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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. 




