 
98.Het KleedingbedrijfX september 1912, 4 oktober 1912, 18 oktober 1912, 1 november 1912 en 29 november 1912. Verslag 

over 1912 van den Nederlandschen Bond, 17-18. 

99. Het KleedingbedrijfX 5 juni 1908. NB: na de landelijke reorganisatie ging De Naaisters- en Kleermakersbode in 1907 Het 

Kleedingbedrijfheten. 
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100.Zie De Naaisters- en Kleermakersbode 15 mei; 1 juli en 15 juli 1906. 
101.Idem 15 oktober 1906. 
102.1dem 1 februari 1904. 
103.1dem 1 november 1908. 

Noten hoofdstuk 8 

l .De joodse orthodoxe marxisten werden in het spotblad Reuke der Liefde van Ceton en De Wolff aangeduid als Marx-
rebbetjes. 

2. Ledenlijst in archief Federatie Amsterdam SDAP, 16 (IISG). 
3.Zie Het Volk 30 mei 1903 en 10 juni 1903. 

4.De Tweede Internationale schiep tijdens het congres van 1900 dat in Parijs werd gehouden een aantal instrumenten om de 

internationale samenwerking tussen de aangesloten organisaties te bevorderen. Een van die instrumenten was het Internationaal 
Socialistisch Bureau dat bestond uit twee vertegenwoordigers per aangesloten partij. 
5.Geciteerd in: Bloemgarten, Polak, 455. 
6.1dem. 
7.1dem 455. 
S.Het Volk 31 mei 1903. 

9.Zie ook Het Volk 3 juni 1903 over een bijeenkomst van de Nederlandse Zionisten Bond; idem 9 juni 1903 over 
benefiettoneelvoorstelling ten behoeve van Kisjinow slachtoffers, idem 12 juni 1903 en 17 juni 1903, en een artikel van Max 
Nordau over Kisjinow 11 juni 1903. 

10 .1dem3jul i l903 . 
l l . Idem 11 juli 1903. 

12.1dem 30 juni 1903; 2 juli 1903; 3 juli 1903. 

13.1dem 2 juli 1903 en 3 juli 1903. 

H.NotuIen vergadering federatiebestuur d.d. 21 december 1904, in archief Federatie Amsterdam SDAP, 56 (IISG). 
15.Notulen federatiebestuur d.d. 21 december 1904. 
ló.Idem, notulen van vergadering d.d. 4 januari 1905. 
17.1dem. 
18.Idem notulen d.d. 19 januari 1905. 
19.1dem. 

20.Brief van Wijnkoop aan Van Ravesteyn d.d. 19 januari 1905, Van Ravesteyn archief, 21 (IISG). Zie ook Henny Buiting, 
Richtingen en partijstrijd in de SDAP. Het ontstaan van de Sociaal-Democratische Partij in Nederland (SDP) (Amsterdam 1989) 
426-427 en De Wolff, Voor het land van belofte, 272. 
21.Brug, 'Uit zorg voor "'t koosjere der Partij"', 91. 
22. Idem, 71 . 

23.Buiting, Richtingen en partijstrijd in de SDAP, 287. 

24.Brug, 'Uit zorg', 72-74; A.J. Koejemans, David Wijnkoop. Een mens in de strijd voor het socialisme (Amsterdam 1967) 63-
67; Buiting, Richtingen en partijstrijd in de SDAP, 421-425. 

25.Buiting, Richtingen en partijstrijd in de SDAP, 422. 

26.Zie voor deze kwestie ook huishoudelijke- en bestuursvergaderingen van afdeling III van de Federatie Amsterdam van de 
SDAP van 27 februari 1906 en 1 maart 1906, in archief Federatie Amsterdam SDAP, 629 (IISG). 
27.Notulen jaarvergadering Amsterdam afdeling III d.d. 17 januari 1907, in archief Federatie Amsterdam SDAP, 636 (IISG). 
28.Brug, 'Uit zorg', 80. 
29.Bloemgarten, Polak, 279. 
30.1dem, 284-285. 
31.Brug, 'Uit zorg', 80-81. De Tribune 21 december 1907. 
32.Bloemgarten, Polak, 286-287. 

33.Notulen huishoudelijke vergadering d d 12 november 1907 afdeling III, in archief Federatie Amsterdam SDAP, 636 (IISG). 
34.Idem. Voor de uitleg zie De Wolff, Voor het land van belofte, 115. 
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35.De Wolff, Voor het land van belofie, 115. 
36.Notulen huishoudelijke vergadering afdeling III d.d. 12 november 1907, in archief Federatie Amsterdam SDAP, 636 (IISG). 

37.Brug, 'Uit zorg', 95. 

38.Idem 82-83. 
39.Brug, 'Uit zorg', 86, Buiting, Richtingen en partijstrijd in de SDAP, 493 e.v. 
40.Bloemgarten, Polak, 299-300. 
41.Brug, 'Uit zorg', 95, Buiting, Richtingen en partijstrijd in de SDAP, 576. 
42. Idem. 

43.Brug, 'Uit zorg', 96. 
44.Ik heb hiervoor gekeken naar de notulen van het bestuur van afdeling III van de Federatie Amsterdam van de SDAP; de 
correspondentie in het archief van David Wijnkoop en het archief Van Ravesteyn (IISG). 
45.W. van Ravesteyn, De wording van het communisme in Nederland 1907-1925 (Amsterdam 1948) 96. 
46.Buiting, Richtingen en partijstrijd in de SDAP, 587, zie idem 584-588 voor een uitgebreide bechrijving van deze oprichting. 

47.Brug, 'Uit zorg', 89. 
48.De Wolff, Voor het land van belofte', 273. 
49.Buiting, Richtingen en partijstrijd in de SDAP, 818. 

50.De Wolff, Voor het land van belofte, 271-272. 

5Ï.Brug, 'Uit zorg', 97. 
52.1dem 96. 
53.Brug, 'Het jaar 1913', 100. 

54.Idem, 109. 

Noten Deel II. Londen 

Noten hoofdstuk 1 

1 .'A Tale of the Tailors. Translated for one of the toilers', The Jewish Chronicle 19 februari 1886. 
2.'which is a kind of talisman from one to another, meaning, "You are allright; you are quit safe'".Getuigenis van Hermann 
Landau, Report from the Select Committee on Emigration and Immigration (Foreigners) PP XI (1888) (Londen 1888) 2168. 

[Verder afgekort als SC Emigration and Immigration]. 

3.Doyd P. Gartner, 'Notes on the Statistics of Jewish Immigration to England 1870-1914', in: Jewish Social Studies, vol 22 

(april 1960)97-102, aid. 99. 
4.Voor het ledental van autochtone joodse gemeenschap zie Lipman, Social History of the Jews in England , 65; voor 

beroepenstructuur zie V.D. Lipman (ed.), Three Centuries oft Anglo-Jewish History (Cambridge 1961) 74. 

5.Zie voor Frankrijk: Green, The Pletzl oft Paris; voor Duitsland: Steven Aschheim, Brothers and Strangers: The Eastern 

European Jew in German and German Jewish Consciousness, 1800-1923 (Madison 1982); voor Nederland: Paul Visser, Broeders 

en vreemdelingen. Een studie van de opvang van Oost-Europese joodse immigranten in de jaren 1881-1933 tegen de 

achtergrond van het Nederlands-joodse acculturatieproces (ongepubliceerde doctoraalscriptie Universiteit van Amsterdam 

1988). 
ö.Geofifrey Alderman, Modern British Jewry (Oxford 1992) 115-116 en E.C. Black, The Social Politics oftAnglo-Jewry 1880-

1920 (Oxford 1988) 248. 
7.Notulen Jewish Board of Guardians 13 april 1885, geciteerd in Gartner, The Jewish Immigrant, 52. 

8.Black, The Social Politics, 251-253. 

9.1dem 100, tabel 3.5. 
10. Report from the Royal Commission on Alien Immigration with Minutes oft Evidence and Appendix PP IX (1903) (Londen 

1903) 15258 en 15319. [Verder afgekort als RC on Alien Immigration]. 
11.S.A. Hochberg, 'The Repatriation of Eastern European Jews from Great Britain: 1881-1914', Jewish Social Studies, vol 50 

(Winter-Spring 1988/92), no 1-2, 49-62, aid. 51. 
\2.SC Emigration and Immigration, 1671, 1692, 1735. 
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13.V.D. Lipman, A Century of'Social Service 1859-1959. The Jewish Board of Guardians (Londen 1959) 96: 50.000 gevallen; 
Hochberg, 'The Repatriation of Eastern European Jews', 49: bijna 1 op 2 immigranten werd teruggestuurd. 
14.Lipman, A Century, 96; Hochberg, 'Repatriation', 59 

Noten hoofdstuk 2 

1.Citaat uit DiNaye Tsayt 5 mei 1905. 
2.Paul Thompson, Socialists, Liberals and Labour. The Struggle for London 1885-1914 (Londen en Toronto 1967) 5. 

3.C. Rüssel and H.S. Lewis, The Jew in London. A Study of Racial Character and Present-Day Conditions (Londen 1900). 
4.V.D. Lipman, A History of the Jews in Britain since 1858 (Leicester en Londen 1990) 52. 

5.In deze straten was75 tot 95% van de inwoners joods, zie de kaart in Rüssel and Lewis, The Jew in London. 

6.FeIdman, Englishmen and Jews, 185-214. 

7.Lipman, Social History of the Jews in England, 107. 
8.Feldman, Englishmen and Jews, 207. 
9. Henry Mayhew, London labour and the London poor: a cyclopaedia of the condition and earnings of those that will work, those 

that cannot work andthose that will not work 3 vols (Londen 1851-1861); Ch. Booth (ed.), Labour and Life of the People of 

London 2 vols (Londen 1889) en uitgebreide serie: Ch. Booth (ed.), Life and Labour of the People in London 9 vols (Londen 

1892-1897) en Andrew Mearns, The Bitter Cry of Outcast London (repr. 1885 met introductie van A.S. Wohl; Leicester 1970). 
10.Ch. Booth, Life and Labour of the People in London Third Series: Religious Influences II London North of the Thames: The 

Inner Ring (Londen 1902) 11. 
11 .Ch. Booth, Labour and Life of the People voll: East London (Londen 1889) 33. 
12. Pat Thane, The Foundations of the Welfare State (London en New York 1982) 29. 

13.Lipman, A History of the Jews, 109. 

14.Black, The Social Politics, 195. 
15.Voor een gelovige jood was een begrafenisfonds extra belangrijk: wanneer een familielid kwam te overlijden rouwden de 
nabestaanden zeven dagen lang. Gedurende deze rouwperiode, sjiwa genaamd, konden de nabestaanden niet werken en 
moesten in hun levensonderhoud worden voorzien. 

16.Gartner, The Jewish Immigrant, 199. 
17.Gebaseerd op het aantal immigranten in 1891 (45.808) en in 1901 (86.140) Gartner, 'Notes on the statistics', 99 kan een 
gemiddelde jaarlijkse toename van 4033 worden berekend. Gebaseerd op die berekening waren er in 1894 in Engeland 58.808 
Oosteuropees joodse immigranten. In 1894 ondersteunde de JBG 32.510 joden, waarvan 76.5% afkomstig was uit Rusland 
of Polen, zie Black, The Social Politics 95. Dat komt neer op 24.862,5 ondersteunde Oosteuropese immigranten, dat is ruim 

42% van het totaal. 

18.Lipman, A Century, 283, tabel 1. 
19.1dem. 

20. Report from the Select Committee of the House of Lore on the Sweating System PP XIV (Londen 1889) 5584 e.v. [Verder 

afgekort als SC Sweating System]. 

21 ,RC on Alien Immigration, 9361. 

22.Gartner, The Jewish Immigrant, 221. 

23.Idem 222. 

lA.TheJewish Chronicle•!'juli 1905. 

25 .RC on Alien Immigration, 18325 e.v. 

26.1dem 10339; 18325; 18822; 18424; 18752; 18844. 

27.1dem 18835. 
28.Gartner, The Jewish Immigrant, 234. 
29.Black, The Social Politics, 219. 
30.RC on Alien Immigration 20224. 
31.Idem 20224. 
32.Black, The Social Politics, 111 en 123. 
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33. David Feldman, 'Jews in London 1880-1914', in: Raphael Samuel (ed.), Patriotism: The Making and Unmaking of British 

National Identity vol. II: Minorities and Outsiders (London en New York 1989) 207-229, aid. 222. 
34.Stoelhouders waren mensen met een vaste plaats in de synagoge waar ze voor betaald hadden. 
35.Gartner, The Jewish Immigrant, 203. 
36. Black, The Social Politics, 63. 
37. The Jewish Chronicle 20 september 1901. 
38.Gartner, The Jewish Immigrant, 192. 
39.1dem 195. 

40.Zie voor de problemen rond werken op zaterdag de getuigen in SC Sweating System, 3297; 5075; 5585; 5741; 8829. 
41.Feldman, 'Jews in London', 221. 
42Jerry White, Rothschild Buildings. Life in an East End Tenement Block 1887-1920 (Londen 1980) 89. 

43.Voor een sfeerbeschrijving van het dagelijks leven zie White, Rothschild Builidings en de roman van Israel Zangwill, 
Children of the Ghetto. A Study of a Peculiar People (Leicester 1977, repr. 1892, introd. V.D. Lipman). 

AA.Der Yidisher Ekspres keerde zich tegen de joodse vakbonden, aldus deze bonden zelf. Zie An erklehrung zu diyidishe arbeyter 

uitgegeven door de Liedzer Yidishe Shneyders, Mashiners un Presers Treyd-Union Leeds 1898, in Wess archief, MSS 
240/W/17(MRC). 

45.Zie L. Prager, 'A Bibliography of Yiddish Periodicals in Great Britain (1867-1967)', Studies in Bibliography and Booklore, 

vol 11, no 1 (spring 1969), 3-32 en Gartner, The Jewish Immigrant, 251-261. 

46.Zie de herinneringen van Boaz Young, geciteerd Lulla Rosenfeld, Bright Star of Exile. Jacob and the Yiddish Theatre 

(Londen 1977) 183-184. 
47.Tijdens een voorstelling ging er een brandalarm af, dat achteraf vals bleek te zijn. Door de paniek die uitbrak kwamen 
zeventien mensen om het leven. 
48.Leonard Prager, Yiddish Culture in Britain. A Guide (Frankfurt am Main 1990) 52. Mendel Beilis was een joodse arbeider 
uit Kiev die in 1911 beschuldigd werd van de moord op een christelijk kind. (Hij zou het bloed gebruikt hebben voor rituele 
doeleinden). Na een proces van twee jaar werd Beilis uiteindelijk vrijgesproken. 

Noten hoofdstuk 3 

1.Uitspraak van Liebermann naar aanleiding van de oprichting van een joodse vakbond in 1876. zie 'Pinkas Agudath ha 
Sozialistim ha' Iwrim', als onderdeel van E. Tcherikower, 'Der onhoyb fun der yidisher sotsyalistisher bavegung', in: E. 

Tcherikower (ed.) Historishe Schriftn Band I (Warschau 1929) 469-594, aid. 574. 
2.Zie voor de integrale weergave van de notulen: 'Pinkas Agudath ha Sozialistim ha' Iwrim', als onderdeel van Tcherikower, 

'Der onhoyb', 469-594. 
3.Ber Borochov 'A. Liebermann: Father of Jewish socialism' in: Ber Borochov, Nationalism and the class struggle. A Marxian 

approach to the Jewish problem (New York 1937) 169-173. 
4.Peter Lavrov (1823-1900) Voor meer gegevens zie B. Sapir, 'Jewish socialists around Vpered', International Review of Social 

History, vol 10 (1965) 365-84. 
5.Letterlijk Wil van het Volk. Beweging die naar 'het volk' (i.e. de boeren) trok om deze te overtuigen tot aansluiting bij de 

revolutionaire beweging. 
6. Vpered! (Voorwaarts) werd opgericht en geredigeerd door Peter Lavrov i.s.m. Valerian Smirnov. Het verscheen in de periode 
1873-1877. In verband met de politieke vervolgingen in Rusland werd het in West-Europa uitgegeven (eerst in Zürich en later 
in Londen) en vervolgens naar Oost-Europa gesmokkeld. Voor meer gegevens over Liebermann en Vpered zie Sapir, 'Jewish 
socialists around Vpered'. 

7. A. Liebermann, 'Iz Belostoka' in Vpered! 15 februari 1876, geciteerd in: Frankel, Prophecy and Politics, 37. 
8.Tcherikower, 'Der onhoyb', 541-542 geeft een letterlijke weergave van de statuten in het jiddisch en het Hebreeuws 
9.Zie Fishman, East End Jewish Radicals, 104-105 voor zijn vertaling van de statuten. Zie hiervoor ook: P. Elman, 'The 
Beginnings of the Jewish Trade Union movement in England', Transactions of the Jewish Historical Society of England, vol 27 
(1951-52)53-62, aid. 57. 
10.Tcherikower, 'Der onhoyb', 541-542. 
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11.Idem 549. 
12.1dem 553. 
13-Idem 557. 
\A.The Jewish Chronicle23 juni 1876. 

15.Zie voor de letterlijke tekst van het strooibiljet Tcherikower, 'Der onhoyb', 565-566. 

I6.1saac Stone (1855-1916) was journalist, redacteur en schrijver. Prager, Yiddish Culture in Britain, 626-627. 
17.Tcherikower, 'Der onhoyb', 568-569. 
18.1dem 570. 
19.1dem. 
20.1dem. 

21.Idem 572. 
22. The Jewish Chronicle 8 september 1876. 

23.Tcherikower, 'Der onhoyb', 574. 

24.1dem 573. 
25.1dem. 
26.1dem 558. 

27.1dem 575. 

28.Idem, resp. 546-547; 551; 563 en 589. 
29.1dem 580-590. 
30.1dem 587. 
31.Idem 588. 

32.Idem, 592. Van der Hout (geb. Amsterdam 1843 - overleden in Londen 1918) was voorman van de Amsterdamse afdeling 
van de Eerste Internationale. Hij raakte in deze functie betrokken bij het opzetten van vakverenigingen voor nog 
ongeorganiseerde beroepsgroepen. Toen hij in 1872 werkloos werd trok hij, na een oponthoud in Duitsland, naar Londen 
waar hij in 1874 met zijn gezin in East End neerstreek. Ook in Londen probeerde hij de traditie van de Eerste Internationale 
voort te zetten door de International Labour Union op te zetten. Uit dien hoofde heeft hij zich waarschijnlijk aangesloten bij 
de HSU. Tot in het begin van de twintigste eeuw zou Van der Hout actief blij ven in verschillende lokale East End afdelingen 
van politieke organisaties. Zie Pieter Wielsma en Heiner Becker, 'Hout, Isaac Salomon van der', in: Meertens e.a.(eds), 
Biografisch woordenboek van het socialisme vol II, 68-70. 
33.Tcherikower, 'Der onhoyb', 592. 
34.Idem. 
35.1dem. 

Noten hoofdstuk 4 

1.Uitspraak van Arnold White over Der Arbeyter Fraynd. Zie SC Sweating System, 427 en SC Emigration and Immigration, 

1829. 
2.Frankel, Prophecy and Politics, 45. 
I.DerPoylisher Yidel25 juli 1884. 
4.Zie voor berichten over Palestina: idem 15 augustus 1884. 

5.1dem25juli 1884. 
ö.Frankel, Prophecy and Politics, 124, idem, 'The Roots of "Jewish Socialism" (1881-1892)', in: Ezra Mendelsohn en Marshall 

S. Shatz (eds), Imperial Russia 1700-1917. Essays in Honor of Marc Raeff(DeKalb, Illinois 1988) 241-259, aid. 249. 
7.Der Poylisher Ytdel8 augustus 1884. 

8.1dem25 juli 1884. 
9.Zie respectievelijk Der Poylisher Yidelld september 1884 en (bijvoorbeeld) idem 16 augustus 1884. 
lO.Idem 22 augustus 1884. 
11.Idem en 29 augustus 1884. 
12.1dem 3 oktober 1884. 
\5.Di Tsukunfi 2 januari 1885. 
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\A.Der Poylisher Yidel 3 oktober 1884. 

15.Zie voor opmerkingen over handgemeen: Der Arbeyter Fraynd 17 april 1903. 
1 G.Der Poylisher Yidel 10 oktober 1884. 
17.Justice 5 december 1885. 
18.Idem 10 januari 1885 . 
19.1dem 5 juli 1890. 
20.1dem 10 januari 1885. 
21.Der Poylisher Yidel 22 augustus 1884. 

22.Der Poylisher Yidel29 augustus 1884. 

23.Idem 24 oktober 1884. 
24.Di Tsukunfi 14 november 1884. 

25.Idem 29 oktober 1886. 

26. Zie SC Sweating System, 427. 

27.1dem 1829. 

28.Onderzoeken wijzen uit dat, hoewel het aantal joodse (mannelijke) immigranten dat kon lezen groot was in vergelijking 
tot andere mannen uit hun sociale milieu, lang niet alle joodse arbeiders konden lezen en schrijven. Zie Prager, Yiddish Culture 

in Britain, 333. De joodse immigrant, sociaal-democraat en vakbondsleider Joseph Finn klaagde in Der Poylisher Yidel dat te 

weinig immigranten Engels kenden en zelfs geen jidisch konden lezen en schrijven. Zie Der Poylisher Yidel 1 augustus 1884. 
29.justice 3 oktober 1885. 
30.Der Arbeyter Fraynd \5 juli 1885. 

31.Krantz (1858-1922, pseudoniem van Jacob Rombro) was in 1881 zijn geboorteland Rusland ontvlucht voor de pogroms. 

Na een kort verblijf in Parijs vestigde hij zich in 1883 in Engeland, waar hij op instigatie van Winchevsky stukken over de 
pogroms schreef voor Der Poylisher Yidel. Prager, Yiddish Culture in Britain, 382; Fishman, East End Jewish Radicals, 152. 
32.Zie o.a. Der Arbeyter Fraynd 16 augustus 1885. 
33.Idem 15 september 1885. 
34.1dem 15 oktober 1885. 

35.Gegevens ontleend aan een gesprek tussen Alfred Wess (de zoon van William Wess) en de auteur, d.d. 29-8-1991. 
36.Zie Socialist League archief, map 102 A (IISG) RoIIin archief, MSS 240/W/4 (MRC). 
il .The Commonweal augustus 1885 (pas in 1886 zou The Commonweal ten weekblad worden). 
38. Brief van Wess aan Sparling in Socialist League archief 3198/3, collectie IISG 
39.Socialist League archief, 1854 (IISG). 
40.Peretz Bornstein werd in 1866 in Warschau geboren. Hij kwam na een verblijf in Antwerpen in 1888 naar Amsterdam 

waar hij werkte als diamantslijper. Hij woonde beurtelings in Amsterdam en Londen, tot hij zich in 1897 definitief liet 
uitschrijven in Amsterdam. (Gegevens ontleend aan de volkstellingen (GAA). Met dank aan J.M. Hofmeester). In Amsterdam 
was hij niet alleen agent voor Der Arbeyter Frayndmaar schreef ook ingezonden stukken voor het blad. In Londen trad hij in 

1891 op als uitgever van een brochure van de joodse socialist Benjamin Feigenbaum. 
41 .Zie voor een toelichting hierop de inleiding van dit boek. 
42.Der Arbeyter Fraynd 15 januari 1886. 

A3.Der Arbeyter Fraynd augustus 1886. [In juni 1886 begon de Berner Street Club Der Arbeyter Fraynd uit te geven, 
aanvankelijk als maandblad in plaats van als weekblad]. 
44.Idem september 1886. 
45.Voor biografische gegevens over Lewis Lyons, zie Anne J. Kershen, Trade Unionism Amongst the Tailoring Workers of 

London and Leeds 1872-1915: A Study of Industrial and Social Assimilation (ongepubliceerde these, University of Warwick 
1986), 232 en The Workman's Times, 1 mei 1891. 
46.Der Arbeyter Fraynd1-8 februari 1889. 
47. The Jewish Chronicle 22 februari 1889. 

48.Idem 22 februari 1889. 
49.1dem 22 maart 1889. 

50.Fishman, East End Jewish Radicals, 159. 

51 T o t deze laatste conclusie komt David Feldman in zijn Englishmen and Jews, 33. 
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52.TheJewish Chronicle22 maart 1889. 
53.Gartner, The Jewish Immigrant, 116. 

54.Zie bijvoorbeeld Der Arbeyter Fraynd29 maart-5 april 1889. 
55.Gartner, The Jewish Immigrant, 118. 

56.Zie Prager, Yiddish Culture in Britain, 231 en Fishman, East End Jewish Radicals, 154. 

57.Der Arbeyter Fraynd21 september 1888. Met grote dank aan Rena Fuks die het met bijbels Hebreeuws doorspekte Jiddisch 
van Feigenbaum voor mij toegankelijk maakte. 
58. Der Arbeyter Fraynd30 december 1887. 
59.Zie de verslagen in idem, o.a. 21 september 1888. 
60.Zie The Jewish Chronicle 22 maart 1889 en Der Arbeyter Fraynd 22-29 maart 1889. 
6\.Der Arbeyter Fraynd \2 juni 1886. 

62.Protokolldes Internationalen Arbeiter-Congreses zu Paris. Abgehalten vom 14. bis 20. Juli 1889 (Neurenberg 1890) 35. 
63.Zie bijvoorbeeld Der Arbeyter Fraynd 28 februari 1890. 

64.Volgens Der Arbeyter Fraynd van 30 december 1887 waren er meer dan 600 bezoekers op deze bijeenkomst. 
65.Zie voor een verslag van de bijeenkomst idem. 

66.Zie o.a. 'Iber propaganda unter yidishe arbeyter' in Der Arbeyter Fraynd 14 januari 1887, idem 30 december 1887. 
67.Kershen, Trade Unionism Amongst the Tailoring Workers, 24. 

68.Eighteenth Yearly and Financial Report of the Amalgamated Society of Tailors (Manchester 1884) 259. 

69.Nineteenth Yearly and Financial Report of the Amalgamated Society of Tailors (Manchester 1885) 261 en Twenty-third Yearly 

and Financial Report ofthe Amalgamated Society of Tailors (Manchester 1889) 242. 
70.SC Sweating System, 587. 

71.David F. Schloss, 'Bootmaking', in: Ch. Booth (ed.) Life and Labour ofthe People in London, vol IV, The Trades of East 
London (Londen 1893) 69-137, aid. 135. 
72.SC Sweating System, 930. 

73.Zie voor een uitgebreide beschrijving: Kershen, Uniting the Tailors, 97-125 en Feldman, Englishmen and Jews, 185-214. 
74.Feldman, Englishmen and Jews, 236. 

75.Harold Pollins, Economic History of'the Jews in England(Rutherford etc. 1982) 154-155. 
7'6.SC Sweating System, 3478. 

77.Ernest Aves, 'The Furniture Trade', in: Booth (ed.), Life and Labour W, 157-218, aid. 172-174. 
78.Aves, 'The Furniture Trade', 210-211. 
79.1dem217. 
80.Pollins, Economic History of the Jews, 155. 
81.Aves, 'The Furniture Trade', 209. 

82.Voor ledental zie Lipman, Social History, 117. Voor statuten zie Pollins, Economie History of the Jews, 156. 
83.Vertaling van een deel van de statuten zoals geciteerd in Pollins, Economie History of the Jews, 156. 
84.Kershen, Trade Unionism amongst the Tailoring Workers, 181. 

85.Aantal schoenmakers gebaseerd op een schatting a.d.h.v. de gegevens over 1891: toen werkte 13% van alle Russische en Poolse 
joden in Londen, i.e. 3476 mannen en vrouwen in de schoenenindustrie. Zie Feldman, Englishmen and Jews, 157 en 163. 
86.Aves, 'The Furniture Trade', 210. 
87.Thompson, Socialists, Liberals and Labour 39. 

88.Zie respectievelijk: Eighteenth Yearly and Financial Report of the AST, 261; Alan Vox, A History of the National Union of 

BootandShoe Operatives 1874-1957'(Oxford 1958) 107 en Aves, 'The Furniture Trade', 217. Ter vergelijking: In 1881 was 

in Engeland 8.7 procent van de werkende bevolking werkzaam in de kledingindustrie, in 1911 was dat 6.6 procent. In 1888 
vormden de leden van kleermakersbonden 5 procent van alle vakbondsleden, in 1913 3 procent. Gebaseerd op J.A. 
Schmiechen, Sweated Industries and Sweated Labor. The London Clothing Trades, 1860-1914 (Londen 1984) 38, tabel 4 en 
E.H. Hunt, British Labour History 1815-1914(Londen 1981) 297, tabel 9.3. 
89.Gareth Stedman Jones, Outcast London. A Study in the Relationship Between Classes in Victorian Society (Middlesex 1984 

(repr.)), 359, tabel 2. 

90.Kershen, Trade Unionism amongst the Tailoring Workers, appendix 2, tabel 6. 

91.Zie Thompson, Socialists, Liberals and Labour, 39-67. 
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92.B. Potter, 'The Tailoring Trade', in Booth (ed.) Life and Labour of the People in London vol IV, 37-68, aid. 60. 
93.Zie voor joodse arbeiders in de kledingindustrie en hun vakorganisaties in Leeds: Kershen, 'Trade Unionism amongst the 
Jewish Tailoring Workers of London and Leeds 1872-1915', 34-54; idem, Trade Unionism amongst the Jewish Tailoring 

Workers of London 1872-1915 (Londen, z.j.) en idem, Trade Unionism amongst the Tailoring Workers en idem, Uniting the 

Tailors. Voor Manchester zie Bill Williams, 'The beginnings of Jewish Trade Unionism in Manchester, 1889-1891' in: K. 
Lunn (ed.), Hosts, Immigrants and Minorities. Historical responses to newcomers in British Society 1870-1914 (Folkestone 1980) 

263-307. 

Noten hoofdstuk 5 

I SC Sweating System, 3437. 
2.Cijfers gebaseerd op Gartner, 'Notes on the Statistics', 99 en Thompson, Socialists, Liberals and Labour, 5. 

3.H. Snell, The Foreigner in England. An Examination of the Problem of Alien Immigration (London z.j.(1904)) 4. 

A.Der Poylisher Yidel 10 oktober 1884. 
5.Bron: SC Emigration and Immigration, Appendix, no 7, tabel A en RC'on Alien Immigration, Appendix, tabel 59. 
6.Zie onder andere SC Emigration and Immigration 1093, 1249, en SC Sweating System, 5600. 

7.SCSweating System, 1538,2124. 

8.SC Emigration and Immigration, 1565. 
9. SC Sweating System, 5610; SC Emigration and Immigration, 1094. De beschuldigingen aan het adres van de immigranten 
kunnen overigens voor een groot deel ontkracht worden, hetgeen in de bestaande literatuur over de Aliens Act uitgebreid is 
gebeurd. Zie J.A. Garrard, 'Trade Unionism and the Jewish Immigrant', The Wiener Library Bulletin, vol 24 (1971) 24-31; 
idem, The English and Immigration. A Comparative Study of the Jewish Influx 1880-1910 (Londen 1971 ) en Bernard Gainer, 
The Alien Invasion (z.p. z.j.). 

10. SC Emigration and Immigration, 2483 en 2944; SC Sweating System, 3416 e.v. 

I I .SC Sweating System, 3437. 

12.1dem 5190. 

13.Idem 5198. 
M.Idem 5741. 
15.1dem7940. 
16.1dem 8829. 
17 .SC Emigration and Immigration, Introduction, x. 
18.SC Sweating System, Conslusions and Recommendations, xliii. 
19.Idem, xliii-xlv. 
20.Colin Holmes, Anti-Semitism in British Society 1876-1939 (Londen 1979) 24. 
21 .SC Sweating System, 2301. 
22.SC Emigration and Immigration, 1826. 

23-SC Sweating System, 9033. 

24.Zie The Times 6 december 1887. 
25. The Pall Mall was een van origine liberaal avondblad dat zich na de Home Rule kwestie van de liberalen had afgekeerd. 

Injustice 19 mei 1888. 

27.1dem 26 januari 1889. 
28. The Commonweal 28 oktober 1888. 

Noten hoofdstuk 6 

1. The Jewish Chronicle 6 september 1889. 

l.Der Arbeyter Fraynd 1 juni 1888. 
3.Voor de uitzondering zie William J. Fishman, East End 1888. A year in a London borough among the labouring poor (Londen 

1988) 278. 
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4.Konstantin Gallop (1862-1892) was redacteur van Der Arbeyter Fraynd en vervolgens van Di Fraye Vekxox. hij in 1891 ziek 
werd en het werk moest staken. Prager, Yiddish Culture in Britain, 260. 
5.Der ArbeyterFraynd 1 juni 1888. 
(s.The Commonweal28 juli 1888. 
7. Idem. 

8.Zie The Commonwealen Der Arbeyter Fraynd, 9 augustus 1889 en 30 augustus 1889. 
9.Der Arbeyter Fraynd'30 augustus 1889. 

lO.Aanplakbiljet d.d. 27 augustus 1889, Rollin archief, MSS/240/W/12 (MRC). 
11.Zie o.a. The Tailor and Cutter 12 september 1889. 

\2.The Tailor and Cutter 19 september 1889. Voor een uitgebreid verslag van de staking zie Fishman, East End Jewish 
Radicals, 169 e. v. en voor een analyse van de eisen zie Feldman, Englishmen and Jews, 218 e.v. 
13.Balance sheet, Rollin archief, MRC MSS/240/W/12 (MRC). 
\A.The Commonweal21 september 1889. 
15 Justice 21 september 1889. 
ló.Idem 12 oktober 1889. 

17'.TheJewish Chronicle 6 september 1889. 
18.1dem. 

19.Zie brief van Montague aan Wess d.d. 20 september 1889 'I fancy the majority of masters and operators would have 
confidence in me. If my services as intermediary would be useful in obtaining an argument satisfactory to both sides I am at 
your service', Rollin archief, MSS 240/W/13 (MRC). 
20. The Tailor and Cutter 21 november 1889. 

2 1 . Twenty-second Yearly and Financial Report of the Amalgamated Society of Taylors (Manchester 1888) 242, Twenty-third 
Yearly and Financial Report of the Amalgamated Society of Taylors (Manchester 1889) 241. 
22.The Commonweal4 januari 1890. 

23.De overige vier: de Stick and Cane Dressers' Union, de International Furriers' Society, de Amalgamated Lasters' Society 
en de United Capmakers Society waren - voor zover is na te gaan - nieuw. Oproep in Rollin archief MSS/240/W/3 (MRC). 
24.Rules and Constitution of the Federation of East London Labor Unions, Rollin archief, MSS/240/W/3 (MRC). 
25.Voor het aantal pettenmakers, zie Feldman, Englishmen and Jews, 157 en 163. Voor het ledental van de pettenmakersbond 
zie Georg Halpern, Die jüdischen Arbeiter in London (Stuttgart 1903) 66. 
26.Der Arbeyter Fraynd 13 juni 1890. 
27.Tie voor het verloop hiervan Fishman, East End Jewish Radicals, 186. 
28. Feldman, Englishmen and Jews, 220-221. 
29.Der Arbeyter Fraynd, 23 mei 1890. 
30.Zie Der Arbeyter Fraynd 16 mei 1890 en 23 mei 1890. 
31.Fishman, East End Jewish Radicals, 191. 

32.Kershen, Trade Unionism amongst the Tailoring Workers, 220. 

33.Zie voor het verloop van de staking David Feldman, Englishmen and Jews, 221 -226; Justice 1 maart 1890 tot en met 31 
mei 1890, The Commonweals april tot en met 3 mei 1890 en Der Arbeyter Fraynd. 

34.Zie The Commonweals april 1890. 
35.Feldman, Englishmen and Jews, 222. 
iG.Der Arbeyter Fraynd 4 april 1890. 
37'.The Commonweal 12 april 1890. 
38.Zie Der Arbeyter Fraynd'25 april 1890. 
39.1dem 4 april 1890. 
40.The Commonweals mei 1890. 

41.Idem 15 maart en 22 maart 1890. 
42.Feldman, Englishmen and Jews, 224. 
43. The Star 2\ mei 1891. 
44.1dem23mei 1890. 

45. The Tailor and Cutter 4 juni 1891. 
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46.1dem 25 juni 1891. 
47.Saul Yanovski (1864-1939) werd geboren in Pinsk. Van 1891 tot 1895 verbleef hij in Londen, daarna vertrok hij naar de 
VS waar hij redacteur werd van de Fraye Arbeyter Shtime. Prager, Yiddish Culture in Britain, 700. 
48.Brief van William Wess aan Morris Wess d.d. 2-4-1891, Rollin archief, MSS 240/W/9 (MRC). 
49.S. Yanovski, Vos vilen di anarkhisten (Londen 1890) 19. 
50.Zie voor de ruzies o.a. Der Arbeyter Fraynd 10 juli 1891, The Commonweal 12 december 1891. 
51. A. Antonovsky, The early Jewish labor movement in the United States (Translated and revisited by A. Antonovsky from the 
original Yiddish, ed. E. Tcherikower, New York 1961) 190-192, Lipman, Social History, 131-135. 
52.Antonovsky, The early Jewish labor movement, 191. 
53.M. Baranov (pseudoniem van Moyshe Gormidor) (1864-1924) kwam in 1888 naar Londen. Hij schreef stukken voor Der 

Arbeyter Fraynd, voor Di Fraye Velt en Der Veker. Later vestigde hij zich in New York waar hij columnist werd van Forverts. 

Prager, Yiddish Culture in Britain, 139. 
54. Di Fraye Velt, 5 november 1892, geciteerd in Gartner, The Jewish Immigrant, 132. 

5 5. Idem. 
56.Der Arbeyter Fraynd 10 juli 1891. 
57Voor het ledental van de Independent Tailors', Pressers' and Machiners' Union zie Kershen, Trade Unionism amongst 
the Tailoring Workers, 288. Voor de gegevens over de overige bonden Halpern, Die jüdischen Arbeiter in London, 66-68. 
58. Twenty-sixth Yearly and Financial Report of the Amalgamated Society of Tailors (Manchester 1892) 346. 
59.Twenty fifth Yearly and Financial Report of'the Amalgamated Society of'Tailors (Manchester 1891) 88. 

60. The Star l juni 1890. 

61 . The Tailor and Cutter 4 juni 1891. 
62.Getuige I. Salomons, secretaris van de joodse pettenmakersbond en voormalig president van de East London Branch van 
de NUBSO, RC on Alien Immigration 20534. 
63.Zie bijvoorbeeld een verslag van de 1889 staking in The Tailor and Cutter 12 september 1889. 

64.RC on Alien Immigration 20511. 
65.Fishman, East End Jewish Radicals, 188. 

Noten hoofdstuk 7 

1. Brief van Michl Wess aan William Wess d.d. 4 januari 1891, Rollin archief, MSS 240/W/9, collectie MRC. 

2.Gainer, The Alien Invasion, 61 . 

i.The Evening News 20 mei 1891 en 23 mei 1891. 

A.The Workman's Times 26 december 1891. 
5.London Trades Council Minutes d.d. 22 augustus 1894, microfilm 200, British Library of Political and Economic Sciences 

[Voortaan BLPES]. 
6.In 1892 was het een motie van A. Catto, vertegenwoordiger van de National Federal Union of Bakers of Scotland uit 
Aberdeen, zie Report of the Twenty-Fifth Annual Trade Union Congress (Manchester 1892) 69; in 1894 was de motie afkomstig 
van W. Inskip van de NUBSO, zie Report of the Twenty-Seventh Annual Trades Union Congress (Manchester 1894) 13. 

7'.SC Sweating System, 3437. 
8.Freak in NUBSO Monthly Report maart 1895, geciteerd in Schmiechen, Sweated Industries and Sweated Labor, 107. 
9.Zie bijvoorbeeld T. O'Grady, secretaris van de London Metropolitan Branch van de NUBSO, RC on Alien Immigration, 

13514 e.v. 

lO.Idem, 13523. 
11.Gainer, The Alien Invasion, 172. 

12.7Ä* Times 13 februari 1893. 
13.234 stemmen tegen, 119 voor zie idem. 
14. Di Fraye Velt 5 november 1892, geciteerd in Gartner, The Jewish Immigrant, 133. 

15. Idem. 
l6.Zie voor een verslag The Commonweal 7 november 1891. 
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17'.Der Arbeyter Fraynd25 december 1891. Joseph Finn (1860-1946) die oorspronkelijk uit Oost-Europa kwam maar al vroeg 
naar Engeland kwam, was tot 1885 actiefin kleermakersbond in Leeds. Na de grote staking van 1885 in Leeds was hij 
verplicht de stad te verlaten. Na acht jaar in de VS te hebben verbleven kwam hij in 1893 terug naar Engeland waar hij zich 
in Londen vestigde. A.J.Kershen, Trade Unionism Amongst the Jewish Tailoring Workers of London 1872-1915 (Londen, z.j.). 
Kershen, 33 noot 58. 
18.Der Arbeyter Fraynd 15 januari 1892. 
19.Zie Sh. Yanovski, Erste yorn fun yidishn frayhaytlekhn sotsyalizm. Oytobiografishe zikhroynes fitn apioner un boyer fun der 

yidisher anarkhistisher bavegung in England un Amerike (New York 1948) 157, Antonovsky, The early Jewish labor movement, 

200. 
20.Der Arbeyter Fraynd 9 september 1892. 
21.Fishman, East End Jewish Radicals, 212. 
22.Der Arbeyter Fraynd 16 december 1892. 

23.Karl Lieberman was secretaris van de Berner Street Club geweest. Hij was een van de zes Kohn-Lieberman broers die samen 
met hun ouders allemaal actief waren in de Berner Street Club. Prager, Yiddish Culture in Britain, 410. 
24.Di Fraye Velt 4 september 1892 geciteerd in Frankel, Prophecy and Politics, 131. 

25.Idem. 
26.Der Arbeyter Fraynd 21 maart 1890. 
27.1dem 17 juni 1890. 

28.Kershen, Trade Unionism amongst the Tailoring Workers, 204. 
29.Halpern, Die jüdischen Arbeiter in London, 68. 

30. The Jewish Chronicle 21 september 1895. 
31 .Report of the Twenty-Eighth Annual Trades Union Congress (Manchester 1895) 7. 
32Josepf Finn, A Voicefrom the Aliens. About the Anti-Alien Resolution of the Cardiff Trade Union Congress (Londen z.j. (1895)). 

33.Finn, A Voice from the Aliens, 7. 

34. Report of'the Twenty-Eight Annual Trades Union Congress, 45. 

3 5. Idem. 
36.1dem 45-56. 
37'.Full Report of'the Proceedings of'the InternationalWorkers'Congress London July andAugust 1896 (Londen z.j.) 36. 
3&.Sweating: its Cause and Remedy. Published by the Fabian Society (Londen 1894) 4. 

39.The Labour Leader 17 augustus 1895.' 

40Justice7 december 1895. 
41 .Voor de populariteit van The Clarion en Blatchford zie Paul Adelman, The Rise of the Labour Party 1880-1945 (Londen 

en New York 1990) 19. 
42.Leonard Hall, 'That Alien Question', The Clarion 12 oktober 1895. 
43. Idem. 
44.Idem. 
45.Zie voor de reactie van Hall op het protestartikel: The Clarion 9 november 1895. 

Noten hoofdstuk 8 

l.Uit Winchevsky's Gezamlte Verkvoï 10, 307, geciteerd in Antonovsky, The Early Jewish Labor Movement, 202. 

2. Prager, Yiddish Culture in Britain, 139. 
3.Uit Winchevsky's Gezamlte Verk geciteerd in Antonovsky, The Early Jewish Labor Movement, 202. 
4.Kropotkin, die het beste met Yanovski en Der Arbeyter Frayndvoor had, probeerde hem meer dan eens tot rede te brengen, 

en zei onder meer: 'je bent te energiek en je verkondigt te veel je eigen mening, sommigen noemen je een despoot'. (S. 

Yanovski, Erste yorn fun yidishn frayhaytlekhn sotsyalizm, 172). 
5.Zie brieven van Morris aan Wess d.d. 22 september 1895 en 24 september 1895. Rollin archief, MSS 240/W/9 (MRC). 
6.Zie brief van D. Gordon uit Parijs aan Wess d.d. 1 januari 1895 Rollin archief MSS 240/W/9 (MRC) en brief van Yanovski 

aan Wess d.d. 2 juni 1896 idem 240/W/10. 
7.Zie o.a. brief van Finn aan Wess d.d. 9 juli 1896, Rollin archief, MSS 240/W/10 (MRC). 
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8.1dem. 
9.Fishman, East End Jewish Radicals, 218 e. v. 

ÏO.R. Rocker, The London Years (Londen 1956) 61. 
1 l.Halpern, Die jüdischen Arbeiter in London, 66-68. 
12.1dem. 

13.Diary William Wess 1894, privé bezit van zijn zoon Alfred Wess. 
\A.The Jewish Chronicle 9 oktober 1896. 
15.1dem 16 oktober 1896 en 23 oktober 1896. 
l6.Feldman, Englishmen and Jews, 226-227. 

17. The Jewish Chronicle 17 mei 1901. 

18.Zie idem respectievelijk 8 maart 1901; 26 juli 1901 en 20 september 1901. 
19.1dem 6 november 1896. 

20.Zie voor de schoenmakersbond Halpern, Die jüdischen Arbeiter in London, 72; en voor de kleermakersbond Feldman, 
Englishmen and Jews, 243 en The Jewish Chronicle 5 januari 1900; 15 februari 1901. 
21.Halpern, Die jüdischen Arbeiter in London, 66. 
22.1dem. 
li.The Jewish Chronicle 19 april 1901. 

24.Zieo.m. idem 22 februari 1901; 28 juni 1901; 2 augustus 1901. 

25.Voor biografische gegevens zie Justice 1 augustus 1908 en Thompson, Socialists, Liberals and Labour, 33, 45, 114-15, 118, 
125, 199, 202. 
IG.The Jewish Chronicle 28 juni 1901. 
27.1dem 26 juli 1901. 
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1 .RC on Alien Immigration, 1724 

2.Claire Hirschfeld, 'The British Left and the "Jewish Conspiracy": A Case Study of Modern Antisemitism', Jewish Social 

Studies, vol 43, no 2 (spring 1981), 95-112. 

3.Lipman, A History of the Jews, 67 en David Feldman, 'The Importance of being English. Jewish immigration and the decay 
of liberal England' in: David Feldman and Gareth Stedman Jones (eds), Metropolis London. Histories and Representations since 

1800 (London en New York 1989) 56-84, aid. 60. 
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43.Szajkowski, Di profesyonele bavegung, 167. 

44.Delen van deze notulen zijn bewaard gebleven: Livres de protocoles de Ia section juive des ouvriers et ouvrières fourriers 
1907-1914, F Pa 30 (CAHJP). 
45.Szajkowski, Di profesyonele bavegung, 171. 
46.Idem. 

47.Green, The Pletzl of Paris 137; Office du Travail, Statistiques des Grèves et des recours à la conciliation et à l'arbitrage survenus 
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de misère vol III: L'Europe centrale et occidentale 1914-1945 (Parijs 1986) 199-200; Prager, Yiddish Culture in Britain, 561; 
Szajkowski, Di profesyonele bavegung, 28. 
3.Szajkowski, Di profesyonele bavegung, 30. 
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9.L'Action Française 6 september 1908. 

10.Fédération des Syndicats de la Chapellerie Française. 15e Congres National, 107. 

11. Idem. 

12.1dem 108. 

13.Idem 108-109. 
14.Zie Der Idisher Arbeyter 3 januari 1914 over het ontbreken van gedelegeerden. 
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34.Zie L'Humanité d.d. 17 mei 1914 en Bataille Syndicaliste d.d. 2 juli 1914 en rapport d.d. 2 juli 1914, archief BA 1423: 

Chambre syndicale d'habillement 1909-1918 (APP). 
35.Idem. 
36.Rapport d.d. 12 maart 1913, archief BA 1394: Grèves d'ouvriers tailleurs 1901-1918 (APP). 
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in 1912 verliet het blad, o.i.v. zijn hoofdredacteur, het anti-militaristische standpunt om zich op een meer patriottisch 
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42.L'Humanité 22 juli 1913. 
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Summary 

Socialism and the labour movement were very popular among Jewish workers and intellectuals (who 
often posed as their leaders). The movement seemed useful for helping Jews overcome their double 
disadvantage - as Jews and as workers. Many leaders of the Jewish proletariat viewed accession to the 
general labour movement as a way of accelerating emancipation. This integration of Jewish workers in 
the general labour movement proceeded quite smoothly in Amsterdam. Jewish workers, who were 
employed primarily in the diamond, cigar and garment industries, easily became members of the 
Algemeene Nederlandsche Diamantwerkersbond (ANDB) [general Dutch diamond workers union], 
the cigar makers union and the seamstresses union. They were also strong supporters of the Sociaal 
Democratische Arbeiders Partij (SDAP). Integration in London and Paris was far more tedious. 

In London separate Jewish unions were established in all branches employing Jewish workers -
mainly the garment, shoe and furniture industries. The sections founded especially for Jewish workers 
within the general English unions for these trades were not universally successful. The Jewish workers 
were on good terms with several socialist organizations but started working with them only in the early 
twentieth century. In Paris separate Jewish chapters were established for the unions affiliated with the 
Confederation Générale des Travailleurs (CGT). In addition, there was an independent Jewish 
capmakers' union, which worked together with the French milliners' union. Virtually no ties existed 
between the Jewish political workers' associations and the French socialist organizations until 1914. 

This difference between the measure of Jewish integration in the general labour movement in 
Amsterdam on the one hand and London and Paris on the other hand has thus far been attributed 
largely to the fact that the Jewish workers in Amsterdam were Dutch and their counterparts in London 
and Paris immigrants from Eastern Europe. The Jewish immigrant workers spoke Yiddish instead of 
English and French, worked in a limited range of industries, lived near each other and had a culture that 
reflected the differences arising from their ethnic-religious background. 

Comparisons based on organizations rather than cities, however reveal strong similarities between 
Amsterdam, London and Paris in addition to the differences. The developments within the Amsterdam 
diamond workers' union closely resemble the ones within the London tailors' union. In studying the 
organizations, differences between London and Paris become apparent as well: the Jewish capmakers' 
union in Paris was a far cry from the Jewish shoemakers union in London. Accordingly, the comparisons 
in this book are based on organizations. Efforts by Jewish workers and their organizations to join forces 
with others are described for each city in the context of the status of the Jewish proletariat there. The 
role of Jewish workers on the labour market, changes in the general labour movement, its attitude 
toward them and prejudice and anti-Semitism are highlighted. The main economic and political-social 
changes are included in the account. Next, the comparison of these descriptions provides a basis for 
identifying and analysing differences and similarities. 

One of the most remarkable similarities between the three cities concerns the path towards integration 
of Jewish workers into the general labour movement. As in London and Paris, this process was not 
automatic but involved an intermediate stage of Jewish organizations. Jewish workers began by 
establishing their own organizations as a stepping stone toward joining the general movement via or 
with their own organization. In Amsterdam, such cases included the Handwerkers Vriendenkring and 
the trade-based diamond workers' unions. The concentration of Jews in some occupations (cleavers, 
cutters, polishers) in the industry and Gentiles in others (polishing assistants) carried over into the 
structure of the unions. Politically, the Jewish social-democratic propaganda club Het Centrum operated 
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as an intermediary organization. This practice of integration via individual organizations proceeded far 
more quickly m Amsterdam than in either of the other cities but was a less self-evident course than one 
might think In Amsterdam Jewish workers also had several of the characteristics of an ethnic-religious 
minority: they lived close together, had a limited range of occupations and preferred to work for other 
Jews. Their shared religion and customs differed from that of the majority, and their political culture 
did not conform to those of most of their Gentile colleagues. (Jews tended to be more respectful of 
authority and more loyal to the Royal House of Orange.) These characteristics are shared among the 
Jewish workers in Amsterdam, London and Paris. 

On the other hand, the three essential differences between the Jewish workers in Amsterdam and 
their counterparts in London and Paris related directly to the second group's immigrant origins and are 
largely responsible for the varied pace of integration. First, the language problem complicated the 
integration of Jewish workers from Eastern Europe in the general labour movements in London and 
1 ans. The legal status of the Jewish immigrant workers was often an additional obstacle to joining the 
general movement. Unnaturalized aliens had no suffrage. As a result, they had little interest in general 
polmcal parties seeking to improve the position of workers through legislation. Their lack of rights led 
Jewish workers in London and Paris to be perceived as agitators during strikes and to be deported in 
some cases. Facing this danger they adopted an all-or-nothing attitude, nurtured by the radicalism 
imported from Eastern Europe. In any strike the revolutionary vanguard among the Jewish workers 
continued until the last demand was met, long after their native colleagues had resumed work. The 
practice did not make for a good working relationship. 

The third major difference between the Jewish proletariat in Amsterdam on the one hand and in 
London and Pans on the other was the anti-Semitism and prejudices that permeated society While the 
problem existed in Amsterdam and the labour movement there, it was far less widespread and virulent 
than the anti-Semitism confronting Jewish workers in London and Paris. Admittedly, Jewish workers 
m Amsterdam were Dutch and were integrated in Dutch society. But we need to be careful with this 
rationale. In Pans the anti-Semitism - which was particularly virulent during the Dreyfus affair -
targeted the wealthy and influential Jews (i.e. the integrated, native segments) rather than the 
immigrants. The absence of blatant anti-Semitism in Amsterdam is therefore attributable to other 
factors, such as the lack of serious political friction. In London the anti-Semitic currents singled out the 
Jewish imm.grants. Unlike the French, the British were not accustomed to the arrival of large groups 
of foreigners from remote places. Moreover, many of the Jewish immigrants arrived in Britain during 
a period of severe economic hardship. (Such was not the case in France.) The overall situation led the 
anti-Semitism and prejudices in London to zero in on the immigrant background of the Jewish workers, 
providing a formidable obstacle to their integration. 

The general presence of anti-Semitism obviously affected the pace at which Jewish workers integrated 
in society and the labour movement that was part of it. Jewish integration in the labour movement 
however, depended far more on the position of the different labour organizations with respect to and-
Semitism. 

Working together in the trade union movement 

The immigrant background of the Jewish workers was not the only factor affecting the pace of their 
integration in the labour movement. Their position on the labour market was at least as important for 
working with the trade union movement and was not necessarily related to their native or immigrant 
S t a Ü? 7 i e r e V e r J e W i s h a n d G e n t i I e W O r k e r S 0 C C U P i e d e x a c t I 7 the same position on the labour market 
and had identical working conditions, joint organizations were usually quickly and easily forthcoming. 
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This situation existed among the seamstresses and cigar makers in Amsterdam. With little ado, they 
formed a union with their Gentile co-workers. 

Diffèrent positions on the labour market and working conditions among Jewish and Gentile workers 
in a certain industry could cause problems. The situation would deteriorate if Jewish and Gentile 
workers became each other's actual or purported competitors, as occurred with the diamond polishers 
in Amsterdam. The early years of the ANDB were a time of serious internal strife. The same held true 
for the tailors and shoemakers in London and the tailors and furniture makers in Paris. In London and 
Paris Gentile workers in these occupations were skilled and often delivered custom products, whereas 
the Jewish workers in the sweatshops made ready-to-wear garments. This marked difference faded, as 
both sectors converged during the period under review. Nevertheless, joint organization long remained 
a touchy issue. Competing Jewish and Gentile workers found working together all but impossible in 
sectors experiencing an overall decline. In London the shoe factories were leaving the city for the 
countryside. In Paris the furniture industry was doing the same. In these industries relationships between 
Jewish workers and the general union proved ephemeral. 

If Jewish workers acquired a monopoly within or heavily dominated a trade, however, their chances 
of achieving fruitful cooperation were far better. This was the case among a major share of the diamond 
workers in Amsterdam, the mantle makers in London and the capmakers in Paris. Before the arrival of 
the East-European Jews in Britain, ready-to-wear ladies' mantles had to be imported. The same held true 
for caps in France. After settling in London and Paris, the Jewish workers became virtually the only 
producers of these items, which were in great demand at the time. In their efforts to organize the entire 
garment industry, general unions reached out to these Jewish workers as well. In these trades the 
working relationship was exceptionally good. 

Problems arose in all three cities when the divisions in the labour market coincided with the divisions 
between the different ethnic and religious groups. Economic objections to the other group became 
linked to anti-Semitic prejudices (and to xenophobia in London and Paris). If Jewish workers occupied 
a position on the labour market that the other workers found impossible to circumvent, the Gentile 
workers would overcome their prejudices to reap the benefits of working together. 

For both parties, keen awareness of self-interest was the chief motivation for working together. Laws 
might unintentionally increase this self-interest: the Taff-Vale judgement of 1901 prevented the small, 
destitute Jewish unions from staging strikes and led them to join the larger, wealthier British union. The 
Trades Board Act of 1909 also promoted cooperation by enabling unions with joint representation to 
negotiate a higher minimum wage. 

In Paris collaboration within the union movement arose far more easily than in London. The difference 
is attributable in part to the French laws of 1884 and 1901 prohibiting aliens from heading a union or 
organization and to the fact that the anti-alien sentiment was considerably less in Paris than in London. 
The measure of integration of the Jewish workers also depended heavily on the ideology, strategy and 
organizational structure of the general union movement. The way the leaders dealt with anti-Semitism 
and prejudice within the organization mattered as well. These factors were largely responsible for the 
differences between London and Paris and were also important in Amsterdam. 

The unions that were the most capable of representing the interests of different groups at once were 
best suited for cooperation. Unions with a loose, federative structure and a local basis proved the most 
capable of containing these different groups. Each group had its own section or department, which was 
responsible for conveying the interests of its adherents to the union's central leadership. Administrative 
lines between the members of the sections and the members of the central leadership were short, both 
literally and metaphorically. The ANDB in Amsterdam and the Jewish sections of the CGT in Paris met 
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these requirements. Moreover, the Jewish workers and the general unions in these cities embraced 
similar tactics and battle strategies. 

The traditional unions in London, which were chapters of old-fashioned, centralized unions with 
headquarters outside the city, satisfied none of these criteria. These main offices focused on protecting 
the interests of the skilled workers. They opposed strikes and were interested only in negotiating with 
the employers. If the members of the Jewish section of the London chapter believed the time had come 
for a strike, they could not rely on their chapter's support. Repeatedly, the Jewish sections of the general 
unions proved unable - in part because of this lack of support - to retain their members. In each of the 
three cities, the failure of the union leadership to eliminate prejudices and anti-Semitism within its ranks 
obstructed cooperation. Within the unions in Amsterdam however, prejudices and anti-Semitism were 
not tolerated. In the British shoemakers union the leaders Inskip and Freak even made anti-Semitic and 
xenophobic statements and - in part because of such actions - never managed to work with the Jewish 
unions. In all three cities, intermediaries representing both the Jews and the general unions were very 
important. Often, these same individuals fought anti-Semitism and prejudices. 

Working together in political organizations 

While in London Jewish workers had greater difficulty connecting with the general union movement 
than in Paris, the Jewish workers in Paris found ties with the political organizations difficult or 
impossible to establish. This observation leads to the final set of explanatory factors, which also figured 
in each of the three cities. 

The extent to which anti-Semitism and prejudices surfaced within the general labour parties was 
decisive for the ties of Jewish workers with the political movement. Overcoming prejudices was easier 
in the union movement because of the benefits of working together. In political organizations, however, 
where these advantages were far less immediate, anti-Semitism was more pronounced. The Jewish 
political organizations discussed in this book served as intermediaries in drawing their members into the 
general labour movement. Anti-Semitic statements by the officials and members of the general labour 
movement would discourage accession by Jewish workers. The course of events in Paris revealed that 
these prejudices and anti-Semitism could affect the relationship between the Jewish workers and the 
socialists without targeting Jewish immigrants. Until the French socialists took a stand in the Dreyfus 
affair, they had very little contact with the Jewish workers. In Amsterdam anti-Semitism within the 
ranks of the Sociaal-Democratische Bond (SDB) impeded the organization's integration of Jewish 
workers and was one of the factors necessitating the separate Jewish social-democratic propaganda club 
Het Centrum. Only with the rise of the SDAP (where anti-Semitism was far less accepted) did large 
numbers of Jewish workers become interested in socialism. In London the anti-Semitic views of 
Hyndman, the foreman of the Social Democratic Federation (SDF), did not target the Jewish 
immigrants but did impede the integration of the Jewish workers in the SDF. 

As it did in the union movement, the administrative structure of the general labour party played a 
role in the integration, once again regardless of whether the Jewish workers were immigrants or native 
inhabitants. In London the SDF was the local political forum in the East End, and in Amsterdam the 
same held true for the SDAP in District III. This logical start of integration in the general political 
labour party was lacking in Paris. 

In the long run Jewish workers were integrated in the general labour movement in all three cities, albeit 
to some extent outside the time frame covered by this study in London and Paris. Despite their relative 
isolation, Jewish workers managed to accede to the labour movement, thus furthering their general 
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emancipation. In all three cities this integration proceeded along similar lines: Jewish workers entered 
the general labour movement via their own organizations. The vast diversity of aspects involved, which 
set the pace of integration and ensured a faster transition in some trades than in others, did not always 
depend on whether the Jewish workers were native inhabitants or immigrants. 

Translation Lee Mitzman 
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