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Deel II. Londen 





1. Aankomst en opvang 

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

Aankomst 

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

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

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

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

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

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

Transmigratie en repatriëring 

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

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

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

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

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

Wonen 

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

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

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

Werken 

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

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

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

De uitvinding van de naaimachine maakte de productie van goedkope confectiekleding mogelijk. 
De opkomst van een maatschappelijke middenklasse van onder andere kantoorbedienden, leidden tot 
een grote vraag naar goedkope kleding. De goedkope fabricage maakte het ideaal 'per-jaar-een-nieuw-
pak' voor deze groep bereikbaar. Ook de veranderende rol van vrouwen in het maatschappelijk leven 
zorgde voor een toegenomen vraag naar confectie-kleding. Tot in de eerste helft van de negentiende 
eeuw droegen rijke dames 'tailor-made' jurken en mantels. Vrouwen uit minder gegoede kringen 
droegen jurken die bij huisnaaisters gemaakt werden. De mantels die deze vrouwen droegen werden 
geïmporteerd, voornamelijk uit Duitsland en Frankrijk. In de tweede helft van de negentiende eeuw 
ontstonden nieuwe manieren van transport, de fiets raakte in zwang, vrouwen werden mobieler en er 
ontstond een grotere vraag naar kleding die de vrouwen bewegingsvrijheid gaf. Het mantelpakje deed 
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zijn intrede en de vraag naar confectie-mantels nam toe. Niet alleen de vraag naar goedkope kleding 
nam toe, ook de vraag naar goedkope schoenen en andere lederwaren groeide, evenals de vraag naar 
goedkope, in serie geproduceerde meubels. De toenemende vraag naar goedkope producten, gekoppeld 
aan het beperkte aanbod van ruimte en het grote aanbod van goedkope arbeidskrachten, gaven de aanzet 
tot de ontwikkeling van het zogenaamde sweating system in het East End. 

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

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

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

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

Beroep Mannen Vrouwen 

Kledingindustrie 40.0 50.0 

Schoen-.laarzen, 12.5 

pantoffelfabricage 

Houtbewerking (timmerlieden) 10.0 

Tabaksindustrie 1.4 6.0 

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

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

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

Armoede, overlevingsstrategieën en armenzorg 

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

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

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

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

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

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

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

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

Onderwijs 

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

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

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

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

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

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

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

Religie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pers 

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

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

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

Theater 

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

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

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

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

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

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

Aaron Liebermann en de oprichting van de HSU 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De eerste joodse vakbond 

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

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

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

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

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

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

Samenwerking en joodse identiteit 

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

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

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

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

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

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

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

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

Tot slot 

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

Als pioniersorganisatie neemt de HSU een belangrijke plaats in binnen de geschiedenis van de joodse 
arbeidersbeweging, maar in Londen gebeurde er na het verdwijnen van de HSU enige tijd weinig. Pas 
halverwege de jaren tachtig kwam hier een nieuwe joodse arbeidersbeweging op gang. 

152-



4. Twee kranten, een club en een reeks bonden: het begin van de joodse 
arbeidersbeweging 

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

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

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

Der Poylisher Yidel 

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

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

Winchevsky, die vaak wordt gezien als een discipel van Liebermann2, was geschokt door de 
toestanden die hij in het East End aantrof en besloot een blad uit te geven speciaal voor de joodse 
immigranten. Op 25 juli 1884 gaven Winchevsky en Rabbinowitsj het eerste nummer van Der Poylisher 
Yidel (Het Poolse joodje) uit. De titel van het blad is enigszins ironisch en geeft aan voor wie het blad 
bedoeld was: de pas gearriveerde Oosteuropees-joodse immigrant. De makers van de krant wilden de 
joodse immigranten informatie en steun geven. Ze wilden de 'greeners', die vrijwel alleen Jiddisch 
spraken, op weg helpen en de mannen - en nadrukkelijk ook de vrouwen - die het blad lazen, inzicht 
geven in allerlei politieke ontwikkelingen.3 Het blad richtte zich tot de lezer 'als mens, als jood en als 
arbeider' en bood artikelen van algemeen politieke aard die de ontwikkelingen op lokaal, nationaal en 

- 1 5 3 -



internationaal niveau beschreven. Daarnaast plaatste het blad ook veel stukken over specifiek joodse 
zaken. Naast de artikelen over de sociaal-economische positie van joodse arbeiders in Londen, Leeds en 
Manchester en de pogingen die ondernomen werden om iets aan deze situatie te verbeteren, bood het 
blad de rubriek 'Nieuws uit de joodse wereld'. Hierin werden onder andere berichten opgenomen over 
de ontwikkelingen in Oost-Europa. Aan de orde kwamen de sociale misstanden in het vestigingsgebied; 
het protest daartegen; de anti-joodse acties van de tsaar en de vervolgingen. Daarnaast werden in deze 
rubriek delen van artikelen uit andere - vaak uit het buitenland afkomstige - joodse periodieken 
opgenomen. Ook projecten als de joodse kolonie in Palestina werden (niet onwelwillend) beschreven.4 

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

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

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

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

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

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

Der Poylisher Yidel en het contact met de Engelse arbeidersbeweging 

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

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

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

De ondergang van Der Poylisher Yidel 

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

Aanvankelijk was ook Di Tsukunfieen min of meer socialistisch blad, maar gaandeweg ging het zich 
meer richten op de lokale gemeenschap in het East End en ging het een expliciet joods nationalistisch 
standpunt innemen. Het blad publiceerde veel over Palestina. Na verloop van tijd werd het blad openlijk 

156-



anti-socialistisch.25 Di Tsukunfi bleef tot 1889 vetschijnen. Winchevsky was zich na de breuk gaan 
richten op een 'echt' joods socialistisch blad: Der Arbeyter Fraynd. 

Der Arbeyter Fraynd 

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

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

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

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

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

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

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

De Berner Street Club en Arbeyter Fraynd 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De joodse identiteit van Der Arbeyter Fraynd 

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

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

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

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

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

Joodse bonden 1884-1888 

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

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

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

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

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

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

De kledingindustrie 

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

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

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

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

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

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

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

Schoenenindustrie 

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

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

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

Meubelindustrie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tot slot 

Na een erg vroege, en daarmee eigenlijk valse, start kwam de joodse arbeidersbeweging in Londen in de 
jaren 1884-1888 weer voorzichtig op gang. Der Poylisher Yidel, het eerste blad speciaal voor joodse 
arbeiders ging in 1884 nog ten onder, maar het tweede blad Der Arbeyter Frayndzou stand houden tot 
1932. Het doel van beide bladen was de joodse arbeiders bewust te maken van hun situatie en 
vervolgens hun organisatie te stimuleren, het liefst samen met de Engelse arbeiders(beweging). De Berner 
Street Club speelde als ontmoetingsplaats bij de stimulering van die samenwerking een belangrijke rol. 
Het was een plaats waar men elkaar kon ontmoeten, waar vergaderd werd en waar de krant gemaakt 
werd. Hier ontstonden ook de eerste samenwerkingsverbanden tussen joodse organisaties onderling, en 
tussen joodse en algemene organisaties. 
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Er werden in de periode 1884-1888 in alle 'joodse' vakken bonden opgericht die, hoewel de leiders 
dat graag zagen, nog niet erg samenwerkten met de Engelse vakbeweging. Pas in 1889, het jaar van het 
'new unionism'; de staking in de Londense haven en de ondersteunende staking van de joodse arbeiders 
in de kledingindustrie, werd de samenwerking voor het eerst in de praktijk gebracht. Voor er overgegaan 
kan worden op de beschrijving van deze samenwerking, is het eerst nodig iets uitgebreider stil te staan 
bij de vraag hoe vanuit de Engelse maatschappij in het algemeen en vanuit de Engelse arbeidersbeweging 
in het bijzonder tegen de joodse immigranten werd aangekeken. 
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5. Reacties op de komst en de aanwezigheid van de joodse immigranten 

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

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

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

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

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

1 7 1 -



Immigranten in Engeland en Wales in 1881 gegroepeerd naar land van herkomst 

Land 

Duitse Rijk 

Frankrijk 

Polen 

Italië 

Nederland 

Zwitserland 

Rusland 

Noorwegen 

Zweden 

België 

Oostenrijk 

Denemarken 

Spanje 

Turkije, Servië, Roemenië 

Griekenland 

Hongarije 

Portugal 

Totaal 

Aantal 

37301 

14596 

10679 

6504 

5357 

4089 

3789 

3203 

2966 

2462 

2368 

1748 

1433 

694 

693 

441 

292 

98617 

Bron: Appendix to the Report from the Select Committee on Emigration and Immigration, 252. 
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Immigranten in het Verenigd Koninkrijk in 1901 gegroepeerd naar nationaliteit: 

Nationaliteit Aantal 

Russen en Polen 95.245 

Duitsers 53.402 

Amerikanen 29.180 

Italianen 24.684 

Fransen 22.406 

Skandinaviers 17.762 

Oostenrijkers 10.130 

Zwitsers 9.026 

Nederlanders 7.115 

Andere Nationaliteiten 17.975 

Totaal 286.925 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De Parlementaire Enquêtes van 1888 

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

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

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

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

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

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

De enquêtecommissie die zich had beziggehouden met het onderzoek naar emigratie en immigratie 
concludeerde dat het vooralsnog niet nodig was om een wet aan te nemen die het aantal vreemdelingen 
moesten beperken. In de toekomst zou dit wellicht noodzakelijk worden. Wel vond de commissie dat 
goede statistische gegevens beschikbaar moesten komen met betrekking tot het aantal immigranten dat 
zich definitiefin Engeland vestigde.17 De enquêtecommissie die het sweating system had onderzocht 
concludeerde onder meer dat te veel nadruk werd gelegd op de slechte invloed die de komst van 
immigranten zou hebben op de ontwikkeling van het systeem. Het sweating system kwam ook voor in 
vakken waar geen immigranten werkten. De joodse immigranten waren volgens de commissie naar 
voren gekomen als 'thrifty and industrious' en zelden of nooit maakten ze gebruik van de Engelse 

- 1 7 5 -



armenzorg. Wel was het volgens de commissieleden zo dat joodse immigranten van (honger)lonen 
konden leven waarvan geen Engelsman kon rondkomen. Bovendien maakten de joodse immigranten 
onmenselijk lange werkdagen en waren ze slecht te organiseren.18 Als oplossingen voor het probleem 
noemden de commissieleden de uitbreiding van het aantal coöperaties, de oprichting van vakorganisaties 
en een betere controle op de navolging van de Factory and Workshop Act van 1878 die de 
arbeidsomstandigheden moest reguleren.19 De beperking van het aantal immigranten werd niet als 
oplossing voor het probleem aangedragen. 

De 'anti-alien' lobby 

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

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

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

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

Tot slot 

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

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

'The worm has turned at last'1 

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

Een stoet door de sjieke straten van Londen 

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

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

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

De grote staking van 1889 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Joodse bonden na de staking van 1889 

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

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

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

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

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

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

Gezamenlijke acties van joodse en Engelse arbeiders in 1890 en 1891 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De kleermakers 

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

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

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

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

Richtingenstrijd in de joodse politieke beweging 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wat de samenwerking tussen de joodse afdelingen en de andere Londense afdelingen van de AST 
ook parten speelde, was de organisatorische structuur van de bond. Bij stakingen betoonden de overige 
AST takken in Londen zich meestal solidair met de joodse immigranten, zoals de joodse immigranten 
zich ook herhaalde malen solidair hadden getoond met hun Engelse collega's. De Londense takken van 
de AST konden echter niet zonder toestemming van de Executive Council in Manchester de joodse tak 
in Londen financieel steunen, bijvoorbeeld bij een staking.63 Deze Executive Council was conservatief 
en vaak tegen staken en meer dan eens kon de morele steun van de Londense takken niet in financiële 
steun worden omgezet, omdat de Executieve in Manchester haar veto uitsprak. Hetzelfde gold voor de 

- 190-



verhoudingen binnen de NUBSO. Ook daar speelde de hiërarchische verhouding tussen de Executive 
Council en het bestuur van de Londense afdeling een rol bij de moeizame samenwerking. Tijdens de 
grote gezamenlijke schoenmakersstaking van 1890 weigerde de centrale raad de vertegenwoordigers van 
de joodse bonden te erkennen als onderhandelingspartner, een opstelling die tekenend was voor de 
verhouding tussen het centrale bestuur van de op geschoolde, Engelse schoenmakers gerichte bond en 
de joodse bonden. De lokale, Londense branches van de NUBSO konden niet buiten het oppermachtige 
bestuur in Manchester om onderhandelen. De Executive Council besliste immers of een staking wel of 
niet geoorloofd was en besliste daarmee ook over het al dan niet uitkeren van stakingsgelden. Dat de 
Executive Council de 'wilde' joodse bonden niet wilde erkennen hielp de samenwerking uiteraard niet. 

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

Tot slot 

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

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

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

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

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

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

De 'anti-alien' lobby 

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

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

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

De Engelse vakbonden en de vreemdelingenwet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De reactie van de joodse vakbeweging 

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

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

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

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

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

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

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

De Britse vakbeweging verandert van koers, de socialistische partijen protesteren 

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

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

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

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

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

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

The Clarion, het onafhankelijke socialistische blad van Robert Blatchford dat in 1891 voor het eerst 
verscheen en al snel uitgroeide tot het meest populaire blad in zijn soort, vormde een uitzondering.41 Dit 
blad was vóór immigratiebeperking. De import (zoals het blad het uitdrukte) van immigranten was een 
van de oorzaken van 'the awfull mess and misery in which the land is plunged'.42 De schrijver van het 
artikel, Leonard Hall, stelde dat joodse immigranten de lonen drukten en oneerlijke concurrentie 
vormden. Hij meldde dat hij een voorstander was van de resolutie van Inskip en roemde de 'practical 
intention' en de 'sheerest common sense' van het voorstel.43 Waar de Fabians de immigratie beperking 
als onpraktisch van de hand wezen, vond deze auteur het voorstel juist erg praktisch. Enkele weken later 
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verscheen in The Clarion een protest tegen dit artikel.44 Hall verdedigde zijn standpunt nog eens en 
daarna publiceerde The Clarion lange tijd geen artikelen over deze kwestie. 

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

Tot slot 

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

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

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

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

De politieke arbeidersbeweging 

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

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

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

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

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

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

Joodse bonden 

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

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

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

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

Wederopbouw 

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

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

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

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

Een Jewish Trades Council 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De 'anti-alien' lobby 

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

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

Zo stond in 1902 de immigratiebeperking weer op de agenda van het kabinet, maar omdat 
verschillende 'praktische problemen' bij het ontwerpen van zo'n wet bleken te bestaan, moesten eerst 
nog eens alle feiten op een rijtje worden gezet. Evans Gordon had inmiddels de parlementaire lobby voor 
immigratiebeperking van Howard Vincent overgenomen en hij maakte in en buiten het parlement 
indruk met zijn acties. Het resultaat van deze acties was de totstandkoming, in 1903, van de Royal 
Commission on Alien Immigration. 

De Parlementaire enquête van 1903 

De Royal Commission on Alien Immigration bestond uit zeven leden, waaronder Major Evans Gordon. 
Er werd een grote hoeveelheid getuigen gehoord, waaronder Arnold White die voor de derde maal de 
kans kreeg zijn ideeën uiteen te zetten voor een parlementaire enquêtecommissie. Naast werkgevers, 
vakbondsleiders en fabrieksinspecteurs, werden nu ook veel buurtbewoners en lokale bestuurders uit het 
East End verhoord. Het idee dat joodse arbeiders de banen inpikten van Engelse arbeiders, het bezwaar 
dat in de enquêtes van 1888 centraal stond, speelde bij deze enquête nog steeds een rol, maar andere 
klachten schenen nu belangrijker. 

Een van die klachten was dat de East Enders uit hun huizen gedreven werden door de immigranten. 
Met de oorspronkelijke bewoners verdwenen ook de plaatselijke Engelse middenstanders, omdat de 
joodse immigranten alleen bij hun eigen winkels boodschappen deden. 'It is a fact that they boycot the 
English people', aldus een East Ender.10 

Aan de 'house-displacement'-bezwaren werden klachten gekoppeld die wellicht het beste met de term 
'cultureel onbehagen' zijn te karakteriseren. In de ogen van de Engelsen waren de joodse immigranten 
vreemd, onaangepast, onhygiënisch en hadden ze rare gewoontes. 'We do not like much their ways and 
manners' aldus een predikant uit Stepney." De buurten waar steeds meer joodse immigranten kwamen 
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wonen gingen volgens de ondervraagden achteruit: 'in St George in the East they have been the utter 
ruin ofthat parish since the great influx began', aldus een raadslid van de Stepney borough council.12 

'It makes my heart bleed to think that the neigbourhood has come to such a pitch' aldus een East 
Ender.13 De buurt verpauperde, de joodse immigranten gooiden zomaar hun vuilnis op straat 'they 
recognise no sanitary system of dustbin or dust pail' aldus de burgemeester van de Stepney borough 
council.' Ze wisten volgens een lid van dezelfde council zelfs niet hoe ze een w.c. moesten gebruiken, 
'they do it all over the place', klaagde hij en ook van de binnenplaats werd oneigenlijk gebruik gemaakt: 
'he will use his yard for something. He will store rags there, perhaps -mountains of smelling rags, until 
the neighbours all round get into a terrible state over it."5 

Ongetwijfeld hielden de pas gearriveerde immigranten, die uit kleine sjtetls kwamen waar innovaties 
als een riolering of een vuilnisophaaldienst nog niet waren doorgedrongen, zich niet aan de gedragsregels 
van de Britten, maar de bezwaren zaten dieper. Het feit dat de immigrant anders was stoorde vele 
Britten, zo getuigde iemand: 'his habits are different. You will see the houses with sand put down in the 
passage instead of oilcloth or carpet. These are the little things, but they all serve to make a difference'.16 

De gebruiken en tradities die de uitoefening van de joodse godsdienst met zich mee brachten, leidden 
tot verwarring aan Engelse zijde. 'Most extraordinary sights are seen. In one place last summer there was 
a kind of leads to a house with other houses backing on to it, and two alien families put out their beds 
on the leads and two married couples slept out on the leads, much to the amusement of all the 
surrounding neighbourhood'.17 Zonder het te weten had de vertegenwoordiger van de LCC een 
beschrijving gegeven van de viering van het loofhuttenfeest, het feest ter herdenking van de uittocht uit 
Egypte. Tijdens deze tocht sliepen joden in hutten en om de herinnering hieraan levend te houden 
wordt tijdens het feest vaak in of aan het huis een hut gebouwd, waarin zo mogelijk gegeten, geslapen 
en bezoek ontvangen wordt. Ook het feit dat de zaterdag de joodse rustdag is en de zondag beschouwd 
wordt als werkdag leidde tot irritaties. Joodse immigranten dreven handel op zondag en verstoorden 
volgens de ondervraagden ook op andere manieren de zondagsrust 'A foreign Jew will take a house, and 
he moves in on a Sunday morning, which rather, of course, upsets all the British people there.'18 De 
Engelse buurtbewoners ergerden zich aan de, in hun ogen, afwijkende levensstijl van de joodse 
immigranten die zich bewust afzijdig zouden houden van de Engelse buren: 'they won't assimilate, they 
will not be neighbours', aldus A.T. Williams van het housing committee van de LCC.19 Volgens de 
dominee uit Spitalfields vonden veel Engelsen de joodse immigranten-gemeenschap 'a nation within a 
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nation . 
Opvallend is dat vrijwel alle getuigen zich haastten te zeggen dat de klachten zich richtten tegen 

vreemdelingen en zeker niet tegen joden als zodanig. Bij de beoordeling van dergelijke opmerkingen 
vormt het feit dat ruim 75% van alle immigranten joden waren, een complicerende factor. 
Antisemitisme werd in Engeland, vooral nadat de Dreyfus affaire op het continent een hoop stof had 
doen opwaaien, als 'not done' beschouwd: 'I want to make it plain that as Englishmen we have no 
objection to a Jew because he is a Jew', stelde de secretaris van de Sheffield branch van de AST.21 Ook 
werd vaak (overduidelijk gemaakt dat de bezwaren niet de Engelse joden betroffen die van oudsher in 
het East End woonden. 'Let me remind you that it is not the Jewish population. It is the alien 
population that is coming over that is the worst. I have nothing whatever to say about respectable Jews 
in the district. There are some as good as people as ever Englishmen know how to be'.22 Nadat een 
getuige uitgebreid melding had gemaakt van de gevoelens van onvrede die in het East End heersten, 
vroeg een lid van de onderzoekscommissie: 'Is that feeling in the East End regarded in any sense as anti-
Semitic, or aimed against the Jews as Jews?' Het antwoord luidde 'No, I most emphatically deny that. 
There is no anti-Semitic feeling in existence so far as religion is concerned.'23 
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Uit de 'versprekingen' van sommige getuigen blijkt dat de klachten wel degelijk samenhingen met 
het feit dat de immigranten joods waren. Het predikaat joods stond voor vele getuigen voor 'vreemd', 
terwijl 'christelijk' synoniem leek voor 'eigen'. Toen een commissielid vroeg of het juist was dat Engelse 
winkeliers de buurt verlieten, was het antwoord van een getuige 'In the Commercial Road East every 
week or two you will see a Christian go away and an alien take his place'.24 Een verzekeringsagent uit 
het East End stelde onomwonden: 'My feeling is that it is disgusting that it should be allowed; I do not 
see why we should be swamped by these aliens. That is the general feeling of the few Christians now left 
in the East End of London'.25 Naar aanleiding van een opmerking van een getuige, dat de steun van de 
joodse filantropische JBG wel erg genereus was en aantrekkelijk moest zijn voor elke jood die daar kennis 
van nam, vroeg de ondervrager 'Suppose they were assisting Christians, should you object to it then? 
Strike out the word "Jews" and write "Christians" -what should you say then?- ' Enigszins twijfelend 
antwoordde de ondervraagde 'That would be for our own people, would it not?'26 Toen de ondervrager 
hierop vroeg 'I do not see why people should not be charitable amongst Jews as well as amongst 
Christians, unless you are positively anti-Semitic and wish to exclude all Jews from this country?' haastte 
de getuige zich te zeggen: 'Oh, no, I am not'.27 

Een aantal ondervraagden maakte zich zorgen om de toenemende animositeit tussen joodse 
immigranten en Engelsen. 'I say with due deliberation that it ought to be stopped, and that if it is not 
stopped I am afraid, especially in the East End of London, something serious will occur one of these 
days', aldus C. Barret, die in St. George in the East het bevolkingsregister bijhield.28 Gevraagd naar 
eventuele spanningen tussen joodse immigranten en hun Engelse buren, werd door een getuige 
opgemerkt 'It is slumbering, but now and then it emits a spark, and it has certain consequences'.29 

Gevraagd naar de aard en de ernst van de toestand antwoordde een predikant in Whitechapel: 'there is 
a strong feeling indeed (...) it is not the sort of feeling that caused such trouble in France a few years ago. 
We are all absolutely wishing to be right and just in the matter, but we cannot help observing what we 
do observe'30 

Wanneer de getuigenissen uit de enquêtes van 1888 met de getuigenissen uit de enquête van 1903 
vergeleken worden, dan valt op dat de ondervraagden zich in 1903 openlijker vijandig opstelden ten 
aanzien van de joodse immigranten. Hierbij moeten wel enige kanttekeningen geplaatst worden. In de 
enquêtes van 1888 werden minder buurtbewoners aan het woord gelaten, en het waren vooral deze 
mensen die zich in 1903 negatief uitlieten. Ook was het uitgangspunt van de enquêtes uit 1888 anders, 
de gestelde vragen boden toen minder mogelijkheid tot het uiten van 'cultureel onbehagen'. Toch kan 
uit de vergelijking worden afgeleid dat de onvrede in de periode 1888-1903 was toegenomen. Opvallend 
is bijvoorbeeld dat de lokale bestuurders zich in 1903 veel negatiever uitlieten dan in 1888. Deze 
toegenomen vijandigheid werd ook door de tijdgenoten zelf werd gesignaleerd. 'I can only say I have 
come across a great many of the English working people whom I have known for years, and who for six 
or seven years ago never expressed any feelings against foreigners, and certainly not against Jews, but now 
speak with really extreme bitterness. I myself am really very sorry to see the spirit growing up, because 
I think it is getting serious' (...) I do not think it is likely to reach a dangerous point unless it is stirred 
up by some clever person who wants to do it, but I think any person who wanted to do it, could do it 
without trouble'.31 Het succes van de 'anti-alien' lobby in het East End gaf aan dat deze getuige de 
situatie in deze wijk aardig doorgrondde. 

Nadat alle getuigen gehoord waren concludeerde de onderzoekscommissie, anders dan in 1888, dat 
ze vóór een beperkte toelating van vreemdelingen was. De commissie was er niet voor om alle 
vreemdelingen de toegang tot het land te verbieden, en de meeste aantijgingen tegen de al aanwezige 
vreemdelingen werden door haar weerlegd, maar duidelijk was dat niet iedere vreemdeling gewenst was. 
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De vreemdelingen die ongewenst werden geacht (de criteria daarvoor moesten nog nader bepaald 
worden) dienden te worden gerepatrieerd. De vreemdelingen die mochten blijven, mochten om 
overbevolking van bepaalde wijken te voorkomen zich niet in bepaalde gebieden vestigen. 

De politieke implicaties van de enquête 

Op basis van het rapport van de enquêtecommissie werd haastig een ontwerpwet gemaakt die van alle 
kanten werd aangevallen en geamendeerd. De haast die bij de totstandkoming van de wet aan de dag 
werd gelegd, moet worden verklaard door de op handen zijnde verkiezingen. De conservatieven wilden 
voor de verkiezingen van 1904 een wet hebben, terwijl de Liberalen er - met het oog op de ideeën van 
hun achterban - zo hard mogelijk tegen wilden protesteren. Bijna dagelijks stonden de parlementaire 
kolommen van The Times vol met berichten over de talloze amendementen, de problemen die 
ontstonden bij het vaststellen van de criteria wie een ongewenste vreemdeling was en wie niet en over 
de oppositie van liberale zijde, onder andere van de jonge Winston Churchill. 

Op 19 juli 1905 werd de definitieve versie van de Aliens Act aangenomen. Als ongewenste 
vreemdelingen die de toegang tot het land konden worden ontzegd werden beschouwd: immigranten 
die niet konden aantonen dat ze voldoende middelen bezaten of zouden kunnen verwerven om zichzelf 
en anderen die van hen afhankelijk waren te onderhouden; immigranten die geestelijk gestoord waren 
of door ziekte afhankelijk zouden kunnen worden van steun en immigranten die veroordeeld waren in 
een land waarmee Engeland een uitleveringsverdrag voor criminelen had getekend. Overigens gold dit 
niet voor immigranten die een politiek misdrijf hadden gepleegd. Een belangrijk onderdeel van de wet 
was de regel die stelde dat een immigrant die kon bewijzen dat hij om toelating tot het land verzocht, 
uitsluitend om vervolging of bestraffing op religieuze of politieke gronden te vermijden, niet de toegang 
tot het land zou worden geweigerd alleen omdat hij geen middelen van bestaan. Hiermee bleef het 
asielrecht bestaan.32 

Voor de conservatieven werd de aanname van de wet een Pyrrhus overwinning: ze leden bij de 
verkiezingen in 1905 een enorme nederlaag en de liberalen zaten nu met een wet waar ze altijd fel tegen 
waren geweest, maar die ze nu toch toe moesten passen. Ze probeerden dat zo lankmoedig mogelijk te 
doen maar dat lukte niet altijd. Er bleven veertien havens open voor immigranten en bij iedere haven 
werkte een aantal Immigration Officers (voormalige douaneofficieren). Zij bepaalden, op basis van de 
in de wet gestelde criteria of de vreemdelingen die zich meldden gewenst dan wel ongewenst waren. 
Tegen een beslissing van de Immigration Officer kon een 'ongewenste vreemdeling' in beroep gaan bij 
een Immigration Board. 

Als gevolg van de wet nam het aantal immigranten na 1905 inderdaad af, maar niet zo zeer omdat 
veel immigranten die zich in Engeland aandienden niet werden toegelaten. Van de 12.481 immigranten 
die zich in 1906 aandienden werden er 935 niet toegelaten, daarvan gingen er 796 in beroep en in 442 
gevallen werd de immigrant alsnog toegelaten.33 Het effect van de wet was vooral psychologisch: veel 
immigranten probeerden zich bij voorbaat niet meer in Engeland te vestigen. 

Tot slot 

Het nationalisme dat tijdens de Boerenooorlog de kop op stak, de 'joodse complot' theorieën die hieraan 
vastgekoppeld werden, de opkomst van de BBL en tenslotte de enquête die leidde tot het aannemen van 
de vreemdelingenwet, dit alles maakte de joodse immigranten meer dan ooit duidelijk hoe de zaken 
ervoor stonden: bij veel Engelsen waren ze niet welkom. Toch was er inmiddels aan het begin van de 
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twintigste eeuw zoveel veranderd aan de positie van de joodse arbeiders dat deze 'afwijzing' niet aileen 
maar leidde tot terugtrekking in eigen kring en het oprichten van eigen, aparte organisaties. Weliswaar 
leidden de aanvallen van buitenaf tot joodse frontvorming, maar vanuit dit front zou de samenwerking 
met de Engelse beweging weer op gang komen. 
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10. Joodse vakbonden weren zich: het begin van integratie 

'Association begets friendship, aloofness breeds suspicion, which is a step towards hatred'.1 

De eerste paar jaar van de twintigste eeuw waren een zware tijd voor de joodse vakbeweging in Londen. 
De depressie die de Engelse economie van eind 1901 tot 1904 ondermijnde en de maatregelen die de 
regering nam om de arbeidsverhoudingen te reguleren, troffen de joodse bonden hard. De meest 
ingrijpende maatregel was wel de TaffVale decision uit 1901. Deze stelde stakers verantwoordelijk voor 
de eventuele schade die een bedrijf door een staking kon lijden. Voor alle bonden betekende dit een 
grote stap terug, maar de joodse bonden, die doorgaans een wankele financiële basis hadden en het juist 
van ad hoc acties en stakingen moesten hebben, werden zo mogelijk nog harder getroffen. Bovendien 
nam in deze periode de 'anti-alien' stemming in Engeland sterk toe, ook dit kwam de ontwikkeling van 
de joodse vakbeweging niet ten goede, en de samenwerking met de Engelse vakbeweging al helemaal 
niet. De enquête van 1903, de debatten in het parlement over de Aliens Act en de agitatie van groepen 
als de British Brothers League boezemden de (potentiële) leden van de bonden angst in. Veel van de acties 
die bonden in deze periode voerden waren protestacties tegen de 'anti-alien' campagnes. 

De stand van zaken in de joodse vakbeweging 

De economische depressie die eind 1901 inzette maakte een einde aan alle mooie plannen van de joodse 
vakbeweging om een Jewish Trades Council te stichten. Het ledental van de individuele bonden daalde 
en van de weeromstuit droegen zij geen contributie meer af aan de Jewish Trades Council, die daardoor 
maar niet echt van de grond kwam.2 De situatie was in 1902 zo slecht dat het de correspondent van The 
Jewish Chronicle tot de uitspraak bracht: 'The New Year opens with a lull in the Jewish labour world'.3 

Er waren joodse bonden die actief bleven, zoals de United Cap Makers Union, die plannen koesterde 
voor de uitgave van een arbeidersblad in het Jiddisch en voor de revival van de Jewish Trades Council en 
die bovendien hoopte een organisator aan te trekken voor Londen.4 Ook de Independent Tailors' 
Machiners' and Pressers' Union bleef met 150 leden actief, net als de Ladies' Tailors and Mantle Makers, 
de International Mantle Makers Union, de Independent Cabinetmakers en de International Upper 
Machinists Union? Er waren bonden die actief bleven, maar niet in staat waren hun doelstellingen te 
bereiken. De orthodoxe kleermakersbond zag bijvoorbeeld zijn aanhang slinken tot 159 zielen. Aan de 
belangrijkste eis van de bond - de handhaving van de sabbatrust - was dan ook op geen enkele manier 
tegemoet gekomen.6 In 1902 verdween de bond van het toneel. Het ledental van de orthodoxe 
schoenmakersbond bedroeg in 1901 nog 366, maar ook deze bond werd opgeheven.7 

De depressie maakte staken ineffectief en bovendien maakte de uitspraak in de TaffVale zaak staken 
voor een bond met beperkte financiële middelen zo goed als onmogelijk. Dat wil echter niet zeggen dat 
de joodse bonden niets deden. De toenemende vreemdelingenhaat, die door de parlementaire enquête 
en -debatten over de wenselijkheid van een vreemdelingenwet in steeds invloedrijkere kringen weerklank 
kreeg, noopte de joodse bonden tot actievoeren. 

Verweer tegen de 'anti-alien' stemming 

Al in juni 1901 organiseerde de International Boot and Shoe Workers Union een bijeenkomst van joodse 
bonden en andere organisaties om te overleggen over de vraag wat te doen tegen de British Brothers 
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League. Deze BBL kweekte - in de woorden van bondssecretaris Solomons - rassenhaat tussen de joodse 
en de niet-joodse arbeiders.8 Volgens Solomons betrad een vakbond niet vaak het politieke arena, maar 
nu joden als enige vreemdelingen het voortdurende doelwit waren van raciale antipathieën moesten ze 
dit wel doen. Besloten werd om alle Engelse en joodse organisaties die de beweging tegen de BBL en het 
antisemitisme wilden steunen aan te schrijven en uit te nodigen voor een volgende bijeenkomst.9 Twee 
weken later vond deze tweede bijeenkomst plaats, en al direct werd de discussie gevoerd over de vraag 
of dit nu meer een zuiver joodse kwestie was of een joodse arbeiderskwestie. Volgens sommigen was het 
een joodse kwestie en daarom moesten ook andere joodse organisaties worden uitgenodigd, zoals 
onderlinge hulporganisaties en zionistische organisaties. De vertegenwoordiger van de Independent 
Tailors' Machinists' and Pressen' Society meende daarentegen dat het Engelse antisemitisme het vooral 
gemunt had op arme joden, dit in tegenstelling tot het continentale antisemitisme dat zich tegen 'joden 
in het algemeen' richtte. De joodse arbeiders moesten volgens deze vakbondsvertegenwoordiger als 
arbeiders protesteren tegen de voorstellen om arme joden de toegang tot het land te weigeren.10 Ofen 
hoe het protest vorm kreeg, wordt uit de bronnen niet duidelijk. 

In 1902 klom Joseph Finn weer in de pen om te protesteren tegen de 'anti-alien' stemmingmakerij. 
Hij schreef een artikel in The Jewish Chronicle waarin hij nog eens wees op zijn pamflet A Voice from the 
Aliens uit 1895. Toen moest geprotesteerd worden tegen de moties van de TUC, die - volgens Finn -
de kritiek in het pamflet ter harte namen en dergelijke moties niet meer aannamen." Het grote gevaar 
van de huidige agitatie was volgens Finn niet zozeer dat een wet aangenomen zou kunnen worden in 
het parlement, maar dat bij de grote massa rassenhaat gekweekt zou worden. De lange Boerenoorlog had 
een demoraliserend effect op de massa en zorgde voor een vruchtbare voedingsbodem voor rassenhaat. 
Volgens Finn moesten de joodse arbeiders meer in contact komen met de Engelse arbeiders om dit 
probleem op te lossen. Joodse arbeiders moesten zich meer organiseren en in plaats van lid te zijn van 
organisaties speciaal voor joden, moesten de joodse arbeiders lid worden van Engelse organisaties. 
'Association begets friendship, aloofness breeds suspicion, which is a step towards hatred', aldus Finn.12 

Het advies was welgemeend, maar de samenwerking had in de praktijk behoorlijk wat voeten in aarde. 

Een dieptepunt in de samenwerking tussen de AST en de joodse bonden 

Dat de samenwerking tussen de joodse bonden en de algemene bonden in de periode 1901-1903 niet 
rooskleurig was, wekt geen verbazing. De negatieve uitlatingen die een niet gering aantal leiders van de 
algemene vakbonden voor de parlementaire enquêtecommissie over de joodse bonden deed, bevorderde 
de samenwerking niet. Een conflict tussen de joodse bonden enerzijds en de AST en James MacDonald 
anderzijds zorgde voor een absoluut dieptepunt in de verhoudingen tussen de joodse bonden en de 
algemene kleermakersbond. 

Op 21 juni 1903 zou in het Hyde park een grote protestbijeenkomst plaatsvinden tegen de Kisjinow 
pogroms. Deze protestbijeenkomst werd georganiseerd door het InternationalKishininejf Massacre Protest 
Committee, dat onder leiding stond van H. Dubinsky, een joodse socialist. Dit comité had James 
MacDonald, in zijn hoedanigheid als secretaris van de LTC, gevraagd op om deze bijeenkomst te komen 
spreken. Dat weigerde hij. De reden van zijn weigering maakte hij wellicht persoonlijk bekend aan de 
leden van het comité, maar hij vond het ook nodig om zijn overwegingen openbaar te maken in Reynolds 
News.n Zijn schriftelijke verklaring luidde 'I am reluctantly compelled to absent myself from your 
meeting to-morrow, as a protest against the action of the Jewish tailoring workers in London, whom we 
have freely supported in all their struggles and agitations, and who, nevertheless, time after time, 
whenever a dispute arose between workers and employers, have assisted with all their ingenuity and 
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power the cause of the employers. By their action they have helped to deprive the British workmen of 
his livelihood, to reduce wages, to enhance rents, and to generally demoralize labour' 

MacDonald refereerde hier aan onderkruiperswerk dat joodse arbeiders zouden hebben verricht 
tijdens een staking van Schotse kleermakers. H. Dubinsky reageerde op MacDonalds' aantijgingen aldus: 
'We cannot make Mr. Macdonald and the English Trade Unionists responsible for the existence of Free 
Labour Associations, who supply blacklegs to nearly all disputes between master and men. Yet how 
could Mr. J. Macdonald blame, as he does, the Jewish race for the few who fail to see the benefit of 
organization. With reference to the Scottish tailoring strike, the organized Jewish worker has done all 
he possibly could, and still is working on behalf of the men out on strike."4 MacDonald was overigens 
niet de enige vertegenwoordiger van de Engelse arbeidersbeweging die zijn medewerking aan de 
protestdemonstratie weigerde. Ook leden van de Executieve van de AST weigerden de uitnodiging aan 
te nemen, om dezelfde redenen als MacDonald.15 

Dat de AST medewerking weigerde was in de ogen van de joodse arbeiders al erg genoeg, maar dat 
uitgerekend MacDonald weigerde, de man die hen zo glorieus had verdedigd tijdens het TUC congres 
in 1895 en die meer dan eens blijk van sympathie met de joodse arbeiders had getoond, werd door de 
joodse arbeiders en hun leiders als zeer beledigend en kwetsend ervaren. Der Arbeyter Fraynd gaf in zijn 
verslag van de bijeenkomst, die volgens het blad door 15.000 tot 20.000 mensen werd bijgewoond, zijn 
mening over MacDonalds' actie. 'MacDonald mag gelijk hebben gehad met zijn beschuldigingen over 
stakingsbrekers -wij zijn daar ook erg tegen- maar, dit was niet het goede moment op zoiets te zeggen. 
We hadden hem uitgenodigd om te komen spreken op de Kisjinow demonstratie. De pogroms in 
Kisjinow zijn te gruwelijk om te gebruiken als aanleiding om een opmerking te maken over 
onderkruipers. Bovendien waren er onder de slachtoffers van de pogroms veel leiders van de joodse 
arbeidersbeweging, die nu juist de joodse arbeiders probeerden te organiseren. De organisatoren van de 
protestdemonstratie in Londen hebben trouwens niets te maken met het gedrag van sommigen van hun 
rasgenoten [term uit AF, k.h]"6 James MacDonald stond, volgens dit artikel in Der Arbeyter Fraynd, niet 
alleen in zijn opvatting. 'Wie goed naar de Engelse vakbonden heeft gekeken, weet dat bij vele Engelse 
organisaties een sterke antipathie leeft ten aanzien van joden. Een antipathie die zich de laatste jaren pas 
goed ontwikkeld heeft. De brief van J. MacDonald is niet meer dan een openlijke manifestatie van deze 
antipathie en het is zeer waarschijnlijk dat in de woorden van MacDonald de stem doorklinkt van vele 
Engelse vakbondsleden."7 Der Arbeyter Frayndleek hier gelijk in te hebben. Dit kan niet alleen afgeleid 
worden uit de getuigenissen van de vakbondsleiders voor de parlementaire enquêtecommissie, maar ook 
uit de reactie van de bonden op de hierboven geciteerde uitspraken van MacDonald. Deze uitspraken 
werden in de raadsvergadering van de LTC, waar dezelfde MacDonald secretaris van was, ter discussie 
gesteld. Zonder al te veel omhaal onderschreven de vertegenwoordigers van de verschillende bonden de 
uitspraken van LTC secretaris MacDonald.18 

In het stuk in Der Arbeyter Fraynd, waarin James MacDonald werd aangevallen, werd tegelijkertijd 
de schuld voor de onaangenaamheden grotendeels bij de joodse arbeiders zelf gezocht. Het stuk was 
waarschijnlijk van Rudolph Rocker, die alles op alles zette om de verhouding tussen de joodse en de niet-
joodse arbeiders te verbeteren en de gezamenlijke organisatie te stimuleren. Hij vond dat de joodse 
arbeiders hun plicht hadden verzaakt door zich niet aan te sluiten bij bonden en door 
stakingsbrekerswerk te verrichten.19 

De 'mannen van de praktijk', de vakbondsorganisatoren, de intermediairs tussen de arbeiders en de 
partijleiders c.q. bondsleiders, hadden moeite om over dit incident heen te stappen. Voor Joseph Finn 
waren de uitspraken van MacDonald, van de Executieve van de AST en van de getuigen in de 
parlementaire enquêtecommissie voldoende aanleiding om te stellen dat hoewel het nodig bleef om 
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samenwerking te zoeken met de algemene bonden, hij er niets aan kon doen dat hij soms dacht aan 'the 
establishment of a Jewish State somewhere'.20 Finn voelde zich verraden door de Engelse 
bondsbestuurders en stond daarin niet alleen. Maanden later kwam er via de LTC een oproep aan de 
joodse kleermakers in Londen, om de stakende Schotse kleermakers financieel te steunen. MacDonald 
had deze oproep mede ondertekend en dit was voor de joodse kleermakers genoeg reden om het verzoek 
onbeantwoord terug te sturen naar de LTC-secretaris die 'de joodse arbeiders had beledigd'. Hun 
financiële ondersteuning stuurden de joodse arbeiders direct naar het hoofdkwartier van de 
kleermakersbond in Schotland.21 Maar dit was niet alles. Verontwaardigd en verontrust over de houding 
van MacDonald doopten de leden van het International Kishinineff Massacre Protest Committee hun 
organisatie om tot het Defence Committee dat zich ten doel stelde de joodse arbeiders te organiseren en 
de bestaande organisaties te verbeteren. De leden van het comité vonden dit de beste remedie tegen de 
aanvallen van de zijde van de Engelse arbeidersbeweging.22 

De joodse vakbeweging bloeit weer, de kleermakersbonden werken weer samen 

In 1904 kwam een einde aan de economische depressie en begon een periode van opleving in de joodse 
arbeidersbeweging. Een staking van joodse bakkers, die in februari 1904 uitbrak, mobiliseerde heel 
politiek bewust het East End. Restauranthouders, huisvrouwen en alle anderen die brood kochten, 
werden gevraagd om geen brood van 'foute' bakkers te kopen, en in plaats daarvan alleen brood te kopen 
dat gemaakt was onder normale arbeidsomstandigheden. Dit 'goede' brood werd voorzien van een 
speciaal label, zodat het goed herkenbaar was. De boycotactie slaagde, en daarmee ook de 
bakkersstaking.23 In de loop van 1904 werd een bond van joodse drukkers opgericht en organiseerden 
de joodse kartonnen-dozen-makers zich. Ook in de meer traditionele joodse beroepen kwam de 
organisatie weer op gang. De diverse kleermakersbonden groeiden weer en de eerste bond van joodse 
vrouwen werkzaam in de kledingindustrie (die in 1903 was opgericht) kwam tot bloei. Ook de 
samenwerking met de AST kwam weer op gang en opmerkelijk genoeg kwam dit - mede - door de 
bemiddeling van het Algemeyne Yidishe Arbeyter Organizatsion Komite, dat in 1903 net was opgericht 
uit reactie op de negatieve uitlatingen van MacDonald en de AST. 

Gaandeweg had onder de joodse arbeiders binnen het kleermakersvak een zekere sociale mobiliteit 
plaatsgevonden, en een deel van het geschoolde kwaliteitswerk uit West End werd nu ook door joodse 
immigranten gemaakt. De AST zocht toenadering tot deze joodse immigranten en zo werd in juli 1903 
de West End Jewish Branch van de AST opgericht. Deze afdeling van de bond werd een succes en mede 
daarom besloot deze West End Jewish Branch zich ook te gaan richten tot de joodse kleermakers in het 
East End, nadat eerdere pogingen daartoe maar zeer ten dele waren gelukt. 

Niet alleen het werven van nieuwe joodse leden stond de AST met de oprichting van de West End 
Jewish Branch voor ogen, er speelde meer mee. De 'gewone' West End branch baarde de Executieve van 
de AST al geruime tijd zorgen. Secretaris van deze branch was jarenlang James MacDonald geweest, de 
man van de SDF en de LTC, die met de West End branch (de grootste en meest prestigieuze afdeling 
van de AST) heel andere plannen had dan de AST zelf. MacDonald wilde de afdeling een grotere 
zelfstandigheid geven ten aanzien van de Executieve in Manchester en tegelijkertijd de AST meer open 
stellen voor mindergeschoolde arbeiders.24 Deze voorstellen waren onaanvaardbaar voor de conservatieve 
Executieve en na een stevige ruzie trad in 1892 het gehele bestuur van de West End branch, inclusief 
MacDonald, af. MacDonalds' opvolger Flynn ging echter op dezelfde lijn door. De pogingen die de 
AST in 1892 ondernam om de East End branch te reorganiseren onder leiding van Charles Mowbray 
moeten in dit licht worden bezien (zie pagina 198). 
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Na de mislukking van deze reorganisatie had de AST nauwelijks nog enige invloed op de joodse 
kleermakers in het East End en de betrekkingen met de West End branch werden ook steeds 
problematischer. Onder Flynn stelde de branch zich steeds onafhankelijker op en in 1905 vond de 
onvermijdelijke scheuring plaats: een groot deel van de West End branch scheidde zich af van de AST 
en werd nu, onder leiding van James MacDonald, de London Society of Tailors and Tailoresses. 
(Inmiddels had ook de AST in 1900 zijn deuren opengezet voor vrouwelijke leden). 

Het ledenverlies van de AST was met deze afscheiding aanzienlijk (in 1904 had de West End branch 
1005 leden, eind 1905 waren er daarvan nog maar 218 over), maar kwam niet onverwacht.25 De bond 
had zich met de oprichting van de West End Jewish Branch in 1903 al enigszins ingedekt tegen de klap 
en opnieuw beseften de AST bestuurders in Londen dat in het East End een potentieel aan leden voor 
handen was. Vanuit de West End Jewish branch ontstond het initiatief om alle bestaande, 
onafhankelijke joodse kleermakersbonden om te vormen tot een East End Jewish Branch van de AST. 

De manier waarop de AST en de joodse bonden elkaar vonden, werd naderhand door de AST als 
volgt omschreven: 'Fates determined that coincident with our little rebellion [d.w.z. de afscheiding van 
de grootste afdeling die de AST bezat, de West End branch, k.h.] the Jewish workers of London East 
decided to organise for one more attempt to overthrow, or, at least, radically modify a system which 
generations of their people had denounced as the curse of their working life. They further decided that 
this time they should fight under the banners of the Amalgamation'.26 Het vakblad van de kleermakers 
beoordeelde de 'fusie' anders: 'There is no doubt, since they lost the West End tailors proper by their 
arbitrary actions, they have been most energetic in trying to get others to take their place.'27 

De joodse kleermakersbonden hadden zo hun eigen redenen om tot samenwerking over te gaan. 
Naast de wens om te laten zien dat joodse arbeiders wel degelijk georganiseerd waren en solidair, 
speelden ook meer pragmatische overwegingen een rol. In een poging een eind te maken aan het 
sweating system en dan vooral het subcontracting (het systeem van uitbesteding), hadden een aantal 
joodse kleermakersbonden tezamen de Anti-Subcontracting Union opgericht in 1904. Het doel van deze 
bond was om af te rekenen met de 'master', de onderaannemer die het werk aannam van een 
groothandelaar en uitbesteedde aan de arbeiders. Deze onderaannemer werd gezien als de sweater bij 
uitstek. Wanneer deze figuur geëlimineerd kon worden, zou, volgens de leden van deze bond, een groot 
deel van de problemen van het sweating system verdwijnen. De moordende concurrentie van de 
onderaannemers onderling zou verdwijnen en daarmee ook de te lage lonen en te lange werkdagen van 
de arbeiders. De Anti-Subcontracting Union en het Algemayne Yiddishe Organizatsions Komite werkten 
samen en in een gezamenlijke vergadering adviseerden zij de joodse kleermakersbonden uit het East End, 
die net benaderd waren door de West End Jewish Branch van de AST om op het voorstel van de AST 
in te gaan. Het 'samen staan we sterker' argument werd in de vergadering door verschillende bonden 
gebruikt.28 

Een grote rol speelde ook het feit dat de meeste joodse bonden instabiel en arm waren. Door de Taff 
Vale decision was het voor arme bonden vrijwel onmogelijk om te gaan staken en op een andere manier 
konden de joodse bonden nauwelijks invloed uitoefenen. De interne twisten waar joodse bonden 
voortdurend aan ten ondergingen, zouden bovendien door aansluiting bij een bond met een 
vastomlijnde, weinig ideologische strategie ook minder worden. De AST was een goed geoliede, 
gestructureerde en gedisciplineerde organisatie met een grote kas.29 H. Sachs, een van de 'koppelaars' 
van de zijde van joodse arbeiders uit het East End en de latere secretaris van de East End Jewish Branch, 
sprak van zijn 'erstwhile antagonism to the idea of amalgamating with the English tailors. He had then 
feared the differences in language, temperament and habits were so great as to render harmony an 
impossibility. Experience, however, taught him that the energy and initiative possessed by the Jewish 
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workers was rather a disadvantage, leading to disorganisation. Individual energy caused the constant 
splitting up of forces.'30 Zo waren er aan beide zijden argumenten om tot samenwerking over te gaan, 
en kwamen er in 1904 zes 'East End' joodse afdelingen van de AST tot stand, met samen meer dan 
2000 leden.31 

Er werd een algemene East End Jewish branch opgericht en een East End Tailoresses branch,32 

hetgeen een spectaculaire ontwikkeling was in de geheel door mannen gedomineerde joodse 
vakbeweging, een Government Workers branch, die de makers van uniformen en andere 
'overheidskleding' verenigde, de Mantle Makers branch, en twee geografisch bepaalde afdelingen, te 
weten de Bayswater Jewish branch en de Stepney Ladies' Tailors branch. Het blad van de AST, dat in 
april van dat jaar nog een ingezonden brief had geplaatst van een kleermaker die zich beklaagde over het 
feit dat alle joodse immigranten de banen van de Engelse kleermakers inpikten, publiceerde nu een 
jubelend stukje over deze samenwerking waarin de totstandkoming hiervan 'no mean achievement' 
genoemd werd.33 Naast ideologische en pragmatische overwegingen, waren het ook de omstandigheden 
die samenwerking makkelijker maakten. Meer dan voorheen was de 'tijd er rijp voor', niet in de laatste 
plaats omdat een deel van de joodse immigranten iets meer geïntegreerd raakte in de Engelse 
maatschappij. 

Het valt echter te betwijfelen of het merendeel van de leden van de Engelse vakbonden echt zat te 
springen om joodse leden. Dat joodse arbeiders zich niet wilden organiseren, was een veel gebruikt 
argument tegen de immigranten. Op het moment dat joodse arbeiders zich daadwerkelijk aansloten bij 
een Engelse bond, wilde dat nog wel eens tot nare situaties leiden. Er zijn maar weinig bronnen die 
inzicht kunnen geven in het proces van samenwerking op dit niveau, maar wat er is duidt niet altijd op 
grote harmonie. De uitspraken van de verschillende werknemers, gedaan tijdens de parlementaire 
enquête in 1903, geven aan dat er meer was dan alleen 'economische bezwaren' en een ander incident 
illustreert dit. In februari 1903 nam een Engels AST lid zijn joodse collega mee naar het bondsclub, om 
hem te laten zien welke voordelen het bondslidmaatschap kon opleveren. 'But, instead of meeting with 
a kindly welcome, we were received with a torrent abuse.'34 Beide bovengenoemde heren kwamen in 
gezelschap van een derde man (die de menigte notabene zou toespreken) naar de club en de aanwezigen 
dachten in de opwinding dat ook hij een jood was 'They even threatened my friend, whom they took 
for a Jew, with fysical violence', aldus het verontwaardigde AST lid.35 Het ging hier hoogstwaarschijnlijk 
om een incident, dat zich niet al te vaak voordeed, anders had het geen nieuwswaarde, maar het geeft 
aan dat er spanningen bestonden. Het culturele onbehagen was groot en verdween niet direct als joden 
en niet-joden samen georganiseerd waren. 

Joodse bonden en de samenwerking met Engelse bonden in de andere vakken 

Het samengaan van de joodse bonden en de algemene bonden bleef niet beperkt tot de kledingindustrie. 
In 1905 vormde de Jewish Cabinetmakers Union een joodse branch van de National Amalgamated 
Furnishing Trades Association (NAFTA), die in 1902 opgericht was na een fusie van de. Alliance Cabinet' 
Makers' Society en de Scottish Cabinet'Makers' Society. Ook in de 'kleinere' joodse beroepen ontstonden 
(opnieuw) joodse afdelingen van algemene bonden. Tegenover deze 'amalgamation trend' stonden 
echter bonden als de Independent Cabinet Makers Union die zich bewust afzijdig hielden van de 
fusiepogingen en tegen 'amalgamation' waren. De leden van deze bond vonden dat de Independent veel 
meer deed voor de joodse meubelmakers. Ze waren meer bereid tot strijd, steunden stakingen, keerden 
in drie jaar tijd (van 1906 tot 1908) maar liefst 3600 pond aan stakingsuitkeringen uit tegenover de 150 
pond die de NAFTA branches uitkeerden. Het was, volgens een voorvechter van de Independent, deze 
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bond die ervoor had gezorgd dat het stukwerk was afgeschaft en in plaats daarvan een uurloon ingesteld. 
Het was de Independent die de werkweek had teruggebracht tot 52,5 uur. Bij al deze acties keek de 
NAFTA slechts toe, en verklaarde zelfs zo nu een dan een staking onwettig. Joodse arbeiders waren veel 
beter af in de Independent, zo concludeerde deze voorvechter.36 

De samenwerking tussen de joodse en de Engelse schoenmakersbond verliep nog altijd stroef. Na de 
staking in 1891 waren de joodse schoenmakers lange tijd ongeorganiseerd tot in 1900 zowel de 
International Boot en Shoe Workers Union werd opgericht, als de Upper Machinists' Union (hierin waren 
de schoenmakers georganiseerd die het bovenwerk van de schoen in elkaar stikten). De International 
leidde een succesvolle staking na een algemene lock out in 1900 en zag daarna zijn ledental stijgen tot 
1700.37 De bestuurders van de International vonden dat, gezien de arbeidsverhoudingen binnen de 
schoenenindustrie, het best tot samenwerking met de kleine 'masters' overgegaan kon worden, terwijl 
de Upper Machinists - volgens de Jewish Chronicle 'strong believers in the class struggle' - daar tegen 
waren.38 Het klassieke probleem van de joodse vakbond deed zich opnieuw gelden, in 1876 zorgde het 
al voor discussies binnen de HSU, in 1896 brak het enorme conflict tussen de Independent en de 
International Tailors' Machiners' and Pressers' Trade Union hierover uit en nu zorgde deze kwestie 
opnieuw voor verdeeldheid.39 De International Boot en Shoe Workers Union en de Upper Machinists' 
Union bleven naast elkaar functioneren en in 1904 kwam daar een Jewish branch van de algemene 
schoenmakersbond, de NUBSO, bij. 

De slechte verhouding tussen de joodse schoenmakers en de Engelse bond verbeterde enigszins en 
in 1904 nam de NUBSO twee organisatoren in dienst, speciaal om de joodse immigranten bij de bond 
te betrekken. ° De Londense afdeling van de bond schreef dat de bond bezig was 'making some headway 
with our East End friends' die volgens de NUBSO correspondent steeds meer gingen beseffen dat het 
goed was om zich te organiseren.41 De joodse schoenmakers moesten zich - volgens de correspondent -
realiseren dat niemand meer voor hen had gedaan dan Charles Freak (de man die steeds maar had 
geijverd voor een immigratiebeperkende wet en zich daarbij herhaalde malen minder vleiend over de 
joodse immigranten had uitgelaten). 2 Of de joodse schoenmakers daadwerkelijk zo oordeelden over de 
voorman van de NUBSO valt te betwijfelen... 

Tot slot 

Na de periode van economische depressie en 'anti-alien' stemming kwam de joodse vakbeweging na 
1904 weer tot bloei. Ook de samenwerking met de Engelse vakbeweging kwam weer tot stand. De 
joodse takken van de AST, de NUBSO en de NAFTA werden (weer) opgericht, waarbij het initiatief 
vaak uit ging van de Engelse bonden. In het geval van de AST was dat heel duidelijk om nieuwe leden 
te winnen na de afscheiding van de West End branch. Bij deze samenwerking was zowel van de zijde 
van de Engelse bond, als van de zijde van de joodse bonden welbegrepen eigenbelang een zeer belangrijk 
motief. 
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11. De toenadering tussen de joodse en Engelse politieke organisaties komt op 
gang 

'De joodse arbeiders hebben een dubbel belang om zich met hun lotgenoten te verenigen'.1 

In het eerste decennium van de twintigste eeuw voltrokken zich in Engeland op politiek terrein allerlei 
ontwikkelingen die voor het eerst betrokkenheid van de joodse arbeiders bij deze politiek opriepen. Ten 
eerste was daar natuurlijk de Aliens Act van 1905, die in 1906 in werking trad, maar ook wetgeving op 
het terrein van de industriële relaties en sociale zorg 'betrok' de joodse arbeiders meer bij de Engelse 
politiek, al was het alleen maar omdat joodse arbeiders nu tegen dit soort maatregelen begonnen te 
protesteren. Ook in de politieke beweging zien we vanuit het gezamenlijke joodse verweer meer 
integratie in de Engelse beweging tot stand komen. Een nieuwe toevoer van joodse immigranten zorgde 
bovendien voor een extra impuls. 

Nadat in 1905 de revolutie in Rusland - waar vele joden hun hoop op gevestigd hadden - mislukt 
was, kwam een nieuwe groep joodse vluchtelingen naar Engeland. Anders dan hun voorgangers hadden 
velen van hen revolutionaire ervaringen en zij gaven de joodse arbeidersbeweging in Londen een nieuwe 
impuls. Niet alleen kwam de joodse anarchistische stroming weer tot bloei, er ontstond ook een joodse 
sociaal-democratische partij, een Bundistische organisatie, en er werden Poale Zionistische organisaties 
opgericht. 

De joodse politieke groepering rond Der Arbeyter Fraynd 

In 1903 begon de Arbeyter Fraynd onder redacteurschap van Rudolph Rocker weer regelmatig te 
verschijnen. De ondertitel van Der Arbeyter Fraynd was nu 'The Workers Friend a Weekly Anarchist 
Communist Journal published by the Workers Friend Group for the Federated Yiddish-speaking 
anarchist Groups of Great Britain and Paris.' Deze ondertitel doet meer samenwerking tussen de 
verschillende joodse anarchisten vermoeden dan in werkelijkheid bestond. Eenmaal per jaar kwam de 
(landelijke) federatie van joodse anarchistische groepen bijeen en er bestonden contacten met de joodse 
anarchisten in Parijs, maar erg structureel was deze samenwerking niet. Het doel van Der Arbeyter Fraynd 
was, volgens het eerste redactionele artikel, 'de rebelse instincten in de joodse arbeiders wakker te 
maken'.2 Naast Rocker zelf namen David Isakovitsch, Solo Linder en I. Kaplan deel aan de redactie.3 

Volgens Rockers' eigen opgave was de oplage van Der Arbeyter Fraynd'm 2500 exemplaren in 1903 en 
in 4000 in 1904.4 

Ofschoon de hoofdredacteur van Der Arbeyter Fraynd mi een niet-jood was, besteedde het blad meer 
aandacht aan 'joodse zaken' dan onder Yanovksy's leiding het geval was geweest. De aandacht die Der 
Arbeyter Frayndbesteedde aan 'typisch' joodse zaken als religie en zionisme was nog steeds overwegend 
negatief. In dat opzicht was het blad sinds 1885 onveranderd gebleven, hoewel de argumenten wel 
'gemoderniseerd' werden. Ter gelegenheid van het loofhuttenfeest publiceerde Der Arbeyter Fraynd een 
artikel waarin werd gemeld dat modern onderzoek had uitgewezen dat de uittocht uit Egypte niet meer 
dan een legende was.5 Ronduit resoluut in de afwijzing van religie was het stuk dat naar aanleiding van 
Grote Verzoendag en Nieuwjaar verscheen. 'Vroeger was religie een steun in de rug voor onwetende 
mensen, nu is het een wapen van de reactie, een beschermmiddel van de bezittende klasse'.6 Om aan 
deze situatie een eind te maken, stelde de auteur eenvoudigweg voor het bericht te verspreiden 'dat God 
is gestorven'. 
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Het andere stokpaardje van Der Arbeyter Fraynd, het anti-zionisme, werd ook weer bereden. De 
ontwikkelingen van het zionisme als politieke beweging, het ontstaan van de territoriale stroming (die 
wel de vestigingen van een joodse staat voor ogen had, maar niet per se in Palestina) en de 
onderhandelingen met de Britse regering over een mogelijke vestiging van joden in Oeganda, maakten 
het zionisme weer een actueel onderwerp. 

Opvallend is dat het zionisme niet langer werd bekritiseerd met behulp van bijbelse beeldspraak, 
zoals dat voorheen wel gebeurde. De argumenten die nu gebruikt werden waren meer 'down to earth'. 
'Palestina is een land voor Turken en kamelen en dat moet zo blijven'7 was er zo een, net als: 'We 
spreken liever de taal van het land waar we wonen dan het oude Hebreeuws. We nemen liever kennis 
van de verschillende wetenschappen dan van de onzin uit de bijbel en de talmoed'.8 De twisten binnen 
de zionistische beweging werden met leedvermaak beschreven, en de nieuwste variant, het zogenaamde 
cultuur-zionisme dat van Palestina niet zo zeer een joodse politieke staat wilde maken maar meer een 
centrum voor joodse cultuur, en dat het zionisme vooral als geestesstroming zag, werd afgedaan met de 
volgende argumentatie: 'We zijn al lang opgehouden het soort joden te zijn waar cultuur-zionisten op 
doelen, omdat de kosmische en sociale omstandigheden van de landen waar we hebben gewoond, onze 
joodse geest hebben weggepoetst, ze hebben ons geassimileerd. Ze hebben van ons mensen gemaakt als 
alle andere mensen die in die landen wonen. We hebben dezelfde ethische en sociale begrippen 
opgezogen en we zijn, vrijwillig of onvrijwillig, meegesleurd met de stroom van het moderne streven. 
Dit streven kan niet gecombineerd worden met de joodse cultuur. Beide elementen stoten elkaar at: de 
joodse cultuur is op het verleden gericht, het moderne streven op de toekomst.'9. Uit dit stuk blijkt dat 
het assimilatiestreven nog steeds hoog in het vaandel stond bij de Der Arbeyter Fraynd. Vooral in de anti-
zionistische artikelen, waartoe ook ingezonden stukken behoorden, werd het assimilatiestreven meer dan 
eens gepredikt. 

Ondanks dit luidkeels verkondigde assimilatiestreven en de tot 'Jiddisch-sprekend' teruggebrachte 
joodse identiteit, werd de inhoud van Der Arbeyter Fraynd gekenmerkt door een grote lotsverbondenheid 
met joden in Oost-Europa en door joodse solidariteit. Er werd in Der Arbeyter Fraynd wel degelijk 
aandacht besteed aan joodse cultuur: er was veel aandacht voor het Jiddische theater dat weer opkwam 
in Londen en er werden gedichten van Jiddische dichters afgedrukt. 

In 1906 kreeg de Der Arbeyter Fraynd groep weer een eigen gebouw in de Jubilee Street, en de 
succesperiode van de Berner Street Club herleefde. Het 'clubhuis' werd gebruikt door allerlei bonden en 
groeperingen, er werden cursussen gegeven, er werden benefiet concerten en bals georganiseerd om Der 
Arbeyter Fraynd financieel draaiende te houden en het blad had daar zijn eigen drukkerij-uitgeverij. Deze 
uitgeverij publiceerde niet alleen in het Jiddisch vertaalde anarchistische standaardwerken, maar gaf in 
1909 ook de verzamelde werken van de Jiddische dichter David Edelstadt uit in een prachtig bandje. 
En hoewel de Arbeyter Fraynd groep cursussen Engels gaf in de Jubilee Street Club, werd aan de 
Jiddische taal en cultuur waarde gehecht. Het Jiddisch werd niet gezien als een raar jargon dat zo snel 
mogelijk afgeleerd moest worden, het hoorde er gewoon bij en was voor Der Arbeyter Fraynd blijkbaar 
zo vanzelfsprekend dat het niet als onderdeel van een specifieke joodse cultuur werd gezien. 

Der Arbeyter Fraynd en. de 'anti-alien'stemming 

Der Arbeyter F,raynd besteedde veel aandacht aan de positie van de joodse arbeiders in Engeland en de 
rest van de wereld. De activiteiten van de patlementaire enquêtecommissie die moest onderzoeken of 
een vreemdelingenwet gewenst en nuttig was werden in 1903 op de voet gevolgd, evenals de verdere 
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ontwikkelingen rondom deze wet. Met de uitkomst van de enquête was Der Arbeyter Fraynd het niet 
eens, maar in de conclusies van getuige Theodor Herzl kon het blad zich ook niet vinden. Volgens Herzl 
duidde het feit dat plannen gemaakt werden om een vreemdelingenwet aan te nemen die (op dat 
moment) voornamelijk joodse immigranten dupeerde, op de aanwezigheid van antisemitisme in de 
Britse maatschappij." Der Arbeyter Fraynd ging hier fel tegenin. Het blad was voorzichtig met het 
signaleren van antisemitisme in Engeland. Dit land bood de joodse immigranten een thuisland, en de 
parlementaire enquête was volgens het blad een onderzoek naar 'de kwaal' en niet naar de personen en 
daarmee was de vreemdelingenwet geen joodse kwestie.12 'Als er in Whitechapel, waar veel joden wonen, 
de zwarte pokken uitbreken, dan is de zwarte pokken toch ook geen jodenvraagstuk' aldus Kaplan.13 

Ten aanzien van het antisemitisme voerde de redactie van Arbeyter Fraynd een twee-sporen-beleid. 
Het blad was ongemeen fel in zijn afkeuring van de antisemitische acties in Rusland. Tegen het Kisjinow 
pogrom werd fel geprotesteerd en het blad wijdde vele artikelen aan het Beilis-proces.14 Ten aanzien van 
(vermeend) antisemitisme in Engeland nam de Der Arbeyter Fraynd zen. veel voorzichtigere houding aan. 
Dat lang niet alle Engelsen op de joodse immigranten gesteld waren wist de redactie, maar over 
opmerkingen als 'bloody Jew' deed zij schouderophalend.15 Toen James MacDonald de joodse arbeiders 
tijdens de voorbereidingen van de protestdemonstratie tegen de Kisjinow pogroms beledigde, werd daar 
in de kolommen van Der Arbeyter Fraynd echter wel veel ophef over gemaakt. Aan antisemitisme en 
vooroordelen van Engelsen maakte de redactie van Der Arbeyter Fraynd alleen woorden vuil als de 
kwestie direct de joodse arbeidersbeweging trof. Was dit laatste niet het geval, dan zweeg men liever om 
de samenwerking niet in gevaar te brengen. 

Onder Rudolph Rocker werden de band tussen Der Arbeyter Fraynden de joodse vakbonden, die 
onder Yanovksi was verbroken, weer versterkt. In de rubriek 'feraynsbarikhte', die later 'oys di yidishe 
arbaytervelt' ging heten, verschenen wekelijks de notulen van de vergaderingen van de diverse bonden 
en ook de aankondigingen voor bijeenkomsten, demonstraties, benefietconcerten en -bals. Der Arbeyter 
Fraynd stimuleerde de ontwikkeling van joodse vakbonden waar mogelijk en had met deze 
vakbewegingen een zeer specifiek doel voor ogen: de sociale revolutie. Vooral in 1905 verschenen veel 
berichten over de algemene werkstaking, die volgens Der Arbeyter Frayndjuist voor de joodse arbeiders 
erg belangrijk was, omdat alleen de algemene werkstaking een eind kon maken aan het sweating 
systeem. 'Utopisten' konden volgens Der Arbeyter Fraynd nog wachten op het parlement om een einde 
te maken aan het sweating system, maar voor de joodse arbeiders, die geen burgerrechten hadden in 
Engeland, bestond zelfs 'deze valse hoop' niet.16 Tegen het sweating systeem moest hard opgetreden 
worden, niet alleen om de arbeidsomstandigheden van de joodse arbeiders te verbeteren maar ook om 
de antipathie van de Engelse arbeidersbeweging af te laten nemen.17 

Het standpunt dat Der Arbeyter Fraynd'm deze kwestie innam, verschilt in niets van het standpunt 
dat het blad in 1885 verkondigde. Samenwerking tussen de joodse bonden en de algemene bonden was 
volgens Der Arbeyter Fraynd ó.t absolute voorwaarde voor de oplossing van de problemen. Dit leidde er 
echter niet toe dat Der Arbeyter Fraynd de negatieve houding die de Engelse bonden soms aannamen 
ten aanzien van de joodse arbeiders, verbloemde. Bij de installatie van de parlementaire 
enquêtecommissie in 1903, herinnerde het blad de lezers aan het feit dat de TUC er in het parlement 
een aantal malen op aan had gedrongen een vreemdelingenwet aan te nemen. Deze wet was volgens Der 
Arbeyter Fraynd niet de wens van het volk, dat riep hoogstens 'bloody Jew' of 'why don't ya go back to 
your own country'. Wellicht sloeg men eens een jood en die sloeg dan terug. Of men wilde geen joden 
op het atelier hebben, maar dat was iets ander dan om een wet vragen. 'De alien commissie is geen 
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product van de wens van het volk. Zij die om een wet vragen zijn opgehitst door mensen als Inskip of 
Freak', aldus Kaplan.18 

De redacteur van Der Arbeyter Frayndwisx. dat er vijandigheid heerste in de kringen van de Engelse 
vakbeweging. Bovendien was hij niet tevreden over de Engelse vakbeweging en ook dat schreef hij. De 
Engelse bonden stonden volgens hem 'geestelijk ver af van het moderne, socialistische streven van de 
bonden van het continent. Er was wel een tijdje sprake van een revolutionaire geest maar die was weer 
verdwenen. Engelse bonden streden voor "stoplappen" en dat terwijl het uitgangspunt van alle bonden 
het socialisme zou moeten zijn. (...) De leden van de bonden waren niet goed geschoold, ze begrepen 
eigenlijk niet waar een bond voor staakte, en ze dachten dat een bond een automaat was waar je een 
penny ingooide en waar dan vervolgens een stuk chocola uitrolde'.19 Het stuk eindigde met een 
loftuiting op de Franse en Spaanse vakbeweging, 'daar vergaten ze het heden niet terwijl ze toch aan de 
toekomst dachten', aldus de schrijver van het artikel die hier mee duidelijk maakte dat hij een fervent 
pleitbezorger van het syndicalisme was. 

Ondanks, of misschien zelfs wel dankzij, de vijandige houding en de gebreken van de Engelse 
vakbeweging bleef Der Arbeyter Fraynd voot samenwerking pleiten. 'De joodse arbeiders hebben een 
dubbel belang om zich met hun lotgenoten te verenigen in sterke en machtige bewegingen, ten eerste 
om hun materiële positie te verdedigen, ten tweede om niet de haat en de verachting van zijn Engelse 
klassegenoten over zich af te roepen', aldus een artikel in Der Arbeyter Fraynd.20 Door zich samen met 
de Engelse bonden te organiseren hoopten de joodse anarchisten waarschijnlijk ook de Engelse bonden 
rijp te maken voor de syndicalistische ideeën. De Engelse anarchist John Turner prees de joodse 
anarchisten voor deze initiatieven: 'Jullie joodse arbeiders hebben de historische kans gegrepen om jullie 
Engelse broeders met ideeën van het continent te laten kennis maken' zei Turner in 1906 bij de opening 
van het nieuwe 'clubgebouw' van Der Arbeyter Fraynd'm de Jubileestreet.2' Van het syndicalistisch 
maken van de Engelse bonden kwam natuurlijk weinig terecht. Wel kwam de samenwerking tussen 
verschillende Engelse en joodse bonden weer op gang. 

Joodse arbeiders raken meer betrokken bij de Engelse politiek: The East London (Jewish) Branch of 
the SDF en Di Naye Tsayt 

Nadat Winchevsky en de zijnen in de eerste helft van de jaren negentig van de negentiende eeuw 
Engeland verlaten hadden, stortte de joodse socialistische beweging in Londen helemaal in. Aan het 
begin van de twintigste eeuw kwam hierin verandering. De Engelse SDF ging zich, onder de bezielende 
leiding van een aantal pas gearriveerde Bundisten, inzetten om de joodse arbeiders voor de sociaal
democratische beweging te winnen. 

Al in 1885 had de SDF zijn eerste poging ondernomen om politieke aanhang te krijgen onder de 
joodse immigranten. In dat jaar vonden in Londen Schoolboard verkiezingen plaats, de enige 
verkiezingen waar de (ongenaturaliseerde) immigrant stemrecht voor had.22 SDF'er Herbert Burrows 
stelde zich kandidaat voor deze verkiezingen en zijn partijgenoot Lewis Lyons richtte zich door middel 
van een strooibiljet in het Jiddisch tot de joodse immigranten. De mededeling: 'Burrows is een 
jodenvriend en houdt van uw lieve kleine kinderen'23 was echter niet voldoende om de joodse kiezers 
over de streep te trekken: Burrows werd net niet verkozen. 

Later werden pogingen ondernomen om in de lokale afdelingen van de SDF in het East End naast 
Engels ook Jiddisch te spreken om de bijeenkomsten voor de joodse immigranten toegankelijker te 
maken, en in 1896 meldde Justice dat de Whitechapel afdeling extra aandacht zou besteden aan haar 
joodse leden,2 maar veel leverde dit niet op. Het feit dat de SDF in principe een parlementaire beweging 
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was en de joodse immigranten vooralsnog niet mochten stemmen zal hierbij een rol hebben gespeeld, 
maar de houding van partijleider Hyndman ten aanzien van 'de rijke' joden zal hier ook debet aan zijn 
geweest. Vooral tijdens de Boerenoorlog, die Hyndman graag afspiegelde als het gevolg van een joods 
complot, speelde dit een grote rol.25 

Individuele SDF'ers als Herbert Burrows en Joseph Finn, die zich zeer inspanden voor de joodse 
immigranten, deinsden er niet voor terug naar aanleiding van deze antisemitische uitingen stevige kritiek 
op de leiding van de partij te uiten. Finn waarschuwde dat het antisemitisme de joodse arbeiders in 
kiesdistrict Tower Hamlets (in het East End) van de SDF wegjoeg. Vervolgens werd in augustus 1900 
tijdens het jaarlijkse SDF congres een motie aangenomen waarin spijt werd betuigd over de mogelijk 
antisemitische indruk die Justice gewekt zou kunnen hebben.26 Bij de School Board verkiezingen in 
december 1900 kreeg de SDF kandidaat in het East End desalniettemin 2000 stemmen minder dan 
normaal.27 Tot een echte toenadering tussen de SDF en de joodse immigranten, zoals bij de Socialist 
League wel het geval was geweest, kwam het niet. 

Aan het begin van de twintigste eeuw kwam hierin verandering. De Aliens Act betrok de joodse 
arbeiders meer bij de Engelse politiek en was omgekeerd voor de Engelse politieke partijen een middel 
om de joodse arbeiders meer bij hun partij te betrekken. Voor het eerst werd een wet aangenomen die 
specifiek de (joodse) immigranten trof. Joodse arbeiders protesteerden daartegen en raakten zo op een -
negatieve - manier bij de Engelse politiek betrokken. Om daadwerkelijk te kunnen protesteren tegen 
de wet moesten de - grotendeels- ongenaturaliseerde immigranten stemrecht zien te krijgen, zo 
redeneerden vooral de Britse sociaal-democraten. Naast de eerste generatie die door middel van 
naturalisatie stemrecht konden krijgen, groeide een tweede generatie op die in Engeland geboren was 
en daarom meer kans had op het verwerven van stemrecht. Wellicht met het oog op dit potentiële 
electoraat, maar waarschijnlijk meer nog op aandringen van pas gearriveerde sociaal-democraten die 
Bundistisch georiënteerd waren zoals Morris Meyer, A. Beck en de al eerder naar Engeland gekomen 
Theodor Rothstein, richtte de SDF in 1901 een speciale East End (Jewish) Branch op. Morris Meyer 
(1879-1944) was een Roemeen die in 1902 naar Londen kwam. Hij vertaalde toneelstukken in het 
Jiddisch en schreef pamfletten, onder andere tegen het sweating system.28 Beck was een Russische niet-
jood (die zich volgens The Jewish Chronicle volkomen met joden identificeerde), die zichzelf Jiddisch 
leerde om te kunnen communiceren met de joodse arbeiders.29 Hij verbleef enige tijd in Parijs en kwam 
in 1900 naar Engeland, waar hij eerst stukken schreef over de joodse arbeiders in Parijs voor een joods 
arbeidersblad in Leeds, voordat hij actief werd in de East End branch van de SDF. Rothstein was een 
uit Rusland afkomstige Bundist die in 1891 naar Engeland was gekomen en lid was van de Whitechapel 
branch van de SDF.30 

Aanvankelijk ontplooide de branch weinig opzienbare activiteiten, maar gaandeweg werd deze 
afdeling actiever. De branch wilde de ontwikkeling van het klassebewustzijn onder joodse arbeiders 
bevorderen en tegelijkertijd zorgen voor meer aanhang voor de sociaal-democratische beweging onder 
deze arbeiders. Om dit te bewerkstelligen werden elke vrijdagavond lezingen gehouden en werden 'mass 
meetings' georganiseerd.31 Zo organiseerde de branch in 1903 een grote bijeenkomst over de 'alien 
Jewish question' en het sweating system. Beck pleitte tijdens deze bijeenkomst voor een wet die 
thuisarbeid strafbaar maakte. Hij riep de East End MP's op zich daar sterk voor te maken en vroeg 
bovendien om een uitbreiding van het aantal fabrieksinspecteurs (die in het kader van de Factory Act 
toezicht moesten houden op de arbeidsomstandigheden in o.m. de sweatshops). Hij wees erop dat tot 
deze inspecteurs ook mannen en vrouwen moesten behoren die Jiddisch spraken. Beek besloot zijn 
toespraak door zijn sterke afkeur over de Aliens Act uit te spreken. Als reactie op de aantijgingen die de 
joodse arbeiders recentelijk hadden moeten aanhoren, moesten zij een verklaring afleggen waarin ze 

-227-



stelden dat ze produceerden voor de Engelse markt, en winst maakten voor zowel Engelse als joodse 
werkgevers. Joodse arbeiders vormden een zeer nuttig onderdeel van de staat en hadden daarom het 
recht beschouwd te worden als burgers die hun plicht doen. Joodse arbeiders hadden recht op 
beschermende wetgeving, zowel in het belang van de staat als in hun eigen belang, aldus de verklaring.32 

Aanvankelijk werden de activiteiten van de East End Jewish branch aangekondigd en beschreven in 
het SDF-blad Justice, in maart 1904 kreeg de branch als extra propagandamiddel een eigen blad in het 
Jiddisch met de titel Di Naye Tsayt. Van de opbrengst van concerten, bazaars en bals was een fonds 
gesticht en een eigen drukpers aangeschaft, het blad zou verder gefinancierd worden door leden van de 
branch en door sympathisanten. De redactie werd gevormd door Rothstein, Beck en Meyer. Van 
verschillende kanten werd de redactie van Di Naye Tsayt met zijn publicatie gefeliciteerd. Een van de 
meest uitgebreide felicitaties kwam van Karl Kautsky, die later een aantal artikelen zou schrijven voor 
Di Naye Tsayt, evenals Liebknecht.33 De ideologische achtergrond van Di Naye Tsayt was expliciet 
sociaal-democratisch en uit de ondertitel van Di Naye Tsayt werd duidelijk wie de uitgever van het blad 
was: Published by the East London (Jewish Branch) of the SDF. 

Di Naye Tsayt besteedde veel aandacht aan de ontwikkelingen in Oost-Europa en had daarbij een 
duidelijke voorkeur en belangstelling voor de activiteiten van de Bund, net zoals Justice overigens. Het 
publiceerde niet alleen artikelen over de Bund maar plaatste ook brieven van het Centraal Comité van 
deze organisatie en riep op tot steun aan het Buitenland Comité van de Bund.34 Niet alleen hield Di 
Naye Tsayt de joodse immigranten in Engeland op de hoogte van het doen en laten van de Bund in 
Rusland, het blad was ook het medium van de Bunds mitglider farayn Veker, een groep Bundisten die 
vanuit Londen de strijd van de Bund in Rusland probeerden te steunen. Londen was al geruime tijd een 
van de plaatsen waar Bundistisch propagandamateriaal werd gedrukt om het vervolgens naar Rusland 
te smokkelen en na de komst van een omvangrijk aantal gevluchte Bundisten was er nu ook de mitglider 
farayn. De activiteiten van deze groep waren sterk op Rusland gericht (zo werd in Londen geld 
gecollecteerd voor de slachtoffers van de pogroms van 1905)35 en hebben in Londen niet veel sporen na 
gelaten. Van de Veker is niet veel meer over dan wat berichtjes in Di Naye Tsayt, aankondigingen voor 
feesten, bals en 1 mei bijeenkomsten en een lidmaatschapskaart.36 

Naast berichten over Rusland verschenen in Di Naye Tsayt ook veel berichten over de Engelse 
politiek en de ontwikkelingen in de rest van West-Europa. In tegenstelling tot Der Arbeyter Fraynd, 
besteedde Di Naye Tsayt veel aandacht aan de parlementaire ontwikkelingen in Engeland. Uiteraard 
waren de redacteuren zich bewust van het feit dat de niet-genaturaliseerde joodse immigranten geen 
stemrecht hadden en meer dan eens drongen zij er bij hun lezers op aan dat deze voor hun burgerrechten 
moesten vechten en zich moesten laten naturaliseren.37 In een interessant vergelijkend artikel over de 
joodse arbeidersbeweging in Engeland en Amerika werd opgemerkt dat in Engeland de socialistische 
beweging onder joden veel minder ontwikkeld was dan in de VS maar dat in Engeland (vooral in de 
provincie) de joodse bonden weer sterker waren. Een van de verklaringen voor dit verschil was, volgens 
de auteur, het feit dat de immigranten in de VS veel gemakkelijker burgerrechten kregen. Zij voelden 
zich op die manier sneller betrokken bij de politieke ontwikkelingen en ze voelden zich minder 
afgescheiden van de algemene beweging. 'Bij belangrijke politieke beslissingen voelen joodse 
immigranten in Engeland zich toeschouwers' aldus de auteur. 38Het zou volgens Di Naye Tsayt een 
goede oplossing zijn wanneer de procedure kosteloos werd, in plaats van er f 5,- voor te rekenen.39 Het 
tegenovergestelde gebeurde. In plaats van een vereenvoudiging van de naturalisatieprocédure vond in 
1906 een verzwaring van deze procedure plaats. Naast de kosten, die nu ongeveer £ 7,- bedroegen, werd 
een zogenaamde 'educational test' aan de naturalisatieprocedure verbonden, die inhield dat een 
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immigrant Engels moest kunnen lezen en schrijven. Zijn leesvaardigheid werd getest door hem een stuk 
handgeschreven tekst van een dienstdoende politieagent te laten ontcijferen, iets dat menig Engelsman 
zelf niet zou kunnen.40 De East End (Jewish) Branch van de SDF vroeg in 1907 tijdens het jaarlijkse 
congres van de SDF om zich in te spannen voor gratis naturalisatie. Het SDF bestuur stemde daarmee 
in, maar de liberale regering was niet van plan aan dit verzoek tegemoet te komen.41 

De berichten van en over de joodse vakbeweging hadden in Di Naye Tsayt hun eigen hoekje, en 
hoezeer ook Di Naye Tsayt ideologisch van Der Arbeyter Fraynd verschilde (de redacties van beide 
kranten vlogen elkaar meer dan eens in de haren)42 de berichten van de joodse bonden werden op precies 
dezelfde manier in beide bladen afgedrukt en deze berichten hadden voor zover het de samenwerking 
met de Engelse bonden betrof, dezelfde strekking. Ook Di Naye Tsayt was voor aansluiting bij de 
algemene Engelse bonden. Toen de joodse mantelmakersbond zich in 1905, na 17 jaar 
onafhankelijkheid, bij de AST aansloot, juichte Di Naye Tsayt dat een eind was gekomen aan 17 jaar 
aanmodderen en dat de bond eindelijk had ingezien dat alleen internationale solidariteit en aansluiting 
bij algemene bonden tot werkelijke oplossingen zou leiden.43 

De wens van de redactie van het blad om toenadering tussen de joodse en de Engelse vakbeweging 
tot stand te brengen, bracht met zich mee dat het blad ook ruimte bood voor kritiek van Engelse zijde 
op de joodse bonden. Het blad nam bijvoorbeeld een artikel op van de secretaris van de East End branch 
van de AST, waarin deze stelde dat hij de ideeën over revolutie en politieke actie, die door sommige 
joodse bonden werden gekoesterd, afkeurde. Di Naye Tsayt geloofde zelf ook niet erg in stakingen, de 
Taff Vale decision maakte staken zo goed als onmogelijk, en voor joodse immigranten was naturaliseren 
en het verwerven van stemrecht de enige manier om iets aan hun positie te veranderen.45 Toen de joodse 
bakkersbond in 1904 een staking uitriep schreef Di Naye Tsayt daar echter wel positieve berichten over. 

De Russische revolutie van 1905 kreeg in DiNaye Tsayt minder aandacht dan in Der Arbeyter Fraynd 
en het enthousiasme dat Der Arbeyter Fraynd aan de dag legde voor de algemene werkstaking, zowel in 
Rusland als in Engeland, bleef in DiNaye Tsayt achterwege. Di Naye Tsayt was voor kleine doeltreffende 
stakingen, maar meer nog voor kiesrecht voor de joodse arbeiders en de mogelijkheid via de politieke 
weg tot lotsverbetering te komen. 

Di Naye Tsayt en de joodse identiteit 

Di Naye Tsayt nam niet alleen een duidelijk politiek-ideologisch standpunt in, het blad draaide ook niet 
om zijn joodse achtergrond heen. In het hierboven al genoemde artikel, waarin de joodse 
arbeidersbeweging in de VS en in Engeland met elkaar vergeleken werden, werd opgemerkt dat het 
ontbreken van een joodse socialistische intelligentia in Engeland de joodse socialistische beweging aldaar 
parten speelde. Vijftien jaar geleden was die intelligentia er nog wel en toen bloeide de joodse 
socialistische beweging', aldus de auteur.47 (Dat de meeste joodse socialistische leiders vervolgens naar 
de VS vertrokken zodat daar de joodse socialistische beweging tot bloei kwam, liet de auteur van dit stuk 
onvermeld). Er waren wel Russisch-joodse intellectuelen in Engeland maar die gedroegen zich als Rus 
en niet als jood, aldus de auteur, die opmerkte dat de Russisch-joodse intellectuelen die naar de VS 
gingen zich daar opeens wel als jood gingen gedragen en Jiddisch gingen spreken.48 In deze situatie 
kwam nu verandering volgens de auteur. De Bund had ervoor gezorgd dat zelfbewustzijn was gekweekt, 
men was nu trots op het jargon en het idee dat 'een joodse socialist niet minder was dan een goise' was 
ook wijder verspreid. De Bund had al een hele generatie studenten opgeleid die propaganda maakte in 
het Jiddisch, als een deel daarvan nu naar Engeland kwam zou het ook daar beter gaan met de joodse 

229 



socialistische beweging. De andere component van de joodse socialistische beweging, de 'verstandige-
arbeiders-doeners' waren al in voldoende mate naar Engeland uitgeweken om de joodse socialistische 
beweging aldaar ook een succes te maken volgens de auteur.49 (Het joodse zelfbewustzijn nam inderdaad 
toe en ongetwijfeld zullen de activiteiten van de Bund daartoe hebben bijgedragen, zowel direct als 
indirect. De meeste echte Bundisten in Engeland richtten hun propaganda echter vooralsnog vooral op 
Rusland). 

In navolging van de Bund was Di Naye Tsayt trots op de joodse achtergrond, en trots op het Jiddisch. 
Die joodse achtergrond was voor de joodse sociaal-democraten zelf ontdaan van het religieuze aspect, 
maar dat dit aspect voor anderen een wezenlijk deel van het bestaan was ontkenden ze niet en ze wilden 
het ook niet bestrijden. In juli 1904 opende de SDF East London (Jewish) Branch een zogenaamd 
Volkshuis in het East End naar het voorbeeld van het Belgische Maison du Peuple. Het Volkshuis had 
een gratis bibliotheek, een leeszaal, er werden lezingen gegeven, avondcursussen gehouden (er werd 
onder andere Engelse les gegeven) en er was een goedkope volkskeuken aan verbonden. Op 19 
september 1905, op Jom Kippoer deed 'een aantal vrome joden een aanval op het Volkshuis', toen daar 
net een concert aan de gang was. Di Naye Tsayt reageerde verontwaardigd 'waarom is het Volkshuis het 
doelwit' vroeg Di Naye Tsayt zich af, 'hier vinden vele joden een tehuis. De vroomste jood, de zionist 
en de vakbondsman vinden allemaal de deur wijd open. (...) Voor sociaal-democraten is Jom Kippoer 
een dag als alle andere. Ze doen precies hetzelfde als op andere dagen, ze vallen niemand lastig, maar aan 
de andere kant maken ze er ook geen dag van pijniging en vasten van', aldus de schrijver van het 
artikel.50 Hij vervolgde: 'Vrome joden moeten toch weten hoe vaak het joodse volk al niet vervolgd is 
om religieuze redenen en nu zijn ze zelf intolerant. De joodse sociaal-democraten in Wilna, Vitebsk, 
Minsk helpen joodse scholen te verdedigen ook al hebben ze zelf allang afgedaan met religie'.51 

Het is merkwaardig dat uitgerekend het Volkshuis aangevallen werd. Het concert vond binnenshuis 
plaats en men trok niet al etend langs de synagogen op Grote Verzoendag, zoals de anarchisten wel 
plachten te doen. Hieruit bleek dat de vrome joden, en hun leiders in de synagogen waarschijnlijk ook, 
de aard van hun 'vijand' niet erg goed kenden. De leden van Di Naye Tsayt redactie legden zich bij de 
situatie neer. In een volgend nummer schreven ze: 'leden van de joodse SDF branch vechten niet tegen 
religie, dat is onzinnig in een maatschappij waar alles wordt bepaald door religie en andere bijgeloven'.52 

Uit de zinsnede 'de vroomste jood, de zionist en de vakbondsman vinden er allemaal de deur wijd open' 
zou trouwens afgeleid kunnen worden dat iedereen even welkom was in het Volkshuis. Dit was niet 
helemaal waar. Wie lid wilde worden van de 'social club' van het Volkshuis, moest wel degelijk een 
sociaal-democraat zijn om toegelaten te worden.53 

Over het zionisme schreef Di Naye Tsayt niet erg vaak, terwijl zich op zionistisch gebied, juist in deze 
periode en juist in Engeland, nogal wat voltrok. De artikelen over het zionisme die Di Naye Tsayt opnam 
waren zeer serieus van aard en absoluut niet gekscherend, zoals sommige artikelen in Der Arbeyter 
Fraynd. Di Naye Tsayt was weliswaar geen voorstander van het zionisme, maar ging wel met de zionisten 
in discussie en besprak de voorstellen die gedaan werden over Oeganda en Palestina. In plaats van de 
scheuring tussen territorialisten en zionisten met leedvermaak te beschrijven, bracht Di Naye Tsayt het 
nieuws hierover tamelijk neutraal.54 

Een andere uitgever, dezelfde idealen 

In september 1905 werd een congres van 'alle joodse sociaal-democratische organisaties in Engeland' 
gehouden.55 (Om welke organisaties het hier gaat wordt in het Di Naye Tsayt artikel hierover niet 
duidelijk. Wellicht bestonden naast de SDF afdeling en de Bunds'mitgliderfarayn Veker in Londen ook 
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in de provincie nog joodse sociaal-democratische organisaties). Tijdens dit congres werd besloten een 
samenwerkingsorgaan op te richten dat de naam zou krijgen The League of the Jewish Social Democratie 
Associations of England. Deze organisatie ging in 1906 de publicatie van Di Naye Tsayt overnemen 
omdat, zoals S. Schwartz in het laatste nummer onder redactie van de East End Jewish Branch 
aankondigde, de situatie van Di Naye Tsayt ze. onzeker was.56 Op 6 april 1906 kwam het eerste nummer 
van Di Naye Tsayt onder auspiciën van de Associatie uit. De redactie werd gevormd door dezelfde 
personen en de inhoud van Di Naye Tsayt bleef ook gelijk, hoewel minder aandacht werd besteed aan 
de situatie in Rusland en meer aan de specifiek joodse zaken in Engeland. 

Expliciet werd in het eerste hoofdredactionele artikel nieuwe stijl gewezen op de specifieke problemen 
van joodse arbeiders, die 'niet alleen als klasse maar ook als volk werden vervolgd. Joodse arbeiders 
moesten rekening houden met pogroms in Rusland, de Aliens Act in Engeland en antisemitische, 
schandelijke ... en gemene mensen in andere landen'.57 Joodse arbeiders waren, volgens dit artikel, de 
meest vervolgde, meest onderdrukte en meest uitgebuite arbeiders in Engeland. In een artikel over de 
joodse bonden en de 1 mei betoging schreef een redacteur van Di Naye Tsayt 'wij joden hebben specifiek 
joodse vragen in dit land en we hebben daarbij de hulp van de Engelsen nodig'.58 Er werd gewezen op 
het feit dat de AST (waar inmiddels zeer veel joodse kleermakers lid van waren) lid was van de Labour 
Representation Committee (LRC), dat de joodse takken van de AST daar ook aan mee betaalden en dat 
de LRC daarom wel eens wat meer kon ijveren voor burgerrechten voor joodse arbeiders.59 

In 1900 hadden verschillende leden van de ILP, de SDF, de Fabian Society en van een aantal bonden 
het Labour Representation Committee gevormd, dat onafhankelijke - dat wil zeggen niet aan liberale MP's 
gekoppelde - labour kandidaten ging afvaardigen bij de verkiezingen. Door de joodse arbeiders erop te 
wijzen dat zij, via hun lidmaatschap van de AST, ook een stem hadden in de LRC en hierin voor hun 
specifieke eisen moesten pleiten, gaf Di Naye Tsayt meer dan ooit te kennen een joods socialistisch blad 
te zijn. 

Di Naye Tsayt hield ondanks alle goede bedoelingen niet lang stand. Op 27 maart 1907 verscheen 
het laatste nummer van het blad en hoewel tussen november 1907 en januari 1908 nog even een 
opvolger verscheen onder de titel Der sotzial-demokrat (alweer uitgegeven door Rothstein en Meyer) 
bleek een joods sociaal-democratisch blad toch niet levensvatbaar genoeg.60 Het laatste bericht over de 
East London (Jewish) Branch verscheen in mei 1907 injustice. Al sinds begin 1906 kwam deze branch 
niet meer bijeen in het zo feestelijk geopende Volkshuis en het achterwege blijven van verdere 
aankondigingen van activiteiten van de Branch doet vermoeden dat deze na mei 1907 een stille dood 
is gestorven. De Bundisten kregen evenwel ook in andere organisaties voet aan de grond. 

De Workers' Circle 

Zeer veel joodse arbeiders waren lid van een friendly society, en veel van deze verenigingen hadden een 
religieuze basis. Uit onvrede over deze religieuze basis werd in 1903 de Fraye Arbeyter Ring opgericht.61 

Hoewel het woord 'Fraye' doet vermoeden dat het hier om een anarchistische beweging gaat, was dat 
niet het geval. Socialisten van diverse stromingen sloten zich aan en de Ring adverteerde ook in Di Naye 
Tsayt.61 Uit deze Fraye Arbeyter Ring kwam in 1909 de Arbeyter Ring, beter bekend als Workers ' Circle, 
voort. 

Tot de oprichters van de Workers' Circle behoorde een groot aantal Bundisten en de Circle 
functioneerde al lang niet meer alleen als friendly society maar ook als politiek forum waar linkse joden 
bijeenkwamen om te discussiëren. Er vonden veel sociale en culturele activiteiten plaats, vrijwel van het 
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begin af aan waren er cursussen en klasjes, er werd Jiddisch toneel ingestudeerd en opgevoerd en er 
werden concerten gegeven. In 1912 had de Workers' Circle MA leden en dit aantal steeg tot 1103 in 
1921.63 

(Poale) Zionisten 

De publicatie van Herzl's Der Judenstaat in 1896, waarin hij de noodzakelijkheid van een autonoom 
joods nationaal tehuis uiteen zette, gaf de ontwikkeling van de (internationale) zionistische beweging 
een stimulans waarna deze een duidelijk politiek karakter kreeg. In 1897 werd het eerste zionistische 
Wereldcongres gehouden in Basel, en nog in datzelfde jaar werd in Engeland de English Zionist 
Federation opgericht (EZF). Als een van haar belangrijkste taken zag de EZF de opdracht 'to capture the 
communities', dat wil zeggen de instituties van de Anglo-Jewry te mobiliseren voor de oprichting van een 
joods nationaal tehuis. Net als elders in West Europa bestonden in de kringen van de gevestigde, 
geëmancipeerde joden veel tegenstanders van het zionisme, maar er waren ook een aantal voorstanders. 
Tot die voorstanders behoorde onder anderen Leopold Greenberg die in 1907 hoofdredacteur van de 
The Jewish Chronicle werd. 

De komst van Herzl naar Londen (voor het eerst in 1895) en zijn deelname aan de parlementaire 
enquête over de vreemdelingenwet, zorgden voor een toenemende aandacht voor het zionisme in 
Engeland, ook onder de joodse immigranten. Herzl's eerste bezoek aan Whitechapel was volgens zijn 
biograaf een overrompelend succes.64 'The East End is ours' schijnt Herzl te hebben gezegd.65 Zijn 
tweede bezoek in 1896 was al minder succesvol. Noch Herzl, noch de EZF kreeg veel invloed in het East 
End. 

Algemene oorzaken van de geringe aanhang voor de EZF waren de onderlinge twisten en schisma's 
binnen de zionistische beweging, het ontbreken van praktische resultaten en het gebrek aan 
charismatisch leiderschap. Voor de East Enders kwam daar nog bij dat het bestuur van de EZF in hoge 
mate een bourgeois karakter had, waardoor zij zich in deze organisatie weinig thuis voelden, als zij al veel 
gevoeld zouden hebben voor het politieke zionisme.66 Als het bourgeois karakter van de EZF het 
voornaamste struikelblok zou zijn geweest bij het winnen van aanhang onder de joodse immigranten, 
dan zou verondersteld kunnen worden dat de socialistisch-zionistische Poale Zion beweging meer 
aanhang zou krijgen onder de joodse arbeiders in het East End. 

De Poale Zionistische beweging die in Rusland was ontstaan en ook in het Westen aanhangers had, 
had in 1903 twee afdelingen in Londen, een onder auspiciën van een joodse kleermakersbond en een 
onder de vleugels van de joodse timmerliedenbond.67 Aanvankelijk trok de uit Wilna afkomstige Kalman 
Marmor de aandacht van de immigranten met zijn 'zionisme vanuit een socialistisch standpunt', maar 
toen hij in 1906 naar de VS vertrok zat ook de Poale Zion beweging, net als de EZF, zonder tot de 
verbeelding sprekende leiders. In de periode voor 1914 had de Poale Zion beweging niet meer dan 100 
leden.68 

Tot slot 

Net als in de vakbeweging kwam ook in de politieke tak van de joodse arbeidersbeweging meer 
toenadering tot stand tussen de joodse arbeiders en de Engelse beweging. De joodse tak van de SDF is 
daarvan het duidelijkste voorbeeld. Dat nu een meer sociaal-democratische, op parlementaire 
veranderingen gerichte beweging invloed kreeg onder de joodse arbeiders hangt samen met hun 
toegenomen integratie, maar ook met de komst van een groep actieve Bundisten. 
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12. Samenwerken valt in de praktijk niet mee 

'if Jewish members are not happy they should leave the AST - it will survive'.1 

In 1906 had de joodse arbeidersbeweging weer twee bladen, een clubhuis, en een hoop nieuwe 
(potentiële) leden die in Oost-Europa ervaring hadden opgedaan met de arbeidersbeweging, onder 
andere bij acties van de Bund. De groep die na 1905 kwam had bovendien een revolutie meegemaakt. 

Met Rocker beschikte de joodse arbeidersbeweging over een leider die het belang inzag van een goede 
samenwerking binnen de joodse arbeidersbeweging enerzijds, en tussen de joodse en de Engelse 
vakbeweging anderzijds. Nadat in 1904 de joodse kleermakersbonden op grote schaal als branches van 
de AST waren georganiseerd en bovendien opnieuw een joodse tak van de NUBSO was opgericht, leek 
in 1906 de tijd rijp voor grote gezamenlijke acties. 

1906: het jaar van de (gezamenlijke) stakingen 

Het thuiswerk, waar de Engelse en joodse schoenmakers in 1890 massaal tegen gestaakt hadden, bestond 
in 1906 nog steeds in de schoenenindustrie. In maart van dat jaar brak een staking uit onder de joodse 
werknemers van een schoenenfabrikant om de werkgever te dwingen het werk in eigen werkplaats uit 
te laten voeren, in plaats van het aan de arbeiders mee naar huis te geven. De Executieve van de 
NUBSO, gevestigd in Leicester, gaf geen officiële goedkeuring aan de staking en de werkgevers 
weigerden te onderhandelen met een afgevaardigde van de joodse branch. De secretaris van de 
Metropolitan Branch van de NUBSO - dezelfde O'Grady die zich in de parlementaire enquête van 1903 
nog weinig vleiend over de joodse schoenmakers had uitgelaten - weigerde om met de werkgever aan 
de onderhandelingstafel plaats te nemen uit protest tegen het passeren van de joodse 
vakbondsvertegenwoordigers als onderhandelaars.2 

De lokale branch van de NUBSO gedroeg zich ditmaal solidair ten opzichte van de joodse stakers, 
maar de Executieve liet de joodse stakers in de steek, waardoor de staking voor hen toch geen gelukkige 
afloop kreeg. Ondanks het bestaan van een joodse tak was de verhouding tussen het centrale bestuur van 
de NUBSO en de joodse schoenmakers niet erg verbeterd. Een volgende confrontatie verslechterde de 
verhouding nog verder. 

In april 1906 werd de Russisch-joodse schoenmaker Izak Elishewitsch, die lid was van de joodse tak 
van de NUBSO, door de Engelse regering met deportatie bedreigd. Hij zou tijdens een staking de zoon 
van een baas geslagen hebben.3 Voor deze daad kreeg hij zes maanden 'hard labour' en daarna zou hij 
naar Rusland worden gedeporteerd. (Volgens de Aliens Act van 1905 kon de immigrant die veroordeeld 
was voor een misdrijf gedeporteerd worden naar het land van herkomst).4 Een storm van protest brak 
los in de joodse vakbeweging. Er werd een comité van joodse bonden gevormd dat een brief stuurde naar 
de minister van Binnenlandse Zaken. Deze beloofde de zaak te zullen onderzoeken. Verder riep Der 
Arbeyter Fraynd alle Engelse bonden op om te protesteren tegen het Elishewitsch proces. Als een 
vakbondslid zo eenvoudig gedeporteerd kon worden, zou dit het einde betekenen van de joodse 
arbeidersbeweging, aldus de redactie van Der Arbeyter Fraynd? De leden van het protestcomité vonden 
dat de NUBSO de aangewezen bond was om de steun van de Engelse arbeiders te mobiliseren, maar de 
Engelse schoenmakersbond, die aanvankelijk elke vorm van steun weigerde, deed niet veel meer dan de 
zaak voorleggen aan de ITC.6 De minister van Binnenlandse Zaken besloot uiteindelijk dat Elishewitsch 
na de zes maanden 'hard labour' weliswaar het land moest verlaten, maar hij hoefde niet terug naar 
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Rusland omdat hij daar gevaar liep.7 De terughoudende reactie van de NUBSO in deze kwestie 
bevorderde de samenwerking tussen de joodse schoenmakers en de Engelse bond niet. 

Om de Jewish Branch weer wat leven in te blazen werd in juni 1907 in het East End een bijeenkomst 
georganiseerd door de NUBSO. Freak, sinds 1899 algemeen president van de bond, sprak de menigte 
toe en herinnerde deze eraan dat hij tijdens het TUC congres van 1895 blijk had gegeven van een 'anti-
alien view'.8 Op dat moment was dit een juist standpunt geweest, volgens Freak, want joodse 
schoenmakers hadden toen net de afspraken tussen bond en werkgevers geschonden. Hij vervolgde zijn 
toespraak door op te merken dat joodse arbeiders een 'unmistakable ambition' hadden om sweaters te 
worden.9 Freaks collega O' Grady was iets genuanceerder en stelde dat 'both English and Yiddish-
speaking employés' hun eigen belangen schaadden en geen trouwe bondsleden waren. Kaplan en 
Rocker, de vertegenwoordigers van de joodse arbeiders die doorgaans bereid waren de hand diep in eigen 
boezem te steken, spraken de aanwezigen vervolgens ook nog toe. Of deze - voor de joodse 
schoenmakers weinig opbeurende - bijeenkomst inderdaad tot een toename van het aantal joodse leden 
van de NUBSO heeft geleid, is niet meer na te gaan. 

Het drama van 1907 

In 1907 brak opnieuw een staking uit onder joodse schoenmakers. Dit was hèt moment voor de 
NUBSO om te bewijzen hoe serieus de bond samenwerking met de joodse schoenmakers namen. 
Bovendien konden de joodse schoenmakers laten zien dat het ze ernst was met de eis die alle 
schoenmakers (Engels en joods) aan het hart lag: de afschaffing van het thuiswerk. Van deze goede 
bedoelingen kwam niets terecht: nog tijdens de staking brak tussen de joodse bonden weer eens een 
conflict uit en de NUBSO trok alle steun terug. Het stakingsverloop laat zich lezen als het zoveelste 
relaas van gemiste kansen. 

In augustus 1907 had de International Boot and Shoe Operatives Union een poging ondernomen om 
de joodse schoenmakers tot actie aan te zetten. Tijdens een bijeenkomst werd een resolutie aangenomen 
waarin stond dat de bazen vanaf 1 maart 1908 alleen nog werk op een atelier mochten uitgeven en geen 
gebruik meer mochten maken van thuisarbeid. Deze resolutie was gebaseerd op eerdere afspraken, 
gemaakt in de Arbitration Board die was opgericht na de grote staking van 1890. De medewerker van 
Der Arbey'ter Fraynddie het verslag van de bijeenkomst in augustus 1907 schreef, hielp de lezers eraan 
herinneren dat de Executieve van de NUBSO destijds had ingestemd met de instelling van deze 
Arbitration Board.10 Toen in maart 1908 daadwerkelijk een staking uitbrak omdat de bazen zich niet 
aan het ultimatum hielden, was een van de initiatiefnemers de Londense afdeling van de NUBSO die 
daarmee de joodse schoenmakers bijviel. 

In de eerste week namen negentien ateliers met samen meer dan 1000 arbeiders aan de staking deel. 
Uit het verdere verloop van de staking blijkt dat van te voren geen sprake was geweest van goed overleg, 
noch van pogingen om alle joodse schoenmakers voor een en hetzelfde doel te laten staken. Een pas 
gevormde joodse, syndicalistische schoenen- en laarzenmakersbond ging zich mengen in de staking en 
vroeg niet alleen om het afschaffen van thuisarbeid maar tegelijk ook om meer loon. De bestuurders 
van de Londense NUBSO afdeling waren woedend over deze gang van zaken en distantieerden zich 
volledig van de acties van de nieuw gevormde schoenmakersbond.'3 De eerste bres in het stakingsfront 
was geslagen. Een tweede scheuring ontstond toen half april de onafhankelijke joodse Upper Machinists' 
Union een eigen staking begon, met eigen eisen. 14 De staking liep uit in een mislukking en het NUBSO 
bestuur begon eind 1908 als vanouds klachten te uiten over de joodse immigranten, en meldde dat 
vooral zij zich niet aan de afspraken hielden en weer werk mee naar huis namen. 
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Het aantal joodse arbeidets in de Londense schoenenindustrie was inmiddels sterk afgenomen door 
de steeds verdergaande mechanisering van de afwerking van schoenen. Volgens de volkstelling van 1911 
werkten in dat jaar in het East End iets minder dan 2000 Oosteuropese (lees joodse) mannen en slechts 
74 Oosteuropese vrouwen in de schoenenindustrie. Het aantal ateliers in het East End waar schoenen 
werden geproduceerd was teruggelopen tot 149, terwijl er 1300 kleermakersateliers waren in deze wijk. 
In 1886 was dit aantal nog ongeveer gelijk geweest.16 Gewone schoenen werden vrijwel alleen nog in 
de grote fabrieken in de provincie gefabriceerd. Alleen luxe maatschoenen en pantoffels werden nog in 
kleine ateliers gemaakt en in deze laatstgenoemde sector vonden joodse arbeiders nog enig emplooi. 
Geruime tijd bestond een onafhankelijke London Jewish Slipper Makers' Union, tot deze in 1912 met 
de NUBSO fuseerde.17 Van samenwerking op enige schaal tussen de joodse schoenmakersbonden en 
de algemene bond in de schoenenindustrie is in London niet of nauwelijks sprake geweest. 

De verhouding tussen de joods afdelingen en de AST wordt op de proef gesteld 

In 1904 had een groot deel van de bestaande joodse kleermakersbonden zich bij de AST gevoegd. De 
eerste grote test die dit samenwerkingsverband tussen de joodse bonden en de AST moest ondergaan, 
vond plaats in juni 1906 toen een grote staking in de Londense kledingindustrie uitbrak. 

Op 8 juni 1906 besloot een aantal joodse kleermakers van een atelier na een uitsluiting van een 
aantal collega's tot staking over te gaan. De staking breidde zich uit en op 10 juni vond een grote 
bijeenkomst plaats waar de volgende stakingseisen geformuleerd werden: alleen vakbondsleden mochten 
worden aangenomen en per atelier moest een 'shop steward' worden aangesteld. Deze voorman was 
tegelijk vertegenwoordiger van de bond en moest zorgdragen voor de naleving van de bondsregels. 
Verder moest het stukloon vervangen worden door dagloon; de werkdag moest van 8 tot 8 duren, met 
een uur pauze voor het avondmaal en een half uur theepauze; het werk moest in de stille tijd eerlijk 
verdeeld worden onder de arbeiders; bij ontslag moest een opzegtermijn van een week gelden; en er 
moest sprake zijn van een 'menselijke behandeling' in de ateliers.18 Na enige dagen had de staking zich 
uitgebreid over 25 ateliers. 

Toen de joodse stakers bij 'hun' East End branch aanklopten voor hulp, werd deze geweigerd. De 
East End branch, noch de Londense Executieve kon zonder toestemming van de Executieve uit 
Manchester een staking goedkeuren of steunen en deze Executieve was, zoals zo vaak, tegen de staking 
en verklaarde deze 'illegaal'. Het aantal stakers was inmiddels gegroeid tot 10 à 15.000" en de Master 
Tailors Improvement Organisation (MTIO), de werkgeversorganisatie, besloot tot een tegenactie over te 
gaan. Ze sloot alle stakers uit en formuleerde een aantal voorwaarden waaronder de stakers weer aan het 
werk konden gaan. Deze voorwaarden vormden een slap aftreksel van de lijst met stakingseisen. De 
arbeidstijd werd iets verkort en de week opzegtermijn zou worden gerespecteerd, maar aan de eisen om 
alleen vakbondsleden aan te nemen en een shop steward aan te stellen, werd niet tegemoet gekomen. 
Verder besloten de werkgevers tijdens deze vergadering dat ze niet bereid waren te onderhandelen met 
de vertegenwoordigers van de joodse stakers. 'We further resolve to make any settlement or enter into 
negotiations with our employees in a body, unless they are represented by properly recognized English 
Trade Union leaders'.21 Alleen leden van de Executieve van de AST behoorden tot de groep 
uitverkorenen waar de bazen mee wilden spreken, en zij gingen dan ook in onderhandeling om de 
uitsluiting op te lossen, ook al hadden ze de staking officieel niet goedgekeurd. 

De overeenkomst die op 22 juni tussen de AST Executieve en de MTIO werd gesloten, komt op het 
eerste gezicht aardig tegemoet aan de stakingseisen: er zou gewerkt worden van acht uur 's morgens tot 
acht uur 's avonds en de werkdag zou zo teruggebracht worden tot twaalf uur; de arbeiders zouden een 
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uur voor de lunch en een halfuur voor thee krijgen; alleen bondsleden zouden worden aangenomen, 
terwijl arbeiders alleen bij MTIO bazen zouden gaan werken. Het stukloon zou omgezet worden in 
uurloon en de week opzegtermijn zou worden gerespecteerd.23 

Toch heerste er bij de joodse leden van de East End branches onvrede over de uitkomst van de 
staking. Ten eerste waren zij bewust buiten de onderhandelingen gehouden, terwijl ze toch volwaardig, 
immers contributie betalend, bondslid waren. Omdat de staking door de AST niet erkend was kregen 
de stakers tijdens de staking geen ondersteuning. Achteraf besloot de AST de stakers samen £ 1000,-
te geven als genoegdoening voor de schade geleden tijdens de uitsluiting. (Een aantal joodse arbeiders 
kreeg overigens zijn of haar baan niet meer terug na de staking). Ook dit vonden de joodse stakers geen 
eerlijke behandeling. Maar de belangrijkste grief was principieel: de joodse stakers zagen de staking als 
middel om via de shop steward de onderaannemer uit te schakelen en direct met de opdrachtgever te 
kunnen onderhandelen. 

Een shop steward kwam er niet, wel mocht er per atelier iemand worden aangesteld die de 
bondscontributie inde. Deze mocht zich echter niet bemoeien met de manier waarop een atelier gerund 
werd. In plaats daarvan werd een Arbitration Board ingesteld, die geheel uit werkgevers bestond. Bij een 
conflict zou deze Arbitration Board de laatste stem hebben.24 De joodse stakers hadden bezwaren tegen 
de manier waarop deze Board tot stand was gekomen maar vooral tegen het karakter ervan. De instelling 
van de Board moest er voor zorgen dat de joodse arbeiders in geval van conflicten in onderhandeling 
gingen met hun directe baas, de door hen zo verafschuwde onderaannemer, terwijl zij in onderhandeling 
wilden treden met hun uiteindelijke werkgever, de 'echte' opdrachtgever, om op die manier de rol van 
de onderaannemer terug te dringen en hem uit te schakelen.25 Zonder vaste loonafspraken had het 
instellen van een Arbitration Board geen enkele zin: de onderaannemers zouden onderling een zo laag 
mogelijk loon bepalen en de arbeiders hadden geen enkele vorm van inspraak op binnen proces, aldus 
de joodse vakbondsleiders.26 

De evaluatie van een mislukte fusie 

Teleurgesteld verlieten vele joodse leden de AST, nadat ze tot de conclusie gekomen waren dat deze 
bond andere doelstellingen koesterde dan zij. Van de 2078 joodse East End leden uit 1905 waren er in 
1907 nog maar 387 over en in 1908 zelfs nog maar 105.27 De joodse leden die de AST takken verlieten 
vormden samen de London (Jewish) Taibrs' Trade Union. Alleen een deel van de Mantle Makers branch 
bleef met de AST verbonden, deze noemde zich zelf vanaf 1910 niet langer branch maar International 
Mande Makers' Union. Het overgrote deel van de joodse mantelmakers verliet de AST en vormde de 
London Ladies' Tailors' Trade Union, de bond die tot 1938 onafhankelijk zou blijven. 

In het jaarverslag van de AST, dat weinig aandacht had besteed aan de oprichting van de joodse 
afdelingen, werd naar aanleiding van deze afscheiding zuur opgemerkt: het grote verlies aan leden is voor 
een groot deel te danken aan de afscheiding van de joodse afdelingen.28 

Voor de joodse bonden was het voordeel van de steun van een grote, goed georganiseerde bond maar 
zeer beperkt als deze bond de joodse leden niet steunde bij zijn acties. De toeschietelijke houding van 
de Londense afdeling van de AST was een mooi gebaar, maar ook een loos gebaar als deze afdeling niet 
onafhankelijk van de Executieve in Manchester de joodse arbeiders kon steunen. De leden van de 
verschillende joodse afdelingen hadden contributie betaald en voor deze contributie kregen ze weinig 
terug vonden ze. 

De joodse East Enders hadden de AST nog niet verlaten of de leiders van deze bond begonnen zich 
negatief over de joodse immigranten uit te laten. Daly, de District Organising Secretary van de AST zei 
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naar aanleiding van de uittreding van de joodse leden: 'The Amalgamated Society of Tailors could do 
without them. They [d.w.z. de AST k.h.] were not like an independent Union, here to-day and gone 
to-morrow. Let them not rely on self styled leaders who were not even capable of leading babies.'29 Na 
wat problemen tussen een functionaris van de Engelse PTT en de joodse uniform-makers- afdeling van 
de AST die bedrijfskleding voor de PTT produceerden betuigde dezelfde Daly zijn spijt over het feit dat 
de uniform afdeling geheel in handen was van joden.30 

Het keurige blad van de Anglo-Jewry, The Jewish Chronicle, dat te allen tijde gematigdheid, 
aanpassing en assimilatie predikte en dat zich een groot voorstander had betoond van de samenwerking 
tussen de 'wilde' joodse bonden die te lijden hadden van 'misdirected independence' en 'wasteful 
indepenence' en de rustige AST met zijn 'prestige of organised power'31 begon zo zijn vraagtekens te 
plaatsen bij het nut van de samenwerking met de AST. Over het gedrag van Daly, werd opgemerkt: 'this 
time he has really let the cat completely out of the bag'.32 Het blad noemde Daly's opmerkingen een 
belediging 'not calculated to foster friendly relations'.33 Overigens was Daly niet de enige AST 
bestuurder die zich in dergelijke bewoordingen uitliet, ook de General Secretary Rowlerson merkte op 
'if Jewish members are not happy they should leave the AST - it will survive'.3 

The Jewish Chronicle evalueerde de samenwerking tussen de joodse kleermakers en de AST aldus: 
'The quick temperament of the Jewish workers accustomed to idependent action, might have been 
recognised by the Executive of the Amalgamated Society. A few concessions and slight encouragement 
would have been sufficient to maintain the enthousiasm and even quicken it. Instead of this, rigorous 
discipline was aggravated by a certain measure of haughty disregard for the claims and the demands of 
the Jewish branches at headquarters.'35 De joodse arbeiders hadden gehoopt dat ze, wanneer ze eenmaal 
voldoende leden hadden in de verschillende afdelingen, kleine veranderingen zouden kunnen 
doorvoeren, waardoor beter gereageerd kon worden op de lokale omstandigheden, maar dat was een idee 
fixe geweest, aldus The Jewish Chronicle. Met instemming beschreef het blad de voorstellen voor 
reorganisatie die de achtergebleven joodse leden van de AST. Zo eisten zij dat ze direct met de 
Executieve zouden kunnen communiceren; dat alle brieven van afdelingssecretarissen binnen vier dagen 
beantwoord zouden worden; dat een looneis onmiddellijk en onvoorwaardelijk door het hoofdkwartier 
gesteund zou worden; dat wanneer een bepaald verzoek geweigerd werd, er duidelijke redenen voor deze 
weigering werd aangegeven; dat alles gedaan zou worden om het subcontracting af te schaffen.3 Uit het 
feit dat de AST nooit op deze voorstellen heeft gereageerd kan afgeleid worden dat de bond niets voelde 
voor deze 'reorganisatie' en niet bereid was deze prijs te betalen voor de joodse aanhang. De 
samenwerking tussen de joodse arbeiders en de AST was daarmee voorlopig van de baan, ook al deed 
DerArbeyter Fraynd, onder leiding van verzoener Rocker zijn best om aaneensluiting te bevorderen, ook 
na de bovengenoemde conflicten.37 

De samenwerking krijgt hulp van bovenaf 

In 1906 werd de Trade Disputes Act aangenomen, de wet die onder andere bepaalde dat de vakbonden 
niet langer verantwoordelijk konden worden gesteld voor eventuele schade aan bedrijven, veroorzaakt 
door stakingen. Voor de joodse bonden verdween de noodzaak om samen te werken hiermee deels, 
omdat het nu iets eenvoudiger was om (financieel) onafhankelijk te zijn en acties te voeren. De meeste 
maatregelen die de overheid in deze periode nam om de industriële relaties te reguleren, werkten echter 
de samenwerking tussen bonden onderling, en ook tussen joodse en algemene bonden direct of indirect 
in de hand. Een aantal van deze maatregelen was er op gericht een einde te maken aan de misstanden 
van het sweating system. 
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Terwijl de joodse arbeiders in 1906 staakten voor de afschaffing van het subcontracting system, was 
er tegelijkertijd in Londen een grote tentoonstelling over het sweating system te zien. Deze Sweated 
Industry Exhibition was georganiseerd op instigatie van de Women's Trade Union League en de Women's 
Industrial Council, die hierbij (financiële) hulp kregen van de liberale krant Daily News.3S De 
tentoonstelling, bedoeld om overheidsingrijpen te stimuleren, liet zien onder welke omstandigheden 
thuiswerkers en werksters opereerden. In brede kring wekte het tentoongestelde beroering en er werd 
een National Anti-Sweating League opgericht, die was samengesteld uit vooraanstaande leden, waaronder 
een aantal parlementariërs. De League gaf brochures uit over het sweating system, lobbyde bij politici 
voor de invoering van het minimumloon, en organiseerde een grote conferentie over dit thema. Een van 
de gevolgen van de activiteiten van de League was de installering van -alweer- een parlementaire 
enquêtecommissie die onderzoek moest doen naar thuiswerk. De conclusie van dit onderzoek luidde dat 
het noodzakelijk was om het thuiswerk te reguleren door vaste voorschriften te stellen aan de 
werkruimte. Er moest gezorgd worden voor goed sanitair, goede hygiëne en voldoende ventilatie. 
Daarnaast adviseerde de enquêtecommissie ook het maximaal aantal te werken uren per dag vast te 
stellen en bovenal een minimumloon te bepalen.39 Uit deze conclusie kwam in 1909 de Trade Boards 
Act voort. 

In navolging van deze wet werden zogenaamde trade boards opgericht, die een minimumuurloon 
bepaalden voor arbeiders binnen bepaalde industrieën. Een trade board werd samengesteld uit evenveel 
vertegenwoordigers van de werkgevers als van de werknemers, plus een aantal 'toegevoegde' leden. Zowel 
de werkgevers als de werknemers wezen potentiële kandidaten aan, het Ministerie van handel koos de 
leden uit. Het kwam er op neer dat vooral personen uit vertegenwoordigende organisaties gekozen 
werden om toe te treden tot een trade board, maar een vaste regel was dat niet. Het lag voor de hand 
om de vertegenwoordigers van de arbeiders te kiezen uit de verschillende bondsbesturen, en in de 
praktijk gebeurde dat ook, maar omdat dit niet vast lag en zeker niet van begin af aan een uitgemaakte 
zaak was, waren veel vakbondsmensen aanvankelijk erg tegen de Trade Boards Act. In hun ogen 
vormden de trade boards concurrenten van de bonden. Zonder contributie te betalen konden arbeiders 
via de trade boards ook een minimumloon krijgen. Over de instelling van een algemeen geldend 
minimumloon waren de meeste bondsbestuurders ook niet erg te spreken, de werkgevers zouden immers 
dit minimum als maximum laten gelden en zo zou elke hoop op een loon dat boven het minimum lag, 
ijdel zijn. Toen bleek dat de bondsbestuurders ruimschoots vertegenwoordigd waren in de trade boards, 
veranderde de houding van de bonden enigszins. 

Er kwam ook een trade board tot stand in de confectie-industrie en in de 'whole sale bespoke' 
kledingfabricage. (Whole sale staat voor de fabricage van maatkleding die door groothandelaren 
verhandeld werd). De wet liet de 'retail bespoke' kleermakerij (dat wil zeggen de 'ouderwetse' 
maatkleding die in kleine winkels verkocht werd) vooralsnog buiten beschouwing, evenals de fabricage 
van dameskleding, overhemden, jurken, en mantels.40 Een groot deel van de kledingindustrie, en vooral 
het deel van de kledingindustrie waar veel joodse arbeiders werkten, viel zo voorlopig nog buiten de 
wetgeving, maar de wet zou toch al vrij snel ook de organisatie van de joodse arbeiders gaan beïnvloeden. 

Elke afdeling binnen de whole sale industrie moest vertegenwoordigd zijn in de trade board en 
hoewel de wet al in 1909 was aangenomen, duurde het door de ingewikkelde arbeidsverhoudingen 
binnen de industrie, tot eind 1910 voor de eerste trade board was samengesteld. In 1912 was deze trade 
board zover dat een minimum uurloon vastgesteld kon worden, en dit loon werd vervolgens pas in 1913 
wettelijk verplicht gesteld. De arbeiders op wie de wet op het minimumloon daadwerkelijk betrekking 
had gingen er (als ze al niet meer dan het minimumloon verdienden, zoals bij een flink aantal joodse 
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arbeiders het geval was) inderdaad in loon op vooruit. Vooral vrouwen profiteerden van de invoering 
van het minimumloon, dat vrijwel altijd hoger was dan het loon dat ze tot dan toe verdienden.41 

Naast hoger loon bracht de Trade Boards Act ook andere voordelen. Bedoeld of onbedoeld stimuleerde 
de Trade Boards Act namelijk de organisatie van de arbeiders. Om vertegenwoordigd te zijn in de trade 
boards moesten de arbeiders op een of andere manier georganiseerd zijn en dit leidde er toe dat meer 
arbeiders zich bij bonden aansloten. Vooral het aantal vrouwelijke bondsleden nam sterk toe, omdat 
vrouwen nu ook genoeg verdienden om de contributie te kunnen betalen. Een ander gevolg van de wet 
was het feit dat de bonden, om zo sterk mogelijk te zijn binnen de trade boards, meer geneigd waren 
zich aaneen te sluiten. 2 

In Der Arbeyter Fraynd werd aanvankelijk zeer negatief over de Trade Boards Act geschreven.43 Het 
anarchistische blad zag geen heil in parlementaire of juridische oplossingen voor het probleem van de 
joodse arbeiders en in de trade boards zag het blad alleen concurrenten van de bonden. Tegelijkertijd 
kan echter uit de discussies in de rubriek 'oys di yidishe arbaytervelt' worden afgeleid dat de besturen 
van de joodse kleermakersbonden naar aanleiding van de Trade Boards Act meer dan ooit nadachten 
over de keuze tussen onafhankelijkheid en aansluiting bij een algemene bond. Onverstoorbaar bleef Der 
Arbeyter Fraynd redactie zelf partij kiezen voor aansluiting bij de AST. 

De leden van de joodse afdelingen die na de scheuring bij de AST waren gebleven, volhardden in 
hun pogingen bestuurlijke hervormingen binnen de bond door te voeren, maar ze kregen niets voor 
elkaar. Deze starheid erkende Der Arbeyter Fraynd, en 'a bisl antisemitizm hot oykh nit gefeit' moest de 
redactie toegeven, maar aansluiting bij de Engelse bond bleef toch de beste remedie. In een groot 
hoofdredactioneel artikel betreurde Rocker het feit dat zoveel joodse leden de AST hadden verlaten. 'Een 
aantal mensen zegt: de AST is antisemitisch en van nu af aan blijven we onafhankelijk. Wat wil dat 
zeggen, van nu af aan? Tot volgende week zaterdag!'45 Hij zette uiteen dat hij een groot voorstander was 
van het anarcho-syndicalisme en dat hij er geen bezwaar tegen zou hebben als joodse arbeiders zich 
onafhankelijk van de Engelse arbeiders zouden organiseren om hun doel - de sociale revolutie - te 
bereiken. Het probleem was echter dat de onafhankelijke bonden nauwelijks leden hadden en daarom 
in de praktijk niet erg revolutionair waren. 'Een bond kan revolutionaire principes hebben, maar als hij 
er maar drie man een een paardekop lid van is, wordt hij uitgelachen', besloot de voor een revolutionair 
behoorlijk praktisch ingestelde Rocker. 6 

Hoewel het in de artikelen nergens expliciet vermeld wordt, hing de 'fusiedrang' van de bonden in 
deze periode sterk samen met de ontwikkeling van de Trade Boards Act. Toen deze was aangenomen 
werd in januari 1910 een organisatie comité van alle nog overgebleven joodse leden binnen de AST 
opgericht.47 Een aantal joodse kleermakersbonden die nu juist niets met de AST te maken wilden 
hebben, hadden zich ook samengevoegd onder de naam International Tailors' and Tailoresses' Union en 
gingen in 1910 een fusie aan met de London Society of Tailors and Tailoresses, de bond onder leiding van 
James MacDonald die was ontstaan uit afscheiding van de West End branch van de AST.48 In het artikel 
in Der Arbeyter Fraynd waarin deze fusie werd aangekondigd, merkte een vertegenwoordiger van de 
London Society of Tailors and Tailoresses op, dat de bond geen genoegen zou nemen met de trade board 
als de vertegenwoordigers van de arbeiders niet gekozen zouden zijn uit de kring van vakbondsmensen. 
Samenwerking en vertegenwoordiging in de trade boards werden dus wel degelijk met elkaar in verband 
gebracht. Zoals al is opgemerkt was deze bondsvertegenwoordiging geen regel, maar in de praktijk waren 
de meeste vertegenwoordigers van de arbeiders binnen de trade boards wel op een of andere manier 
verbonden met een arbeidersorganisatie. In de eerste trade board waren afgevaardigden van diverse 
kleermakersbonden uit Leeds gekozen, terwijl Lewis Lyons als afgevaardigde van de in 1896 opgerichte 
joodse Military and Uniform Tailors, Machinists, Pressers and Tailoresses' Trade Union uit Londen optrad. 
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Daarnaast vertegenwoordigden afgevaardigden van de Women's Trade Union League de vrouwelijke 
arbeiders, terwijl ook een lid van het Anti-Sweating Committee in de eerste trade board zat.49 Vooralsnog 
kregen nog maar weinig joodse arbeiders daadwerkelijk een hoger loon kregen door de Trade Boards 
Act, wel had deze wet een duidelijke ontwikkeling in de richting van samenwerking gestimuleerd. 

Tot slot 

De moeizame samenwerking tussen de joodse schoenmakers en hun bonden en de Engelse 
schoenmakers en hun bond kwam in de periode tot 1914 niet meer uit zijn impasse. De samenwerking 
tussen de joodse en de Engelse kleermakersbonden bleef ook moeizaam. Ook al was de fusie tussen beide 
groepen in 1904 uit welbegrepen eigenbelang tot stand gekomen, toch stonden de 'wilde' joodse bonden 
en de starre Executieve van de AST nog te ver uit elkaar om goed samen te kunnen werken. Onder druk 
van de Trades Board Act wet kwam de samenwerking wel tot stand, echter niet met de AST maar met 
de London Society of Tailors and Tailoresses. 

Deze samenwerking kan de gedachte doen postvatten dat de joodse arbeiders inmiddels hun positie 
in de maatschappij hadden gevonden en als zodanig geaccepteerd waren. Dit beeld komt echter niet 
overeen met de werkelijkheid. In de jaren 1910-1911 werd door een aantal kwesties duidelijk dat de 
positie van joodse immigranten binnen de Engelse maatschappij nog steeds aan discussie onderhevig 
was. 
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13. Integratie op de proef gesteld en geconsolideerd 

'The strike was not one of any class or creed, but arose because the conditions under which tailoring is 
carried on require complete reformation', ' 

In de laatste paar jaar voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog begon een daadwerkelijke 
integratie van de joodse arbeiders op gang te komen. Er kwam een steeds verdergaande en steeds meer 
structurele samenwerking op gang tussen de joodse en de Engelse arbeidersbeweging. Joodse arbeiders 
gingen zich bovendien steeds meer Engels voelen en begonnen aan deze status rechten te ontlenen. Toen 
hun positie in de maatschappij in 1910-1911 plotseling minder onaantastbaar bleek dan gedacht, 
vochten de joodse arbeiders voor hun rechten en wonnen. 

Tijdelijke terugval: 1910-1911 

In december 1910 werd een overval gepleegd op een juwelierszaak in de Houndsditchstreet in het East 
End. De politie werd gealarmeerd en er ontstond een schietpartij tussen de overvallers en de politie, 
waarbij aan beide zijden een dode en diverse gewonden vielen. De overvallers bleken bij nader onderzoek 
Russen te zijn en in het huis van een van hen werden nummers van Der Arbeyter Frayndaangetroffen. 
Vanaf dat moment werden de overvallers bestempeld als 'Russisch-joodse anarchisten'. Het voorval werd 
in de pers breed uitgemeten, en in sommige van deze artikelen werden de grieven die men tegen 
anarchisten had, gekoppeld aan bezwaren tegen de aanwezigheid van 'politieke vluchtelingen', 
vreemdelingen in het algemeen en 'alien criminals' in het bijzonder.2 De 'anti-alien' stemming, die in 
1905 na de aanname van de vreemdelingenwet enigszins was geluwd, laaide weer op. Vooral toen de 
'Houndsditchmurders' in januari 1911 nog een vervolg kregen. 

Een hospita in de Sidneystreet in het East End had de kamerbewoners die zojuist bij haar 
ingetrokken waren, herkend als de vermeende 'Houndsditch' criminelen van de opsporingsafFiches. Ze 
alarmeerde de politie die met behulp van het leger (!) en onder toeziend oog van Churchill zelf het pand 
in de Sidneystreet belegerden. Opnieuw brak een schietpartij uit, en uiteindelijk eindigde het indicent 
met een brand in het pand van de hospita. Bij deze brand kwamen twee verdachten om, alleen de 
hoofdverdachte die 'Peter the Painter' werd genoemd door de politie en de pers, bleef spoorloos en ging 
tot de mythes van het East End behoren, samen met illustere voorgangers als Jack the Ripper. 

Niet alleen in de (boulevard)pers kregen beide affaires veel aandacht, ook in het parlement werd over 
deze kwesties gedebatteerd en er gingen stemmen op om de vreemdelingenwet te verscherpen. Churchill 
(de man die zich altijd verzet had tegen de wet van 1905) stelde een wetswijziging voor, die immigranten 
verplichtte zich met regelmaat te laten registreren en die het bovendien makkelijker maakte 
vreemdelingen die beschuldigd (dus nog niet schuldig bevonden) werden van een misdrijf, het land uit 
te zetten.3 Het conservatieve parlementslid E.A. Goulding had een wetswijziging ingediend die nog veel 
ingrijpender was, maar beide wetsvoorstellen werden weggestemd door een liberale meerderheid. 

De joodse stem in de politiek 

Ondanks het feit dat de wetsvoorstellen niet aangenomen werden, zorgden ze voor veel beroering onder 
de (meest ongenaturaliseerde) immigranten die het gevoel hadden dat ze nu 'zomaar' het land uitgezet 
konden worden. Der Arbeyter Fraynd publiceerde een verontwaardigd stuk over 'dos naye 
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fremdengezets'.4 Deze protesten tegen de wetsvoorstellen leidden tot de oprichting van de Aliens Defence 
Committee (ADC) die als doel had immigranten te beschermen tegen 'onrechtvaardige aanvallen' en hen 
zoveel mogelijk informatie te bieden, zodat aanvaringen met justitie en misverstanden over de gebruiken 
van het land voorkomen konden worden.5 De ADC was een organisatie van joodse immigranten, die 
zich bewust in eigen kring organiseerden. 

Bij de ADC, waarin de joodse sociaal-democraat Morris Meyer een belangrijke rol speelde, sloten 
zich steeds meer organisaties aan. In juni 1911 waren maar liefst 35 organisaties vertegenwoordigd in 
de ADC, waaronder onderlinge hulporganisaties, vakbonden en politieke organisaties. De ADC 
organiseerde openbare bijeenkomsten, schreef een memorandum naar vijf MP's, en sprak met een 
comité van de in 1906 opgerichte Labour Party over de vreemdelingenwet.6 Uit de Labour 
Representation Committee, waar zich steeds meer grote en welvarende bonden bij aan hadden gesloten, 
was een parlementair fonds opgericht, waarvan onafhankelijke Labour parlementsleden betaald konden 
worden (het werk van M.P.'s was onbetaald). De kandidaten die op deze manier (weliswaar met steun 
van de Liberalen) een aantal zetels wonnen bij de parlementsverkiezingen van 1906, besloten een 
onafhankelijke Labour Party te vormen. 

Bij deze Labour Party klopte de ADC aan om de voorstellen voor de nieuwe vreemdelingenwet 
ongedaan te krijgen. De parlementaire successen van de Labour Party waren tot 1914 evenwel niet al 
te groot en veel kon de partij voor de joodse immigranten niet doen. Wel is het tekenend voor de 
inmiddels meer geïntegreerde positie van de joodse arbeiders dat ze rechtstreeks bij een Engelse politieke 
arbeiderspartij aanklopten om hun belangen te behartigen. Via Der Yidisher Zhurnal maakte de ADC 
zijn acties aan de joodse immigranten bekend. Met het wegebben van de angst voor 'criminal aliens' en 
het wegstemmen van de wetsvoorstellen verdween ook de ADC, maar de basis was gelegd voor een 
actieve deelname van joodse immigranten aan de Engelse politiek. 

De wetsvoorstellen maakten extra duidelijk hoe Engeland een onderscheid maakte tussen 'Engelsen' en 
'vreemdelingen'.7 Dit kwam nog meer naar voren toen in april 1911 de National Insurance Bill van 
Lloyd George in het Lagerhuis besproken werd. Dit wetsvoorstel bepaalde dat werknemers een 
ziekenfondsverzekering af konden sluiten die hen recht gaf op gratis behandeling door een arts, gratis 
verblijf in een sanatorium wanneer de verzekerde aan TBC leed, en een uitkering wanneer door ziekte 
of invaliditeit niet gewerkt kon worden. Het systeem werd bekostigd door werkgevers, werknemers en 
de staat samen. Werknemers, die lid waren van een friendly society die erkend werd als 'approved 
society' konden bij hun vereniging het werknemersdeel van de premie storten. In geval van ziekte of 
invaliditeit kreeg de verzekerde een behandeling en of een uitkering die deels werd betaald uit zijn eigen 
reserves bij de vereniging, (vier penny). Zijn werkgever voegde daar drie penny aan toe en de staat legde 
twee penny bij. Niet genaturaliseerde vreemdelingen konden volgens dit wetsvoorstel geen lid konden 
worden van een 'approved society', en kregen het deel van de staat niet, hoewel ze wel, net als ieder 
ander, belasting en premie betaalden. Joodse arbeiders konden wel in aanmerking komen voor een 
uitkering van hun eigen reserves en het werkgeversdeel, maar ze moesten dan hun eigen bijdrage storten 
in een speciaal fonds dat het postkantoor voor ze beheerde. 

De joodse friendly societies zouden door dit wetsvoorstel hun functie als benefit society verliezen en 
daarmee ook hun leden. Wie van een karig loon moest leven, betaalde niet twee keer contributie of 
premie. De protesten van joodse zijde tegen de uitsluiting van joodse immigranten van de verzekering 
waren groot, en kwamen vooral van de kant van deze friendly societies. Hiervan bestonden er maar liefst 
driehonderd in Londen, met samen een ledental van circa 39.000 mensen en een geschat vermogen van 
£ 80.000 tot £ 100.000.8 Door zich gezamenlijk te richten tot de ministers van binnenlandse zaken en 
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financiën, hoopten de bestuurders van de joodse friendly societies, die schatten dat hun gezamenlijk 
lidmaatschap voor tweederde uit joodse immigranten bestond, tot een samenwerkingsverband te komen. 
Dit samenwerkingsverband zou dan als 'approved society' erkend moeten worden, waardoor ook 
vreemdelingen lid konden worden van een een dergelijke vereniging en een uitkering konden krijgen.9 

Na lang soebatten gaf Lloyd George toe, de joodse friendly societies werden geaccepteerd als 'approved 
society' en daarmee was het voortbestaan van de joodse friendly societies gewaarborgd. De twee penny 
van de staat kregen de joodse immigranten echter vooralsnog niet.10 Uiteindelijk werd bepaald dat een 
joodse immigrant die langer dan vijfjaar in Engeland verbleef en zich voor een bepaalde datum had 
aangesloten bij zen. friendly society die goedgekeurd was door de Engelse regering, recht had op een even 
grote uitkering als een geboren Engelsman. De lobby van de joodse friendly societies had het voor elkaar 
gekregen dat de discriminerende maatregelen uit de National Insurance Bill verdwenen. De 'joodse stem 
in de politiek' of beter 'de joodse stemmen in de politiek' begonnen duidelijk waarneembaar te worden 
en er werd zelfs naar geluisterd in het parlement. 

Deze overwinning daargelaten, vormden de jaren 1910-1911 voor de joodse arbeidersbeweging geen 
vrolijke periode. Door de 'Houndsditch murders' en de 'Sidneystreet affaire' hadden de joodse 
anarchisten een flinke knauw opgelopen. Hun Club in de Jubilee street was verdacht, werd doorzocht 
en overhoop gehaald en het animo om er te komen nam af. De joodse immigranten waren bang om als 
'ongewenste vreemdeling die zich schuldig maakt aan politieke misdrijven' het land uit te worden gezet. 
Pas in 1912 krabbelde de joodse arbeidersbeweging weer uit het dal. De grote staking in de 
kledingindustrie die in dat jaar uitbrak, vormde het hoogtepunt in de ontwikkeling van de joodse 
arbeidersbeweging in deze periode. 

De ultieme samenwerking: de staking in de kledingindustrie in 1912 

De jaren vlak voor de Eerste Wereldoorlog worden in de geschiedenis van de Engelse arbeidersbeweging 
wel aangeduid als een periode van 'labour unrest'. Grote stakingen in de mijnen, de havens en bij de 
spoorwegen trokken de aandacht van zowel de Britse regering als het Britse volk. Ook in de Londense 
kledingindustrie brak in deze periode een staking uit. In april 1912 eiste de London Society of Tailors and 
Tailoresses van de bazen uit de West End kledingindustrie loonsverhoging en betere 
arbeidsomstandigheden. De bazen kwamen aan deze eisen niet tegemoet en op 1 mei brak een staking 
uit in West End. Op 2 mei staakten 7000 tot 8000 kleermakers, niet alleen leden van de London Society 
of Tailors and Tailoresses, maar ook leden van de AST die besloten hadden aan de staking deel te nemen 
ofschoon de Executieve van deze bond, zoals altijd, tegen de staking was en dus ook geen stakingsgeld 
uitkeerde." 

Binnen een week hadden de joodse kleermakers in het East End, onder leiding van de secretaris van 
de London Ladies' Tailors' Union11, I. Kaplan en Rudolph Rocker, besloten om deel te nemen aan de 
staking. Volgens Rocker waren de belangrijkste beweegredenen om aan de staking deel te nemen: laten 
zien dat joodse arbeiders solidair konden zijn en voorkomen dat in het East End stakingsbrekerswerk 
zou worden verricht.13 Tijdens een bijeenkomst in het East End hadden Kaplan en Rocker een menigte 
van 11.000 mensen toegesproken en gevraagd of ze bereid waren ook het werk neer te leggen, 'Als een 
man stonden de aanwezigen op en stemden vóór de staking', aldus Rocker. De Engelse kleermakers 
waren over deze beslissing zeer te spreken: 'Jewish Tailors Join the Strike' kopte de The Tailor and 
Cutter}5 Volgens dit vakblad van de kleermakers staakten zo'n 25 tot 30.000 joodse mannen en 
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vrouwen uit de East End kledingindustrie, een andere bron spreekt van 13.000, een schatting die 

waarschijnlijk realistischer is. 
Alle elementen voor de zoveelste mislukking van een gezamenlijke staking waren aanwezig. Weer 

voegden joodse stakers hun eigen eisen toe, die verder gingen dan die van hun Engelse collega's, weer 
weigerde de AST de stakers te steunen, en weer staakte een deel van de joodse stakers door toen hun 
Engelse collega's al genoegen hadden genomen met de uitslag en weer aan het werk waren gegaan. Toch 
ging het deze keer goed. 

De joodse kleermakers uit het East End steunden de stakingseisen van de London Society of Tailors 
and Tailoresses en voegden daar hun eigen eisen aan toe. Niet alleen werd om hoger loon en betere 
arbeidsvoorwaarden gevraagd, ook eisten de joodse kleermakers dat alleen bondsleden aangenomen 
zouden worden.17 Met deze extra stakingseisen bewezen de joodse kleermakers overigens niet alleen uit 
solidariteit te staken maar ook wel degelijk om hun eigen belangen te verdedigen. De West End en East 
End kleermakers hadden diverse gezamenlijke bijeenkomsten, onder andere in het Hyde park, en tijdens 
deze bijeenkomsten werd de samenwerking bejubeld. 'The strike was not one of any class or creed, but 
arose because the conditions under which tailoring is carried on require complete reformation', aldus 
een van de Engelse sprekers.18 De vertegenwoordiger van de London Ladies' Tailors' Union stelde 
'Although I am a Jew, I can see no barrier of creed or nationality in this strike, and if the masters think 
they are going to win by setting one against the other, they are very much mistaken.' 

De staking was strak georganiseerd, er bestond een groot stakingscomité dat was opgedeeld in 
verschillende subcomité's met ieder hun eigen taak op het gebied van onderhandelingen en 
fondsenwerving. Dat laatste was uiteraard een probleem omdat de London Society of Tailors and 
Tailoresses die op het moment dat de staking uitbrak ongeveer 2500 leden had20, niet over voldoende 
middelen bezat om elke staker te ondersteunen en de AST zijn stakende leden sowieso niet wilde 
steunen. De initiatiefnemer uit het East End, de London Ladies' Tailors' Union had bij het uitbreken van 
de staking niet meer dan 700 betalende leden en kon ook niet veel bijdragen. 

Net als in 1889 viel ook in 1912 de grote staking in de kledingindustrie samen met een staking van 
de dokwerkers, die in de haven grenzend aan het East End het werk hadden neergelegd. Net als in 1889 
steunden beide groepen arbeiders elkaar waar mogelijk. Joodse moeders vingen de kinderen van stakende 
dokwerkers op, terwijl de dokwerkers de stakende kleermakers financieel steunden. De LTC onder 
leiding van James MacDonald steunde de kleermakersstaking financieel, verschillende joodse bonden 
droegen hun steentje bij en de leden van de joodse bakkersbond en de joodse sigarettenmakersbond 
boden gratis hun producten aan. Er werden benefietvoorstellingen gegeven in het Jiddische theater en 
zo kon Rocker, die hoofd was van het financiële comité, iedere staker in de eerste week een kleine 
uitkering geven en bovendien de gezinnen van stakers in provisorische kantines eten en drinken 

aanbieden. 
De werkgeversorganisatie wist dat de stakers nauwelijks fondsen hadden en reageerden met een 

algemene uitsluiting voor de duur van drie weken. Vóór deze drie weken om waren zouden de stakers, 
door honger gedwongen, onder elke voorwaarde wel weer aan het werk willen, zo speculeerden de 
werkgevers. Na drie weken werd inderdaad een overeenkomst gesloten, maar de overeenkomst was in 
het voordeel van de stakers. De werkgevers, bang om hun handel in het 'busy season' te verliezen, gaven 
toe aan de eisen van de West End stakers. Zij en de East End stakers in de herenkledingindustrie gingen 
weer aan het werk, maar de arbeiders uit de East End dameskledingindustrie, die als geen ander wisten 
hoe vergankelijk de afspraken waren die gemaakt werden na een staking, handhaafden hun eis van de 
'closed shop'. Onder leiding van de London Ladies' Tailors' Union en de Mantle Makers Branch van de 
AST (die zieh de International Mantle Makers Union noemde) staakten de kleermakers uit de 
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dameskledingindustrie nog enkele dagen door totdat ook hun eisen ingewilligd waren, inclusief de eis 
van de 'closed shop'. De staking was een succes voor de arbeiders geworden en vooral de beide 
mantelmakersbonden profiteerden van deze uitkomst. In de periode 1912-1914 steeg het aantal leden 
van de London Ladies' Tailors Trade Union van 700 tot 3000, terwijl de International Mantle Makers 
Union, die in 1911 maar 207 leden had, in in 1912 maar liefst 1127 leden telde.22 

Het succes van de staking is te verklaren uit de goede timing: midden in het busy season, maar ook 
midden in een periode van algemene 'labour unrest'. De staking werd goed geleid en er werd goed 
samengewerkt met andere stakende groepen, net als in 1889. Wat ook hielp was dat de West End en 
East End kledingfabricage steeds meer naar elkaar toegegroeid waren en dat de joodse kleermakers 
inmiddels ook meer 'verengelst' waren.23 Voor het eerst was er sprake van een werkelijke en succesvolle 
samenwerking tussen joodse en algemene bonden. Deze trend werd in 1915 met de oprichting van de 
United Garment Workers Union, een fusie van een aantal belangrijke joodse en algemene 
kleermakersbonden uit Londen, Leeds en Manchester, voortgezet. 
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Tot slot 

De wetten en de wetsvoorstellen uit 1911, die nog eens extra onderstreepten dat er een groot 
onderscheid was tussen wie 'vreemd' en wie 'eigen' was, hadden de joodse immigranten opnieuw het 
gevoel gegeven 'er niet bij te horen'. Deze (pogingen tot) uitsluiting van de joodse immigranten, leidden 
echter tot een sterkere politieke betrokkenheid van de immigranten bij de Engelse maatschappij. Ze 
waren inmiddels zover geïntegreerd dat ze meenden recht te hebben op een gelijke behandeling en ze 
protesteerden tegen het onrecht dat hen werd aangedaan. Uit deze sterkere betrokkenheid kwamen 
contacten voort met de Labour Party, de SDF en met haar latere opvolger de British Socialist Party. Deze 
contacten zouden na de Eerste Wereldoorlog uitgroeien tot hechte banden en een relatief grote rol van 
joodse arbeiders in de lokale Britse linkse arbeidersbeweging. 

Niet alleen de verbinding tussen de joodse politieke organisaties en de Engelse politieke tak van de 
arbeidersbeweging werd meer structureel, ook het contact tussen de joodse bonden en Engelse 
vakbeweging werd beter. Steeds meer kwamen joodse en algemene bonden elkaar tegen in 
overlegorganen en de 'fusietrend' zette zich hierdoor voort. 
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Overzicht van oprichting, opheffing en ledentallen van joodse (secties van) bonden 

Naam bond Jaar oprichting Jaar opheffing Ledental 

Kol ba'al-melokhe 1876 1876 44-300 
khaverim 

Jewish branch AST 1883 160(1883) 
31 (1884) 
15 (in 1888) 
268 (in 1889) 
21 (1891) 
32(1895) 

Jewish Tailors' 1886 1887 
Machinists Society 
(Montagu) 

London Tailors' 1886 1890 > gaat deels op in 80 (in 1888) 
Machinists' Society International Tailors' 
(Lyons) Machiners' and Samen met Tailors' and 

Pressers' Trade Union Pressers' Union 2000 
(olv Lyons) (1890) 

International 1887 300(1888) 
Journeymen Boot 
Finishers Society 

Hebrew Cabinet 1887 wordt in 1893 Hebrew 120(1887) 
Makers' Union branche van de 200(1888) 

algemene Alliance 225 (1891) 
Cabinet Makers' 
Association 

Cigarette Workers' and 1888 240 (1888) 
Tobacco Cutters' Union 

Tailors' and Pressers' > 1890 >gaat deels op in 
Union International Tailors' Samen met London 

Machiners' and Tailors' Machinists' 
Pressers' Trade Union Society 2000(1890) 
(olv Lyons) 

International Furriers' 1889 
Union 

United Capmakers' 1889 252(1891) 
Society 215(1895) 
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International Tailors' 
Machiners' and 
Pressers' Trade Union 
(olv Lyons) 

1890 87(1895) 

Independent Tailors' 
Machiners and Pressers' 
Trade Union 
(contra Lyons) 

1890? 250(1891) 
492 (1895) 

United Ladies' tailors' 
and Mantle Makers 
Trade Union 

1892 375 (1895) 
550(1897) 

Military and Uniform 
Tailors, Machinists 
Pressers and Tailoresses 
Union 

1896 

Fusie Independent en 
International 

1899 

Uniform and Military 
Tailors' Union 

? 380(1901) 

Jewish Branch Amalg. 
Tin Plate and Iron 
Workers Union 

> 

United Card Box 
Makers Association 

> 

Buttonhole Makers' 
Union 

? 

Jewish National Tailors' 
machinists and 
Pressers' Union 

1899 1902 507(1899) 
639 (1900) 
159 (1902) 

National Boot and Shoe 
Clickers, Pressmen and 
Machinists Union 

1899 1902 451 (1899) 
366(1901) 

International Boot and 
Shoe Workers Union 

1900 1200 (Jan. 1901) 
1700 (mei 1901) 

Upper Machinitsts' 
Union 

1900 
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Nieuwe Independent 
Tailors' Machiners and 
Pressers' Trade Union 

1901 150(1901) 

Independent 
Cabinetmakers Union 

1902 (?) 

West End Jewish 
branch AST 

1903 

Grootse deel van de 
leden verlaat de 
branches van de AST 
rond 1908 om samen de 
London (Jewish) 
Tailors' Trade Union te 
vormen. 

East End Jewish branch 
AST 

1904 

Grootse deel van de 
leden verlaat de 
branches van de AST 
rond 1908 om samen de 
London (Jewish) 
Tailors' Trade Union te 
vormen. 

Gezamenlijk ledental: 
(incl Mantle Makers 
branch AST) 

2078 (1905) 
387(1907) 
105 (1908) 

East End Tailoresses 
branch AST 

1904 

Grootse deel van de 
leden verlaat de 
branches van de AST 
rond 1908 om samen de 
London (Jewish) 
Tailors' Trade Union te 
vormen. 

Gezamenlijk ledental: 
(incl Mantle Makers 
branch AST) 

2078 (1905) 
387(1907) 
105 (1908) 

Government Workers 
branch AST 

1904 

Grootse deel van de 
leden verlaat de 
branches van de AST 
rond 1908 om samen de 
London (Jewish) 
Tailors' Trade Union te 
vormen. 

Gezamenlijk ledental: 
(incl Mantle Makers 
branch AST) 

2078 (1905) 
387(1907) 
105 (1908) 

Bayswater Jewish 
branch AST 

1904 

Grootse deel van de 
leden verlaat de 
branches van de AST 
rond 1908 om samen de 
London (Jewish) 
Tailors' Trade Union te 
vormen. 

Gezamenlijk ledental: 
(incl Mantle Makers 
branch AST) 

2078 (1905) 
387(1907) 
105 (1908) 

Stepney Ladies' Tailors 
branch AST 

1904 

Grootse deel van de 
leden verlaat de 
branches van de AST 
rond 1908 om samen de 
London (Jewish) 
Tailors' Trade Union te 
vormen. 

Gezamenlijk ledental: 
(incl Mantle Makers 
branch AST) 

2078 (1905) 
387(1907) 
105 (1908) 

Mantle Makers branch 
AST 

1904 het deel dat blijft wordt 
in 1910 International 
Mantle Makers' Union 
genoemd; de rest vormt 
London Ladies' Tailors' 
Trade Union 

207(1911) 
1127(1912) 

Jewish branch NUBSO 1904 

Jewish Cabinet Makers' 
Union 

? Wordtin 1905 Jewish 
Branch van de NAFTA 

London Jewish Slipper 
Makers' Union 

p Fuseert in 1912 met de 
NUBSO 

London Jewish Tailors' 
Union 

1908? Zijn alle joodse bonden 
die AST verlaten 
hebben. Gaan in 1910 
een fusie aan met de 
algemene London 
Society of Tailors and 
Tailoresses 

London Ladies' Tailors' 
Trade Union 

1908? 1938 700 (1912) 
3000 (1914) 

Gebaseerd op diverse bronnen.' 
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