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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 

- 1 1 -



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. 
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