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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 

. , • . ..". . . . 
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Detail van de kaart op de volgende pagina 
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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 
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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. 

41 





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 

- 6 3 -



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 
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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, 
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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 

- 8 4 -



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 

- 9 8 -



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 -
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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 
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'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 

- 1 1 5 -



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 

- 1 1 7 -



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 

- 1 2 2 -



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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