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Deel III. Parijs 





1. Aankomst en opvang 

'Ils sont venus chercher sous le ciel hospitalier de la France un asile de liberté et de travail'1 

'Zorg dat je uit handen blijft van oplichters en charlatans' waarschuwde Wolf Speiser de joodse 
immigranten die net in Parijs aankwamen.2 Hij schreef dit in zijn almanak die hij in 1910 speciaal voor 
deze groep publiceerde. 

De meeste joodse immigranten bereikten Parijs per trein, na een wekenlange tocht door Europa. 
Aangekomen op het Gare du Nord moesten ze hun weg zien te vinden in de drukke stad. Anders dan 
in Londen, waar de immigranten door mensen van de Board of Trade en de Poor Jews' Temporary Shelter 
werden geregistreerd bij aankomst in de haven, was er in Parijs niemand op het station om de joodse 
immigranten op te vangen en in te schrijven. Door het ontbreken van een dergelijke registratie bij 
aankomst is het aantal joodse immigranten dat zich in Parijs vestigde moeilijk te bepalen. Geschat wordt 
dat ongeveer 35.000 Oosteuropese joden zich in de periode 1880-1914 in Parijs vestigden. Vooral in 
de jaren na 1905 - het jaar waarin vele joden Rusland ontvluchtten in verband met de Russisch-Japanse 
oorlog en het jaar waarin de Engelse regering de vreemdelingenwet aannam - en in 1913-1914 nam 
hun aantal toe.3 

Aantal Oosteuropese joden in Parijs 1881-1914 

Jaar Aantal 

1881 7000 

1891 8600 

1901 10900 

1907 26300 

1911 27500 

1912 28200 

1914 35000 

Bron: Nancy Green, The Pletzl of Paris, Appendix A 

Opvang 

De Franse autochtone joden reageerden, net als veel andere joodse gemeenschappen in West-Europa, 
afwijzend op de komst van de immigranten. Bij de aankomst van de eerste groepen uit Oost-Europa 
rond 1880 telde de Parijs-joodse gemeenschap ongeveer 40.000 zielen. Deze gemeenschap had in de 
negentiende eeuw een snelle emancipatie doorgemaakt en de leden ervan waren 'echte Fransen' 
geworden. Zij wilden hun goede naam en geïntegreerde positie niet graag in gevaar laten brengen door 
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hun geloofsgenoten uit Oost-Europa, die zo duidelijk als joden herkenbaar waren. Vooral toen tijdens 
de Dreyfus-affaire (1894-1906) bleek dat de assimilatie zijn grenzen had, en zeker geen garantie tegen 
antisemitisme bood, waren de meeste Franse joden huiverig om steun te verlenen aan hun 
geloofsgenoten uit Oost-Europa. 

Toen de eerste immigranten rond 1880 het land binnenkwamen bestond geen specifieke 
opvangorganisatie. Daarom nam de 'algemene' joodse filantropische organisatie, het Comité de 
Bienfaisance, deze taak zo goed en zo kwaad als het ging op zich. Het Comité bood tijdelijk onderdak 
en steun in de vorm van voedsel en brandstofbonnen. 

In 1900 werd door een groep van veertig Oosteuropese joden de Sociétéphilantropique de l'Asile 
Israélite opgericht. Onder leiding van president directeur Moïse Fleischer -van beroep handelaar in 
ondergoed en bedrukte katoentjes- richtte deze organisatie een speciaal opvangstehuis voor joodse 
immigranten op. Dit huis, het Asile de nuit, was aanvankelijk gevestigd in een klein pand in de Marais, 
maar in 1910 verhuisde het naar een ruim modern gebouw in Montmartre.4 In het Asile de nuit werden 
de immigranten opgevangen en geregistreerd, onder de douche gestopt en voorzien van schone kleren 
en een 'bonne soupe'.5 Het opvangstcentrum had 100 bedden en de immigranten mochten er vijf tot 
vijftien dagen blijven, maar als ze binnen deze termijn geen werk gevonden hadden, dan kon het verblijf 
verlengd worden. Naast 'logés' hielp het Asile ook dagelijks dertig tot veertig bezoekers aan een maaltijd 
en kleding.6 Financiering voor dit project kwam van een groep diamanthandelaren die zelf als immigrant 
naar Frankrijk waren gekomen. Daarnaast brachten leden van de Société door middel van de jaarlijkse 
contributie een deel van het budget op, en zorgden donaties en benefietavonden voor inkomsten.7 

Het was in deze kring van joodse immigranten die de grote groep vóór waren gegaan, dat de grootste 
sympathie voor de nieuwkomers bestond. Een van hen, A. Marmorek stichtte in 1902 een joodse 
volksuniversiteit die de immigranten de weg moest leren vinden in de Franse maatschappij. Van hem 
is de uitspraak 'Ils sont venus chercher sous le ciel hospitalier de la France un asile de liberté et de 
travail'.8 Voor het Comité de Bienfaisance was gastvrijheid een beperkter begrip. 

Transmigratie en repatriëring 

Het Comité de Bienfaisance hielp de immigranten het liefst te transmigreren ofte repatriëren, om te 
vermijden dat zij zich in Parijs zouden vestigen en daar een sociaal probleem zouden gaan vormen. 
Immigranten die zichzelf konden onderhouden mochten blijven, de rest moest worden doorgestuurd. 
In een rapport van het Comité werd het zo verwoord: 'nous aidons volontiers ceux d'entre eux qui 
peuvent travailler, et nous rapatrions les autres'.9 In 1889 hielp het comité 648 joden transmigreren 
(veelal naar Engeland en Amerika) en repatriëren. Vier jaar later werden maar liefst 4555 joodse 
immigranten 'op weg geholpen'.10 Het Comité de Bienfaisance was niet de enige joodse hulporganisatie 
die de immigranten buiten de deur probeerde te houden. Ook de grote internationale hulporganisatie, 
de Alliance Israélite Universelle (AIU), die haar basis had in Parijs, spande zich in om de immigranten 
te helpen zich elders te vestigen." Vóór het uitbreken van de grote pogroms in Rusland in 1881 en de 
joodse massa-emigratie die hierop volgde, had de AIU al voor diverse individuele gevallen geprobeerd 
te bemiddelen bij de Russische tsaar. Toen de massa-emigratie op gang kwam probeerde de organisatie 
zoveel mogelijk immigranten te verschepen naar de VS. Ze had daartoe een hulppost ingericht in Brody, 
de Galicische grensstad waar veel joden naar toe vluchtten. Vanuit Brody hielp de AIU de joodse 
immigranten verder op weg, als het niet anders kon ook naar Frankrijk. 
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De financiële problemen die de opvang van de joodse immigranten opleverden, waren groot. In de 
periode 1905-1906, toen het aantal joodse immigranten sterk toenam, werd de hulp van het Comité de 
Bienfaisance weliswaar voor 50% gefinancierd door de AIU maar ook de geldvoorraden van deze 
organisatie waren eindig.12 In 1913 werd daarom door het bestuur van het Comité de Bienfaisance het 
plan opgevat om -ter besparing- de immigranten niet meteen na aankomst, maar pas na een bepaalde 
periode hulp te bieden. In 1914 opperde een bestuurslid van het Comité zelfs het plan om de Franse 
autoriteiten te benaderen met de vraag of misschien niet een wet aangenomen kon worden die het aantal 
vreemdelingen zou beperken.13 Dit voorstel werd van de hand gewezen, maar geeft wel aan hoe hoog 
de financiële nood was en hoe bang de autochtone joden waren voor de gevolgen van de komst van de 
immigranten die in Parijs een nieuw leven wilden opbouwen. 

Tot slot 

Het aantal Oosteuropese immigranten dat zich in de periode tot 1914 in Parijs vestigde was relatief 
klein. Toch baarde hun komst de autochtone joodse gemeenschap grote zorgen. Zoveel mogelijk werd 
geprobeerd de immigranten naar elders te transporteren, maar dit lukte lang niet in alle gevallen. Zo 
ontstond in Parijs een joodse immigranten-gemeenschap die een wereld op zich vormde. Door middel 
van armenzorg, onderwijs en inmenging in de religieuze organisaties van de joodse immigranten 
probeerde de Frans-joodse gemeenschap de immigranten zich zo snel mogelijk 'aan te laten passen'. 
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2. 'Lebn vi got in Frankraykh': dagelijks leven in Parijs 

'Neem een koetsje. Ga naar de Rue de Rosiers, ga naar het restaurant van Rozentraub of van Landau 
en vraag om een onderkomen en werk'. 

In de loop van de negentiende eeuw groeide Parijs uit tot een echte 'métropole'. Naast regeringscentrum 
werd de stad het financiële- en handelscentrum van Frankrijk. De Parijse bevolking verviervoudigde: 
in 1800 had de hoofdstad ruim een half miljoen inwoners en in 1900 was dit aantal gestegen tot ruim 
twee miljoen.2 Onder leiding van baron Haussmann werd het stedebouwkundig plan van Parijs 
aangepast aan de nieuwe functies van de stad.3 De oude arbeiderswijken in het centrum van de stad 
werden gesloopt en op de plaats daarvan werden brede avenues aangelegd met grote eenvormige 
huizenblokken. Wonen in het gemoderniseerde hart van Parijs werd in de tweede helft van de 
negentiende eeuw een chique aangelegenheid, die alleen de gegoede burgerij zich kon veroorloven. Het 
armere deel van de bevolking werd door Haussmann's stadsvernieuwing naar de rand van de stad 
gedreven. 

Er waren oude stadswijken waar de stadsvernieuwingen aan voorbij gingen, zoals de Marais in het 
IVe arrondissement. De metro die in 1900 ging rijden ontsloot dit gebied maar nauwelijks. Zo bleef de 
wijk zijn karakteristieke, enigszins dorpse aanblik houden. Hier gingen de joodse immigranten, op advies 
van familie, vrienden of Wolf Speiser naar toe. 

Wonen in de Pletzl 

Al vóór de Franse revolutie hadden joden in de Marais gewoond en dat was sindsdien zo gebleven. Dit 
bleek onder andere uit de straatnamen. Zo loopt in het hart van de Marais de rue Ferdinand-Duval die 
nog tot 1900 rue des Juifs heette. 

Met het hierboven geciteerde advies om per koetsje naar de Rue de Rosier te gaan stuurde Wolf 
Speiser de pas gearriveerde joodse immigrant regelrecht naar deze joodse wijk. Rond 1900 streek hier 
50 tot 75 % van alle joodse Oosteuropeanen neer. Terwijl de joodse immigranten in 1901 ongeveer 
0.5% van de totale Parijse bevolking vormden (zie de tabel op pagina272), vormden ze 2.7% van de 
totale bevolking van het IVe arrondissement.4 Binnen het IVe waren specifieke straten waar de 
concentratie hoger was. Deze nieuwkomers losten daarmee de oude bewoners -joden afkomstig uit Elzas-
Lotharingen die zich inmiddels konden veroorloven naar iets betere buurten te verhuizen- af. 

'C'est bien ici un pays étranger t (Het lijkt hier wel het buitenland). Deze typering - niet helemaal vrij 
van negatieve connotaties - gaf de auteur Charles Fegdal in 1915 van de Marais.5 De auteur beschreef 
wat hij zoal zag: winkels die koosjere etenswaren en wijn uit Palestina verkochten; kiosken die kranten 
in het Jiddisch en in het Russisch probeerden te slijten; café-restaurants met een koosjer menu; joodse 
bibliotheken, scholen en theaters en overal opschriften in het Jiddisch. Deze taal werd door vrijwel alle 
bewoners van de wijk gesproken en al snel werd deze de Pletzl - het pleintje - genoemd, omdat het Place 
St. Paul er midden in lag en als centrum fungeerde. 

Er bestaan verschillende beschrijvingen van de wijk. Een aantal daarvan, zoals het hierboven 
geciteerde artikel van Fegdal, maakt melding van bijzonder onhygiënische toestanden. De gebrekkige 
watervoorziening, de vuilnisbelten en de rondzwevende tbc bacillen worden hierin uitgebreid 
beschreven.6 Een andere auteur beschrijft het interieur van een van de huizen echter als 'tout sans luxe, 
mais d'une propreté méticuleuse'.7 Hoogstwaarschijnlijk zal de half vervallen, aan modernisering 
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Rue du Faubourg St-Denis 

Map 2. The Pletzl 

The Pletzl. 
Kaart uit: Green, The Pletzl of Paris 
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The Pletzl als onderdeel van Parijs. 
Kaart uit The Encyclopaedia Britannica 1911 
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ontsnapte wijk inderdaad niet zo'n keurige aanblik geboden hebben, maar daarmee is nog niets gezegd 
over hoe de huizen er van binnen uitzagen. De auteur van een monografie over de joodse pettenmakers 
in de Marais telde 962 personen die samen 519 kamers bewoonden, niet meer dan twee personen per 
kamer: een situatie die voor meer dan 34% van alle Parijzenaren gold.8 De Marais behoorde daarmee 
niet tot de meest dichtbevolkte wijken van Parijs, en ook niet tot de allerarmste, maar dat de 
woonomstandigheden te wensen over lieten, is duidelijk. 

Niet alle joodse immigranten vestigden zich overigens in de Marais, een deel ging wonen in 
Montmartre (XVIIIe arrondissement) waar ze 0.8% van de totale bevolking van het arrondissement 
vormden.9 De keuze van de wijk zal in vele gevallen geen bewuste zijn geweest, wel is er een bepaald 
verband tussen het beroep dat de immigranten uitoefenden en de wijk waar ze woonden. Vrijwel alle 
joodse pettenmakers, bontwerkers en een deel van de joodse meubelmakers woonden in de Marais en 
veel kleermakers woonden in Montmartre, waar zich al een confectie-industrie had ontwikkeld. Een 
groot deel van de joodse immigranten die als meubelmaker hun geld verdienden vestigden zich in de 
Faubourg St. Antoine (Xlle arrondissement) dat van oudsher een meubelmakerswijk was. In dit 
arrondissement vormden de joodse immigranten 0.3% van de totale bevolking (dat is overigens minder 
dan het stedelijk gemiddelde van 0.5%).10 

Tot de joodse immigranten behoorden niet alleen arbeiders, ambachtslieden en venters, maar ook 
studenten en 'beroeps-revolutionairen'. De Russisch-joodse studenten werden door de numerus clausus 
die voor hen aan de Russische universiteiten gold, gedwongen in het buitenland te gaan studeren. De 
keus viel voor velen op Parijs, onder meer omdat de Université de Paris studenten uit het buitenland 
extra aanmoedigde om aan deze instelling onderwijs te volgen. Het aantal Russisch-joodse studenten in 
Parijs steeg van circa 100 in 1887 tot meer dan 2000 in 1905." De meesten van hen streken neer in de 
studenten-wijk Quartier Latin (Ve arrondissement). Een aantal Russisch-joodse 'beroeps
revolutionairen' die door de Parijse politie goed in de gaten werden gehouden -in 1889 kende de Franse 
veiligheidsdienst 57 van deze 'révolutionnaires russes' bij naam en toenaam-, woonde in het XHIe 
arrondissement.12 

Binnen de joodse immigranten-gemeenschap, die zich verspreid over de stad vestigde met een zware 
concentratie in het vierde arrondissement, bestond een duidelijke sociale scheiding. Deze liep parallel 
aan die van de autochtone Parijse bevolking. De arbeiders en venters woonden op de rechter Seine oever, 
terwijl de studenten en de revolutionairen op de meer mondaine 'rive gauche' neerstreken. 

Werken 

In de eerste helft van de negentiende eeuw maakte Parijs een economische ontwikkeling door die de stad 
naam en faam gaf op het gebied van de textiel-, meubel- en grafische industrie. Veel meer nog stond de 
stad bekend om de productie van luxe-artikelen zoals chique kleding, schoenen en andere leerwaren, 
juwelen en 'articles de Paris' ('galanterieën'). Deze luxe-artikelen werden door goed geschoolde arbeiders 
op arbeidsintensieve wijze geproduceerd, in ateliers in het centrum van de stad. De eindproducten 
vonden hun weg naar klanten in Frankrijk zelf en in het buitenland. 

In het laatste kwart van de negentiende eeuw, vooral in het begin van de jaren tachtig, stagneerde 
de economische groei van Frankrijk. Ten dele was dit het gevolg van de Frans-Duitse oorlog (1870-
1871), die in het nadeel van Frankrijk was beslist en er onder andere toe leidde dat dit land een deel van 
haar industriegebieden moest afstaan. Maar de crisis werd vooral veroorzaakt door de concurrentie die 
Frankrijk kreeg van landen als de VS en Duitsland. In deze landen werden producten gefabriceerd die 
op de Franse luxe artikelen leken, maar vervaardigd waren van minder kostbaar materiaal. Bovendien 
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werden ze op een goedkopere, efficiëntere manier geproduceerd: in serie en vaak met behulp van 
machines. Deze goedkopere producten vonden gretig aftrek. De Duitse confectie-kleding werd een zeer 
geduchte concurrent van de Franse mode-artikelen. Bovendien bemoeilijkten de protectionistische 
maatregelen van Duitse en Amerikaanse zijde de export van Franse producten naar deze landen. Niet 
alleen de exportmarkt zakte in, ook de binnenlandse vraag nam af. Dit gebeurde vooral toen na het 
faillissement van de Union Ge'ne'rale-ba.nk in 1882 een periode van financiële onzekerheid begon en er 
minder geld uitgegeven werd aan luxe-artikelen.13 

Het grote probleem was dat het Parijse aanbod niet meer aansloot op de (inter)nationale vraag. De 
ambachtslieden in Parijs produceerden kostbare luxe-artikelen, handgemaakt, van duurzame materialen, 
bedoeld voor de 'happy few', terwijl aan het eind van de negentiende eeuw net een grote vraag ontstond 
naar goedkopere producten die door een veel groter publiek gekocht konden worden. Deze 
democratisering van de luxe noemde men in Parijs minachtend 'le triomphe du toe' (de overwinning 
van de namaak), maar om het hoofd boven water te houden moesten de producenten zich wel aanpassen 
aan de nieuwe situatie. Goedkopere productie door schaalvergroting was in het centrum van Parijs 
onmogelijk, omdat de grond te duur was om er grotere ateliers of fabrieken neer te zetten. De industriële 
productie verhuisde daarom meer en meer naar de banlieues en de provincie. Zelfs de fabricage van 
schoenen, ooit een van de Parijse specialiteiten, vond meer en meer plaats in grote fabrieken in de 
provincie. 

In de kleding- en meubelindustrie vonden de producenten hun eigen oplossing voor het 
ruimteprobleem. Ze gingen over op een kostenverlagend productiesysteem, dat dezelfde kenmerken had 
als het sweating system in Londen, alleen in Parijs werd het fabrique collective en ook wel système de la 
sueur genoemd.14 Ook hier ging het om een systeem van uitbesteding, gekoppeld aan een vergaand 
proces van arbeidsdeling. Het productieproces werd opgedeeld in een groot aantal deelprocessen, die 
door veelal ongeschoolde arbeiders uitgevoerd konden worden. Zij kregen lage (stuklonen) en maakten 
daarom lange werkdagen. Het werk werd uitgevoerd in kleine ateliers of ruimten die daar voor door 
moesten gaan. Omdat goedkope arbeidskrachten en goedkope bedrijfsruimten vooral in de banlieus 
voorhanden waren, verplaatste een deel van deze industrieën zich naar de buitenwijken, maar ook in het 
centrum bleven kleine ateliers bestaan waar volgens het systeem van uitbesteding werd gewerkt. 

Na 1895 trok de Parijse economie aan, en naast de nieuwe industrieën, waren het ook de hierboven 
genoemde getransformeerde oude industrieën die goed liepen en een grote vraag naar goedkope 
arbeidskrachten genereerden. In deze getransformeerde industrieën vonden de meeste joodse 
immigranten werk. Deels hadden ze in Oost-Europa werkervaring opgedaan in een van deze vakken, 
deels pasten zij zich aan de vraag op de arbeidsmarkt aan. 

Wolf Speiser gaf in zijn almanak een overzicht van de beroepen van de joodse immigranten. Helaas 
maakte hij daarbij geen onderscheid naar sexe, dus uit deze gegevens is niet te herleiden hoeveel vrouwen 
in de verschillende beroepen werkzaam waren. Wel valt uit het bestaan van een groot aantal joodse 
onderlinge hulporganisaties voor vrouwen (zie hieronder) af te leiden dat een relatief groot deel van de 
joodse vrouwen eigen inkomsten had. Op de crèches in de Marais zaten bovendien veel kinderen van 
joodse immigranten.15 Ofschoon ze in de statistieken niet terug te vinden zijn, vormden vrouwen 
hoogstwaarschijnlijk een niet onaanzienlijk deel van het totaal aantal werkende joodse immigranten. 
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Beroepenspreiding van de joodse immigranten in Parijs in 1910 

B e r o e P Aantal Percentage 

Hoedenmakers 60 0 3 

Pettenmakers 1900 9 2 

Kleermakers 6900 33.5 

Schoenmakers 1150 5.6 

Bontwerkers 1400 6.8 

Subtotaal kledingindustrie 11410 55.3 

Leerbewerkers 600 2.9 

Houtbewerkers 2900 14.1 

Huisschilders 90 0.4 

Metaalbewerkers 1500 7.3 

Edelmetaalbewerkers/ 1400 6.8 

precisiewerk 

Drukkers 45 0.2 

Bakkers 82 0.4 

Handelaren 1850 9.0 
Overige beroepen 742 3.6 

Totaal 20619 

Gebaseerd op Speiser, geciteerd in Green, The Pletzl of Paris, 213 . 

Ne t als elders specialiseerde een deel van de joodse immigranten zich in een aantal takken van de 

kledingindustrie. Vrijwel overal waar joodse immigranten in de kledingindustrie werkten, behoorde de 

damesconfectie tot een van hun specialiteiten, zo ook in Parijs. Daarnaast behoorden bontwerken en 

de fabricage van regendichte kleding daartoe. Door het klimaat in het vaderland waren de Russen hierin 

echte specialisten en ook de Russische voorliefde voor het dragen van petten kwam de joodse 

immigranten goed van pas. In Parijs monopoliseerden zij al snel na aankomst de pettenindustrie. De 

toegenomen mobiliteit -vooral via vervoermiddelen als fiets en (open) auto- deed de vraag naar petten 

toenemen. Het eerste decennium van de twintigste eeuw was in Parijs 'l'âge d'or de la bicyclette'. In 

1910 reden 270.000 fietsen rond in de stad en bladen als La Bicyclette, later Paris-Vélo werden gretig 

gelezen. Wie fietste of auto reed, droeg een pet en Parijs kreeg van de weeromstuit een bloeiende 

pettenindustrie. To t dan toe had Frankrijk altijd petten geïmporteerd, nu werd het een exportland.17 
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De confectie-industrie mocht dan een periode van groei doormaken, de seizoengebonden 
werkloosheid bleef. Er waren periodes waarin veel werk was en er zeer lange werkdagen gemaakt werden, 
maar er waren ook periodes waarin haast geen werk was. Deze periode werd vaak aangeduid met de term 
morte-saison. In deze periode zaten vele joodse immigranten zonder inkomsten en moest er bij 
familieleden en vrienden aangeklopt worden voor steun. Als ook zij niet konden helpen was men 
aangewezen op armenzorg. 

Armoede en armenzorg 

Volgens een politierapport uit 1907 verdienden de joodse immigranten in de kledingindustrie weliswaar 
'un salaire très modeste' maar waren ze redelijk in staat zichzelf te onderhouden.18 Voor zover deze 
generaliserende observatie juist is, gold deze alleen voor de mannelijke arbeiders, vrouwen verdienden 
volgens een tijdgenoot te weinig om zichzelf, laat staan een gezin van te onderhouden.19 Zelfs 
gespecialiseerde pettenmakers, die volgens Speiser meer verdienden dan 'gewone' kleermakers, konden 
wellicht zichzelf goed onderhouden, maar wanneer zij een groot gezin hadden was het ook voor hen 
moeilijk om het hoofd boven water te houden.20 Vooral de seizoengebondenheid van de kledingindustrie 
zorgde ervoor dat joodse immigranten nog al eens zonder inkomen zaten. Hulp van familie, vrienden, 
kennissen of een onderlinge hulporganisatie kon dan uitkomst bieden. 

De almanak van Wolf Speiser die de joodse immigrant de weg wees in Parijs maakt melding van 
meer dan dertig verschillende joodse onderlinge hulporganisaties waaronder veertien speciaal voor 
vrouwen.22 Een deel van deze organisaties functioneerde alleen als begrafenisfonds, de meesten 
verleenden ook medische hulp en uitkeringen aan langdurig zieken, invaliden en weduwen. Soms 
werden financiële ondersteuningen in de vorm van leningen verstrekt. Een deel van de organisaties had 
een religieuze basis, vaak richtten zij gebedshuizen en Talmoed Thora scholen op. Andere onderlinge 
hulporganisaties hadden als basis de gemeenschappelijke geboorteplaats (landsmanschaftn) of het beroep 
van de leden. Vrijwel alle organisaties hadden met elkaar gemeen dat ze naast de bovengenoemde 
functies ook een rol speelden als gezelligheidsverenigingen, die een belangrijke plaats innamen in het 
dagelijks leven van de joodse immigrant. 

Voor wie niet (langer) bij familie, vrienden, buren of onderlinge hulporganisaties terecht kon voor 
financiële ondersteuning, was er alleen nog de steun van het Frans-joodse Comité de Bienfaisance, want 
voor structurele steun van gemeente-wege kwamen vreemdelingen sinds 1886 niet meer in 
aanmerking.23 Het Comité gaf doorlopende hulp aan ernstig zieken, bejaarden, weduwen, wezen en 
tijdelijke hulp aan mensen die door omstandigheden kortere tijd geldgebrek hadden. Joodse 
immigranten kwamen meestal in aanmerking voor deze snelle, niet-structurele hulp. Zij kregen geld, 
soms als bijdrage aan de huur, soms in de vorm van leningen. Daarnaast bood het Comité ook steun in 
natura: voedsel- en brandstofbonnen en kleding en warme maaltijden voor schoolgaande kinderen. Bij 
ziekte werden medicijnen verstrekt, bij de geboorte van een kind werd een baby-uitzet ter beschikking 
gesteld en als het Pesach was werd ongedesemd brood uitgereikt. Wanneer joodse immigranten ziek 
werden konden ze opgenomen worden in het Frans-joodse Rothschild hospitaal en het Frans-joodse 
weeshuis nam ook joodse immigranten-kinderen op. 

Uit de bronnen is niet af te leiden hoe groot het aantal ondersteunde joodse immigranten precies 
was. In 1898 werd aan 4330 mensen ondersteuning gegeven bij het betalen van de huur en in 3330 
gevallen werd steun bij ziekte gegeven. Volgens sommigen werd slechts 10% van deze steun aan 
autochtone joden gegeven, de rest kwam allemaal bij de immigranten terecht. Wanneer deze 
veronderstelling juist is en we er vanuit gaan dat in 1898 circa 8300 joodse immigranten in Parijs 
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woonden, dan werd bijna 47% van de immigranten ondersteund bij het betalen van de huur en kreeg 
maar liefst 36% van de joodse immigranten medische hulp. 

Het Comité de Bienfaisance'was voor zijn inkomsten afhankelijk van donaties en klaagde dikwijls over 
financiële tekorten. Het Comité was in 1809 als onderdeel van het Consistoire Central opgericht. Dit 
hoogste lichaam van de joodse kerkelijke instellingen werd gevormd door de opperrabbijn van Frankrijk, 
en een aantal leken-leden die elk de verschillende departementale consistories vertegenwoordigden. Het 
Consistoire Central fungeerde als intermediair tussen de Ministre des Cultes en de verschillende 
departementale consistories. Tot 1905, het jaar van de wet op de scheiding van kerk en staat, steunde 
de Franse staat het Consistoire Central financieel. Daarna werd het Comité de Bienfaisance althans 
financieel een onafhankelijke organisatie die haar inkomsten rechtstreeks moest verkrijgen uit 
contributies en giften, die vaak tekort schoten. Het aantal contribuanten was gering: naar schatting 
droegen slechts 900 van de 50.000 joden in Parijs bij aan het Comité de Bienfaisance,,25 Toch probeerde 
het Comité zo goed mogelijk voor de joodse immigranten te zorgen. Steun werd niet verleend om 'de 
schaapjes bij de kudde' te houden, maar om maatschappelijke problemen te vermijden. Nergens wordt 
in de stukken van de Comité de Bienfaisance gerept over de angst voor geloofsafval dat op zou kunnen 
treden als de joodse immigranten van niet-joodse organisaties steun zouden krijgen. Wel werd 
voortdurend de angst uitgesproken dat immigranten zonder baan en zonder inkomsten een sociaal 
probleem gingen vormen. Daarom moesten ze geholpen worden.26 

Onderwijs 

In de jaren tachtig en negentig van de negentiende eeuw onderging het Franse onderwijssysteem 
verschillende hervormingen die in het teken stonden van de republikeinse, anti-clericale opvattingen 
over de scheiding van kerk en staat. De onderwijswetten die in de jaren 1881-1882 werden aangenomen 
maakten het lager onderwijs kosteloos, verplicht voor alle kinderen in de leeftijd van zeven tot dertien 
jaar en vooral strikt neutraal. 

Een klein deel van de joodse immigranten-kinderen ging naar strikt joodse scholen die door het 
Consistoire Central werden onderhouden. De drie joodse lagere scholen die Parijs rijk was - de Lucien 
de Hirsch school, de Gustav de Rothschild school en de Zadoc Kahn school - bleven ondanks de 
schoolwetten bestaan. In het schooljaar 1897/1898 hadden deze drie scholen samen 715 leerlingen, 
waarvan slechts 183 Franse of genaturaliseerde ouders hadden.27 Deze scholen stonden niet in de buurt 
van de immigrantenwijken, een deel van de ouders had er dus een heel eind lopen voor over om hun 
kinderen op een joodse school te doen. Het joodse deel van het - kosteloze - onderwijs dat op de drie 
joodse scholen gegeven werd, bestond uit godsdienstles, Hebreeuwse les, joodse geschiedenis en 
gebeden. De rest van het lesprogramma was gevuld met de lesstof die ook op openbare scholen gegeven 
werd, waarbij grote nadruk lag op taalverwerving. Wanneer de leerlingen de taalbarrière eenmaal 
overwonnen hadden, behaalden ze vaak zeer goede resultaten als ze aan openbare (toelatings)examens 
deelnamen.29 Door de leden van de Frans-joodse gemeenschap - die het onderwijs op de joodse scholen 
verzorgden - werd dit laatste aspect van het onderwijs benadrukt: ook de wereldlijke vakken werden goed 
onderwezen en door goed taalonderwijs te geven werden de joodse immigranten-kinderen tot echte 
Franse burgers omgesmeed. Vooral toen in de loop van de twintigste eeuw het joodse onderwijs verder 
onder druk kwam te staan en het aantal joodse immigranten toenam, werd dit aspect van het onderwijs 
op de joodse scholen naar voren geschoven. 

De meeste joodse immigranten-kinderen gingen niet naar een van de drie specifiek joodse scholen, 
maar naar openbare scholen in de eigen buurt. De openbare scholen in een buurt met overwegend 
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joodse bewoners pasten zich aan de joodse leerlingen aan. Tot 1881/1882 was het godsdienstonderwijs 
op deze scholen joods godsdienstonderwijs, gegeven door joodse leraren. Het lesrooster op deze scholen 
was, om verzuim te voorkomen, aangepast aan de joodse kalender. Op zaterdag en op de joodse 
feestdagen werd geen les gegeven.30 Het onderwijs op de 'joodse' openbare scholen stond voor een groot 
deel in het teken van de assimilatie. In de Marais waren vijf van dit soort 'joodse' openbare scholen met 
in 1899 samen 1500 leerlingen, waarvan slechts 2% niet joods was.31 De onderwijswetten van 1881-
1882 maakten een einde aan het godsdienstonderwijs op deze 'joodse' openbare scholen, wel mocht de 
joodse kalender gehanteerd blijven worden. 

Voor de joodse kinderen die naar openbare scholen gingen werd door het Frans-joodse Comité des 
Ecoles na schooltijd joodse les gegeven. Deze lessen werden in het IVe arrondissement gegeven en in 
1896 namen ongeveer 900 (immigranten)kinderen deel aan dit buitenschoolse onderwijs.32 Ook hieruit 
blijkt dat de ouders van deze kinderen er waarde aan hechtten dat de kinderen joods onderwijs kregen, 
maar de praktische overweging moet hierbij niet uit het oog verloren worden: voor ouders die allebei 
werkten was dit buitenschoolse onderwijs een mooie vorm van kinderopvang. 

Naast deze 'officiële' na-schoolse godsdienstlessen die door de Frans-joodse gemeenschap werden 
georganiseerd, werd ook door de joodse immigranten-gemeenschap zelf buitenschools 
godsdienstonderwijs gegeven in de zogenaamde cheiders. Alleen jongens werden toegelaten op het 
cheider, waar het onderwijs meestal van niet al te hoge kwaliteit was en zelden door opgeleide leraren 
gegeven werd. Godsdienstonderwijs van hogere kwaliteit werd onderwezen op de Talmoed Thora 
scholen die ook door de joodse immigranten-gemeenschap werden opgericht. 

Om ook de joodse volwassenen te helpen hun weg te vinden in de Franse maatschappij richtte dr.A. 
Marmorek in 1902 de Université Populaire Juive op (UPJ). De joodse volksuniversiteit had als officieel 
doel de joodse immigranten te helpen acclimatiseren en ze bekend te maken met de Franse taal en de 
Franse geest. Wolf Speiser, de man van de almanak, drukte het zo uit: 'tsu makhen heymish di fremden 
in Pariz'.33 Volgens de tekst van een brochure van de UPJ, die in enigszins hoogdravend Frans gesteld 
is, wilde de organisatie de joodse immigranten 'ouvrir à toutes les idées nobles et élevées et en faire des 
citoyens utiles'.3 

De UPJ wilde echter meer. De studenten moesten ook inzicht krijgen in de ontwikkelingen binnen 
het jodendom en ze moesten in de gelegenheid worden gesteld Hebreeuws te leren. Dit onderwijs moest 
het onderlinge joodse solidariteitsgevoel bevorderen en het moest joden moreel wapenen tegen aanvallen 
van buitenaf.35 De UPJ had een zionistisch karakter, zonder een echte zionistische beweging te zijn. 
Oprichter Marmorek, die in 1865 in Galicië geboren was, in Wenen medicijnen had gestudeerd en in 
Parijs bij het Institut Pasteur als bacterioloog werkte, was een overtuigde zionist die er niet voor 
terugdeinsde termen als 'réveil national' en 'auto-émancipation' te hanteren in de brochure over de UPJ. 
Toch werd binnen het onderwijsprogramma de meeste tijd en aandacht besteed aan Franse les, en waren 
er verschillende voordrachten over de juridische positie van joodse immigranten in Frankrijk, waarbij 
vooral aandacht werd besteed aan de naturalisatieprocedure. De belangrijkste doelgroep van de UPJ 
waren joodse arbeiders, en zij vormden ook het grootste deel van de cursisten, maar de cursussen over 
de verschillende aspecten van het jodendom werden ook door een academisch publiek gevolgd. 
Mannen en vrouwen volgden de cursussen van de UJP.37 
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Religie 

De joodse gemeente in Parijs was geen Reform gemeente, maar het interieur van de synagogen, het 
uiterlijk van de rabbijnen en gang van zaken tijdens de diensten was wel sterk aangepast aan de Franse 
(katholieke) omgeving. De joden uit Oost-Europa voelden zich in de Parijse synagoges niet thuis en 
richtten, net als elders, ook in Parijs hun eigen gebedshuizen {chewres) op. Meer dan tien joodse mannen 
en een ruimte ergens in een woonhuis of een atelier was hier niet voor nodig en in 1914 bestonden 
ongeveer dertig van dit soort gebedshuizen in Parijs.38 Officieel moesten deze gebedshuizen goedgekeurd 
worden door het Parijse Consistoire, en in sommige gevallen gebeurde dit ook, maar in de meeste 
gevallen niet. Ondanks het ongeregelde karakter van de chewres droeg opperrabbijn Zadoc-Kahn deze 
organisaties een warm hart toe, liet ze begaan en gaf ze steun als ze daarom vroegen. 

In 1905 kwam aan deze situatie een eind. In dit jaar, dat een ware ceasuur in de geschiedenis van 
Frans joodse gemeenschap vormt, vond de scheiding tussen kerk en staat plaats. De staat subsidieerde 
de Frans-joodse gemeente niet langer en door de onttakeling van het bestuurssyteem van de joodse 
gemeente verloren veel van de bestuurders hun machtspositie. De opvolgers van opperrabbijn Zadoc 
Kahn, die in hetzelfde jaar stierf, zouden nooit meer een vergelijkbare uitstraling, status en machtspositie 
krijgen en dit was nog niet het grootste probleem. Het Consistoire dreigde zonder de financiële hulp van 
de staat in grote moeilijkheden te raken en ging daarom naarstig op zoek naar nieuwe leden: het begon 
zich tot de joodse immigranten te wenden. 

Het Consistoire bood de immigranten in Montmartre een synagoge aan in een passend gebouw. De 
chewres uit deze buurt, die graag hun provisorische behuizing verlieten, voegden zich samen en 
betrokken het nieuwe pand. De diensten in deze synagoge mochten niet gehouden worden door een 
Oosteuropese rabbijn, maar als concessie mocht wel een Oosteuropese voorzanger aangesteld worden. 
Deze voldeed bij nader inzien niet aan de eisen van het Consistoire en hij werd - onder luid protest van 
de joodse immigranten - ontslagen. Niet alle chewres waren van zins zich zo over te geven aan het 
Consistoire. Verschillende chewres voegden zich daarom samen en vormden verschillende grotere 
geloofsgenootschappen, die allemaal op zoek gingen naar een grotere gebedsruimte. De leden van het 
grootste genootschap, de Agoudath Hakehiloth (Het verbond van genootschappen) dat in 1911 was 
opgericht, stelden voor een eigen synagoge te bouwen in de Marais. Het Consistoire, dat vreesde dat deze 
nieuwe synagoge een concurrent zou gaan worden voor hun eigen synagoge in de rue des Tournelles, 
bood de Agoudath Hakebiloth-groep plaats aan in deze synagoge. De Agoudath groep wist dat het 
Consistoire het nooit goed zou vinden als hun Oosteuropese rabbijn in de Tournelles synagoge de 
diensten zou verzorgen, en weigerde daarom het aanbod. 

De Agoudath Hakehiloth gaf daarop zelf in 1913 de Franse Art Nouveau architect Hector Guimard 
de opdracht een synagoge te bouwen in de rue Pavée in de Marais. Het geld voor deze onderneming 
werd voor het grootste deel opgebracht door J. Landau, de president van de Agoudath. Hij stopte meer 
dan 70.000 franc in dit project en zijn privé-donatie werd aangevuld door B. Rapoport, een rijke 
diamanthandelaar.39 Het Consistoire was woedend over dit 'extreem ondankbare gedrag' ^0 van de 
Agoudath Hakehiloth groep, en toen de prachtige synagoge, die plaats bood aan meer dan 1000 mensen, 
in juni 1914 geopend werd kwam niemand van het Consistoire kijken.4' 

Met de bouw van een eigen synagoge had de Agoudath groep het Consistoire de rug toegekeerd. De 
groep keerde echter niet de Franse maatschappij, of zo men wil de 'Franse esprit' de rug toe. Als architect 
koos men immers de zeer gevierde, moderne Franse architect Guimard, die onder andere de metro
ingangen had ontworpen die zo gezichtsbepalend waren voor het Parijse straatbeeld. Wellicht was voor 
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de 'trendy' Guimard gekozen om vooral de jeugd aan zich te binden, wellicht ook was de keuze 
ingegeven door de wens te laten zien dat de immigranten weliswaar een trotse, onafhankelijke 
gemeenschap vormden, maar dat ze bereid waren zich aan te passen aan de Parijse omgeving. 

Hoe en waar de joodse immigranten bijeenkwamen voor de eredienst is duidelijk, hoeveel er 
bijeenkwamen en hoe vaak ze bijeenkwamen is niet bekend. Evenmin kan uit bronnen worden afgeleid 
of joodse immigranten zich in groten getale aan de sabbatrust hielden. Uit een aantal zaken kan echter 
wel enigszins afgeleid worden welke rol religie speelde in het dagelijks leven van de joodse immigrant. 
Voor een groot deel werd dit, zeker in het hoogseizoen, bepaald door het werkritme. Wie zestien uur 
per dag werkt, houdt weinig tijd over voor iets anders dan eten en slapen. Maar er waren minder drukke 
tijden en een aantal zaken scheen altijd door te gaan. Dat religie belangrijk was voor een groot deel van 
de joodse immigranten blijkt uit het feit dat men er veel voor over had om de kinderen een religieuze 
scholing te geven. Dat vastgehouden werd aan bepaalde tradities blijkt ook uit het feit dat een relatief 
groot deel van de Bar Mitzwa's die in Parijs plaatsvonden, in immigrantenfamilies plaatsvonden. 2 Uit 
beschrijvingen van het buurtleven blijkt verder dat de zaterdag in de Marais een bijzondere dag was. 
Iedereen was op zijn best gekleed en er werd gewandeld. 3 

Cultuur 

Naast het religieuze leven was ook het gezins- en familieleven erg belangrijk in de immigranten
gemeenschap. Het aantal alleenstaanden en gebroken gezinnen in de immigranten-gemeenschap was 
groot. Vaak nam een familielid de rol van het ontbrekende gezinslid zo goed mogelijk over, zodat toch 
een hecht netwerk van relaties bestond dat in slechte tijden als vangnet kon dienen. Het buurtleven 
speelde een grote rol bij het 'zich thuis voelen' van de immigranten. Dat blijkt onder meer uit de manier 
waarop Speiser de Marais aanprijst als de plaats om 'Oyf tsu zukhen zayner gedanken-fraynd'. Voor 
de mannen was het café een echt trefpunt: er werd gedronken, gekaart, gedominood en er werden 
handeltjes gedreven.45 Vrouwen hielden het, volgens de contemporaine beschrijvingen, vooral bij kletsen 
op straat.46 Ook de bijeenkomsten van de landsmanshafin en andere onderlinge hulporganisaties 
bepaalden voor een deel het sociale leven van de immigranten. 

Een van de collectieve eigenschappen van de gemeenschap was haar taal: het Jiddisch. Toen zich een 
immigranten-pers ontwikkelde in Parijs, was het Jiddisch dan ook de taal waarin de verschillende 
stromingen zich uitten en ook het Jiddische theater kwam in Parijs tot bloei. 

Pers 

Parijs had voor de Eerste Wereldoorlog een relatief kleine joodse immigranten-gemeenschap en daarmee 
ook een klein en bovendien niet al te vermogend lezerspubliek. Als gevolg daarvan was de Jiddische pers 
instabiel: bladen kwamen en gingen en hadden niet alleen concurrentie van elkaar te duchten, maar ook 
van de bladen uit het buitenland. Volgens een journalist, die in 1905 het aanbod van Jiddische kranten 
in Parijs beschreef, werden in de Franse hoofdstad meer Jiddische bladen uit Londen dan uit Parijs zelf 
verkocht. De bladen uit Londen waren goedkoper en bovendien beter van kwaliteit, aldus de 
journalist.47 Toen een andere journalist tien jaar later een verslag schreef van zijn bezoeken aan de Pletzl, 
somde hij op wat er zoal aan kranten te koop was: hij zag bladen uit Warschau en Lodz en natuurlijk 
de Londense Der Arbeyter Fraynd'm de kiosken liggen, maar ook het Jiddische syndicalistische blad Der 
Idisher Arbeyter, dat van 1911 tot 1914 in Parijs verscheen. 8 
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Hoe instabiel ook, de Jiddische bladenmarkt bood voor elk wat wils. Een van de eerste bladen was 
Di Varheyt. Vokhenblatt fir ale yidishe angelegenheyt, dat van 1902 tot 1905 verscheen. Ondanks de 
algemene titel was dit blad volgens sommigen auteurs een zionistisch blad.49 Het werd in de periode 
1912-1914 opgevolgd door Der Yid in Pariz dat de neutrale ondertitel Monatlikher organ droeg, maar 
uitgegeven werd door een zionistische organisatie. Van 1907 tot 1911 verscheen het anarchistische 
Agitator waarvan geen exemplaren overgebleven zijn.50 Naast zionistische en linkse bladen waren er 
uiteraard ook 'algemene' bladen, zoals Di Moderne Tsayt. Parizer vokhentliche organ far yidishe un 
algemeyne interesn, dat in de periode 1908-1909 verscheen. Een heel bijzonder blad was Nayer Zshurnal. 
Vokhenshrift far literatur, kunst, kritik un kultur dat in de jaren 1913-1914 werd uitgegeven door twee 
beroemde Jiddische literatoren: Sholem Ash en Abraham Reisen die beiden enige tijd in Parijs verbleven. 

Afgezien van de syndicalistische Der Idisher Arbeyter, dat een oplage van duizend exemplaren had, 
werden van de meeste bladen niet meer dan enkele honderden exemplaren gedrukt.5' Als een deel van 
deze exemplaren terecht kwam in een van de bibliotheken in de Marais, of door buren of vrienden werd 
doorgegeven, dan zullen de bladen meer dan een paar honderd mensen bereikt hebben, maar een groot 
lezerspubliek was dit natuurlijk niet. Wel speelde deze pers een bindende rol en was zij, hoe klein ook, 
een teken van de gevestigdheid van de joodse immigranten-gemeenschap en een van de belangrijkste 
uitingen van de Jiddische cultuur. Naast de pers speelde het theater een belangrijke rol bij de 
verspreiding van de Jiddische cultuur in Parijs. 

Theater 

Abraham Goldfaden, de man die de 'vader van het Jiddische theater' wordt genoemd, drukte zijn 
stempel op de ontwikkeling van het Jiddische theater in Londen en New York en liet ook in Parijs zijn 
invloed gelden. Goldfaden woonde tweemaal gedurende langere tijd in Parijs, de eerste keer van eind 
1889 tot eind 1890, de tweede keer van 1900 tot 1903. Hij had er zijn eigen theatergroep, de Club 
Dramatique Israélite Russe, die de door hem geschreven stukken speelde in verschillende theaters in 
Parijs. (Het Jiddische theater beschikte niet over een eigen schouwburg). Goldfaden had beide malen 
moeite financieel het hoofd boven water te houden. Wat voor het lezerspubliek van de Jiddische pers 
gold, ging ook op voor het Jiddische theaterpubliek: de joodse immigranten-gemeenschap was naar 
verhouding klein en zeker niet welvarend. De meeste immigranten konden het zich niet veroorloven 
vaak naar het theater te gaan.52 Naast de stukken van Goldfaden, die zich in het begin van de twintigste 
eeuw steeds meer aangetrokken voelde tot het zionisme en dat ook tot uiting bracht in zijn werk, werd 
door 'arbeiders-theatergroepen' ook werk van anderen gespeeld. Een aantal van deze 'arbeiders
theatergroepen' stond onder leiding van Bundisten, en zij zetten de toneelwerken van de socialistische 
schrijver Jacob Gordin op het repertoire.53 Toen de andere linkse politieke bewegingen, zoals de joods-
anarchistische beweging en de Poale Zion beweging het grote voordeel van eigen theater gingen inzien -
het kon ingezet worden als propagandamiddel én het bracht om geld in het laadje - werden ook in deze 
kringen theatergroepen opgericht. 

Er bestond zo een bonte verzameling joodse theatergroepen in Parijs, waarvan sommigen geheel 
samengesteld waren uit amateurs, terwijl anderen professionele acteurs in de gelederen hadden. Vrijwel 
elke geestesstroming was wel enige tijd door een theatergroep vertegenwoordigd. Naast deze min of meer 
vaste gezelschappen, die hun basis in Parijs hadden, waren er ook verschillende rondreizende 
theatergroepen die Parijs aandeden. 
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Tot slot 

De joodse immigranten-gemeenschap in Parijs was een kleine, en besloten gemeenschap die, zij het 
verspreid over de stad, op sociaal en economisch terrein een groep apart vormde. De leden van deze 
gemeenschap moesten hard werken om het hoofd boven water te houden en de levensomstandigheden 
waren niet altijd even goed. Het gezegde 'leven als God in Frankrijk', dat ook in het Jiddisch vaak 
gebruikt werd ('Lebn vi got in Frankraykh') was hierop niet altijd van toepassing.5 

De immigranten-gemeenschap was een op zich zelf staande gemeenschap met een duidelijk eigen, 
grotendeels op Oosteuropese tradities gebaseerde cultuur. De afstand tussen de immigranten en de Frans 
joodse gemeenschap was groot, maar op verschillende manieren - via de armenzorg, en gedeeltelijk via 
het onderwijs en de synagoge - kwamen ze wel met elkaar in contact. De Franse joden stuurden in deze 
contacten aan op aanpassing en assimilatie. De joodse immigranten kregen echter niet alleen te maken 
met hun Franse geloofsgenoten. Ze werden ook geconfronteerd met andere onderdelen van de 
maatschappij. Tegen deze achtergrond ontwikkelde zich de joodse arbeidersbeweging in Parijs. 
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3. Reacties op de komst en de aanwezigheid van de joodse immigranten 

'L'année de mon arrivé à Paris (1892) {...)La Libre Parole d'Edouard Drumont venait de paraître. La 
France Juive comptait déjà cent quarante et une éditions...' ' 

Bij veel joodse immigranten leefde het beeld van Franse Republiek als hèt land van de idealen van 
vrijheid en gelijkheid.2 Bij aankomst aan de Franse grens scheen dit beeld te kloppen. Vreemdelingen 
die zich meldden werden zonder restrictie toegelaten. Terwijl in Engeland de komst van de joodse 
immigranten tot sociale onrust en het aannemen van een vreemdelingenwet leidde, vielen joodse 
immigranten in Frankrijk nauwelijks op. Het aantal joodse immigranten dat zich in Parijs vestigde was 
in de periode tot 1914 relatief klein en bovendien vormden de joodse Oosteuropeanen maar een klein 
onderdeel van de grote groep immigranten die zich in Frankrijk vestigden. Frankrijk was een 
immigratieland, dat kampte met een demografisch tekort en daarom een bewust open grenzen beleid 
voerde.3 

Immigranten in Frankrijk naar land van herkomst 

Land 1881 % 1901 % 1911 % 

België 432.265 (43.2%) 323.390 (31.2%) 287.126 (24.8%) 

Italië 240.733 (24.0%) 330.465 (31.8%) 419.234 (36.2%) 

Duitsland 81.986 (8.2%) 89.772 (8.7%) 102.271 (8.8%) 

Oost-Hong. 12.090 (1.2%) 11.730 (1.1%) 17.851 (1.5%) 

Spanje 73.781 (7.4%) 80.485 (7.8%) 105.760 (9.1%) 

Zwitserland 66.281 (6.6%) 72.042 (6.9%) 73.422 (6.3%) 

Engeland 37.006 (3.7%) 36.948 (3.6%) 40.378 (3.5%) 

Nederl/Luxemb. 21.232 (2.1%) 27.814 (2.7%) 25.611 (2.2%) 

Rusland 10.489 (1.1%) 16.061 (1.5%) 35.016 (3.0%) 

Elders 25.227 (2.5%) 49.071 (4.7%) 53.166 (4.6%) 

Totaal 1.001.090 1.037.778 1.159.835 

Bron: Nancy Green, '"Filling the Void": Immigration to France before World War I', in: Dirk Hoerder 
(ed.), Labor Migration in the Atlantic Economies, 143-161, aid. 150. 
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Immigranten in Parijs 

Ja a r Imm. als % van Oost-Eur. Imm als % van Parijse Oost-Eur Imm als % van alle 
Parijse bevolking bevolking imm. 

1881 7.5 

1883 8.0(1882) 

1886 0.378 

1896 GA 0.427 

1901 5.9 0.503 

1906 6.3 0.660 

1911 

3.9 

3.5 

4.2 

8.5 

10.5 

17.1 

Bron: Green, The Pletzl of Paris, 46. 

Frankrijk zou door dit alles een ideale gastmaatschappij zijn geweest voor de joodse immigranten, ware 
het niet dat hier aan het eind van de negentiende eeuw een zeer virulente vorm van vreemdelingenhaat 
en politiek antisemitisme opkwam, precies op het moment dat de eerste grote groepen Oosteuropees-
joodse immigranten hun entree maakten. Het hevigst kwam dit antisemitisme naar voren tijdens de 
Dreyfus-affaire, maar ook daarvoor bestonden al talloze extreem nationalistische en antisemitische 
groeperingen. 

De Franse Republiek aan het eind van de negentiende eeuw 

De Derde Republiek, die in 1870 was uitgeroepen, had een woelige start gehad. Toen de nederlaag 
tegen Pruisen en de bloedige onderdrukking van de Commune van Parijs achter de rug waren, braken 
jaren van strijd aan tussen Royalisten en Republikeinen. Pas in het begin van de jaren tachtig kon de 
Republiek daadwerkelijk vormgegeven worden. Er werd een aantal wetten aangenomen die de 
elementaire Republikeinse waarden veilig moesten stellen. Naast de al genoemde onderwijswetten waren 
dat onder meer de wet op de persvrijheid en wetten die openbare bijeenkomsten en vakbonden 
legaliseerden. Verder werden plannen gemaakt om de economie van Frankrijk, die door de oorlog met 
Pruisen grote schade had opgelopen, uit het slop te halen. Deze maatregelen konden echter niet 
verhinderen dat in 1882 een periode van commerciële en industriële depressie inzette waar grote delen 
van de Franse bevolking, vooral in de steden en het meest in Parijs, zwaar van te lijden hadden. 

De industriële ontwikkelingen en de sociaal-economische transformatie hadden bij velen tot 
desoriëntatie en frustratie geleid en de crisis van de jaren tachtig verhevigde dit gevoel. Er bestond 
daardoor in de tweede helft van de jaren tachtig een grote groep 'ontevtedenen'. Deze was samengesteld 
uit ambachtslieden met een kleine onderneming die door de schaalvergroting buiten de boot vielen, 
kleine winkeliers die door de grote warenhuizen verdrongen werden, maar uit ook arbeiders die de crisis 
vooral toeschreven aan concurrentie van producten en arbeiders uit het buitenland. Allemaal voelden 
zij zich op een of andere manier benadeeld. De ontevredenheid betrof niet alleen de ontwikkelingen op 
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sociaal-economisch terrein, ook op politiek terrein was volgens velen veel mis: het bestuur van de 
Republiek was corrupt en de president (Grévy 1879-1887) zou niet deugen. 

Van deze gevoelens van desoriëntatie en frustratie maakte generaal Boulanger gebruik om pleidooien 
te houden voor zijn plannen, waarvan anti-parlementarisme en nationalisme een belangrijk onderdeel 
vormden. Daarbij speelde ook de revanche gedachte een grote rol. Voor velen was generaal Boulanger 
de sterke man die het tegen Bismarck kon opnemen en de Duitse dreiging - die in de ogen van vele 
Fransen na de smadelijke nederlaag in 1871 was blijven bestaan - zou kunnen weerstaan/ Dit alles bij 
elkaar was voldoende om Boulanger een grote aanhang te geven, vooral in Parijs. 

Boulangers' beweging kreeg steun van onder andere Paul Déroulède en zijn nationalistische Ligue 
despatriottes, en ook van Maurice Barrés die later een grote rol zouden gaan spelen in de nationalistische 
beweging. Boulanger, die zichzelf een radicale republikein noemde, trok met zijn ideeën ook de aandacht 
van rechts. Achter de coulissen zocht en vond hij steun bij Royalisten, Bonapartisten en andere 
conservatieven die in hem een goede baanbreker zagen voor de anti-republikeinse zaak.5 In januari 1889 
behaalde Boulanger een spectaculaire verkiezingsoverwinning in Parijs. Zijn aanhangers drongen erop 
aan dat hij door een coup de macht zou grijpen, maar dit durfde de generaal niet aan en hij trok zich 
terug uit de politieke strijd. Op 1 april vluchtte hij naar België waar hij in 1891 zelfmoord pleegde op 
het graf van zijn maîtresse. 

Boulanger zelf zou de geschiedenis in gaan als een schertsfiguur, maar het boulangisme bleek als 
stroming niet onbetekenend. Voortgekomen uit de linkse, Jacobijnse revolutionaire traditie, gaf het 
boulangisme de aanstoot tot twee ontwikkelingen. Ten eerste waren de aanhangers van het boulangisme 
die afkomstig waren uit de arbeidersklasse definitief'losgeweekt' van de radicale beweging die voorheen 
op hun steun kon rekenen. Veel van deze arbeiders sloten zich na hun teleurstelling over Boulanger aan 
bij de socialistische beweging. Ten tweede ontwikkelde zich uit het samengaan van het boulangisme en 
het nationalisme een nieuwe rechtse stroming waarvan het politieke antisemitisme een belangrijk 
onderdeel was. 

De opkomst van het politiek antisemitisme 

De desoriëntatie en ontevredenheid van een groot aantal Fransen zorgden voor een aanzienlijke aanhang 
van de politieke bewegingen die het antisemitisme uitdroegen. Deze ontevredenheid gold niet alleen de 
ontwikkelingen op sociaal-economisch en politiek terrein, zoals hierboven geschetst, ook op geestelijk 
terrein bestond nood. Men verlangde niet alleen terug naar een pre-industriële, pre-kapitalistische 
maatschappij waarin de onderlinge verhoudingen stabiel en overzichtelijk waren, er bestond ook 
heimwee naar de tijd waarin de 'goddeloosheid' nog niet aan de macht was. De anti-clericale aard van 
de Republiek, die onder andere tot uiting kwam in de wetgeving, bracht veel Franse katholieken ertoe 
zich tegen het bestuur van de Republiek te keren en een uitlaatklep te zoeken voor hun frustraties. Het 
politiek antisemitisme, als ideologie zo mogelijk nog heterogener dan het boulangisme, bood voor al 
deze ontevredenen wel wat van hun gading. Het stereotype van de joodse woekeraar werd moeiteloos 
omgezet in het stereotype van de joodse kapitalist, die alle onaangename ontwikkelingen van de 
moderne maatschappij op zijn geweten had.7 De populaire pers en antisemitische literatuur zorgden voor 
de verspreiding van dit 'system of belief zoals een auteur het politiek antisemitisme treffend omschrijft. 

De antisemitische beweging profiteerde in de tweede helft van de jaren tachtig van het crisis-gevoel. 
Edouard Drumont, de journalist die zich zou ontpoppen tot de 'meester van de antisemitische 
propaganda', publiceerde in 1886 zijn La France juive. Doel van dit boek was de verborgen macht van 
de joden in de Franse maatschappij bloot te leggen en te elimineren. Het boek werd onmiddellijk een 
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bestseller. Na het debacle rond Boulanger in 1889 zakte het antisemitisme als politieke beweging 
enigszins in, maar al in 1892 kreeg deze stroming weer de wind in de zeilen. In dat jaar begon Drumont 
La Libre Parole uit te geven, een antisemitisch dagblad. Al vrij snel na de oprichting haalde het blad een 
oplage van 200.000 exemplaren.9 Op J. Tchernoff, een Russisch-joodse student, die in 1892 naar Parijs 
kwam om rechten te studeren, maakte dit alles geen goede eerste indruk. (Van hem is het citaat waar 
dit hoofdstuk mee begint). Zijn eerste kennismaking met Drumonts' werk heeft hij uitgebreid 
beschreven in zijn memoires.10 Twee jaar later ging de kwestie spelen die uit zou groeien tot de grootste 
antisemitische affaire in West-Europa tot dan toe. Voor het zover was kreeg Parijs eerst te maken met 
de komst van de eerste groepen joodse immigranten die hun toevlucht zochten in de lichtstad. 

Reacties op de komst van de joodse immigranten vóór 1894 

De eerste joodse immigranten die de aandacht van de pers trokken, kwamen in 1882 in Parijs aan. Het 
was maar een klein groepje, maar het republikeinse dagblad L 'Estafette sprak van een 'semitische invasie' 
en een journalist van het socialistische blad Le Citoyen sprak de vrees uit dat de komst van de joodse 
immigranten zou leiden tot loonsverlagingen en banenverlies onder Franse arbeiders. Het blad vond 
echter ook dat het hier ging om proletariërs die door de socialisten gesteund moesten worden. ' ' Dat het 
lang zou duren voordat de socialisten daadwerkelijk tot het geven van steun overgingen, zal hieronder 
uitgebreid aan de orde komen. 

Volgens sommige auteurs heeft de komst van de joodse immigranten uit Oost-Europa de bloei van 
het antisemitisme mede veroorzaakt.12 Ongetwijfeld vormden de 'exotisch ogende' joodse immigranten 
koren op de molen van de antisemieten, maar ook zonder hun aanwezigheid zou het antisemitisme 
hebben gefloreerd. Deze veronderstelling wordt gesteund door het feit dat de verschillende 
antisemitische propagandisten weinig aandacht besteedden aan de joodse immigranten. Het 
antisemitisme richtte zich vooral tegen de geassimileerde, geïntegreerde joden, waarvan een deel een 
vooraanstaande positie in de Franse maatschappij had verworven. Voor velen waren het deze 
geïntegreerde en niet meer als zodanig herkenbare joden die het grote gevaar vormden. Vooral tegen 
deze 'onzichtbare' joden wilden Drumont en de zijnen waarschuwen. Volgens de logica van het 
antisemitische 'system of belief bleven deze joden (ook al waren ze niet meer van andere Fransen te 
onderscheiden) vreemdelingen of ze nu generatieslang in Frankrijk woonden of niet.13 Slechts zelden 
werden de joodse immigranten daarbij als 'extra vreemd' naar voren geschoven. 

De campagnes van antisemieten en nationalisten, die nauw met elkaar verweven waren, richtten zich 
niet alleen tegen joden, maar ook tegen buitenlanders, in de praktijk meestal buitenlandse arbeiders. 
Volgens de nationalisten moesten de Franse arbeiders beschermd worden tegen de arbeiders uit het 
buitenland, die er voor zorgden dat Franse arbeiders werkloos werden. Ook in deze anti-buitenlander 
retoriek werd niet vaak speciaal de nadruk gelegd op joodse immigranten uit Oost-Europa. 

Uiteraard bepaalden niet alleen de antisemitische en nationalistische propagandisten hoe in Parijs 
gereageerd werd op de komst van de joodse immigranten en hoe welkom zij zich voelden. Van belang 
hierbij waren ook de reacties van Franse arbeiders die werkzaam waren in de beroepen waar ook joodse 
immigranten hun brood probeerden te verdienen. Ook de houding van buurtbewoners en van de leiders 
en leden van de Franse arbeidersbeweging, van de 'gewone' pers, van de leden van de Parijse 
gemeenteraad en van de leden van de Franse regering was van invloed. 
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Reacties in de jaren tachtig 

Volgens Le Citoyen zou de komst van de joodse immigranten tot banenverlies onder Franse arbeiders 
leiden. Sommige Franse arbeiders deelden die angst. Dit gevoel was echter niet algemeen, en de 
antwoorden die de arbeiders tijdens enquêtes gaven, wijzen in verschillende richtingen. 

In 1884 gaf de Franse regering Eugène Spuller (een lid van de Chambre des Députés) de opdracht 
een enquête te organiseren die onder andere de oorzaak van de 'crisis in Parijs' moest onderzoeken. 
Werkgevers en werknemers uit verschillende Parijse bedrijfstakken werden ondervraagd, zo ook de 
werkgevers en werknemers uit de kleding-, leer-, en meubelindustrie. De werkgevers in de confectie-
industrie meldden vreemd genoeg dat er helemaal geen sprake was van een crisis, omdat de superieure 
spullen die in Parijs werden geproduceerd een goede positie innamen op de wereldmarkt.' De arbeiders 
die verhoord werden (doorgaans waren dat vertegenwoordigers van vakbonden), constateerden wel 
degelijk een crisis. Volgens een aantal arbeiders was de oorzaak van de crisis dat producenten van 
confectie-kleding gebruik maakten van arbeiders uit het buitenland die voor minder loon werkten.' 

De arbeiders in de meubel- en schoenenindustrie maakten over het algemeen weinig opmerkingen 
over de concurrentie van arbeiders uit het buitenland en de opmerkingen die gemaakt werden gingen 
niet over joodse Oosteuropeanen. Er waren op het moment dat de enquête gehouden werd (in 1884) 
ook nog niet al te veel joodse immigranten in Parijs (ongeveer 7.000) en degenen die er waren vielen 
blijkbaar niet bijzonder op."5 Overigens wezen de vertegenwoordigers van de werknemers ter verklaring 
van de crisis op nog veel meer oorzaken. De meesten daarvan waren van juridisch-administratieve aard, 
zoals de protectionistische maatregelen die in het buitenland genomen werden. Maatregelen om het 
aantal immigranten te beperken werden door geen van de ondervraagden als mogelijke oplossing voor 
de crisis voorgesteld. 

De Franse regering zag in deze enquête-uitslag geen aanleiding om maatregelen te treffen die de 
(vermeende) concurrentie van arbeiders uit het buitenland zouden kunnen elimineren, wel kwam in 
1888 een decreet tot stand dat bepaalde dat elke immigrant zich bij het gemeentehuis van zijn 
woonplaats moest laten registreren. Tegen betaling ontving hij of zij dan een officieel document van 
inschrijving. Veel had deze regeling niet om het lijf omdat er nauwelijks sancties op het niet aanmelden 
bestonden. 

De arbeiders, het parlement en de pers besteedden in de jaren tachtig vooralsnog weinig aandacht 
aan de komst van de joodse immigranten. Zelfs de antisemitische propagandist Drumont besteedde in 
zijn meer dan duizend pagina's tellende La France Juive maar een paar regels aan de Oosteuropese joden 
in Parijs. In deel I van zijn in magnum opus schatte hij het aantal joden in Parijs, inclusief de joodse 
immigranten, op 120 tot 150.000 hetgeen neerkomt op ongeveer het viervoudige van het reële aantal. 
In deel II wees hij in een voetnoot op het feit dat de joodse immigranten in Parijs door de al aanwezige 
joden aan een baan werden geholpen, terwijl de Franse arbeiders van honger stierven.17 Meer schreef hij 
niet over hen. 

De vroege jaren negentig 

In de jaren negentig werden meer bezwaren tegen de aanwezigheid van joodse immigranten gehoord. 
De Franse arbeiders in de kleding- en de meubelindustrie gaven echter in 1890 nog steeds geen 
eenduidig antwoord op de vraag: 'zijn er in uw industrie veel buitenlanders werkzaam?'. De 
antwoorden op deze vraag varieerden van 'twee' (waarschijnlijk dacht de ondervraagde dat de vraag 
alleen op de situatie in zijn eigen bedrijf sloeg) tot 'veel te veel'. Van de 454 ondervraagde arbeiders uit 
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de kledingindustrie gaf ongeveer de helft van de ondervraagden op dat er inderdaad 'vreemdelingen' in 
het vak zaten. Ook de meubelmakers maakten nu melding van de aanwezigheid van arbeiders uit het 
buitenland. Over het vaak gehoorde bezwaar 'arbeiders uit het buitenland werken onder de prijs' 
bestond grote onenigheid. Een deel van de Franse arbeiders vond dat de buitenlanders inderdaad onder 
de prijs werkten, maar een - even omvangrijk - deel vond dat dat absoluut niet het geval was. Sommigen 
meenden zelfs dat deze buitenlanders meer verdienden dan de Fransen!" Met 'de buitenlanders' 
bedoelden de ondervraagden voornamelijk Belgen, Duitsers en Italianen, slechts een ondervraagde sprak 
van 'Poolse joden', terwijl een ander het had over 'twee Russen werkzaam bij een joods modehuis'.20 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat de Franse arbeiders in de Parijse confectie-industrie en 
meubelindustrie in 1890 net als in 1884 niet het gevoel hadden dat joodse immigranten zich en masse 
in Parijs vestigden en de Franse arbeiders hun baan ontnamen. 

In het parlement ging men zich in de jaren negentig wel zorgen maken over de aanwezigheid van 
buitenlandse arbeiders. Er werden diverse wetsvoorstellen ingediend, die gericht waren op de beperking 
van concurrentie van arbeiders uit het buitenland, maar geen van deze voorstellen werd aangenomen.21 

Omdat veel immigranten zich niet hielden aan de regel van 1888 om zich direct te melden, werd na vele 
lange debatten in 1893 besloten om de regel aan te scherpen. Wie wilde werken moest zich laten 
registreren. Werkgevers die ongeregistreerde immigranten in dienst hadden waren strafbaar, evenals 
werknemers die hun inschrijvingspapieren niet konden of wilden tonen. De wet handhaafde de laissez* 
faire houding ten aanzien van immigratie. Nog steeds mocht iedereen het land binnenkomen en de 
registratieplicht zal het aantal werknemers uit het buitenland niet hebben doen afnemen. Hieruit moet 
echter niet worden geconcludeerd dat de parlementsleden een 'positieve visie' hadden op immigranten. 

In de pers kwamen de Oosteuropese joden in het begin van de jaren negentig uitgebreid aan de orde. 
In augustus 1892 kwam een groep van honderddertig Oosteuropese joden, mannen, vrouwen en 
kinderen aan op het Gare de Lyon. Ze waren in Odessa het land uitgegooid, gingen van daar uit naar 
Constantinopel, werden door de joodse gemeenschap aldaar na verloop van tijd naar Marseille gestuurd 
en vanuit Marseille werden ze door de verschillende lokale joodse gemeenschappen doorgestuurd tot ze 
uiteindelijk uitgeput in Parijs aankwamen. Omdat hun komst niet van te voren was aangekondigd, was 
er niemand om ze op te vangen, en zo 'kampeerde' deze groep enige dagen in het station. Drumont 
greep dit incident aan om in zijn pas gestichte blad La Libre Parole zijn mening te geven over de joodse 
immigranten.22 Niet alleen de antisemitische pers stortte zich op dit voorval, ook populaire bladen zoals 
Le Paris en het monarchistische Le Figaro besteedden aandacht aan deze kwestie.23 

In deze berichten werd veel aandacht besteed aan de hygiënische toestand van de immigranten en 
er werd gesuggereerd dat de immigranten cholera verspreidden. Deze angsten werden gevoed door het 
feit dat de Verenigde Staten net op dat moment een immigratie-stop hadden ingesteld in verband met 
een cholera-epidemie. Nadat artsen van de Alliance Israélite Universelle de immigranten hadden 
onderzocht en gezond hadden verklaard, maar vooral nadat duidelijk was geworden dat noch in Odessa 
noch in Constantinopel cholera heerste, luwde deze angst enigszins. Vriendelijk waren de berichten 
evenwel niet. Het Frans-joodse blad Archives Israélites schreef dat de komst van deze immigranten 'a 
donné lieu à bien des commentaires dans la Presse, en général désobligeants [onvriendelijk] pour ces 
malheureux'. De immigranten werden door de Parijse politie tijdelijk opgevangen in hotels waarna het 
Comité de Bienfaisance ze met steun van de AIU verder opving. In juli 1893 vond een vergelijkbaar 
incident plaats: ook ditmaal kwam een groep van ongeveer 130 joodse immigranten uit Odessa via 
omzwervingen aan in Parijs, nu op het Gare du Nord. Het Comité de Bienfaisance verwachtte deze groep 
pas de volgende dag in het opvangtehuis in Montmartre en daarom moest de groep zelf de stad 
doorkruisen. Ook dit gaf weer aanleiding tot stukken in de kranten.25 
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De extreem-nationalisten hadden ook begin jaren negentig hun pijlen nog niet gericht op de 
Oosteuropees joodse immigranten. Sommige van hen ging de maatregel van 1893 niet ver genoeg. 
Barrés, die tijdens de debatten in mei 1893 al begreep dat de uitkomst van de discussies voor de 
nationalisten niet bevredigend zou zijn, begon ter gelegenheid van de verkiezingen die in augustus van 
dat jaar plaats zouden vinden, vast een campagne onder het motto 'bescherm de Franse arbeiders'.26 Om 
zijn woorden kracht bij te zetten vergeleek Barrés de Franse situatie met de toestand die onder andere 
in Amerika en Engeland heerste. Voor dit laatste land wees hij op de Russische joden die volgens hem 
in sommige onderdelen van de kledingindustrie alle Engelse arbeiders verdrongen hadden.27 Voor wat 
betreft de Franse situatie ging zijn aandacht vooral uit naar Belgen en Italianen. Over de Russische joden 
in de Parijse kledingindustrie werd met geen woord gerept. Ook Barrés, die tot de groep nationalisten 
gerekend kan worden die het antisemitisme een warm hart toedroegen, liet zich niet uit over de joodse 
immigranten in Parijs, terwijl hij de aanwezigheid van deze immigranten elders in de wereld als zeer 
ongewenst omschreef. In de nationalistische campagne die in de jaren negentig gevoerd werd, werd deze 
vorm van xenofobie blijkbaar niet effectief geacht. 

Tot slot 

Op het moment dat de eerste groepen joodse immigranten van enige omvang aankwamen in Parijs, 
heerste er een ambivalent klimaat in Frankrijk ten opzichte van immigranten. Enerzijds waren 
economen en een groot deel van de regeringsleiders het erover eens dat Frankrijk immigranten nodig 
had om de economie draaiende te houden, anderzijds gingen er steeds meer stemmen op in de 
maatschappij om die immigratie aan banden te leggen. 

In al dit gekrakeel vielen de joodse immigranten niet erg op, tenzij een duidelijk zichtbare groep 
enige dagen op een Parijs station kampeerde. Het waren er niet al te veel, en ze 'verdwenen' tussen alle 
andere immigranten in Parijs. Dit gaf de joodse immigranten voldoende vrijheid om in alle rust hun 
eigen organisaties op te zetten. 
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4. Politieke discussies in het café: het begin van de joodse arbeidersbeweging 

'Politieke discussies onder het genot van liters thee' 

De joodse immigranten-gemeenschap in Parijs was - zeker tot 1905 - een kleine gemeenschap. Het 
aantal Oosteuropese joden dat zich in de periode 1881-1905 in de Franse hoofdstad vestigde, bedroeg 
naar schatting zo'n 10.000 personen. De omvang van de joodse arbeidersbeweging, zowel van de 
vakbeweging als van de politieke tak, was in deze eerste fase dan ook beperkt. De politieke tak van de 
joodse arbeidersbeweging zou in Parijs echter zwak blijven, ook na 1905, toen het aantal immigranten 
sterk toenam. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn, dat de Russisch-joodse intelligentia in Parijs zich 
maar in zeer beperkte mate inliet met de joodse arbeiders ter plaatse, zij richtte haar blik vooral op de 
ontwikkelingen in Rusland. Het ontbrak de joodse politieke beweging zo aan goede leiders die in staat 
waren propaganda te voeren, lezingen te geven, bladen uit te geven en bijeenkomsten te organiseren. 

Niet alleen de Russische intelligentia negeerde de joodse politieke tak van de arbeidersbeweging, ook 
de Franse socialistische organisaties bemoeiden zich tot het hoogtepunt van de Dreyfus-affaire niet of 
nauwelijks met hun joodse zusterorganisaties. Voor een groot deel geïsoleerd van de ontwikkelingen in 
Parijs, stonden de joodse politieke organisaties in deze periode sterk onder invloed van de ontwikkeling 
van de joodse arbeidersbeweging in het buitenland. Tot 1911 was er in Parijs - afgezien van enkele 
nummers van het blad Agitator - geen arbeidersblad in het Jiddisch. Men las naast bladen uit de 
Verenigde Staten vooral de Londense Der Arbeyter Fraynd. In dit blad, dat niet alleen via de verkoop 
maar ook op andere manieren financieel ondersteund werd vanuit Parijs, werden regelmatig berichten 
opgenomen over de joodse beweging in de Franse hoofdstad. Deze Londense krant vormt een van de 
weinige seriële bronnen voor de geschiedenis van de joodse arbeidersbeweging in Parijs tot 1911. 

Café Tresor als trefpunt voor de joodse socialisten 

De joodse politieke beweging in Parijs mag beperkt van omvang zijn geweest, ze kwam wel vrij snel na 
de aankomst van de eerste groepen immigranten op gang. Al in 1883 verscheen de eerste joodse 
arbeidersvereniging op het toneel. De Yidishe Arbeyter Farayn (YAF) hield zijn bijeenkomsten in café 
Tresor (rue Vielle du Temple), dat in het hart van de Pletzl lag. De vereniging begon met twaalf leden, 
breidde zich later uit tot 40 leden en in 1892 had ze 80 leden.' Het publiek in Café Tresor was 
'gemengd' dat wil zeggen, er kwamen Russisch-joodse studenten, maar ook joodse arbeiders. Statutair 
mocht het aantal studenten niet groter zijn dan 25%' Toch was hun invloed aanvankelijk groot, want 
de eerste bijeenkomsten waren in het Russisch, de spreektaal van de Russisch-joodse studenten maar niet 
van de joodse arbeiders die doorgaans alleen het Jiddisch beheersten. Na protesten van arbeiders-zijde 
werden de wekelijkse bijeenkomsten over 'wetenschap en socialisme' in het Jiddisch gehouden. . De 
oprichters van de YAF waren Philip Krantz, Ilja Roebanowitsj en Ossip Zetkin. Krantz zou ai snel naar 
Londen vertrekken, waar hij samen met Winchevsky in 1885 de eerste redactie vormde van Der Arbeyter 
Fraynd, maar Roebanowitsj en Zetkin zetten het werk voort. Beiden behoorden tot de kring van 
Russische revolutionaire émigrés rond Peter Lavrov, die zich na zijn verblijf in Londen eind 1876 in 
Parijs had gevestigd.3 

Lavrov's huis in de rue Saint Jacques was het trefpunt van de Russische revolutionaire émigrés en in 
deze met boeken, pamfletten en kranten volgepakte ruimte werden urenlange politieke discussies 
gevoerd, onder het genot van liters thee/ Deze kring van Russische immigranten werd door de Franse 
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politie met atgusogen bekeken en op allerlei manieren in de gaten gehouden. Het zou hier namelijk gaan 
om een groep gevaarlijke 'nihilisten'. Lavrov werd gevolgd op zijn dagelijkse tocht naar de bibliotheek, 
de slager en het café en zijn huis werd eens onderzocht op de mogelijke aanwezigheid van explosieven.5 

Werkelijk gevaarlijk waren zijn activiteiten niet, invloedrijk was hij wel in de kring van Russische 
(joodse) revolutionairen, en in de YAF. 

De oprichters van de YAF hadden zich ten doel gesteld om de joodse arbeiders door middel van 
'Bildung' rijp te maken voor de revolutionaire beweging. Tegelijkertijd was de vereniging een onderlinge 
hulporganisatie. Over deze combinatie van functies hadden sommige revolutionaire student-leden zo 
hun twijfels: de steun die aan werkloze en zieke leden werd uitgekeerd zou immers de ware 
revolutionaire geest in slaap kunnen sussen. Volgens Krantz had het voorbeeld van Londen de oprichters 
echter geleerd dat politieke organisaties pur sang nauwelijks hun leden aan zich konden binden.6 Joodse 
arbeiders waren daarentegen wel geneigd zich bij een onderlinge hulporganisatie aan te sluiten, en 
daarom konden deze twee zaken het beste gecombineerd worden. Tot deze pragmatische oplossing werd 
tenslotte besloten. Alleen arbeiders in loondienst werden in de vereniging aangenomen, thuiswerkers die 
een knecht in dienst hadden, handelaren en onderaannemers werden niet toegelaten. 

Omdat van de YAF weinig materiaal bewaard gebleven is, valt achteraf moeilijk na te gaan hoe 
binnen deze organisatie werd gedacht over het joodse karakter van de vereniging en haar leden, en hoe 
dit gecombineerd moest worden met de politieke doelstellingen ervan. Hoogstwaarschijnlijk speelden 
Lavrov's ideeën bij deze standpuntbepaling een grote rol. Deze ideeën zette hij op 1 mei 1886 uiteen 
tijdens een toespraak voor de YAF over dit onderwerp.7 In deze toespraak prees hij het joodse volk om 
zijn vastberadenheid, uithoudingsvermogen en standvastigheid. Dit waren de eigenschappen die ervoor 
gezorgd hadden dat het volk stand had gehouden, ondanks eeuwenlange vervolging en onderdrukking. 
De joodse religie, onlosmakelijk verbonden met de joodse nationaliteit, was tot dan toe de bindende 
factor geweest die joden bij elkaar had gehouden, maar die tijd was voorbij. Het verbond dat daarvoor 
in de plaats moest komen werd gevormd door alle socialistische arbeiders tezamen. Juist hun 
uithoudingsvermogen en standvastigheid zou joden tot goede socialisten maken. Nu er niet meer 
gewacht werd op de messias, kon gewacht worden op de betere tijden die het socialisme zou brengen, 
aldus Lavrov.8 

Naast Lavrov speelde ook Roebanowitsj een rol in de standpuntbepaling van de YAF. Roebanowitsj, 
geboren in 1859 als zoon van een joodse arts-assistent, had in Odessa aan de fysisch-mathematische 
subfaculteit gestudeerd. Hij behoorde tot de kleine groep joodse leden van de Narodnaja Volja beweging 
die vonden dat ook 'naar het joodse volk' gegaan moest worden. Hij werd in 1881 gevangen genomen, 
op borgtocht vrijgelaten en vertrok vervolgens naar Parijs, waar hij zonder veel problemen het Franse 
staatsburgerschap verwierf.9 Hij zou actief worden in de kringen van Russische socialisten
revolutionairen (PSR-aanhangers); in de Franse socialistische beweging, èn in verschillende joodse 
arbeidersorganisaties.10 Roebanowitsj was een goede vriend van Lavrov maar deelde niet al zijn politieke 
ideeën. Roebanowitsj zette zijn ideeën over jodendom en socialisme uiteen in een lang artikel in Vestnik 
Narodnoi Voli, het periodiek van de Narodnaja Volja beweging. Hij verzette zich in dit artikel tegen de 
Palestinisten die in reactie op de pogroms van 1881-82 hun heil zochten in het stichten van koloniën 
in Palestina. Roebanowitsj vond hun reactie begrijpelijk, maar het was volgens hem geen adequaat 
antwoord op de gebeurtenissen in Rusland. Hij keurde de stichting van de koloniën weliswaar niet 
helemaal af, maar vond dat vestiging in Palestina slechts voor een kleine groep een oplossing kon 
betekenen. De joodse massa in Rusland was alleen gebaat bij een revolutie.12 In plaats van een nationale 
strijd moest een internationale klassenstrijd gevoerd worden.13 Hoewel Roebanowitsj hier net zo 
'internationaal' leek als Lavrov, bleek hij dat in de rest van het stuk niet te zijn. Met nadruk wees hij op 
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de taak van de joodse intelligentia om zich tot het joodse proletariaat te wenden. In deze revolutionaire 
activiteiten onder hun eigen volk, zouden de studenten hun patriottische gevoelens op een goede manier 
kunnen aanwenden.1 

Roebanowitsj en Lavrov stonden beiden op het standpunt dat de joodse arbeiders in de eerste plaats 
als arbeiders aan de klassenstrijd moesten deelnemen. Lavrov ging daarbij aan alle specifieke kenmerken 
(taal, religieuze en nationale tradities) van de joodse arbeiders voorbij, terwijl Roebanowitsj daar de 
nadruk op legde. Hij vond het de taak van de joodse intellectuelen om zich, inspelend op deze specifieke 
kenmerken, tot het joodse volk te richten. Hij was dan ook een van de weinige leden van de Russisch-
joodse intelligentia in Parijs die zich daadwerkelijk inzette voor de joodse arbeiders. 

De derde organisator van de YAF (naast Krantz en Roebanowitsj) was Ossip Zetkin, de man van de 
bekende Duitse revolutionaire Clara Zetkin. Hij was geboren in Odessa in 1853, kwam in 1882 naar 
Parijs en was vanaf de oprichting van de Londense Der Arbeyter Fraynd agent voor dit blad in Parijs. 
Ook hij behoorde tot de kring van vrienden rondom Lavrov, hij was enige tijd zijn secretaris en werd 
door Lavrov zelfs 'op missie' gestuurd naar Londen. Hij was volgens de politierapporten "très considéré, 
non seulement parmi les ouvriers juifs, mais encore parmi les étudiants". Hij was bevriend met Paul 
Lafargue, Jules Guesde en schreef in Le Socialiste.^ Zetkin was daarmee, naast Roebanowitsj, een van 
de weinigen uit deze kringen die ook met Franse socialisten contact had in deze periode.16 Lang heeft 
hij niet als contactpersoon tussen de Oosteuropese joden en de Franse socialisten kunnen optreden. In 
1888 werd hij ernstig ziek en 1889 stierf hij.17 

Hoe de leiders van de YAF dachten over het joodse karakter van de YAF is enigszins te herleiden uit 
hun geschriften. Hoe deze ideeën in de praktijk een rol speelden, blijkt onder andere uit het feit dat 
overgeschakeld werd op het gebruik van Jiddisch. De houding van de YAF ten aanzien van religieuze 
tradities is moeilijker te bepalen. De eerste openbare bijeenkomst van de YAF was een bal ter ere van 
het loofhuttenfeest. Deze bijeenkomst, die plaats vond op 20 oktober 1883, zou op het eerste oog 
kunnen worden gezien als een anti-religieuze manifestatie. De aanwezigheid van opperrabbijn Zadoc 
Kahn, die namens de Rothschild familie 50 frank en namens zichzelf 20 frank schonk aan de vereniging, 
spreekt dit echter tegen.18 Hoogstwaarschijnlijk zagen Zadoc Kahn en Rothschild de YAF vooral als een 
onderlinge hulporganisatie, die ze wel vaker steunden. Dat ze bewust een joodse - in naam -
revolutionaire beweging steunden, lijkt onwaarschijnlijk. Op zich was het geven van een bal tijdens het 
loofhuttenfeest ook niet 'tegen de regels', maar erg gebruikelijk was het niet. Dat de leiders en leden van 
de YAF niet tot de meest religieuze leden van de gemeenschap behoorden zal duidelijk zijn, expliciet 
anti-religieus was de groep, voor zover nu nog is na te gaan, echter niet. 

De YAF opgeheven, heropgericht en gescheurd 

Na 1886 bleef het enige tijd stil rond de YAF. Hoogstwaarschijnlijk werd de organisatie opgeheven, 
want in 1891 werd de heroprichting ervan aangekondigd.19 Uit het eerste berichtje over de 
heropgerichte vereniging wordt direct duidelijk hoe de nieuwe leiding van de YAF het joodse karakter 
van de organisatie zag. Krantz's zwager David Gordon20, die de organisatorische motor van de 
organisatie was, stelde tevreden vast dat de eerste bijeenkomst van de YAF een groot succes was. Dankzij 
het thema - de jodenvervolging in Rusland - had de bijeenkomst de aandacht van veel joodse arbeiders 
getrokken. Een groot deel van deze arbeiders zou niet gekomen zijn als het om een lezing over 'een 
arbeiderskwestie' was gegaan, aldus Gordon.21 De bijeenkomst, die op 30 mei 1891 plaatsvond, was 
echter primair bedoeld om propaganda te maken voor het socialisme: de boodschap van de avond was 
dat de 'joodse kwestie' een onderdeel was van de algemene sociale kwestie, en pas opgelost zou kunnen 
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worden als er een nieuwe maatschappelijke orde zou komen. Veel tijd om een duidelijk standpunt in 
te nemen kreeg de YAF niet. 

Vrij snel na de heroprichting openbaarde zich ook in de Parijse joodse arbeidersbeweging een 
ideologische scheuring tussen socialisten en anarchisten. Parallel aan de ontwikkelingen in de algemene 
arbeidersbeweging waren de joodse arbeidersbeweging in Londen en New York in het begin van de jaren 
negentig ook uiteengevallen. Omdat de sprekers in Parijs vaak afkomstig waren uit de Verenigde Staten 
of Engeland, werden de twisten die in deze landen bestonden, deels geïmporteerd. Zo schreef David 
Gordon een geestdriftig verslag over de komst van de 'Amerikaanse' joodse socialist Abe Cahan terwijl 
de secretaris van de YAF dit zelfde bezoek bekritiseerde en de uit Engeland overgekomen joodse 
anarchistische arbeidersleider Yanovksi prees. Volgens Gordon was Cahan een inspirerende spreker die 
een zeer gevarieerd publiek trok: 'van de eerste de beste "man van de straat" die naar een maggid (een 
wijze) komt luisteren, tot de intelligentsten uit de Russische kolonie'.22 De secretaris van de YAF, 
Lipschitz, vond echter dat Cahan, ondanks het feit dat er in Parijs 'een groot gebrek aan redenaars' was, 
beter thuis had kunnen blijven. 'Cahan maakt grapjes en holle frasen en doet alsof hij antwoord heeft 
op alle vragen, terwijl Yanovksi duidelijk uiteen heeft gezet hoe de maatschappij in elkaar steekt. Hij 
heeft alle socialistische scholen besproken en aangetoond waarom het anarchisme de beste is', aldus 
Lipschitz in Der Arbeyter Fraynd.13, Niet iedereen waardeerde de opstelling van de secretaris van de YAF. 
Een week later was Lipschitz ontslagen en adverteerde de YAF weer met de boodschap 'elke vrijdagavond 
om 9 uur precies, lezingen, voordrachten en vrije discussies in jargon over arbeiderskwesties en andere 
belangrijke vraagstukken'. Als extra aanprijzing luidde de laatste zin van de advertentie: 'Iedereen heeft 
het recht om het woord te voeren'.24 

Op deze manier werd nog enige tijd geprobeerd een scheuring te voorkomen. Begin 1892 vond nog 
een aantal bijeenkomsten plaats van de YAF, die op dat moment ongeveer tachtig leden had,25 maar 
uiteindelijk kon een scheuring niet uitblijven. De socialistische leden van de YAF bleven, in steeds 
wisselende formaties, propaganda maken voor hun ideeën. In het begin van de jaren negentig waren het 
echter vooral de joodse anarchisten die actief en de meeste aansluiting vonden bij de joodse arbeiders. 

Joodse anarchisten 

Niet in de Pletzl maar in Montmartre, de andere Parijse wijk waar joodse immigranten zich hadden 
gevestigd, werd in 1892 de eerste joodse anarchistische arbeidersorganisatie opgericht: de Yidishe Arbeyter 
Grupe (YAG). De groep kondigde zijn bestaan aan in Der Arbeyter Fraynd zn schonk deze krant direct 
38 franc.26 Later zou deze steun structureel worden en kreeg het Londense blad van de Parijse 'Fraynd 
fun Arbeyter Fraynd'-groep regelmatig geld.27 

De redactie van Der Arbeyter Fraynd, die inmiddels geheel uit anarchisten bestond, reageerde 
enthousiast op de oprichting van de YAG: 'di tsayt fun faraynen mit unbashtimte printsipen iz avek'28 

Elke zondagmiddag organiseerde de groep bijeenkomsten in Montmartre, maar ook deze groep kampte 
met het probleem dat er weinig 'voormannen' in Parijs waren. Meer dan eens werd Yanovksi uit Londen 
uitgenodigd om propaganda te maken.29 Toen hij in maart 1893 een grote propagandatour maakte in 
Parijs, sprak hij over uiteenlopende onderwerpen als: de Engelse arbeidersbeweging; het 
parlementarisme; prostitutie en 'anarchisme en organisatie'. In tegenstelling tot de joodse socialisten 
waren de joodse anarchisten streng anti-religieus. Net als in Londen werd door de joodse anarchisten 
in Parijs ook het beproefde recept van bals en banketten op Jom Kippoer gebruikt.30 Net als in de 
Londense Der Arbeyter Fraynd, kwam ook in de voordrachten die Yanovksi in Parijs hield het woord 
joods nauwelijks voor. 
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Niet alleen de voormannen en de ideeën van de joodse anarchisten werden uit Londen geïmporteerd, 
ook veel van de pamfletten en brochures kwamen uit Londen, want een drukpers hadden de joodse 
socialisten en anarchisten in Parijs nog niet. Een eigen periodiek hadden de joodse anarchisten, net als 
de joodse socialisten-revolutionairen, om deze reden evenmin.31 In de kringen van joodse anarchisten 
werd uiteraard Der Arbeyter Fraynd mt Londen gelezen, maar ook lazen ze - voor zover ze dat konden -
Franse anarchistische bladen als l'Autonomie en VAnarchiste?1 

De joodse anarchistische beweging breidde zich in de vroege jaren negentig verder uit. In café Tresor 
Ohadden de joodse anarchisten inmiddels de overhand gekregen en naast een club werd ook een joodse 
arbeidersbibliotheek op anarchistische grondslag opgericht. Deze bibliotheek, die in november 1893 
haar deuren opende, had een leeszaal, een uitleenbureau en er waren kranten te koop. De bibliotheek 
was gevestigd in een klein kamertje op de 4e verdieping in de Rue du Temple in de Pletzl.33 Na achttien 
maanden moest de bibliotheek sluiten, 'door nalatigheid van de kameraden' die hun boeken niet 
terugbrachten en hun lidmaatschapsgeld niet afdroegen.34 

Na deze korte periode van bloei werd het na 1894 stil rondom de joodse anarchisten in Parijs. De 
jaren 1892-1894 werden internationaal de jaren van 'het anarchisme van de daad' genoemd. Echte of 
vermeende anarchisten pleegden (bom)aanslagen op vertegenwoordigers van gezagsdragende instanties 
en veroorzaakten paniek in verschillende Westeuropese landen. In Frankrijk waren het mensen als 
Ravachol, Auguste Vaillant en Emile Henry die aanslagen pleegden op regereringfunctionarissen. Zij 
werden opgepakt en veroordeeld. Als reactie hierop pleegde een Italiaanse anarchist in 1894 een 
moordaanslag op de Franse president Carnot die hij met messteken om het leven bracht. Het parlement 
haastte zich om de zogenaamde 'lois scélérates' aan te nemen; anti-anarchisten wetten die het aanprijzen 
van het anarchisme als misdaad bestempelden, een einde maakten aan juryrechtspraak bij rechtzaken 
waarin een anarchist betrokken was (hiermee verdween het recht op weerwoord) en die bovenal elke 
vorm van propaganda voor het anarchisme verboden. Dit snoerde de anarchisten de mond, inclusief 
degenen die zich verre hadden gehouden van het 'anarchisme van de daad', en beperkte ook de joodse 
anarchisten in hun bewegingsvrijheid.3 

Tot slot 

De vroege joodse arbeidersbeweging in Parijs volgde het patroon dat in veel immigratiesteden te zien 
is: er werd een kring gevormd rond een aantal Russisch joodse intellectuelen, die grootse theorieën 
hadden over de aansluiting van de joodse arbeiders bij de internationale klassenstrijd. De organisaties 
die zij oprichtten waren vooral politiek-culturele organisaties, waar veel om 'Bildung' draaide. Zo 
ongeveer alle revolutionaire stromingen die in Rusland bestonden waren in de Parijse emigranten 
kringen vertegenwoordigd. Onder de joodse arbeiders was hun aanhang bijzonder klein. 

Hoe klein de joodse arbeidersorganisaties ook waren, ze ontsnapten niet aan het schisma dat zich in 
de vroege jaren negentig in de gehele Europese arbeidersbeweging voltrok: de scheiding tussen socialisten 
en anarchisten. De joodse arbeidersbeweging viel daarmee uiteen in op zijn minst twee delen. Enkele 
uitzonderingen daargelaten, opereerden zowel de joodse socialisten als de joodse anarchisten tamelijk 
geïsoleerd. Er waren contacten met leden van de internationale beweging, vooral bij de anarchisten, 
maar contacten met leden van de Franse socialistische en anarchistische beweging waren zeer beperkt. 
De Dreyfus-affaire zou daar enige verandering in brengen. 
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5. De Dreyfus-affaire en de verhouding tussen de joodse en de Franse 
arbeidersbeweging 

'Et, pourtant, nous sommes hélas! le peuple le plus prolétaire du monde'1 

De Dreyfus-affaire die van 1894 tot 1906 speelde en zijn hoogte- of beter dieptepunt had in de jaren 
1898-1899, verdeelde Frankrijk in twee groepen: Dreyfusards en anti-Dreyfusards. Het ging daarbij om 
veel meer dan alleen een affaire rond de veroordeling van een joodse legerkapitein die ten onrechte van 
spionage voor Duitsland werd beschuldigd. Het werd een strijd tussen katholieken en anti-clericalen, 
tussen monarchisten en republikeinen, tussen nationalisten en de verdedigers van gelijkheidsidealen en 
tussen rechts en links. 

De Franse joden hielden zich tijdens deze affaire zo stil mogelijk, en ook de Franse socialisten hielden 
zich lange tijd afzijdig. De joodse immigranten protesteerden wèl tegen het antisemitisme en spoorden 
daarbij de Franse socialisten aan een standpunt in te nemen. Onder andere door deze aansporing raakten 
de Franse socialisten, die zich graag bedienden van het stereotype van de rijke jood, doordrongen van 
het feit dat er ook joodse arbeiders bestonden. Vanaf dat moment was er sprake van enig contact tussen 
de joodse arbeiders en de Franse socialisten. 

De Dreyfus-affaire 

In 1894 werd de joodse legerkapitein Alfred Dreyfus schuldig bevonden aan het doorgeven van militaire 
informatie aan een Duitse militaire attaché. Dreyfus werd verbannen naar Duivelseiland en daarmee leek 
de kous af. Uit een nader onderzoek, uitgevoerd door Picquart die aan het hoofd stond van de Franse 
contra-spionage, bleek echter dat niet Dreyfus de schuldige was, maar kapitein Esterhazy. De 
legerleiding voelde evenwel niets voor gezichtsverlies, herriep het vonnis niet en sprak Esterhazy in 1898 
vrij. Emile Zola publiceerde hierop in januari 1898 zijn beroemd geworden J'accuse in Clemenceau's 
krant Aurora. Onmiddellijk na de publicatie van dit artikel, waarin Zola het leger beschuldigde van een 
opzettelijke blokkering van de rechtsgang, braken rellen uit in heel Frankrijk. Joodse burgers werden 
gemolesteerd en joodse winkels en bedrijven werden verwoest. De regering legde Zola het zwijgen op 
door hem gerechtelijk te vervolgen, maar tegelijkertijd gaf zij de opdracht om de bewijslast tegen 
Dreyfus nog eens na te zien op ongeregeldheden. Uit dit onderzoek bleek dat een groot deel van de 
bewijzen vervalst waren door kolonel Henry en in 1899 werd Dreyfus opnieuw berecht. Ofschoon velen 
nu in zijn onschuld geloofden werd Dreyfus - tot verbijstering van zijn sympathisanten - opnieuw 
veroordeeld door de krijgsraad. De civiele autoriteiten weigerden zich bij deze uitspraak neer te leggen 
en Dreyfus kreeg presidentieel pardon. Pas in 1906, toen op instigatie van de Franse socialist Jaurès 
opnieuw een onderzoek had plaatsgevonden, werd het vonnis door het Hof van Cassatie vernietigd, 
waarna Dreyfus in zijn eer hersteld werd en weer in actieve dienst terugkeerde. 

De Franse socialisten hielden zich lange tijd afzijdig van deze affaire. Zij en andere progressieven en 
radicalen grepen pas in toen de affaire in het najaar van 1898 door een samenloop van omstandigheden 
een reële bedreiging begon te vormen voor het voortbestaan van de Republiek. 

In september 1898, op het moment dat bekend werd dat kolonel Henry zelfmoord had gepleegd, 
stonden de Franse koloniale expeditie-troepen in Fashoda (Egypte) tegenover Engelse koloniale troepen. 
De Fransen moesten zich terugtrekken en dit werd als een nieuwe vernedering voor het Franse leger 
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beschouwd. In dezelfde maand legden grote groepen arbeiders in Parijs het werk neer. Er werd 
gesproken over een algemene werkstaking, troepen werden ingezet om de orde te handhaven en er deden 
geruchten de ronde dat een coup plaats zou vinden. Jules Guérin die in 1897 de Ligue Antisémitique 
Française (LAF) had opgericht, een organisatie met tussen de 5000 en 10.000 leden die deels 
verantwoordelijk was voor de rellen die in januari 1898 in Parijs plaatsvonden, smeedde samen met 
Déroulèdes en zijn heropgerichte Ligue des patriotes plannen om de macht te grijpen2. In september 
1898 gebeurde er 'niets', maar toen in februari 1899 de president van de Republiek - Felix Faute - stierf 
en werd opgevolgd door Emile Loubet, van wie bekend was dat hij een voorstander was van de 
heropening van de Dreyfus-zaak, pleegde de extreem-nationalistische Déroulède (overigens zonder de 
antisemiet Guérin) een coup die jammerlijk mislukte. 

Geschrokken door deze aanval op de Republiek besloten de tegenstanders van het extreem-
nationalisme zich aaneen te sluiten en zo trad in juni 1899 het kabinet Waldeck-Rousseau aan, een 
coalitie van tadicalen, progressieven en zelfs socialisten. Het kabinet maakte korte metten mét de 
extreem-nationalistische en antisemitische ligues door hun leiders te arresteren. Bovendien gaf het de 
opdracht tot de bovengenoemde heropening van het proces. Het was de nieuwe president die Dreyfus 
in 1899 gratie verleende. 

Mocht met deze ingreep de aanval op de Republiek definitief verijdeld zijn, de extreem-nationalisten 
en antisemieten waren daarmee nog niet van het toneel verdwenen. Een deel van hen had zich inmiddels 
een positie verworven in het parlement en in de Parijse gemeenteraad. In 1898, op het hoogtepunt van 
de Dreyfus-affaire, waren 22 antisemitische politici in het Franse parlement gekozen, de meesten als 
onafhankelijke kandidaten, een aantal gesteund door de LAF.3 Er werden door hen verstrekkende anti-
joodse maatregelen voorgesteld, zoals het weren van joden uit overheidsfuncties en de uitzetting van de 
Rothschild familie, maar geen van deze vootstellen werd aangenomen.4 

Het extreem nationalisme maakte een vergelijkbare ontwikkeling door. Ook deze stroming had door 
de Dreyfus-affaire veel aanhang gekregen. In de ogen van de nationalisten moest de (vermeend) 
bedreigde positie van de Franse natie verdedigd worden door een sterk Frans leger. Het gezag van dit 
leger mocht daarom niet ondermijnd worden en vele anti-Dreyfusards waren dan ook meer fervent 
nationalistisch dan antisemitisch. Overigens waren beide stromingen wel nauw met elkaar verweven: 
antisemieten pur sang als Drumont en Guérin maakten graag gebruik van nationalistische leuzen 
(ondertitel van Drumont's La Libre Parole was niet voor niets 'La France pour les français') terwijl 
nationalisten als Barrés en Déroulède er niet voor schuwden hun campagne extra kracht bij te zetten 
door ook antisemitische leuzen als 'A bas les Juifs' te gebruiken. In de Parijse gemeenteraad leidde deze 
koppeling tot een overwinning van de nationalisten bij de verkiezingen van 1900. Voor het eerst sinds 
1880 was er een 'rechtse' meerderheid in deze raad, gevormd door een coalitie van verschillende 
nationalistische groeperingen, waarvan de elitaire Ligue de la Patrie Française, de enige Ligue die niet 
verboden was omdat ze in 1899 niet aan ordeverstoringen had meegedaan, de belangrijkste was. 
Antisemitische kandidaten sloten zich bij deze nationalistische coalitie aan en profiteerden van hun 
verkiezingswinst. 

De joodse immigranten tijdens de Dreyfus-affaire 

De Dreyfus-affaire ging in de jaren 1898-99 en dan vooral tijdens de periodes van gewelddadige acties, 
niet onopgemerkt aan de joodse immigranten voorbij. Het was in deze periode bon-ton om 
antisemitische uitlatingen te doen en hoewel de antisemitische rellen van januari 1898 aan het IVe 
arrondissement (waar de meeste joodse immigranten woonden) vootbij gingen, en de vernielingen zich 
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vooral richtten op de chique joodse zaken in het Ie en He arrondissement, was wel degelijk sprake van 
een vijandelijke atmosfeer ten aanzien van alles wat joods was. Zo werd in 1899 duidelijk dat sommige 
Franse arbeiders joodse arbeiders uit hun werkplaatsen weerden.5 

Hoe de inwoners van het IVe en XVIIIe arrondissement - de wijken waar joodse immigranten 
respectievelijk 2.7% en 0.8% van de bevolking vormden - 6over de aanwezigheid van de joodse 
immigranten dachten kan door gebrek aan andere bronnen alleen nog nagegaan worden aan de hand 
van ledenlijsten van antisemitische organisaties en verkiezingsuitslagen. In het IVe arrondissement had 
de LAF weinig aanhangers. Sternhell constateert dat het de antisemieten niet ging om de arme joodse 
immigranten die in de marges van de maatschappij leefden en geen reële dreiging vormden.7 Dat de LAF 
wel enige aanhang had in het XVIIIe arrondissement moet waarschijnlijk eerder verklaard worden uit 
de sociale samenstelling van de bevolking van dit arrondissement (de LAF had voornamelijk aanhang 
in de arrondissementen waar veel arbeiders woonden) dan uit de aanwezigheid van de joodse 
immigranten.8Het antisemitisme kwam overigens niet alleen voor in de arbeiderswijken, maar ook in 
wijken waar vertegenwoordigers van de middle-class woonden.9 

De nationalistische Ligue des Patriotes, die zijn aanhang vooral vond onder ontevreden 'petit 
commerçants' had wel leden in het IVe arrondissement.10 Bij de verkiezingen in 1900 (voor de 
gemeenteraad) en 1902 (voor de Chambre des Députés) werden de antisemitische kandidaten vooral 
verkozen in het XVIIe terwijl de nationalistische stemmers vooral in het Ie, He, IVe, en IXe 
arrondissement woonden." 

De inwoners van het IVe arrondissement kozen in 1900 tijdens de verkiezingen voor de Parijse 
Gemeenteraad naast een socialist en een radicaal ook twee nationalisten, onder wie H. Galli.12 Galli was 
vice-president van de Ligue des Patriotes en een intieme vriend van Déroulède. 13Hij was miljonair en 
financierde de organisatie van de Ligue in het IVe arrondissement voor een groot deel uit eigen zak. Galli 
was niet geheel vrij van antisemitische opvattingen maar hij was in de eerste plaats overtuigd nationalist, 
meer dan overtuigd antisemiet.1 Tijdens de verkiezingen in 1902 kozen de inwoners van het IVe 
arrondissement twee nationalisten: Failliot en Cloutier. Failliot was een onafhankelijke nationalist, die 
zich opwierp als de beschermheer van de handelaren.15 Zijn nationalisme, dat vooral gericht was op de 
bescherming van de 'eigen' middenstand, kwam onder andere tot uiting in een petitie die hij in 1912 
in het parlement aanbood. In deze petitie - die ondertekend was door een groot aantal handelaren uit 
het IVe arrondissement - werd geprotesteerd tegen de 'invasie van immigranten'.16 

Hoewel de nationalisten, gesteund door een aantal antisemitische kandidaten slechts korte tijd de 
meerderheid hadden in de Parijse gemeenteraad, lieten zij in deze periode wel van zich horen. Hoe het 
onderscheid tussen nationalisten en antisemieten pur sang kon uitpakken blijkt uit het conflict in de 
Parijse gemeenteraad over de joodse scholen. H. Galli (de kandidaat uit het IVe arrondissement) was 
een van de raadsleden die in december 1900 protesteerden tegen de 'joodse' openbare scholen in de 
Marais. Hij vond dat de schoolwet van 1882 op deze scholen niet goed gehandhaafd werd en meende 
dat deze scholen confessionele joodse scholen gebleven waren. De openlijke uitingen van antisemitisme 
kwamen tijdens dit protest van Gaston-Méry, zijn mede-protestant, die sprak van 'jeunes exotiques' die 
alleen een 'patois judische' spraken.17 Jousselin, het antisemitische gemeenteraadslid dat in het XVIIe 
arrondissement was gekozen, ging nog een stapje verder. Van hem was de uitspraak dat de drie joodse 
leraren die op de school waren aangenomen er drie teveel waren.18 Caron, de antisemitische kandidaat 
uit het He arrondissement voegde hier nog aan toe 'cette race se comporte d'une manière dangereuse 
pour la nôtre'.19 

Tekenend voor de houding van de nationalisten ten opzichte van het antisemitisme was dat Galli 
deze uitspraken niet onderschreef, maar zich er ook niet van distantieerde.20 Piperaud, de socialistische 
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afgevaardigde voor het IVe arrondissement nam het tijdens dit conflict voor de joodse scholen op, 
evenals de socialistische afgevaardigde uit het XlXe arrondissement en met deze verdediging van 
socialistische zijde werd het debat afgesloten. Politieke consequenties zou het debat niet krijgen. 

Hoe de buurtgenoten van de joodse immigranten over hen dachten wordt uit het bovenstaande 
enigszins duidelijk. In het parlement werden ten aanzien van de (joodse) immigranten geen concrete 
maatregelen genomen. De politieke overwinning van de nationalisten en antisemieten leidde tot allerlei 
anti-buitenlander voorstellen in het parlement en soms tot directe beledigingen van joodse immigranten 
in de Parijse gemeenteraad, maar geen van deze voorstellen werd aangenomen en de beledigingen bleven 
zonder politiek gevolg. In de pers werd veel aandacht besteed aan de Dreyfus-affaire en het 
antisemitisme, maar de joodse immigranten ontsnapten in deze berichten enigszins aan de aandacht.21 

De reactie van joodse immigranten op de Dreyfus-affaire 

Bronnen die een beeld kunnen geven van de indruk die de Dreyfus-affaire maakte op 'de gemiddelde 
joodse immigrant' zijn er helaas niet, er zijn echter wel een paar aanwijzingen. Voor een aantal joodse 
immigranten die in Oost-Europa 'gewend waren geraakt' aan uitbarstingen van antisemitisme, was de 
Dreyfus-affaire een peuleschil. Rocheman, een auteur afkomstig uit de kringen van joodse immigranten, 
vond het onbegrijpelijk dat zo'n ophef gemaakt kon worden over een ten onrechte veroordeelde joodse 
kapitein. Als het een beschuldiging van rituele moord was geweest dan had hij de zaak wel kunnen 
plaatsen, nu waren de subtiliteiten - zowel van joodse als niet-joodse zijde - voor hem volkomen 
ontoegankelijk. Dit neemt niet weg dat verschillende joodse immigranten reageerden op de Deyfus-
affaire en uiting gaven aan hun verontwaardiging over de gang van zaken. Hierin week hun gedrag sterk 
af van dat van de autochtone joodse gemeenschap. 

Het grootste deel van de Frans-joodse gemeenschap prefereerde niet te protesteren tegen de gang van 
zaken tijdens de affaire en besloot in plaats daarvan nog meer dan vóór de affaire, zich Franser dan de 
Fransen op te stellen. Dit ondanks het feit dat zij - leden van een uiterst geïntegreerde minderheid - nu 
plotseling voor 'vreemdelingen' werden aangezien, die geweerd moesten worden uit officiële functies en 
die volgens sommigen zelf het land uitgezet moesten worden. De plotselinge uitbarstingen van 
antisemitisme leidden voor hen niet tot een aanpassing van hun assimilatiestreven, zoals Marrus in zijn 
studie overtuigend heeft aangetoond.23 

De joodse immigranten protesteerden wèl tegen de gang van zaken en kozen verschillende vormen 
voor hun protest. In september organiseerden ze een demonstratie tegen het antisemitisme en ze gaven 
pamfletten uit in diverse talen, waaronder het Jiddisch. Er waren pamfletten waarin een gedetailleerd 
verslag gegeven werd van het proces. Sommige pamfletten prezen Emile Zola als 'rechtvaardige niet-
jood' die het opnam voor de ten onrechte beschuldigde jood. Heel bijzonder is een pamflet in de vorm 
van een 'Esther-rol', voor de gelegenheid 'Dreyfus-rol' genoemd, die in plaats van het bekende verhaal 
van Esther die het joodse volk voor genocide behoedt, het verhaal van de Dreyfus-affaire vertelde. De 
'rol' had een Franse en een Engelse tekst en bevatte exegeses in het Jiddisch en het Hebreeuws. Voor 
deze vorm was gekozen uit overtuiging dat ook in de Dreyfus-affaire de rechtvaardigheid eens zou 
zegevieren.2 
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De Franse socialisten en de Dreyfus-affaire 

Er was één pamflet dat verder ging dan alleen de veroordeling van de affaire. Dit pamflet, dat de titel 
Lettre des Ouvriers juifi de Paris au Parti Socialiste Français kreeg, verscheen in 1898. De auteurs van dit 
pamflet, die zich Groupe des ouvriers juifs socialistes de Paris noemden, analyseerden het achterliggende 
antisemitisme, ontkrachtten het stereotiepe beeld van de jood als kapitalist, stelden daar het beeld van 
de jood als proletariër tegenover en vielen de Franse socialisten aan omdat deze zich te terughoudend 
opstelden in de affaire.25 

De auteurs 

Over de herkomst van deze Lettre is veel gespeculeerd en niet zonder reden.26 Ten eerste komt uit de 
bronnen nergens het bestaan van een Groupe des ouvriers juifs socialistes de Paris naar voren, het gaat hier 
hoogstwaarschijnlijk om een gefingeerde naam. Op het achterste schutblad van de brochure staat dat 
de opbrengst van de verkoop ten goede komt aan de Bibliothèque socialiste des ouvriers juifi de Paris. Een 
bibliotheek met die naam bestond op dat moment evenwel niet. Hoogstwaarschijnlijk werd hier een pas 
opgerichte (anarchistische) bibliotheek in de rue Roi de Sicile bedoeld. De oorsprong van de brochure 
moet waarschijnlijk in deze kring worden gezocht. Dat de oprichters van de bibliotheek zich voor 
socialisten in plaats van anarchisten uitgaven, zou verklaard kunnen worden uit de angst voor represailles 
in verband met de anti-anarchistenwetten. 

De brochure zou namens de Groupe des ouvriers juifs socialistes geschreven zijn door Karpel en 
Dinner. Het gaat hier om Herman Karpel, die jarenlang de secretaris was van de joodse 
pettenmakersbond, en Shimon Diner, een joodse meubelmaker en anarchist. Doorgaans wordt echter 
verondersteld dat Karpel en Diner niet de echte auteurs van de brochure zijn, omdat de inhoud ervan 
hun schrijftalent te boven ging.27 Hoogstwaarschijnlijk was de Frans-joodse anarchist Bernard Lazare 
de initiatiefnemer, redacteur en financier van de uitgave, terwijl de ruwe tekst geschreven werd door een 
Pools-joodse student die Hermann heette.28 De betrokkenheid van Lazare wordt onder andere 
aannemelijk gemaakt door de grote overeenkomsten tussen de argumenten die in de Lettre gebruikt 
worden, en de argumenten die Lazare gebruikte in verschillende artikelen en lezingen. Lazare had zich 
als een van de weinige Franse socialisten al in 1896 tegen de veroordeling van Dreyfus gekeerd en was 
zich vanaf die tijd steeds meer gaan begeven in de kringen van de politiek bewuste joodse immigranten 
om zich samen met hen te verzetten tegen het antisemitisme. 

Bernard Lazare werd in 1865 als Lazare Bernard in Nîmes geboren als oudste zoon van een 
zelfstandig kleermaker. Zijn ouders waren religieuze en tegelijkertijd geassimileerde joden. In 1886 trok 
hij naar Parijs om zijn opleiding af te maken. Daar kwam hij als beginnend schrijver en journalist terecht 
in de kringen van experimentele schrijvers die hem kennis lieten maken met het anarchisme. 
Aanvankelijk had Lazare, net als een heleboel Franse joden, weinig op met de joodse immigranten uit 
Oost-Europa, die volgens hem antisemitische reacties uitlokten die zich ook tegen de geassimileerde 
Franse joden gingen keren: "grâce à ces hordes avec lesquelles on nous confond, on oublie que depuis 
bientôt deux mille ans nous habitons la France (...) nous n'avons rien de commun avec ceux qu'on nous 
jette constamment à la face (...) nous les devons abandonner"30 schreef hij nog in 1890. 

In 1894 verscheen het boek L'antisémitisme, son histoire et ces causes van Lazare's hand.31 Het boek 
bestaat uit twee delen: een historisch overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling van het 
antisemitisme en een overzicht van het contemporaine antisemitisme. In dit tweede deel van zijn boek 
beschreef Lazare joden die als leiders deelnamen aan de revolutionaire beweging, en ging hij ook in op 
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de positie van het joodse proletariaat. Hij beschreef daarbij joodse arbeiders die arbeidersorganisaties 
oprichtten en doelde hierbij op de joodse arbeiders in Londen en New York, maar ook op de joodse 
arbeiders in Amsterdam, van wie hij het joods-socialistische periodiek Ons Blad signaleerde.32 De joodse 
arbeiders in Parijs, die in 1894 nog niet zo talrijk waren, liet hij buiten beschouwing. Een jaar later gaf 
hij in een publicatie blijk van het feit dat hij wel van hun bestaan op de hoogte was. Hij schreef een 
reactie op Drumonts' La France Juive en meldde daarin over joodse arbeiders: "En Russie, en Roumanie, 
en Serbie, en Turqui, à Londres, à New York, dans certain quartiers de Paris, leur misère est affreuse.".33 

Het was de Dreyfus-affaire die Lazare tenslotte helemaal voor de 'joodse zaak' won. Verontwaardigd 
over de gang van zaken tijdens de rechtszaak schreef hij in 1896 (twee jaar vóór Zola's J'accuse) Une 
Erreur Judiciaire. La vérité sur l'Affaire Dreyfus. Hierin gaf hij als een van de eersten aan dat de affaire 
een antisemitische affaire was, dat Dreyfus vervolgd was omdat hij een jood was. Het zou het eerste stuk 
in een lange rij pro-Dreyfus artikelen van zijn hand zijn. 

Lazare, die in de tweede helft van de jaren negentig inmiddels bekend stond als 'verdediger van de 
joodse zaak' werd in 1898 benaderd door Moishe Rodinzon. Rodinzon, die 1864 in Witebsk geboren 
was en de Russische middelbare school had doorlopen, had in 1885 zijn vaderland verlaten om zich in 
Parijs te vestigen.34 In 1893 was hij penningmeester geweest van de eerste joodse, anarchistische 
bibliotheek die ten gronde was gegaan en hij vroeg Lazare om steun voor de oprichting van een nieuwe 
bibliotheek. Deze schonk een bedrag van 250 ft en een groot aantal boeken.35 Uit dit - voor zover na 
te gaan - eerste contact tussen de joodse arbeiders en Bernard Lazare, groeide een innige band. De 
bibliothecaris van de nieuwe bibliotheek, die gevestigd was in de Pletzl in de rue Roi de Sicile, was 
overigens Shimon Diner, een van de gefingeerde schrijvers van de Lettre. 

De geadresseerden 

Nu enigszins duidelijk is wie de auteur(s) van de Lettre waren, doemt een volgend probleem op. Het 
pamflet richtte zich tot de Parti Socialiste Français, maar die bestond op dat moment helemaal niet, een 
partij met die naam werd pas in 1900 opgericht. 

Na onderdrukking van de Commune van Parijs in 1870-71 werden vak- en andere 
arbeidersorganisaties verboden en hiermee werd de ontwikkeling van arbeidersbeweging afgeremd. Pas 
in de jaren tachtig kwam deze ontwikkeling weer enigszins op gang. Vanaf het (her)begin waren de 
socialisten onderling sterk verdeeld: de oudste groep werd gevormd door de Blanquisten, die deel hadden 
genomen aan de Commune en die nu, na een periode van gevangenschap of ballingschap, hun rentré 
maakten op het strijdtoneel. De Blanquisten hadden een revolutionair, patriottisch imago. In de jaren 
negentig was Eduouard Vailliant de bekendste leider van deze groepering, die vooral in Parijs aanhang 
had omdat daar de herinnering aan de Commune het sterkst was. Zij hielden zich in deze periode 
afzijdig van de pogingen die ondernomen werden om de Franse socialistische beweging tot een eenheid 
te smeden, evenals de anarchisten overigens, die in de jaren tachtig een aantal kleine groepen vormden. 
De twee grootste groepen socialisten waren de zogenaamde Possibilisten en Guesdisten. In 1879 hadden 
zij geprobeerd gezamenlijk de basis te leggen voor een eenheidspartij, maar al snel bleken de verschillen 
tussen de meer gematigde Possibilisten onder leiding van Paul Brousse, die een geleidelijke hervorming 
van de maatschappij voor ogen hadden, en de orthodox marxistische Guesdisten die de revolutie 
predikten, onoverbrugbaar. 

Na deze eerste golf van opsplitsingen in het begin van de jaren tachtig, consolideerde de Franse 
socialistische beweging zich enigszins. Groot waren de ledentallen van de diverse organisaties niet: eind 
jaren tachtig hadden de Possibilisten ongeveer 15.000 leden, de Guesdisten 6000 en de Blanquisten iets 
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meer dan 1000.3 Tijd voor een geleidelijke uitbouw was er niet, want begin jaren negentig kwam het 
opnieuw tot een aantal scheuringen. De Allemanisten, onder leiding van Jean Allemane, scheidden zich 
af van de Possibilisten omdat zij een syndicalistische koers wilden varen en voorstanders waren van een 
algemene werkstaking. Zij verwachtten alle heil van de vakbeweging en keerden zich af van de politiek. 
Naast Blanquisten, Possibilisten, Allemanisten, Guesdisten en anarchisten ontstond in de vroege jaren 
negentig ook nog een groep socialisten die onafhankelijk was de bestaande bewegingen opereerde, van 
hen was Jean Jaurès de bekendste. Hun socialisme laat zich het best omschrijven als een vorm van 
humanisme, waarbij de nadruk werd gelegd op de ontwikkeling van het individu. Vanuit dit 
uitgangspunt was aansluiting bij marxistische groeperingen niet mogelijk, maar een revolutie sloot een 
deel van hen niet uit. Daar stond tegenover dat ze ook voorstander waren van de parlementaire weg en 
van wettelijke hervormingen. Veel van deze onafhankelijke socialisten vonden dan ook vrij snel hun weg 
naar het parlement.37 

Al deze socialisten hielden zich lange tijd principieel afzijdig van de affaire. Deels kwam deze houding 
voort uit de opvatting 'Dreyfus is een bourgeois kapitein die de steun van de socialisten niet nodig heeft', 
voor een ander deel werd deze bepaald door een min of meer sympathieke opstelling ten opzichte van 
het antisemitisme. Het uitgangspunt 'joden zijn kapitalisten en als zodanig de schuld van alle 
misstanden' zoals Drumont en Guérin dat uitdroegen, werd door vele socialisten gezien als verwant aan 
hun eigen anti-kapitalistische ideologie.38 Net als de meeste Fransen geloofden de socialisten 
aanvankelijk dat Dreyfus schuldig was, maar naarmate meer bewijzen op tafel kwamen die de onschuld 
van Dreyfus bewezen en vooral nadat Zola in januari 1898 zijn J'accuse had gepubliceerd, rees er twijfel. 
Toch verscheen in dezelfde maand een verklaring, ondertekend door 32 socialistische afgevaardigden 
uit het parlement, waaronder Jaurès, Guesde en Vailliant, dat de Dreyfus-affaire een strijd was tussen 
twee bourgeois kampen, waarin de Proletariers zich niet moesten mengen.39 Ondanks zijn ondertekening 
van de verklaring maakte Jaurès in augustus/september 1898 zijn al langer gekoesterde persoonlijke 
overtuiging openbaar dat er ingegrepen moest worden in de affaire. De Possibilisten steunden hem in 
dit besluit maar de Guesdistische Parti Ouvrier Français (POF) en de Blanquisten handhaafden hun 
standpunt en bleven tegen inmenging. ° 

De diepe bestuurlijke crisis die het land dankzij de affaire in september 1898 doormaakte, deed de 
leden van de POF uiteindelijk toch besluiten om ondanks de meningsverschillen één front tegen de 
bedreigers van de Republiek te vormen. Afgevaardigden van de verschillende socialistische stromingen 
kwamen bijeen en aan het eind van het jaar werd een gezamenlijk manifest uitgegeven waarin expliciet 
stelling werd genomen vóór Dreyfus. Een jaar later werd tijdens het eerste gezamenlijke congres van de 
socialisten, verenigd in een 'Algemeen Comité' in december 1899, een motie aangenomen waarin elke 
vorm van nationalisme en antisemitisme werd afgekeurd. ' Overigens was een jaar later van deze eenheid 
al niets meer over. Het Algemeen Comité viel uiteen in de Parti Socialiste Français (PSF), gevormd door 
de onafhankelijke socialisten en andere socialistische groeperingen die voorstanders waren van deelname 
aan de regering, en de Parti Socialiste de France, gevormd door de POF en andere tegenstanders van 
regeringsdeelname. 

Keren we terug naar 1898, naar de Lettre. Als meest voor de hand liggende geadresseerden voor deze 
open brief kunnen wellicht de Franse socialisten in het parlement aangewezen worden, of de Guesdisten 
die de Parti Ouvrier Français hadden opgericht, de enige partij waarvan de naam enigszins lijkt op Parti 
Socialiste Français. 
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De inhoud 

Na enige inleidende opmerkingen begon de Lettre met een pijnlijk helderziende waarschuwing tegen 
het antisemitisme: 'un tel état ne peut aboutir à rien moins qu'à une tentative nouvelle d'extermination 
d'une race'. Hierna ontrafelde de auteur een voor een de vooroordelen die antisemieten koesterden ten 
aanzien van joden en hij stelde daarbij vast dat ook veel socialisten uitgingen van het standpunt dat alle 
joden rijke kapitalisten waren, en dat terwijl het tegendeel waar was: 'Et, pourtant, nous sommes hélas! 
Ie peuple le plus prolétaire du monde. Nous le sommes doublement, comme classe et comme nation; 
car nous sommes à la fois les parias des classes et les parias des nations"13. Deze uitspraak is verwant aan 
verschillende teksten van Lazare.44 

Het was volgens de Lettre de plicht van de socialisten, die zichzelf zagen als sociale vernieuwers, te 
weten uit welke elementen de maatschappij was opgebouwd45 en daarom moesten ze op de hoogte zijn 
van het bestaan van de joodse Proletariers, van hun huidige situatie en van hun historische achtergrond. 
De eeuwenlange vervolging had er toe geleid dat joden waren gaan zoeken naar een oplossing, en 
sommigen dachten die te vinden in de vorm van emigratie, terwijl anderen een zoektocht begonnen naar 
het beloofde land. Een deel van hen was in Palestina terechtgekomen, maar ook daar wachtte vervolging. 
De enige oplossing voor het probleem zou zijn een menswaardig bestaan, vrijheid en het recht op werk 
ter plaatse, en niet ergens anders.46 Volgens de Lettre maakten deze wensen het joodse proletariaat meer 
dan welke andere groep ook bevattelijk voor het socialisme, vooral omdat de eeuwenlange verstrooiing 
hen tot echte internationalisten had gemaakt.47 'C'est de nos rangs que sont sortis Lassalle et Karl Marx 
(...) c'est de notre sein que s'élève en ce moment une jeunesse enthousiaste, en Russie en Amérique et 
partout ailleurs qui collabore fiévreusement à élever partout les barricades des revendications sociales'.48 

De auteur van de Lettre richtte zich vervolgens rechtstreeks tot de Franse socialisten en verweet hen dat 
zij te weinig in het geweer kwamen tegen het antisemitisme: 'Nous remarquons que votre attitude envers 
l'antisémitisme n'est pas assez franche, assez indignée assez énergique, comme elle l'est en d'autres cas 
pareils, où un principe de progès et d'humanité est en jeu'.49 De reden voor deze laksheid was de 
opvatting dat de haat die jegens (rijke) joden ontwikkeld werd, vanzelfde weg naar de klassenstrijd zou 
plaveien: 'vous croyez le mal profitable, parce que vous considérez l'antisémitisme comme un arbre amer, 
mais qui prend vite en bien dans un certain sol sur lequel il serait facile après de greffer du socialisme'.50 

Hij waarschuwde nogmaals voor de gevaren van het antisemitisme en merkte op dat ook joodse 
arbeiders daar het slachtoffer van werden. Aan het slot van de Lettre riep hij de Franse socialisten op 'A 
vous de nous défendre contre les haines de race et de religion (...) A vous de nous venir en aide, afin que 
nous puissions jeter dans les masses juives la semence de l'avenir'.51 

Het gevolg 

Hoewel de Lettre een bijzonder opvallend document is, heeft het na verschijning weinig direct effect 
gehad. Het manifest werd niet gesignaleerd in de linkse pers en in september 1899 concludeerden de 
leden van de groep die de Lettre had uitgegeven, dat de maat vol was. De vakbonden hadden hen niet 
kunnen beschermen, de socialisten reageerden niet, en daarom waren de joodse arbeiders nu 
genoodzaakt zich te verenigen. Antisemieten zouden geen timide en wankelmoedige mensen tegenover 
zich vinden, maar een groep goed georganiseerde, standvastige mensen, vastbesloten om geweld met 
geweld te beantwoorden.52 

Op 2 september 1899 - de Dreyfus-affaire was nog steeds in volle gang - werd een openbare 
bijeenkomst tegen het antisemitisme georganiseerd. De bijeenkomst werd bezocht door 120 tot 130 
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personen waaronder 15 vrouwen, en opvallend was dat socialisten en anarchisten tijdens de manifestatie 
samen optraden. Tot de sprekers behoorden een zekere Boon, waarschijnlijk een joodse anarchist.54 

Hij protesteerde tegen de gewoonte van antisemieten als Drumont en Guérin, om alle joden als 
exploiteurs en potentiële Rothschilds te zien en merkte op dat er een joods proletariaat bestond, dat net 
zo leed als het katholieke en het protestantse proletariaat, 'ce prolétariat doit faire cause commune avec 
le prolétariat de tous les pays pour combattre la bourgeoisie quelle qu'elle soit', aldus Boon.55 Hij 
kondigde aan dat een manifest uitgegeven ging worden, gericht aan alle joodse arbeiders in Frankrijk, 
waarin de economische situatie van het joodse proletariaat uiteen werd gezet, en waarin werd uitgelegd 
dat joodse arbeiders hand in hand met alle andere arbeiders moesten protesteren tegen de uitbuiters. 
Spreker Hermann (de Pools-joodse student die waarschijnlijk de ruwe tekst van de Lettre schreef) sloot 
zich hierbij aan en merkte op, dat veel arbeiders de schuld voor hun malaise zochten bij joden, terwijl 
ze niet wisten hoe de situatie werkelijk in elkaar stak. Aan het eind van de bijeenkomst werd 
gecollecteerd voor de geplande publicatie. Iets eerder had Boon ook de leden van de pettenmakersbond 
al om steun gevraagd voor de publicatie van het manifest. Hij meldde toen het plan om 500.000 
exemplaren te laten drukken van een manifest tegen het antisemitisme en dit uit te delen onder de 
Franse arbeiders.56 Volgens Boon was voor de publicatie 500 fr nodig. Hij had alle georganiseerde 
arbeiders aangeschreven om zich solidair te betonen en haalde na een collecte onder de pettenmakers 
101 fr 85 op.57 Er zijn geen exemplaren van dit manifest bewaard gebleven, wellicht is het niet tot een 
publicatie gekomen. 

Op 16 september werd opnieuw een openbare protestmeeting georganiseerd tegen het antisemitisme, 
die dit keer bezocht werd door ongeveer 300 mensen. Op deze bijeenkomst spraken ook Franse 
anarchisten en socialisten, die zich nu wel met de joodse socialisten en anarchisten bemoeiden. De 
sprekers - waaronder de anarchisten Malato, Brunet en Réville - gingen aanvankelijk niet zozeer in op 
de reële positie van joden of de antisemitische beschuldigingen, maar spraken zich meer in algemene 
termen uit tegen 'de religie, de regering en het leger'.58 Aan het eind van de bijeenkomst werd evenwel 
een motie aangenomen waarin stelling werd genomen tegen het antisemitisme.59 Al met al was het geen 
opzienbarende bijeenkomst qua inhoud, maar wel spraken voor het eerst Franse anarchisten op een door 
joodse anarchisten georgansieerde bijeenkomst tegen het antisemitisme. 

Zoals Green overtuigend heeft aangetoond was het niet alleen de angst voor de omverwerping van 
de Republiek die de socialisten er toe bracht een standpunt in te nemen tegen het antisemitisme. Ook 
de 'ontdekking' van het bestaan van een joods proletariaat, een ontdekking die de handhaving van het 
stereotype van de jood als kapitalist onmogelijk maakte, heeft hiertoe bijgedragen. De Lettre van de 
Groupe des ouvriers juifs socialistes de Paris heeft voor een groot deel bijgedragen aan deze ontdekking. 

Ongeveer tegelijk met deze Lettre verscheen het boek van de Oosteuropese onderzoeker Leonry 
Soloweitschik Un Prolétariat Méconnu. Etude sur la situation sociale et économique des ouvriers juifs. 
Hoewel in het boek geen aandacht werd besteed aan de joodse arbeiders in Frankrijk, kreeg het in dit 
land veel publiciteit omdat hierin voor het eerst het bestaan van een joods proletariaat werd 
aangetoond.60 Dat het boek ook in socialistische kringen invloed had blijkt onder andere uit een motie 
die André Zévaès op het achttiende congres van de POF in september 1898 indiende. In deze motie -
die unaniem werd aangenomen - werd het antisemitisme ontmaskerd als een grote leugen. Een 
onderdeel van deze leugen was de ontkenning, door de antisemieten, van het bestaan van een joods 
proletariaat terwijl dat toch zo talrijk en zo vertrapt was, vooral in Engeland en Amerika.61 Zeer 
waarschijnlijk heeft Zévaès zich bij het schrijven van deze verklaring laten inspireren door het boek van 
Soloweitschik waarin aan deze beide landen veel aandacht wordt besteed. 
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Op basis van Soloweitschiks' boek schreef Paul Pottier in maart 1899 een artikel over het joodse 
proletariaat in Frankrijk en ook hierop werd met verbazing gereageerd in de socialistische pers.62 In dat 
artikel gaf Pottier een beschrijving van de joodse immigranten-gemeenschap. Hij besteedde daarbij 
aandacht aan de beroepenspreiding, de vormen van ondersteuning, het onderwijs aan joodse kinderen, 
en de politieke overtuiging van de joodse immigranten, waarbij hij grote nadruk legde op de joodse 
socialisten. Uiteindelijk waren het dit soort publicaties die de Franse socialisten bewust maakten van het 
bestaan van een joods proletariaat en zo de basis legden voor latere contacten tussen beide groepen. 

Tot slot 

De Dreyfus-affaire en het antisemitisme dat tijdens de affaire aan de oppervlakte kwam zal de 
autochtone Frans-joodse gemeenschap meer geschokt hebben dan de joodse immigranten, die in hun 
thuisland wel wat gewend waren. Zij hadden echter gehoopt in Frankrijk een ander soort maatschappij 
aan te treffen. Eerder verontwaardigd dan angstig reageerden de immigranten op de affaire. Daarbij 
trokken ze vooral de Franse socialisten aan hun jasje. Deze zwegen lange tijd in alle talen over de affaire, 
omdat ze het niet hun zaak vonden en omdat ze meenden dat het antisemitisme als ptotestbeweging hun 
eiegen beweging geen windeieren zou leggen. De joodse arbeiders confronteerden de Franse socialisten 
met hun bestaan en brachten hen van het idee af dat joden alleen kapitalisten waren. Zo werd de basis 
gelegde voor de latere contacten tussen beide groepen., de rol van Bernard Lazare was hierbij groot. Na 
afloop van de affaire, toen de Republiek 'gered' was en het antisemitisme in linkse kring niet langer bon-
ton was, bleek dat de joodse arbeiders en de Franse socialisten en anarchisten nader tot elkaar waren 
gekomen. 
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6. De gezamenlijke strijd tegen antisemitisme en de eerste joodse vakbonden 

'Le juif a le droit d'être deux fois révolutionnaire" 

De tweede helft van de jaren negentig stond in het teken van de gezamenlijke strijd van anarchisten en 
socialisten tegen het antisemitisme. In de eerste jaren van de twintigste eeuw richtten beide groepen weer 
meer de aandacht op propaganda voor de eigen stroming. De nadruk lag daarbij op 'Bildung'. De joodse 
socialisten voerden in de eerste paar jaar de boventoon, daarna namen de anarchisten de fakkel over. Dat 
inmiddels in Parijs sprake was van een netwerk van joodse socialisten, wordt duidelijk uit de 
opmerkingen van een pas gearriveerde joodse immigrant die zich na direct in verbinding had gesteld met 
een van de joodse organisatoren van de socialistische beweging. 'On m'avait dit, dans mon pays, qu'à 
Paris l'entente internationale socialiste était très bien organisé; jamais je n'aurais cru que c'était si vrai'.2 

Het netwerk was weliswaar wijdvertakt, maar veel gebeurde er daarom nog niet op politiek terrein in 
Parijs. 

Inmiddels begon de joodse vakbeweging, die tot 1896 niet bestaan had, op gang te komen. Dat jaar 
werd de joodse pettenmakersbond opgericht, die zou uitgroeien tot het boegbeeld van de joodse 
vakbeweging in Parijs. De joodse vakbeweging kwam daarmee vrij laat tot stand, maar zou wel 
uitgroeien tot een veel omvangrijkere beweging dan de politieke. Bovendien was in de vakbeweging 
direct sprake van intensieve samenwerking tussen joodse en Franse bonden. 

De joodse socialisten 

In de eerste jaren van de twintigste eeuw kwamen de socialistische organisaties steeds onder verschillende 
namen in politie-rapporten voor, maar telkens waren deze organisaties rondom dezelfde mensen 
gegroepeerd. Het ging hierbij vooral om Charles Rappoport en Ilja Roebanowitsj.3 Roebanowitsj was 
een goede bekende in de joodse arbeidersbeweging, Rappoport maakte in deze periode zijn intrede. Hij 
was geboren in 1865 in de provincie Kovno, ging in Wilna naar het Russische gymnasium, kwam in 
contact met de Narodnaja Volja groep aldaar en moest in 1887, na een mislukte aanslag op tsaar 
Alexander III door leden van deze groep, het land verlaten. Hij verbleef van 1887 tot 1890 in Parijs, 
behoorde daar tot de kring emigre's rond Lavrov, ging vervolgens filosofie studeren in Zürich en Berlijn 
en vestigde zich eind jaren negentig definitiefin Parijs. In 1899 werd hij genaturaliseerd tot Frans 
staatsburger.4 Hij was actiefin de Russische revolutionaire beweging, de joodse arbeidersbeweging, maar 
vooral in de Franse socialistische beweging. In de jaren twintig werd hij een overtuigde aanhanger van 
het communisme. 

In 1901 richtte Charles Rappoport een Groupe des ouvriers israélites op die bijeen kwam in de 71 Rue 
Vielle du Temple (in de Pletzl). Daarmee hadden de joodse socialisten weer een eigen club en een eigen 
ontmoetingsplaats. Door zijn activiteiten in de Franse beweging was Rappoport een goede 
'verbindingsman' tussen deze club en de Franse socialistische beweging. In 1901 vertegenwoordigde hij, 
op het gezamenlijke congres van de Franse socialisten dat in mei 1901 in Lyon gehouden werd, een 
organisatie, aangeduid als Les ouvriers israélites, die deel uitmaakte van de uiterst kleine, onafhankelijke 
Fédération socialiste révolutionnaire? In datzelfde jaar dook in de politierapporten ineens een groep op 
die werd aangeduid als 'les prolétaires juifs adhérent au parti socialiste'.6 Waarschijnlijk gaat het hier in 
allebei de gevallen om de bovengenoemde club in de Rue Vielle du Temple. De 'dubbelfuncties' van 

-295 



Rappoport en Roebanowitsj zorgden zo voor structurele contacten met de Franse socialistische 
organisaties, contacten die vóór de Dreyfus-affaire ondenkbaar zouden zijn geweest. 

Sinds de affaire waren ook veel vaker Franse sprekers aanwezig op de bijeenkomsten van joodse 
arbeiders. Opvallend is ook dat sindsdien het thema jodenvervolging tijdens deze bijeenkomsten vaker 
aan de orde werd gesteld, zonder dat het alleen als 'lokkertje' werd gebruikt, zoals in mei 1891 nog het 
geval was geweest. De joodse socialisten organiseerden bijvoorbeeld in maart 1901 een bijeenkomst 
onder voorzitterschap van Roebanowitsj over het lot van joden in Rusland en over joden die naar 
Frankrijk kwamen.7 Naast Roebanowitsj en Rappoport sprak ook de Franse syndicalist Allemane en zijn 
partijgenoot Bernard droeg gedichten voor. De bijeenkomst werd afgesloten met een toneelvoorstelling 
en een bal. 

Het doel van de Groupe des ouvriers Israélites was onder andere 'Bildung' en daarom werd besloten 
een bibliotheek op te richten. De groep had 88 leden, waaronder 5 vrouwen, die maandelijks contributie 
betaalden.8 Omdat dit niet genoeg opbracht om een bibliotheek te stichten, werd op 6 oktober 1901 
een openbare bijeenkomst georganiseerd waarvoor entree geheven werd. Voorzitter van de bijeenkomst 
was Rappoport. Ook nu weer sprak Rappoport over de positie van joden in Polen en Rusland, en stelde 
dat 'les juifs les plus heureux sont ceux qui ont eu le bonheur de naître en France'.9 Fribourg, een joodse 
pettenmaker, stelde tijdens deze bijeenkomst dat joden niet anders dan revolutionair konden zijn, omdat 
ze overal afgewezen en slecht behandeld werden. 'Pour ces raisons le juif a le droit d'être deux fois 
révolutionnaire et il doit faire cause commune avec les autres révoltes'.10 Joodse arbeiders moesten 
ontwikkeld worden, zodat zij aansluiting konden vinden bij de andere arbeiders en de algemene 
socialistische beweging, dat was het uitgangspunt van de joodse socialisten. Tijdens de verkiezingen van 
1902 lieten de joodse socialisten daarom een verkiezingsposter in het Jiddisch maken, die ze ophingen 
in het IVe arrondissement. Door middel van deze poster moesten de joodse immigranten met stemrecht 
- dat waren er waarschijnlijk niet al te veel - opgeroepen worden om in hun arrondissement te stemmen 
op Bousquet, de Guesdistische kandidaat, om zo de 'opportunistische' kandidaten geen kans te geven." 
De actie leidde niet tot het gewenste resultaat, want niet Bousquet maar de nationalistische kandidaat 
Failliot werd gekozen. 

Het opmerkelijke van deze acties is dat Rappoport en de zijnen in een vrij vroeg stadium probeerden 
de joodse immigranten bij de Franse politiek (en vakbeweging) te betrekken, terwijl tegelijkertijd 
aandacht werd besteed aan Jiddische cultuur. Tijdens een van de eerste bijeenkomsten van de groep 
stelde Fribourg, 'les prolétaires juifs ont tort de se classer et de travailler par caste, car ils devraient (...) 
s'organiser en syndicat et assister à la messe rouge de la Bourse du Travail'.12 Fribourg, die lid was van 
de joodse pettenmakersbond die zich inderdaad had aangesloten bij de Bourse du Travail, sprak hier uit 
ervaring en gaf een welgemeend advies. Hij merkte verder op 'mais pour cela (...) il faudrait abandoner 
toutes les croyances religieuses et bien se pénétrer des maximes de Karl Marx.' Fribourg stond op het 
standpunt dat alles wat met religie te maken had opzij gezet moest worden. Hoe de rest van de Groupe 
daarover dacht is niet meer te achterhalen. Wel is duidelijk dat de club - ondanks de afwijzende 
houding ten aanzien van religie - duidelijk een joodse identiteit had. Met het lot van joden elders was 
de groep zeer begaan en ook de joodse cultuur en de jiddische taal werd een warm hart toegedragen. 

De bibliotheek, die in het najaar van 1901 feestelijk was geopend met een openbare bijeenkomst met 
bal na, kwam al vrij snel in geldnood. In maart 1902 kwamen de joodse socialisten bijeen om de 
Commune te herdenken, en tegelijk hun afschuw uit te spreken over de Frans-Russische alliantie die 
in 1892 gesloten was. Tijdens deze bijeenkomst kondigde Rappoport aan dat de bibliotheek gesloten 
moest worden door gebrek aan geld.13 Het was blijkbaar onmogelijk om een joodse arbeidersbibliotheek 
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lang open te houden, maar hiermee waren de culturele activiteiten van Rappoports' groep niet ten einde, 
want vanuit deze organisatie werd in 1902 een Jiddische dramaclub opgericht. 

Grote verscheidenheid en weinig aanhang: joodse politieke organisaties in de periode 1903-1905 

De jaren 1903-1905 vormen een dieptepunt in de geschiedenis van de joodse arbeidersbeweging in 
Parijs. Volgens sommigen moet dit verklaard worden uit de economische problemen die de immigranten 
ondervonden. In het bijzonder wordt dan gewezen op de wereldtentoonstelling van 1900, waar een flink 
aantal joodse immigranten bij betrokken waren geweest, die na afloop van de tentoonstelling geen werk 
meer hadden.14 Als deze veronderstelling klopt zou echter de duidelijke bloei van de beweging in 1901-
1902 ook niet plaats hebben kunnen vinden. Het ligt daarom meer voor de hand dat de stille periode 
verklaard moet worden door de interne twisten en het gebrek aan goede leiders. 

De joodse socialisten ondernamen in deze periode weinig activiteiten, terwijl de joodse anarchisten 
regelmatig informele bijeenkomsten hielden. Ze kwamen bijeen in het restaurant van Platters, een 
Roemeens joodse anarchist die voor zeer weinig geld maaltijden én ruimte om te discussiëren en te 
vergaderen bood. Van een bloeiende organisatie was evenwel geen sprake, en er was een gebrek aan 
goede organisatoren en redenaren. Louis Elstein was nu de persoon om wie de anarchistische beweging 
min of meer draaide en hij kon het werk niet alleen aan. In februari 1904 verscheen een artikel in de 
Londense Der Arbeyter Fraynd waarin geklaagd werd over het gebrek aan activiteiten in Parijs. Gesteld 
werd dat het joodse publiek in Parijs moeilijk op de been was te krijgen en dat er maar weinig massa
bijeenkomsten werden georganiseerd. Er was volgens de auteur van het stuk een tekort aan sprekers, 
maar, zo schamperde hij, er waren meer dan genoeg mensen die konden discussiëren. Het bezoek van 
Rudolph Rocker aan Parijs was volgens hem een grote verademing voor de joodse arbeiders daar. 
Blijkbaar beviel Rockers' propagandatour erg goed, want in juli van dat jaar keerde hij nog eens voor 
enkele weken terug en in september nam hij deel aan het 'traditionele' Jom Kippoer bal. Dat laatste 
kwam hem duur te staan: hij werd door de Franse regering het land uitgezet.1 

Bundisten en Zionisten 

Naast joodse socialisten en anarchisten waren er ook andere joodse arbeidersorganisaties in Parijs. De 
Bundisten, joodse sociaal-democraten, hadden rond 1900 een Parizer Yidisher Arbeyter Bildungsfarayn 
opgericht in Montmartre. Enige tijd later werd de Sodetswo Bunda opgericht, die vooral aanhang had 
onder joodse studenten en intellectuelen. Deze groep had weinig contact met de joodse arbeiders. In 
1902 kwam daar een derde groep bij, die zich vooral toelegde op het verlenen van steun aan de Bund 
in Oost-Europa. Veel invloed hadden deze afzonderlijke groepen niet en in 1904 besloten ze samen te 
gaan. Zo werd de Parizer Bundistisher Ferayn Kemfer opgericht. Nog lange tijd bleef deze organisatie zich 
vooral oriënteren op de ontwikkelingen in Oost-Europa, pas rond 1910-1911 ging de vereniging zich 
echt richten op de joodse arbeiders in Parijs.17 

Parijs was de stad waar Herzl, de grondlegger van het politieke zionisme, als reactie op de Dreyfus-
affaire, zijn Der Judenstaat geschreven heeft. Toch had de zionistische beweging in Frankrijk nog minder 
aanhang dan in andere Westeuropese landen.18De meeste autochtone joden hadden een afkeer van het 
zionisme, dat strijdig was met hun assimilatie-ideaal. Frankrijk stuurde weliswaar in 1897 een aantal 
afgevaardigden naar het eerste Zionistische Wereldcongres in Basel, maar het zou nog tot 1901 duren 
voordat de Fédération Sioniste de France (FSF) werd opgericht. (Ter vergelijking: de English Zionist 
Federation werd direct in 1897 opgericht, terwijl de Nederlandse Zionistenbond'm 1899 tot stand kwam). 
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De enige groep bij wie het zionisme vrij snel aansloeg waren de Russisch-joodse studenten en andere 
leden van de Russisch-joodse intelligentia. 

Hoewel de FSF zich expliciet ten doel stelde het joodse proletariaat voor zich te winnen, slaagde de 
organisatie daar niet in. Toen de Russisch-joodse studenten in 1903 het initiatief namen om een Poale 
Zion afdeling op te richten, die zich specifiek op de joodse arbeiders zou richten, juichten de voorzitters 
van de FSF dit initiatief toe, maar ook deze organisatie bleek weinig succesvol. Van de Parijse Poale Zion 
afdeling, die in 1903 werd opgezet, zijn nog wel de statuten bewaard gebleven en een oproep voor een 
bijeenkomst, maar rapporten over verdere activiteiten ontbreken.'9 Waarschijnlijk stierf de organisatie 
een stille dood, want in 1913 werd de oprichting van een nieuwe Poale Zion afdeling aangekondigd.20 

Joodse bonden 1896-1905 

In tegenstelling tot de joodse politieke en culturele organisaties kwamen de joodse vakbonden in Parijs 
pas laat op gang. De joodse vakbeweging zou wel veel groter worden dan de politieke organisaties. 
Opvallend is ook dat van het begin af aan wel veel contact bestond tussen de joodse en de Franse 
vakbeweging. Dit hing voor een groot deel samen met het feit dat het door de wet van 1884 voor 
ongenaturaliseerde joodse arbeiders onmogelijk was zelf een bond op te richten. De strenge regels die 
voor alle Franse arbeidersorganisaties golden sinds het neerslaan van de Parijse Commune in 1870-1871, 
waren voor immigranten extra streng. Officieel moesten alle op te richten vakbonden van te voren 
toestemming vragen aan de betreffende autoriteiten. Toen in 1884 de wet op de legalisering van de 
vakbonden werd aangenomen, veranderde deze situatie enigszins. Vakbonden hoefden vanaf dat 
moment niet langer vooraf toestemming voor oprichting te vragen, maar een aantal beperkingen bleef 
bestaan. Vakbonden mochten zich uitsluitend met de economische belangenbehartiging van hun leden 
bezighouden en moesten de statuten van de bond en de namen van hun bestuursleden overhandigen 
aan de autoriteiten. Deze bestuursleden moesten de Franse nationaliteit bezitten en volledige 
burgerrechten hebben. 

Deze beperking 'dwong' de joodse arbeiders zichzelf als sectie van een Franse bond te organiseren, 
hetgeen in de meeste gevallen ook gebeurde zoals we later zullen zien. De eerste joodse vakbond in Parijs 
was evenwel een echte, onafhankelijke bond. 

De pettenmakersbond 

De eerste joodse vakbond in Parijs was een pettenmakersbond. Verwonderlijk is dat niet: de invloed van 
joodse immigranten in het pettenmakersvak was groter dan in welk ander vak ook. Vóór de komst van 
de immigranten werden nauwelijks petten geproduceerd in Frankrijk en na de komst van de 
immigranten werden petten een Frans exportproduct. Met hun specifieke vaardigheden vulden de 
Oosteuropese immigranten het 'gat in de markt' dat was ontstaan door het in zwang raken van de fiets 
en de open auto. Volgens Speiser werkten in Parijs in 1910 zo'n 1400 joodse immigranten als 
pettenmaker. Het gehele vak, van baas tot perser (het pettenmaken was onderverdeeld in snijden, 
stikken, vormen, versieren en persen) was in joodse handen. Er waren wel wat Fransen - voornamelijk 
vrouwen - werkzaam in het vak, maar zij waren in de minderheid. Zij vormden zo'n 10 tot 15 % van 
alle werknemers in de industrie en legden zich vooral toe op het versieren van de petten.22 De joodse 
pettenmakers hadden een monopoliepositie die hun bond op den duur zeer sterk maakte. 

In 1879 waren al voldoende joodse pettenmakers in Parijs om de eerste onderlinge hulporganisatie 
op te richten. Deze organisatie ging vrij spoedig ten gronde, en een tweede organisatie die in 1880 werd 
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opgericht, was evenmin een lang leven beschoren. De derde onderlinge hulporganisatie, die in 1887 
werd opgericht, zou echter de basis zou gaan vormen voor de in 1896 opgerichte Chambre Syndicale des 
CasquettiersP Het omvormen van de onderlinge hulporganisatie tot vakbond verliep niet zonder 
problemen. De hierboven genoemde wet van 1884 hinderde ook de joodse pettenmakers. De onderlinge 
hulporganisatie richtte daarom een hulpkas op voor pettenmakers die zich wilden laten naturaliseren. 
Er werd flink gespaard en na verloop van tijd waren voldoende bestuursleden tot Fransman 
genaturaliseerd om de organisatie om te vormen tot een echte vakbond. Toen deze drempel eenmaal was 
genomen begonnen de problemen pas goed. De oprichtingsvergaderingen die in het voorjaar van 1896 
plaatsvonden in Café Tresor bleven eindeloos stuklopen op de vraag of er nu wel of geen bazen 
toegelaten moesten worden tot de bond. In de onderlinge hulporganisatie waren de bazen wel 
vertegenwoordigd geweest, moesten zij er nu zonder pardon uitgezet worden? Besloten werd dat het 
antwoord op deze vraag ja moest zijn, en zo werd op 20 juli 1896 de Chambre Syndicale des Casquettiers 
opgericht. Achtendertig leden waren aanwezig op deze oprichtingsvergadering en zij verkozen Herman 
Karpel, die eerder aan het hoofd stond van de onderlinge hulporganisatie, tot voorzitter.2 Naast een 
voorzitter werden een secretaris, een penningmeester, een kassier en een archivist benoemd. De drie 
eerstgenoemden waren allemaal in Rusland geboren, de archivist kwam uit Pruissen en alleen de kassier 
was in Frankrijk geboren.25 Voor zover het mogelijk is iets af te leiden uit namen, kan aangenomen 
worden dat het overgrote deel van de leden bestond uit Oosteuropese joden.2 

De eerste joodse vakbond in Parijs was geen joodse bond in de strikte zin van het woord. Uit de 
notulen blijkt namelijk dat het niet uitgesloten werd dat de bond ook niet-joodse leden zou krijgen. 
Voortgekomen uit een onderlinge hulporganisatie, behield de pettenmakersbond een deel van de 
functies van een dergelijke organisatie. De bond droeg bijvoorbeeld zorg voor de begrafenis van 
overleden leden. In 1897 kwam op een van de vergaderingen het begrafenisfonds ter sprake en aan de 
orde werd gesteld dat er verschillende manieren waren om hulp te bieden bij een sterfgeval: een 
overleden katholiek lid zou in verband met de verschillende tradities en gebruiken andere hulp moeten 
krijgen dan een overleden joods lid.27 De kwestie die hier aan de orde werd gesteld was tamelijk 
hypothetisch, omdat eigenlijk geen katholieken in de bond konden zitten. In de pettenindustrie 
werkten, naast Oosteuropese immigranten, vrijwel alleen Franse vrouwen, nauwelijks Franse mannen. 
Vrouwen werden echter pas in 1902 na lange en moeizame discussies als lid van de pettenmakersbond 
toegelaten. Wellicht waren er bij de Oosteuropese pettenmakers enkele Poolse katholieken, hoewel de 
namen op de ledenlijsten dit niet doen vermoeden. Meer voor de hand ligt de veronderstelling dat de 
bond zich niet wilde profileren als strikt joodse bond. De eerste regel van de statuten bevestigt dit 
vermoeden: 'Le syndicat a pour but de reunir tous les Casquettiers'. (Dat vrouwen niet tot 'tous' 
behoorden was blijkbaar in 1896 nog algemeen aanvaard: dat voor hen een uitzondering gold werd in 
de stauten niet vermeld). 

Dat de pettenmakersbond niet als joodse bond te boek wilde staan, blijkt niet alleen uit het feit dat 
katholieke leden welkom waren, maar ook uit het feit dat alle 'officiële' stukken in het Frans waren en 
niet in het Jiddisch, terwijl dat toch de moedertaal van de leden was. De correspondentie tussen de bond 
en zijn leden en vaak ook tussen de bond en de bazen, was in het Jiddisch en de oproepen voor openbare 
bijeenkomsten waren meestal tweetalig, maar stukken als notulen, statuten en reglementen waren in het 
Frans. Meer dan eens werd tijdens algemene vergaderingen door een van de aanwezigen gevraagd om 
een samenvatting van de notulen in het Jiddisch.29 Uit de ondertekening van sommige stukken blijkt 
bovendien dat voorzitter Karpel grote moeite had zijn naam in het Latijnse alfabet te schrijven, maar 
de stukken bleven consequent in het Frans geschreven worden. Of het Frans bewust gehanteerd werd 
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om de samenwerking met de Franse organisaties te vergemakkelijken is niet te achterhalen (wellicht was 
heteenwettelijk voorschrift), wel is duidelijk dat het in de praktijk zo werkte. 

De verhouding tussen de pettenmakersbond en de Franse vakbeweging 

Aan het begin van de jaren tachtig, en vooral sinds het aannemen van de wet van 1884, waren de Franse 
vakbonden zich weer enigszins aan het herstellen van de terugslag na het neerslaan van de Commune. 
Vakbonden werden heropgericht en lokale bonden werden samengesmeed tot nationale federaties van 
bonden binnen een vak of een industrie. In 1885 bestonden in Frankrijk 616 bonden, met tezamen 
90045 leden (Dat is gemiddeld 146 leden per bond).30 Om de krachten van de bonden nog verder te 
bundelen bestonden er plannen om al deze federaties en bonden in een grote organisatie samen te 
voegen. Onder leiding van de Guesdisten werd in 1886 de Fédération des Syndicats opgericht. Het 
contact tussen deze federatie en de aangesloten bonden was gebrekkig, en de doelstellingen van beide 
groepen liep ook nogal uiteen. De Fédération des Syndicats concentreerde zich vooral op de politieke 
strijd die door politieke partijen gestreden moest worden, terwijl de vakbonden meer gericht waren op 
de economische belangenbehartiging van hun leden. De bonden zagen er niet tegenop om hun plannen 
met behulp van een algemene werkstaking doorgevoerd te krijgen, terwijl de Fédération des Syndicats 
tegen een algemene werkstaking was. De federatie kreeg door deze tegenstellingen weinig aanhang. 

De Bourses du Travail functioneerden inmiddels wel goed. De Bourses du Travail waren instituten 
die door de gemeenteraden werden opgezet om te fungeren als arbeidsbureau's. De eerste werd in 1887 
in Parijs opgericht en in 1892 bestonden in heel Frankrijk al 22 van deze instellingen.31 Gaandeweg 
kreeg de Boursesdu Travail steeds meer functies: het ging dienen als onderkomen voor vakbonden uit 
verschillende vakken en werd zo de plaats waar arbeiders uit de verschillende beroepsgroepen elkaar 
troffen. Er vonden sociale en educatieve activiteiten plaats, er werd propaganda gemaakt voor de 
arbeidersbeweging en bij stakingen werd de onderlinge steun van bonden en federaties gestimuleerd en 
gecoördineerd. Onder leiding van Ferdinand Pelloutier werden de Bourses du Travail in 1892 
aaneengesmeed tot de Fédération des Bourses du Travail, die haar hoofdkantoor had in Parijs. In 
tegenstelling tot de Guesdistische Fédération des Syndicats wilde de Fédération des Bourses du Travail niet 
via de politieke weg en met behulp van politieke partijen tot een nieuwe maatschappelijke orde komen, 
maar via de economische strijd. Het meest geëigende middel voor deze strijd was volgens de Fédération 
des Bourses du Travail de algemene werkstaking. 

De stabiliteit van de Bourses, die goed georganiseerd waren, een directe band hadden met de diverse 
bonden en hun leden, een solide financiële basis hadden en bovendien veel voorzieningen boden, maakte 
dat de Fédération des Bourses du Travail veel meer aanhang kreeg dan de Guesdistische Fédération des 
Syndicats. Ondanks de radicalisering van de Bourses du Travail bleven de gemeenteraden deze 
instellingen erkennen en subsidiëren. In 1896 waren 165 bonden aangesloten bij de Parijse Bourse du 
Travail. Een flink deel van deze bonden voegde zich samen tot de Union des Syndicats de la Seine. 

In 1895 werd een concurrent van de Fédération des Bourses du Travail opgericht. De bonden die zich 
uit onvrede over de houding van de Guesdisten ten aanzien van de algemene werkstaking van de 
Fédération des Syndicats hadden afgescheiden, vormden in dat jaar de Confédération Générale des 
Travailleurs (CGT). De voornaamste doelstelling van de CGT was het tot stand brengen van eenheid 
onder georganiseerde arbeiders en zowel bonden, federaties van bonden als Bourses du Travail mochten 
lid worden. De CGT wilde zich specifiek op de economisch strijd richten en zich perse niet aan politieke 
partijen binden. Ook voor de CGT was de algemene staking het strijdmiddel bij uitstek. De Bourses du 
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Travail en de CGT hadden in principe dezelfde uitgangspunten: beiden stonden een syndicalistische 
koers voor, maar toch zouden zij naast elkaar blijven functioneren tot de Bourses du Travail m 1902 
samen gingen met de CGT. 

De pettenmakersbond werd opgericht in een periode waarin de Franse bonden nog volop bezig waren 
met (her)oprichting, reorganisatie en fusering. In de grote speurtocht naar potentiële leden en 
zusterorganisaties die de eenheidsbeweging konden versterken, zagen de Franse vakbondsleiders de 
joodse arbeiders niet over het hoofd. Op 3 juli 1897 kwam een afgevaardigde van de Union federative 
des Chambres syndicales ouvrières de la quatrième catégorie des tissus, een bij de CGT aangesloten federatie 
van acht vakbonden uit de kledingindustrie, op een vergadering van de pettenmakersbond om steun te 
vragen voor hun stakende leden.33 De pettenmakersbond schonk 25 franc en overwoog ook direct om 
zich aan te sluiten bij de federatie. Nadat dit voorstel door de leden van de pettenmakersbond en door 
het bestuur van de federatie was goedgekeurd, werden in augustus 1897 zes leden gekozen die de 
pettenmakersbond in de federatie zouden vertegenwoordigen. Door zich aan te sluiten bij deze federatie 
was de pettenmakersbond automatisch aangesloten bij de CGT, zonder dat de bond daar iets voor 
hoefde te doen.3 Regelmatig woonden de afgevaardigden van de pettenmakersbond de vergaderingen 
van de kleding-federatie bij en via deze contacten kwam in 1898 ook de aansluiting van de 
pettenmakersbond bij de Union des Syndicats de la Seine tot stand. Dit leidde er weer toe dat de 
pettenmakersbond zich in 1899 de aansloot bij de Bourse du Travail?5 

Deze aansluitingen voltrokken zich, voor zover het in de bronnen is na te gaan, tamelijk geruisloos. 
Er werd in de pettenmakersbond wel gediscussieerd over het al dan niet toetreden tot de Bourse du 
Travail, maar deze discussies waren van praktische aard: de toetreding kostte geld en bovendien moesten 
mensen van de pettenmakersbond op vaste tijden 'kantoor houden'. Daar stond tegenover dat de Bourse 
du Travail gevestigd was in een groot pand waar de bijeenkomsten plaats konden vinden en waar de 
leden van de pettenmakersbond gebruik konden maken van alle faciliteiten die de Bourse bood.3 

De losse, federatieve structuur van de Franse vakbeweging maakte de aansluiting makkelijk en omdat 
de beweging nog niet zijn uiteindelijke vorm had en de pettenmakersbond zich in een tamelijk vroeg 
stadium aansloot, 'groeide' deze mee met de koepelorganisaties CGT en Bourse du Travail. Deze 
aansluiting bij de Franse beweging bood niet alleen de joodse pettenmakers voordelen: ook de Franse 
bonden hadden er profijt van. De pettenmakersbond bood de Franse organisaties niet alleen nieuwe 
leden, maar steunde ook dikwijls stakende arbeiders in andere vakken. 

De staking van 1901 

Het ledental van de pettenmakersbond steeg inmiddels langzaam maar zeker van 38 tijdens de 
oprichting in juli 1896, tot 144 in december van dat jaar, 183 in mei 1897 en 297 in 1898.37 In 
september 1901 telde de bond 400 leden.38 Afgezien van een aantal kleine stakingen, was de bond tot 
dan toe op het gebied van de economische strijd nog niet erg actief geweest, tot op 31 augustus 1901 
een aantal arbeiders van een pettenmakersatelier in staking ging naar aanleiding van een tariefsverlaging. 
Herhaalde malen werd door afgevaardigden van de pettenmakersbond onderhandeld met de eigenaar 
van het atelier, maar die wilde maar op zeer beperkte schaal aan de eisen tegemoet komen. Omdat de 
situatie in de andere ateliers vergelijkbaar slecht waren, werd op 11 september een algemene staking 
uitgeroepen. Aan deze oproep werd gehoor gegeven en een zeer groot deel van de pettenmakers legde 
het werk neer. De stakingseisen waren uitgebreid en kwamen naast tarief-afspraken neer op een 
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beperking van de werkdag tot 10 uur; een verbod op het uitgeven van werk aan onderaannemers en de 
eis om de stakers na de staking weer aan te nemen.39 Vanaf het begin van de staking hield het stakings-
comité de Franse vakbondsorganisaties op de hoogte. Op 18 september schreef het stakings-comité een 
brief, gericht aan de vakbonden, federaties en Bourse du Travail-organisaües waarin werd uitgelegd hoe 
slecht de situatie van de pettenmakers was: werkdagen van 14 tot 15 uur in een zeer ongezonde 
omgeving voor een uiterst karig loon. De brief eindigde in een oproep tot steun. 

Over de steun die geboden werd tijdens de zeven weken durende staking, hadden de pettenmakers 
niet te klagen. Naast substantiële financiële hulp van de Union federative des Chambres syndicales ouvrières 
de la quatrième catégorie des tissus, ontving de pettenmakersbond uit het hele land giften - variërend van 
5 tot 50 franc - van verschillende vakorganisaties en Bourses du Travail."* Naast geld ontving de bond 
ook morele steun. Er verschenen berichten waarin bewondering en steun werd betuigd. La Voix du 
Peuple, het officiële orgaan van de CGT, schreef over de stakende pettenmakers dat het extra 
bewonderenswaardig was dat uitgerekend zij zich zo manifesteerden omdat de bond voor het grootste 
gedeelte uit Russen en Polen bestond die door de Franse politie met argusogen in de gaten gehouden 
werd. Diezelfde politie zou er niet voor terugdeinzen de pettenmakers op te pakken, het land uit te 
zetten en uit te leveren aan Rusland/' 

Ondanks alle steun liep de staking uit op een échec. Na verloop van tijd gaf een gedeelte van de 
ateliereigenaren toe, waarna de arbeiders van deze ateliers weer aan het werk gingen. Het grootste deel 
van de ateliereigenaren gaf echter niet toe, en gaf het werk aan onderaannemers. Daarmee was de macht 
van de stakers gebroken en ging een deel van de stakers weer onder de oude condities aan het werk. Een 
deel van de stakers kreeg zijn baan niet terug en bondsleden die extra actief waren geweest tijdens de 
staking werden zelfs lange tijd door de bazen geboycot, zo kwam Herman Karpel twee jaar lang niet als 
pettenmaker aan het werk.42 

Na deze mislukte staking ging het lange tijd zeer slecht met de pettenmakersbond.43 In 1902 werd 
geprobeerd de bond, die de helft van zijn leden had verloren, weer op poten te zetten.44 Op 19 april 
1902 werd een openbare bijeenkomst georganiseerd. In de oproepen voor deze bijeenkomst werden de 
pettenmakers gemaand om de bond niet in de steek te laten: 'vous ne pouvez pas, à cause d'une grève 
malheureuse pour tous, de [fout in origineel k.h.] rendre le Syndicat responsable de votre triste situation 
actuelle'. Enige tijd later deed Karpel een speciale oproep aan de pas gearriveerde immigranten, door 
te stellen 'La Bourse du Travail, c'est Ia notre Temple'.46 Naast deze oproepen werd naar andere 
middelen gezocht om meer aanhang te krijgen: zo werd voorgesteld om niet alle bijeenkomsten te 
organiseren in de Bourse du Travail, die zich in het Xe arrondissement bevond, maar om ook 
bijeenkomsten in 'le quartier', dat wil zeggen het IVe arrondissement te beleggen.47 Men ging zelfs zover 
de bond open te stellen voor vrouwen, de contributie voor hen lager te maken en de naam te veranderen 
in Chambre Syndicale des Ouvriers et Ouvrières en Casquette de Paris.4sOok werden mensen van buiten 
aangetrokken om lezingen te houden voor de bond, zoals de anarchistische organisator Louis Elstein en 
Kaplan, de redacteur van de Londense Der Arbeyter Fraynd.49 

Op 13 juni 1904 organiseerde de Franse Union federative des Chambres syndicales ouvrières de la 
quatrième catégorie des tissus een openbare bijeenkomst ten bate van de pettenmakersbond. Tijdens deze 
bijeenkomst spraken Karpel, Allibert van de Franse hoedenmakersfederatie; Paul Fribourg van de Parijse 
Gemeenteraad; Laporte, secretaris van de Bourse du Travail en Griffuelhes, de voorzitter van de CGT. 
Charles Rappoport sprak de driehonderd aanwezigen als enige in het Jiddisch toe. Tijdens deze 
bijeenkomst werden hartstochtelijke oproepen gedaan aan de pettenmakers om zich toch vooral aan te 
sluiten bij de bond, om een eenheidstarief te bewerkstelligen dat voor iedere arbeider, ongeacht de sexe, 
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tot een verbetering zou leiden.50 Of deze oproepen het gewenste resultaat hadden, valt te betwijfelen: 
eind 1904 had de bond nog steeds maar 204 leden.51 Het zou tot na 1905 duren voor er weer enige 
groei in de bond zat. Vooral de komst van nieuwe, jonge immigranten zou een nieuwe wind door de 
bondsgelederen laten waaien. 

De organisatie van joodse arbeiders in de overige vakken 

De organisatie van joodse arbeiders in de overige vakken was in de periode vóór 1905 minimaal. Er 
bestond heel kort een joodse sectie van de Franse meubelmakersbond waarvan niet veel meer bekend 
is dan dat zij in 1900 werd opgericht.52 De joodse arbeiders in de kledingindustrie namen aan diverse 
algemene stakingen in de kledingindustrie deel, maar kwamen voor 1905 niet toe aan het vormen van 
een eigen bond of een joodse sectie van de algemene bond. In februari 1901, enige tijd voor de grote 
staking in de pettenindustrie, namen de joodse arbeiders voor het eerst deel aan een grote staking in de 
kledingindustrie. 

In de Parijse kledingindustrie werkten Franse mannen, Franse vrouwen, Belgische, Duitse, Italiaanse 
en Zwitserse mannen en vrouwen en Oosteuropees-joodse mannen en vrouwen. De meeste Franse 
mannen werkten in ateliers en maakten herenmaatkleding en haute couture voor vrouwen.53 Zij werkten 
op uurloon. Franse vrouwen werkten doorgaans in de betere damesconfectie-industrie, vaak als 
thuisnaaister, hoewel in de periode na 1900 meer vrouwen in ateliers gingen werken. Vrouwen werkten 
doorgaans voor stuklonen. De Belgische, Duitse, Zwitserse en Italiaanse mannen en vrouwen54 werkten 
in confectie-ateliers, doorgaans voor uurlonen, waar dames- en herenmode werd gemaakt, terwijl de 
joodse Oosteuropeanen thuis of in kleine huisateliertjes voor stuklonen werkten. Zij maakten 
voornamelijk damesconfectie, regenjassen, bontjassen en petten. Door hun verschillende posities op de 
arbeidsmarkt hadden deze groepen ook onderling sterk verschillende arbeidsomstandigheden en daaraan 
aangepaste stakingseisen. Toch ging een groot deel van hen gezamenlijk de strijd aan. 

De staking begon op 31 januari in een aantal chique dameskledingateliers in het Ie, Ile en IXe 
arrondissement. De stakers eisten een 10-urendag, loonsverhoging, nivellering van de lonen in de 
verschillende ateliers en afschaffing van stukwerk. De stakers waren voornamelijk mannen die in ateliers 
voor uurlonen werkten, de eis van de afschaffing van het stukwerk werd ingegeven door de wens om een 
einde te maken aan de oneerlijke concurrentie die stukwerkers vormden. Van het begin af aan werd 
tijdens de stakingsbijeenkomsten gehamerd op het feit dat alle arbeiders bij de staking betrokken 
moesten worden. Op verschillende manieren werden ook de joodse arbeiders in de kledingindustrie 
betrokken. Op 5 februari wees een van de leden van het Syndicat des ouvrières et ouvriers tailleurs pour 
dames op een atelier in het IXe arrondissement waar een twaalftal Roemeense joden werkte, die door de 
ateliereigenaar werden uitgebuit. Deze Roemenen vroegen de Franse bond om ook hun belangen te 
verdedigen, hetgeen de Franse vertegenwoordiger van de bond inderdaad op zich nam. 'Ces malheureux, 
qui ne parlent pas français' moesten geholpen worden in hun strijd.55 Dit mechanisme werkte ook de 
andere kant op. Op 11 februari riep een joodse kleermaker uit Montmartre zijn collega's op om ook te 
gaan staken en zich achter de Franse bond te scharen.56 De joodse kleermakers gaven aan deze oproep 
gehoor en legden het werk neer. Voor steun bij de oprichting van een plaatselijk stakingscomité 
wendden ze zich tot de Franse vakbond en Ch. Rappoport sprak de stakende arbeiders meer dan eens 
toe.57 

Het grote aantal joodse stakers bleef in de antisemitische pers niet onopgemerkt. Vooral het feit dat 
veel van de joodse stakers bij joodse ateliereigenaren werkte, werd in deze bladen benadrukt. 'Grands 
juifs contre petits juifs' kopte de Libre Parole. Het stuk over de staking kreeg als ondertitel 'Meeting 
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Babélique', waarmee gerefereerd werd aan het feit dat tijdens de stakingsbijeenkomsten in het Frans, 
Jiddisch en Duits gesproken werd.58 Niet alleen Oosteuopees-joodse en andere buitenlandse arbeiders 
waren solidair, ook naaisters legden na herhaalde oproepen het werk neer, waardoor het aantal stakers 
steeg tot 700, verdeeld over 55 verschillende ateliers.59 De massaliteit van de staking en de grote 
onderlinge solidariteit van de stakers leken een sleutel tot succes te zijn, maar het pakte anders uit. De 
atelier-eigenaren hielden stand en gaven niet toe. De stakingskassen van de Franse bonden raakten 
uitgeput door het grote aantal stakers, en op 6 maart drongen vertegenwoordigers van de bonden er op 
aan een compromis te sluiten met de bazen over de loonsverhoging en de eis ten aanzien van de 
afschaffing van het stukwerk in zijn geheel te laten vallen. Het grootste deel van de stakers stemde 
hiermee in, maar vijf joodse kleermakers uit Montmartre niet. Zij stelden dat de bonden niet goed 
begrepen hoe rampzalig het was om voor stukloon te werken, hoe erg het was om aan de genade van de 
onderaannemer uitgeleverd te zijn. 

Hier openbaarde zich een van de grote verschillen tussen de joodse kleermakers die thuiswerkten voor 
stuklonen en de overige kleermakers die in ateliers werkten voor uurlonen. Deze laatste wilden het 
stukwerk alleen afschaffen om een einde te maken aan oneerlijke concurrentie, terwijl voor de joodse 
kleermakers het bestaan van stukwerk hun dagelijkse arbeidsomstandigheden bepaalden. Ondanks de 
smeekbede van de joodse kleermakers werd de staking beëindigd, het werk werd weer hervat. Onder de 
oude condities gingen de kleermakers weer aan het werk, maar niet allemaal: een flink aantal mannelijke 
stakers, waaronder 200 immigranten, werd vervangen door vrouwen, 150 immigranten werden het land 
uitgezet en 30 immigranten werden gearresteerd.60 Deze eerste grote staking had de joodse arbeiders 
niets anders opgeleverd dan het besef dat bij solidariteitsstakingen de eisen van de Franse kleermakers 
soms niet overeenkwamen met hun eisen, en dat bovendien het deelnemen aan stakingen bestraft kon 
worden met uitzetting. 

Ondanks deze bezwaren nam een aantal joodse arbeiders in oktober 1904 weer deel aan een staking 
bij het kledingatelier van Braunstein. Tijdens een van de bijeenkomsten van de stakers, georganiseerd 
door de Chambre Syndicale des Tailleurs et Couturières, stelde Rappoport - in het Jiddisch - dat een joodse 
sectie van de Franse kleermakersbond gevormd moest worden, maar de oprichting van deze sectie liet 
nog tot december 1905 op zich wachten.61 Mocht de vakbondsorganisatie van de joodse arbeiders in 
deze periode vooralsnog niet sterk zijn geweest, de organisaties die er waren stonden vanaf het begin in 
contact met de Franse bonden. 

Tot slot 

De joodse politieke organisaties en de joodse vakbonden ontwikkelden zich bijna tegengesteld in Parijs. 
De eerste ontwikkelden zich vrij snel na de aankomst van de eerste immigranten, waren gegroepeerd 
rond een aantal Russisch joodse intellectuelen en hadden aanvankelijk weinig contact met de Franse 
politieke tak van de arbeidersbeweging. De organisaties bleven zeer klein. Na de Dreyfus-affaire namen 
de contacten tussen de joodse en Franse socialisten en anarchisten wel toe, maar tot structurele 
samenwerkingsverbanden kwam het niet. De joodse vakbonden ontwikkelden zich pas geruime tijd na 
de aankomst van de eerste groepen immigranten. De bonden kwamen zonder de inmenging van joodse 
intellectuelen tot stand, maar hadden wel van meet af aan goed contact met de Franse vakbeweging. 
Vooral na 1906 zou de joodse vakbeweging in Parijs zich gaan ontwikkelen en wel volgens een specifiek 
patroon, namelijk als joodse secties van de Franse bonden, aangesloten bij de CGT. Deze vakbeweging 
zou uitgroeien tot een omvangrijke beweging en zou in 1911 aan de wieg staan van het eerste Parijse 
arbeidersblad in het Jiddisch. 
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7. De oprichting van joodse secties van Franse vakbonden 

'Veyniker zmirus un mer lokshn, veyniker arbet un mer loyn'.' 

Voor de joodse arbeidersbeweging in Parijs was het jaar 1905 in een aantal opzichten een keerpunt. De 
Japanse overwinning op Rusland en de daarop volgende Russische Revolutie maakten grote indruk op 
de leden van de internationale revolutionaire kringen in Parijs. Ondanks de mislukking van de Revolutie 
was de omwenteling van de macht in Rusland in de ogen van alle (en dus ook de joodse) revolutionairen 
in ballingschap weer een stap dichterbij. Een ander gevolg van de ontwikkelingen in Rusland was dat 
na 1905 voor het eerst een relatief omvangrijke groep immigranten met ervaring op het gebied van 
stakingen en politieke acties naar Parijs kwam. Nu Engeland en de Verenigde Staten hun grenzen 
gedeeltelijk hadden gesloten voor immigranten, kwamen grotere groepen Oosteuropese joden naar 
Frankrijk en deze immigranten hadden, meer dan hun voorgangers, het idee om er zich permanent te 
vestigen. De Bund had inmiddels in Rusland en Polen een grote aanhang verworven, radicalere 
standpunten ten aanzien van de joodse autonomie ingenomen en een grote rol gespeeld bij de 
voorbereidingen van de revolutie. Veel van deze activisten hadden hun land moeten verlaten en namen 
hun ideeën mee naar Frankrijk. De nieuwe groep immigranten was dus niet alleen omvangrijk in getal, 
maar ook meer politiek bewust. 

Ook voor de Franse arbeidersbeweging was 1905 een opmerkelijk jaar. Onder invloed van het zesde 
congres van de Internationale in Amsterdam in 1904 was eindelijk eenheid tot stand gekomen onder 
de Franse socialisten. De Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO) die in 1905 werd 
opgericht, was de eerste Franse socialistische eenheidsorganisatie die het langer dan een paar jaar 
volhield. In maart 1906 vonden parlements-verkiezingen plaats en voor het eerst konden de verenigde 
socialisten in vrijwel alle districten iemand kandidaat stellen. 

Al deze ontwikkelingen samen leidden er vreemd genoeg niet toe dat de politieke organisaties van 
de joodse arbeiders zich sterk ontwikkelden. Integendeel: meer dan ooit ging het handjevol Russisch 
joodse intellectuelen dat zich voorheen nog wel met de joodse arbeiders in Parijs had bezig gehouden, 
nu hun aandacht richten op hetzij de ontwikkelingen in Rusland, hetzij de Franse socialistische 
beweging. Wèl zijn na 1905 duidelijk meer vakbondsactiviteiten van joodse arbeiders waar te nemen 
en deze vakbondsactiviteiten kregen steeds meer een politieke lading. 

Poltieke organisaties 

De Parijse politie schreef in 1907 een rapport over de Russische revolutionaire vluchtelingen in Parijs 
en kwam daarin tot de conclusie dat er 4550 vluchtelingen met de Russische nationaliteit in de stad 
waren. Deze varieerden van politieke overtuiging van anarchistisch tot sociaal-democratisch.2 De 
vertegenwoordigers van de politieke stromingen waren, door het taalprobleem en hun oriëntatie op 
Rusland, geïsoleerd van hun Franse 'partijgenoten', met uitzondering van Roebanowitsj die volgens de 
opsteller van het rapport functioneerde als 'trait d'union entre les révolutionnaires français et russes'.3 

Voor wat betreft dat laatste liep de politie enigszins achter de feiten aan. 
De joodse socialisten die zich vóór 1905 nog wel met de joodse arbeiders hadden bemoeid, lieten dit 

na dit jaar grotendeels achterwege. Ch. Rappoport ging zich na 1905 op de SFIO richten en Ilja 
Roebanowitsj was sinds 1904 redacteur van het blad Tribune Russe, het orgaan van de PSR dat speciaal 
voor het buitenland bestemd was. Bovendien vertegenwoordigde hij deze partij sinds 1904 op het 
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bureau van de Tweede Internationale.4 Roebanowitsj schreef in de periode 1907-1912 wel regelmatig 
stukken voor het SFIO blad L'Humanité maar aan de joodse arbeiders werd in deze stukken niet veel 
aandacht besteed. 

Over het algemeen wordt aangenomen dat van alle stromingen die in het politierapport genoemd 
worden, het anarchisme de meeste aanhang had onder de joodse arbeiders.5 Er bestonden verschillende 
joodse anarchistische organisaties in Parijs, die geen van allen in staat waren een blad in het jiddisch uit 
te geven, met uitzondering van de groep die korte tijd een blad uitgaf onder de titel Agitator. Hoe het 
met de kwaliteit van dit blad gesteld was kan achteraf moeilijk bepaald worden, omdat er geen 
exemplaren van zijn overgebleven. De meeste joodse anarchisten in Parijs lazen nog steeds de Der 
Arbeyter Fraynd en ook voor goede sprekers en anarchistische boeken en brochures in het Jiddisch 
wendde men zich nog altijd tot Londen. De 'Londense' anarchist Rocker werd tijdens een bezoek aan 
Parijs in 1909 opnieuw met open armen ontvangen omdat er, volgens een bericht in de Londense Der 
Arbeyter Fraynd, nog steeds te weinig mensen waren die een 'brede en succesvolle' beweging konden 

aanvoeren.7 

In 1909 voegden verschillende joodse anarchistische organisaties zich samen tot de Fédération 
anarchiste juive. De doelstellingen van de federatie waren: het stichten van (alweer) een bibliotheek, 
waarbij ze geholpen zouden worden door de joodse anarchistische federatie uit Londen; aansluiting bij 
andere anarchistische groepen in Parijs; aansluiting bij de anarchistische internationale in Londen; 
samenvoeging van alle Russische anarchistische groepen in Parijs om propaganda te maken in Rusland 
en tenslotte de oprichting van een redenaarsschool die 'volleerde' propagandisten aan Rusland zou 
kunnen leveren.8 In hoeverre deze ambitieuze doelstellingen gerealiseerd zijn valt achteraf niet meer na 
te gaan. 

De politieke activiteiten van de Bundisten in Parijs beperkten zich in deze periode voornamelijk tot 
acties ten behoeve van Rusland. Contacten had deze groep vooral met de Poolse en Russische sociaal
democratische partij, met wie ze bijvoorbeeld in 1910 de vijfde verjaardag van de Russische revolutie 
vierde.9 Veel politieke activiteiten waren er niet van anarchistische en Bundistische zijde. De invloed van 
de anarchisten en de Bundisten liet zich wel gelden binnen de verschillende vakbonden, waarbij het 
opviel dat bepaalde beroepsgroepen meer geneigd waren tot de ene stroming, terwijl andere 
beroepsgroepen meer onder invloed stonden van de andere stroming. De arbeiders uit de 
kledingindustrie, vooral degenen die in Montmartre woonden, voelden zich over het algemeen meer 
aangetrokken tot het syndicalisme, terwijl bijvoorbeeld de bontwerkers, die geconcentreerd waren in het 
IVe arrondissement, meer Bundistisch waren. 

De joodse vakbeweging 

Dat het animo van joodse arbeiders om zich aan te sluiten bij een bond groter was dan het animo om 
lid te worden van een politieke organisatie, laat zich makkelijk verklaren: via bonden konden de joodse 
arbeiders direct iets aan lotsverbetering doen. De politieke weg was langer en bovendien voor de meeste 
joodse arbeiders niet toegankelijk omdat ze als vreemdeling geen stemrecht hadden. Daarbij kwam dat 
de joodse voormannen die na 1905 naar Parijs kwamen, of het nu socialisten, socialisten
revolutionairen, anarchisten of Bundisten waren, hun blik allemaal gericht hielden op het Oosten, 
zonder veel te doen voor de joodse arbeiders in Parijs. Een uitzondering vormden de organisatoren die 
zich op de joodse vakorganisaties gingen richtten. 

De keus voor de vakbeweging werd niet alleen bepaald door het feit dat joodse arbeiders op dit 
terrein meer geneigd waren tot activiteiten, maar ook door de sterke ontwikkeling van het revolutionair 
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syndicalisme in Frankrijk. Door de samenvoeging van de CGT en de Bourses du Travail WAS in 1902 
de eenheid binnen de Franse vakbeweging tot stand gekomen. Deze fusie bleek na een korte aanlooptijd 
zijn vruchten af te werpen toen het aantal bonden toenam en de organisatiestructuur van de beweging 
steeds beter werd. Niet alleen de losse organisatiestructuur, ook de doelstellingen van het revolutionair 
syndicalisme spraken de joodse arbeiders aan. Er was in de Franse arbeidersbeweging een scherpe 
scheiding ontstaan tussen de politieke beweging en de vakbeweging, en de CGT had op het congres in 
Amiens in 1906 besloten om zich verre te houden van elke vorm van partij-politiek. De klassenstrijd zou 
alleen met behulp van vakbondsacties gevoerd worden en de algemene werkstaking was daarbij het 
belangrijkste middel. Voor veel joodse arbeiders en arbeidersleiders was deze vorm van directe actie de 
meest aantrekkelijke en ook de meest voor de hand liggende keuze. De politieke weg was voor de meeste 
joodse immigranten zonder burgerrechten immers niet begaanbaar. 

De pettenmakersbond 

De pettenmakersbond was een vakbond in de strikte zin des woords die zich alleen met de economische 
belangenbehartiging van de leden bezig hield. Met de komst van de nieuwe lichting immigranten die 
in Oost-Europa inmiddels ervaring hadden opgedaan met vakbondsacties, stakingen en bijeenkomsten 
van de Bund, veranderde dit. Op 18 december 1905 werd een speciale bijeenkomst georganiseerd ter 
gelegenheid van de Russische Revolutie, waarbij voorzitter Karpel de hoop uitsprak dat 'la Révolution 
en Russie prendra par son évolution un développement favorable à la classe prolétarienne'.' Twee jaar 
later werd de bond berispt door de burgemeester van het IVe arrondissement. Hij had de 
pettenmakersbond zijn feestzaal verhuurd voor een bijeenkomst, en tijdens deze bijeenkomst was de 
Internationale gezongen, voor de burgemeester voldoende reden om de bond verdere toegang tot de 
feestzaal te ontzeggen." De bond verpolitiseerde, dat blijkt ook uit het voorwoord bij een Jiddische 
uitgave van de statuten en reglementen van de bond uit 1908. (Overigens was de uitgave van deze 
statuten in het Jiddisch een direct gevolg van de toegenomen invloed van de Bundisten. Voorheen waren 
immers alle officiële uitgaven van de pettenmakersbond in het Frans). In de inleiding is expliciet sprake 
van een klasse van kapitalisten die de productiemiddelen bezit, en een proletariaat dat alleen over de 
eigen arbeid beschikt. Het voorwoord roept op tot eenheid en spreekt van een 'alveltlikhen proletariat' 
(internationaal proletariaat). 

Deze nieuwe koers was niet voor ieder lid van de bond een uitgemaakte zaak. Een hoop oude leden 
stopten met contributie betalen, omdat ze het niet eens waren met de nieuwe doelstellingen. De 'oude 
garde' was geneigd zich meer te richten op directe economische belangenbehartiging en hield daarbij 
vast aan functies die de bond nog had overgehouden uit zijn verleden van onderlinge hulp-organisatie. 
Een onderdeel daarvan was het begrafenisfonds en het bieden van hulp aan nabestaanden, waar nodig 
door een rabbijn. Met gewoontes als deze had de jonge garde grote moeite.13 In een poging om beide 
groepen weer bij de bond te betrekken, stelde een aantal bondsleden voor om 'amnestie' te verlenen: de 
bondsleden die al geruime tijd geen contributie hadden betaald mochten zonder boete weer lid worden. 
De jonge garde was hier tegen. Zij wilden een strak georganiseerde bond met gedisciplineerde leden en 
een professioneel bestuur, en hier deed zich een tweede conflictpunt voor: de bezoldiging van de 
secretaris. Een professioneel bestuurde bond kon volgens de leden van de jonge garde alleen functioneren 
als een secretaris in dienst werd genomen, die betaald werd voor zijn diensten. De meeste 'oude' leden 
waren hier, onder het motto 'zonde van het geld' tegen. 

De jonge garde had veel nieuwe ideeën maar kreeg aanvankelijk geen voet aan de grond. Zo vonden 
zij bijvoorbeeld ook dat een bond die strakker bestuurd werd, zou kunnen voorkomen dat de arbeiders 
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op eigen initiatief een staking uitriepen en pas daarna de bond op de hoogte brachten. De jonge garde 
was van mening dat het startsein voor een staking gegeven moest worden door het bondsbestuur.15 

Vooralsnog werden de stakingen in de pettenindustrie echter door de arbeiders zelf uitgeroepen, zoals 
in januari 1906 toen op het atelier van Rothstein-Lewinski een staking uitbrak en 300 pettenmakers van 
andere ateliers uit solidariteit het werk neerlegden. Inzet van de staking was de introductie van door 
vrouwen bediende machines in het atelier van Rothstein-Lewinski. Deze innovatie, zo vreesden de 
mannen, zou er toe leiden dat steeds meer vrouwen in dienst werden genomen, omdat zij voor lagere 
lonen werkten. De staking werd verloren.' Overigens steunde de pettenmakersbond vrouwen die al 
werkten in het vak wel. In juni 1906 legden de joodse pettenmakers van atelier Frenkel het werk neer 
uit solidariteit met een Franse pettenmaakster die een hoger loon had geëist bij haar werkgever. De 
staking duurde zeven weken en werd een succes voor de bond: alle eisen werden ingewilligd. Deze 
solidariteitsstaking maakte indruk op de leden van de Franse arbeidersbeweging en op 23 juni kwam 
Ch. Allemane van de 'groupe des Républicains du IVe arondissement' naar de vergadering van de 
pettenmakersbond om de stakers te prijzen.17 

Ondanks deze overwinning van een 'staking oude stijl' begonnen de leden van de jonge garde 
langzaamaan machtsposities te bekleden binnen de bond. In augustus 1910 vroegen ze om de 
vervanging van de Commission du Travail - de bondsafdeling die onderhandelingen voerde tussen 
werkgevers en werknemers bij conflicten - en toen dit gelukt was vroegen ze in april 1911 om het 
aftreden van toenmalig secretaris Walter.18 Waker, die in de maanden ervoor was blootgesteld aan 
heftige kritiek, bezweek onder de druk en trad af. De bond, die inmiddels 1005 leden had, moest 
volgens de nieuwe garde meer propaganda maken, en een krant uit gaan geven. ' Gezocht werd naar een 
krachtige secretaris die alle plannen ten uitvoer zou kunnen brengen. Deze werd gevonden in de persoon 
van Lozovski, die in het voorjaar de facto secretaris van de pettenmakersbond werd, terwijl Roux, 
secretaris van de hoedenmakersbond, de jure secretaris werd omdat Lozovksi geen Fransman was en 
volgens de wet van 1884 niet verantwoordelijk kon zijn voor het bestuur van een organisatie. 

Lozovski (pseudoniem van Solomon Dridzo) was in 1878 geboren in Danilovka, in het zuidelijke 
deel van het vestigingsgebied in Rusland. Zijn vader was melamed (leraar), zijn moeder 
marktkoopvrouw. Na een opleiding op het cheider verdiende hij van zijn elfde tot zijn twintigste 
achtereenvolgens de kost als hulpje in een slagerij, in een kruidenierswinkel en in een smederij tot hij 
volleerd smid was. Pas op zijn twintigste kon Lozovski zich weer aan een studie wijden. Hij werd sociaal
democraat en begon spoorwegpersoneel te organiseren. Deze politieke activiteiten leidden er toe dat hij 
na de revolutie van 1905 naar Siberië verbannen werd. Op weg naar het verbanningsoord wist hij te 
ontsnappen en via Genève kwam hij in 1909 in Parijs. Daar werkte hij enige tijd als smid, als 
metaaldraaier en als docent electrotechniek. Hij was actiefin de kringen van Russische emigre's, was 
enige tijd secretaris van het in deze circel opgezette arbeidsbureau Bureau Russe du Travail en hij was 
een van de leiders van de Bolsjewistische immigranten-groepering in Parijs. In 1912, toen hij al secretaris 
van de pettenmakersbond was, verliet hij onder invloed van een aantal Franse revolutionair-syndicalisten 
de Boljewistische groepering, maar na zijn terugkeer naar Rusland in 1917 werd hij opnieuw 'bekeerd' 
en vervulde hij van 1921 tot 1937 de functie van algemeen secretaris van de Profintern (de Rode 
vakbondsinternationale). Van 1939 tot 1946 was hij vice-minister van buitenlandse zaken. In 1949 
werd hij door Stalin weggezuiverd, voornamelijk vanwege zijn activiteiten als hoofd van een joods anti
fascistisch comité dat tijdens de Tweede Wereldoorlog actief was. Hij werd gedeporteerd en kwam in 
1952 in een kamp om.20 

De jonge garde van de pettenmakersbond had in 1911 met de aanstelling van deze toen al ervaren 
organisator Lozovski haar zin gekregen. Lozovski werd voor zijn diensten betaald - hij kreeg 150 fr in 
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de maand -21; maakte van de bond een strak georganiseerd geheel, bedacht een goed systeem om de 
bondscontributie te innen, streefde vrijwel onmiddellijk na zijn aanstelling naar een eenheidstarief en 
ging aan het werk om een propagandablad op te zetten. In de relatief korte periode dat Lozovski 
secretaris van de pettenmakersbond was (van voorjaar 1911 tot voorjaar 1913) heeft hij de bond een 
snelle ontwikkeling laten doormaken en heeft hij bovendien voor de organisatie van de joodse arbeiders 
in andere vakken veel werk verricht. Terwijl de pettenmakersbond een 'verjongingskuur' onderging 
werden in deze andere vakken in de periode 1905-1911 de eerste vakbonden opgezet. 

Joodse (secties van) bonden in de overige vakken 

Zoals de pettenmakersbond vrijwel vanaf de oprichting steun kreeg van de Franse vakbeweging, zo 
waren ook de joodse bonden in de andere vakken van het begin af aan nauw gelieerd met de Franse 
vakbeweging. De wet van 1884, die het vreemdelingen verbood in het bestuur van een vakbond te 
functioneren, maakte het voor immigranten bijzonder moeilijk onafhankelijke bonden te organiseren. 
Een wet uit 1901 droeg hier nog eens extra toe bij. Deze bepaalde dat de overheid het recht had om 
verenigingen die voornamelijk uit vreemdelingen bestonden te ontbinden, als zij activiteiten ontplooiden 
die de marktverhoudingen verstoorden of de binnen- of buitenlandse veiligheid van de staat in gevaar 
brachten.22 Over de vraag hoe arbeiders uit het buitenland onder deze omstandigheden het best 
georganiseerd konden worden, werd al vóór de samenvoeging van de Bourses du Travail en de CGT op 
de congressen van beide organisaties gediscussieerd. De taalbarrière werd daarbij als een van de grootste 
problemen gezien. Een van de gedelegeerden stelde voor om in 'villes cosmopolites' waar veel 
buitenlanders werkten, vakbonden per nationaliteit op te richten. Anderen protesteerden tegen dit 
voorstel en merkten op dat de vorming van verschillende bonden onvermijdelijk zou leiden tot het 
vormen van kampen en het uitbreken van conflicten. Dit zou de arbeiders uit het buitenland alleen maar 
meer isoleren van de Franse arbeiders. Bovendien was een dergelijk plan in strijd met de internationale 
idealen van de arbeidersbeweging.23 

Van 1900 tot 1906 werd over deze kwestie gediscussieerd maar veel verder dan de bepalingen: 'een 
bond die leden uit het buitenland weigert, wordt niet tot onze federatie toegelaten' en 'als arbeiders uit 
het buitenland doof blijven voor onze oproepen om zich aan te sluiten, dan zullen we ze net zo moeten 
behandelen als Fransen die het op een akkoordje gooien met de bazen' kwamen de gedelegeerden niet.2 

Hoe de arbeiders uit het buitenland het best benaderd en georganiseerd konden worden, daarover 
konden de afgevaardigden op de nationale congressen het niet eens worden. 

De Union des Syndicats de la Seine had inmiddels voor dit probleem een oplossing gevonden: zij stond 
toe dat de aangesloten bonden secties voor buitenlanders oprichtten. Bekender dan de joodse, ook wel 
als 'Jiddisch sprekende' aangeduide secties, waren de Duitse secties van verschillende bonden, die in 
dezelfde periode tot standkwamen.25 

1 mei 1906 

Een grote stimulans voor het ontstaan en de ontwikkeling van de joodse secties was de algemene staking 
die op 1 mei 1906 werd uitgeroepen. De CGT had tijdens het congres in Bourges in 1904 de beslissing 
genomen om op 1 mei 1906 een algemene werkstaking uit te roepen om een acht-urendag te 
bewerkstelligen. Er waren propaganda-commissies in het leven geroepen die de arbeiders moesten 
overtuigen van de noodzakelijkheid van een acht-urendag en de algemene werkstaking, en speciaal voor 
de joodse arbeiders werd een brochure uitgegeven in het Jiddisch. In de brochure, die geschreven was 
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door een aantal joodse arbeidersleiders in samenwerking met de CGT, werd een historisch overzicht van 
de strijd voor de acht-urendag gegeven.26 De joodse arbeiders werden opgeroepen deel te nemen aan de 
1 mei staking onder het motto 'veyniker zmirus un mer lokshn, veyniker arbet un mer loyn' (minder 
gezangen en meer noedels, minder arbeid en meer loon).27 

De pettenmakers legden op 1 mei daadwerkelijk het werk een dag neer en organiseerden een 
bijeenkomst over de acht-urendag. Een aantal joodse arbeiders uit de andere vakken ging nog een stap 
verder. Zij besloten mee te doen aan de algemene werkstaking voor de acht-urendag, die voort zou duren 
tot de werkgevers hadden toegegeven. Joodse arbeiders uit de kleding-, bont-, en meubelindustrie legden 
het werk neer en namen deel aan de massale stakingsacties in de Franse hoofdstad. De grootste groepen 
stakers (in totaal ging het om 126.000 arbeiders) waren afkomstig uit de bouw-, hout,- en 
metaalindustrie en de daarvan afgeleide vakken, maar ook arbeiders uit de auto-industrie, de 
voedingsindustrie, de kledingindustrie en de grafische industrie legden het werk neer.28 De stakingseisen 
en het stakingsverloop verschilden van vak tot vak, maar algemeen was de eis van de acht-urendag 
zonder loonsverlaging, terwijl in sommige gevallen een loonsverhoging werd geëist. Na een flinke 
stakingsperiode (in het ene vak ging de staking langer door dan in het andere, de meubelmakers staakten 
bijvoorbeeld bijna twee maanden29) werd in een zeer gering aantal gevallen een deel van de eisen 
ingewilligd, de meeste arbeiders moesten onder oude condities het werk hervatten. Hoe dan ook, de 
grote 1 mei staking markeert het begin van een intensieve samenwerking tussen de joodse arbeiders en 
de Franse vakbeweging. 

Kleermakers 

Tijdens een staking bij Atelier Braunstein in 1904, had Ch. Rappoport op een bijeenkomst van de 
Franse Chambre Syndicale des Tailleurs et Couturières voorgesteld een joodse sectie van de Franse bond 
te vormen. Zijn voorstel werd met instemming begroet, maar vooralsnog bleef het bij plannen. In 
februari en maart 1905 staakten de arbeiders van atelier Kemler, een kledingatelier in het IVe 
arrondissement waar voornamelijk Russisch-joodse arbeiders werkten. Kemler was het schoolvoorbeeld 
van een onderaannemer. Hij nam het werk aan van een groter atelier en besteedde dit vervolgens uit aan 
zijn arbeiders. In februari had Kemler zelf voor een bepaalde serie artikelen 24% minder uitbetaald 
gekregen van zijn opdrachtgever dan gebruikelijk, en vervolgens hield hij deze 24% in op het loon van 
zijn eigen arbeiders.30 Deze arbeiders (14 mannen en 18 vrouwen) namen korte tijd genoegen met de 
loonsverlaging maar besloten vervolgens het oude salaris te eisen. Toen aan deze eis niet werd voldaan 
gingen ze in staking voor het oude loon en een tien-urendag. 

De Parijse Chambre Syndicale des Tailleurs et Couturières liet ter gelegenheid van de staking een 
oproep uitgaan in het Jiddisch, waarin de situatie bij Kemler uit de doeken werd gedaan en de arbeiders 
werden opgeroepen ook de ateliers te verlaten. De oproep haalde weinig uit. De staking, die van 18 
februari tot 6 maart duurde, werd niet algemeen en liep uit op een mislukking. Slechts 6 arbeiders 
kregen hun werk terug, de rest werd ontslagen. De salarisverlaging bleef gehandhaafd en de tien-urendag 
werd niet ingevoerd. 

Op zich is deze staking geen bijzonderheid, want er werden wel meer kleine stakingen gevoerd die 
weinig succesvol waren. Bijzonder is de oproep in het Jiddisch van de Franse bond. In deze oproep is 
nog geen sprake van een joodse sectie van de bond, maar wel is duidelijk dat een Jiddisch schrijvende 
activist door de bond was benaderd om een pamflet te schrijven, waarna de Franse bond het pamflet liet 
drukken en verspreiden.31 Deze Parijse bond was overigens aangesloten bij de nationale Fédération de 
l'Industrie des Travailleurs de l'Habillement die op zijn beurt weer bij de CGT aangesloten was. De 
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oprichting van de joodse sectie leek nu heel dichtbij, maar in september 1905 was men nog steeds niet 
zover, zo blijkt uit de notulen van de pettenmakersbond. De pettenmakers overwogen in deze maand 
de kleermakers te gaan organiseren om te voorkomen dat zij tijdens een pettenmakersstaking voor 
bepaalde onderdelen ingezet zouden kunnen worden als stakingsbrekers. 

De Londense Der Arbeyter Fraynd meldde in december 1905 de oprichting van twee joodse secties 
van de Franse kleermakersbond, een in de omgeving van Bastille en een in Montmartre. De afdeling in 
Montmartre liep volgens het stuk in Der Arbeyter Fraynd hed goed: elke week was er een bijeenkomst 
en geregeld meldden zich nieuwe leden aan. Er werd propaganda gemaakt voor de algemene werkstaking 
en de acht-urendag, en er werd gesproken over de noodzaak van een orgaan in het Jiddisch.33 Of deze 
joodse secties betrokken waren bij de algemene staking die op 1 mei 1906 begon, is niet duidelijk. In 
de krantenberichten en politierapporten wordt de deelname van joodse arbeiders aan de staking nergens 
expliciet vermeld, maar impliciet vermeldden de rapporten deze deelname wel. Bijvoorbeeld wanneer 
beschreven werd hoe tijdens een bijeenkomst verschillende Franse toespraken in het Russisch vertaald 
moesten worden. . 

Na de staking was het lange tijd stil rondom de joodse kleermakerssectie. Wellicht ging de sectie aan 
de mislukte staking ten onder want in 1910 werd de oprichting van een nieuwe joodse sectie gemeld, 
die tot 1912 een tamelijk zieltogend bestaan leidde.35 

Meubelmakers 

Tijdens de 1 mei staking van 1906 hielden de meubelmakers het bijzonder lang uit. Zij werden 
gerekend tot de bouw- en houtindustrie waarin het aantal stakers zeer groot was, maar ook zij boekten 
geen resultaat. Dat Oosteuropees-joodse en andere buitenlandse arbeiders een grote rol speelden bij de 
staking blijkt uit de politierapporten, die gewag maken van revolutionaire en soms anarchistische 
vreemdelingen - meest Russen - die in achteraf-ruimtes versierd met rode vlaggen geheimzinnige 
bijeenkomsten hielden. 

De eerste joodse meubelmakerssectie was in 1900 opgericht, maar deze ging al snel ter ziele zonder 
veel sporen na te laten. In 1905 werd opnieuw een joodse sectie opgericht, die begin 1906 60 leden 
telde. De joodse sectie richtte een restaurant op coöperatieve basis op, dat tijdens de staking alle leden, 
de joodse en de niet-joodse, van de Franse meubelmakersbond van gratis maaltijden voorzag. Aan deze 
charitatieve activiteiten ging de sectie ten onder: na de staking was de sectie failliet en verdween van het 
toneel.37 In 1909 werd een derde poging ondernomen om een stabiele sectie op te richten, maar ook 
deze mislukte. Pas in 1911 werd een sectie opgericht die een langer leven beschoren was. 

Leerbewerkers 

De joodse arbeiders die in de fijnleer-industrie werkten en producten als portefeuilles en tassen maakten, 
vormden niet tijdens de fameuze mei stakingen in 1906, maar tijdens stakingen in 1909 een sectie van 
de Franse bond. De Franse bond steunde de joodse stakers tijdens de onderhandelingen en daarna bij 
de oprichting van de sectie.38 Binnen de jonge sectie voltrok zich vervolgens een aantal conflicten tussen 
de 'oude' en de 'jonge' garde, die enigszins overeenkomen met de conflicten zoals deze zich in de 
pettenmakersbond afspeelden. Ook hier bestond een jonge garde die tegen wilde stakingen en vóór een 
strak georganiseerde bond was, terwijl de oude garde veel aandacht besteedde aan de oprichting van een 
zieken-kas. Daar was de jonge garde op zich niet tegen, maar wel hadden volgens hen vóór de oprichting 
een aantal principiële vragen als 'heeft een stakingsbreker recht op een uitkering?' beantwoord moeten 
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worden.39 Hoewel in de periode van 1909 tot 1911 een duidelijke groei in de fijnleer-industrie 
plaatsvond, waren de joodse leerbewerkers door deze interne conflicten niet in staat effectieve acties voor 
hoger loon te voeren en het aantal joodse leden van de bond nam af van 100 in 1909, tot 61 in 1911.40 

De interne conflicten tussen de pragmatici en de principiële revolutionair-syndicalisten die de joodse 
leerbewerkerssectie tot 1911 teisterden, werden opgelost toen de verstokte syndicalisten zich los hadden 
gemaakt van de groep van voorstanders van de ziekenkas. De ziekenkas werd toen een onafhankelijk 
instituut en de joodse sectie was vanaf dat moment een bond in de syndicalistische zin des woords. 

De joodse secties bij de Franse kleding-, meubelmakers- en leerbewerkersbond kwamen vrij 
geruisloos tot stand. Bij de joodse bontwerkers en bakkers ging dat minder makkelijk. In het geval van 
de bontwerkers waren het de joodse arbeiders zelf die aarzelingen hadden, in het geval van de joodse 
bakkers was het de Franse bond die terughoudend was. 

Bontwerkers 

Een aantal joodse bontwerkers had in mei 1906 deelgenomen aan de algemene werkstaking en besloot 
daarna zich te organiseren. Er werd door de joodse bontwerkers lang gediscussieerd over de vraag hoe 
ze dat het beste konden doen. Ze konden zich als sectie aansluiten bij de bestaande bontwerkersbond, 
maar een deel van de - Bundistisch georiënteerde - leiders van de joodse bontwerkers wilden het liefst 
een zo groot mogelijke culturele en financiële zelfstandigheid behouden.4' Niet alleen de Bundistische 
achtergrond van een deel van de leiders - die onder andere bleek uit goede contacten met de Kemfer 
groep - weerhield de joodse bontwerkers van een 'overgave' aan de bestaande bontwerkersbond. Ook 
het feit dat deze bond een Duitse bond was hield ze tegen. Voor de komst van de Oosteuropese 
immigranten werd het vak grotendeels door Duitsers beheerst.42 De bestaande bontwerkersbond in 
Parijs was daarom een Duitse bond. Als de joodse bontwerkers toch hun autonomie op moesten geven, 
dan deden ze dat liever door zich aan te sluiten bij een Franse bond - de leerbewerkersbond bijvoorbeeld 
- dan bij een bond van een andere groep immigranten.43 De organisatievorm die uiteindelijk tot stand 
kwam was een joodse sectie bij de Duitse bond, die een zo groot mogelijke zelfstandigheid op financieel 
en cultureel gebied had. De bontwerkers behielden het beheer over hun eigen kas, en hun culturele 
autonomie blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat zij als enige joodse sectie bij een algemene bond hun 
notulen in het Jiddisch bijhielden.44 

De bontwerkerssectie had 150 leden in 1908.45 Erg actief was de bond niet. Stakingen kwamen tot 
1911 nauwelijks voor in het vak, en aan propaganda werd ook niet veel gedaan. Deze situatie leidde 
ertoe dat er soms binnen de bond discussies ontstonden over de kwestie 'zayn oder nit zayn',46 maar 
anders dan de secties in de overige vakken die steeds aan stakingen ten onder gingen, bleef deze min of 
meer onafhankelijke sectie gewoon bestaan. 

Bakkers 

Tijdens een algemene staking van joodse bakkers in Parijs werd in 1906 de eerste joodse sectie van de 
Franse bakkersbond opgericht. Lang bestond deze sectie niet, maar de joodse bakkers bleven actief. Twee 
jaar later, in januari 1908, brak opnieuw een staking uit onder de joodse bakkers. Joodse bakkers bakten 
doorgaans iets ander brood dan de Franse bakkers en hadden andere klanten, maar de 
arbeidsomstandigheden in het vak waren hetzelfde. De voornaamste grieven van de bakkers waren de 
bijzonder lange werkdagen (en nachten) van vijftien tot achttien uur en op donderdagen, ter 
voorbereiding van de sabbat, van soms 24 uur. Om aan deze toestand een einde te maken vroegen de 
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stakers de bazen om extra personeel aan te nemen. Tijdens de staking, die 37 dagen duurde, huurden 
de stakers een oude bakkerszaak waarin ze een coöperatieve bakkerij vestigden. 32 joodse bakkers 
werkten in ploegendiensten en losten zo het overwerk probleem op. De broden die ze maakten kregen 
een label, zodat ze makkelijk herkenbaar waren en in een oproep in het Jiddisch werden de vrouwen(!) 
opgeroepen om alleen dit gemerkte brood van de 'Arbeyter Bekeray' te kopen. De coöperatie had een 
aantal verkooppunten in de joodse wijken, en leverde ook aan de verschillende joodse restaurants. De 
bazen reageerden op deze actie door de politie in te schakelen om de coöperatie te observeren. De politie 
kon evenwel niets onrechtmatigs ontdekken. De positie van de stakers bleek niet sterk genoeg om de 
staking te kunnen winnen. Nadat de staking verloren was en vijftien arbeiders weer aan het werk gingen 
onder vrijwel ongewijzigde omstandigheden, terwijl tien stakers werden ontslagen, konden slechts vijf 
arbeiders in de coöperatie blijven werken. 7 

Begin 1909 werd een tweede bakkerssectie opgericht, ditmaal onder leiding van een aantal joodse 
anarchisten, waaronder M. Sokolowski, die in Warschau al actief was geweest bij de organisatie van 
joodse bakkers en die in 1908 naar Parijs was gekomen. Ditmaal ondervond de joodse sectie tegenstand 
van het bestuur van de Franse bakkersbond, waaronder Bousquet. (De Guesdistische kandidaat uit het 
IVe arrondissement waar de joodse arbeiders in 1902 nog campagnes voor hadden gevoerd!). Hij was 
een voorstander van het organiseren van joodse arbeiders in de Franse bond, maar was tegen een aparte 
joodse sectie. Na lang discussiëren stemde hij toe in de vorming van de sectie, maar deze mocht dan 
alleen een agitatie-apparaat zijn voor de Jiddisch-sprekende arbeiders. De sectie mocht expliciet geen 
aparte joodse afdeling worden.48 

Direct na de oprichting van de joodse sectie brak een staking uit in de bakkerij van Patatzkin, een 
joodse bakker die gevlochten broden (galles) in Parijs wilde introduceren. Hij wilde voor de 
arbeidsintensieve productie van dit brood geen extra salaris betalen en daarom gingen de arbeiders in 
staking. De staking breidde zich snel uit naar de overige joodse bakkerijen en weer werd een coöperatieve 
bakkerij ingericht. De bakkers konden echter door middel van stakingsbrekers toch brood blijven 
bakken en de staking eindigde zonder resultaat voor de stakers. Met de verloren staking gingen ook de 
sectie en de coöperatie weer ten onder. Dit gehele proces herhaalde zich in de zomer van 1909 nog een 
keer, met dien verstande dat ditmaal, toen de staking verloren was en de coöperatie gesloten, de sectie 
bleef voortbestaan.49 
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Tot slot 

Ondanks het feit dat na 1905 een grote groep joodse immigranten naar Parijs kwam, waarvan een deel 
in Rusland politiek actief was geweest, bleven de joodse politieke organisaties in Parijs klein en meer dan 
ooit gericht op Oost-Europa. Noch de anarchisten, noch de socialisten-revolutionairen, noch de 
Bundisten hadden veel aandacht voor de politieke organisatie van de joodse arbeiders. De activiteiten 
van de politieke organisaties lagen vooral op het terrein van de 'Bildung': educatie, voorlichting en 
propaganda. Inmiddels kwam zonder de hulp van politieke organisatoren de joodse vakbeweging in 
Parijs goed op gang. Deze bonden kregen (met uitzondering van de onafhankelijke pettenmakersbond) 
allemaal de vorm van een joodse sectie bij een Franse bond, in het geval van de bontwerkers, een Duitse 
bond. 

Uit de tamelijk geruisloos verlopen totstandkoming van de joodse secties bij de verschillende Franse 
bonden blijkt de goede verstandhouding tussen de joodse arbeiders en de Franse bonden. Toch was deze 
verhouding niet in alle gevallen even goed, zoals blijkt uit een beroemd geval van antisemitisme van een 
Franse vakbondsleider, dat in het volgende hoofdstuk aan de orde komt. Bij dergelijke acties tegen het 
antisemitisme werkten de anarchisten, de socialisten-revolutionairen en de Bundisten, die op ideologisch 
gebied nogal uiteenlopende inzichten hadden, eensgezind samen. 
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8. De oprichting van het Inter-sektsyone byuro 

'détruire autant que vos efforts vous le permettront, l'esprit de caste ou de religion." 

Er bestonden nu in verschillende vakken joodse secties die wel met hun Franse bond goede contacten 
hadden, maar onderling nauwelijks met elkaar overlegden. Op momenten dat aan 'de zaak van de joodse 
arbeiders' extra aandacht besteed moest worden, werd de behoefte aan meer ondelinge contacten tussen 
de secties duidelijk gevoeld. Zo werd op 22 juni 1907 een groot concert en bal georganiseerd door een 
samenwerkingsverband van alle joodse vakbondssecties en de politieke clubs, dat speciaal was opgericht 
om Morris Rosenfeld te ondersteunen. Rosenfeld was een van de vroegste Jiddishe dichters die zijn 
ervaringen als sweat-shop arbeider verwerkte in zijn poëzie. Hij was afkomstig uit Polen en vestigde zich, 
na korte tijd in Londen te hebben gewoond, in 1886 in New York. Daar werden zijn gedichten, die vaak 
gepubliceerd werden in de Jiddische socialistische pers, veel gelezen. Na de dood van zijn vijftien-jarige 
zoon stortte Rosenfeld geestelijk en lichamelijk in en in 1907 kwam hij, half-verlamd aan in Parijs, waar 
hij door de joodse immigranten-gemeenschap werd opgevangen.2 Dit samenwerkingsverband ten 
behoeve van Rosenfeld was eenmalig, maar de wens tot meer samenwerking - vooral tussen de 
verschillende joodse vakbondssecties - werd vaker uitgesproken. In de notulen van de bontwerkersbond 
van 9 april 1909 is sprake van een conferentie van alle joodse vakorganisaties. Op deze conferentie werd 
besloten dat een krant uitgegeven moest worden om propaganda te maken voor de vakbeweging, dat 
er een eigen lokaal moest komen voor bijeenkomsten en dat er een centraal bureau voor alle joodse 
secties moest komen.3 

Intersyndicale commissies waren geen nieuw fenomeen in de Franse vakbeweging. In Parijs en in de 
provincie werden al geruime tijd intersyndicale commissies gevormd van een aantal bonden binnen een 
bepaald arrondissement, een bepaalde streek, of een bepaald vak. Op een congres van 109 verschillende 
Parijse bonden werd op 18 december 1910 besloten de vorming van deze intersyndicale comité's zoveel 
mogelijk te stimuleren. Vooralsnog bleef het voor wat betreft het joodse intersyndicale bureau nog bij 
plannen. Een echte stimulans voor de oprichting van het samenwerkingsorgaan van de joodse secties 
waren de antisemitische uitlatingen van de secretaris van de Franse bond van électriciens Emile Pataud. 

De antisemitische uitlatingen van een Franse vakbondsman 

Van de verkiezingsoverwinningen die de antisemieten in 1898 hadden gehaald was in 1906 nog maar 
weinig over. De samenstelling van de groep antisemitische politici bleek te heterogeen om een specifiek 
beleid uit te stippelen en het antisemitisme alleen was niet genoeg om de eenheid te bewaren en de steun 
van de kiezers te behouden. Bij de verkiezingen van 1902 nam het aantal antisemitische 
volksvertegenwoordigers af en in 1906 zaten nauwelijks nog vertegenwoordigers in het parlement die 
van hun antisemitisme een politieke kwestie maakten.4 Het extreem nationalisme maakte een 
vergelijkbare ontwikkeling door. Ook deze stroming had door de Dreyfus-affaire veel aanhang gekregen. 
Omdat ook de nationalisten onderling weinig samenhang vertoonden en geen eenduidig beleid konden 
formuleren werd deze winst vier jaar later niet geconsolideerd. Niet alleen het gebrek aan onderlinge 
samenhang, ook het gebrek aan macht ondermijnde de positie van de nationalisten in de Parijse 
gemeenteraad. Door de oppermachtige positie van de Prefect die door de regering werd aangesteld en 
die in principe iedere beslissing van de gemeenteraad moest goedkeuren, had deze raad weinig armslag 
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om veranderingen door te voeren. De nationalistische coalitie hield niet lang stand en verloor in 1904 
de meerderheid m de raad Deze afname van de politieke invloed van de antisemieten en extreem-
nationalisten betekende echter niet het einde van het antisemitisme en de xenofobie Al was 
antisemitisme sinds de Dreyfïis-affaire - zeker in linkse kring - not-done, toch werden en er nog steeds 
antisemitische uitlatingen gedaan, ook in Franse vakbondskringen. De uitspraken van Emile Pataud zijn 
daarvan het meest bekende voorbeeld. 

In oktober 1910 had een grote spoorwegstaking plaatsgevonden. Het grootste deel van de aandelen 
van de spoorwegonderneming in kwestie, de Chemin de Fer du Nord, was in handen van een Rothschild 
De staking was voor de stakers slecht afgelopen en volgens Pataud was het Rothschild die ervoor gezorgd 
had dat de stakende électriciens en spoorwegbeambtes hun baan niet terug kregen. Pataud schreef een 
open brief aan Rothschild en meldde daarin ondermeer dat Rothschild hem deed denken dat het woord 
jood synoniem was voor 'onmenselijk'.5 Enige tijd later, op 3 april 1911, organiseerde Pataud samen 
met Emile Janvion een openbare bijeenkomst over 'De Vrijmetselarij en de arbeidersklasse'. Janvion 
een anarcho-syndicalist die teleurgesteld was over de afloop van de Dreyfus-affaire en het herstel van dé 
bourgeois macht over de Republiek, was een actief lid van de Action Française.6 Deze antisemitische 

organisatie werd opgericht door de anti-dreyfusards na hun nederlaag. De organisatie stond onder 
leiding van Charles Maurras die de strijd tot in de jaren veertig voortzette 

In zijn voordracht van 3 april richtte Pataud zich vooral tegen Rothschild, die een vooraanstaand lid 
was van het vr.jmetselaarsloge.7 Janvion volgde Pataud als spreker en hield een onverbloemd 
antisemitische redevoering. Al tijdens de bijeenkomst werd Pataud aangevallen door verschillende Franse 
socialisten en vakbondsleden. Onder het publiek waren een aantal camelots du roi aanwezig, dit waren 
de leden van de militante, knokploegachtige jeugdorganisatie van de Action Française en na afloop werd 
er Hou ! Hou! les youp.ns!' ('boe, boe jidden') gezongen. Een Russisch-joodse arbeider die ook op de 
bijeenkomst aanwezig was merkte op dat hij tijdens de bijeenkomst het gevoel had gehad weer terug te 
zijn in zijn vaderland ten tijde van de pogroms.8 

Er ontstond een ware rel rond Pataud's lezing. De extreem rechtse bladen La Libre Parole en L'Action 
Française steunden Pataud, en in L'Humanité en La Bataille Syndicaliste (het officieuze orgaan van de 
CG 1 ) werd hij scherp aangevallen.9 De joodse secties van de CGT besloten tot samenwerking over te 
gaan en organiseerden onmiddellijk een protestbijeenkomst op 6 april. Een groot aantal aanwezigen 
(volgens het politierapport 600, volgens L'Humanité 1800 tot 2000) woonde de bijeenkomst bij ,0 Het 
publiek werd toegesproken door Marc Liber van de Bund, die het antisemitisme van Pataud 
bekritiseerde en erop wees dat de joodse arbeiders niets van doen hadden met Rothschild. Daarna sprak 
een afgevaardigde van de Russische sociaal-democratische partij, die Pataud aanviel en het publiek 
herinnerde aan de pogroms in Rusland en erop wees dat de vervolgden nu in Frankrijk weer aangevallen 
werden Jean Longuet, die namens de SFIO het woord nam liet zich in dezelfde bewoordingen uit en 
stelde dat noch de syndicaliste^ noch de socialisten het antisemitisme wilden propageren. 
. . . ^ a t a

L
U d ; ^ e u i t S e n o d i S d w a s o m weerwoord te geven, stelde nadat hij een tijd was uitgejouwd dat 

h.j Rothschild nooit als jood maar als kapitalist had willen aanvallen." De aanwezigen waren nauwelijks 
overtuigd door deze uitspraak.12 Pataud behield na dit incident zijn functie in de bond van électriciens 
maar molesteerde in 1913 samen met Janvion en een aantal andere antisemieten de redactieleden van 
öataiLLe Syndicaliste, waarna hij uit de CGT werd gezet.13 

De rel rond Pataud vormde de directe aanleiding om het samenwerkingsverand tussen de 
verschillende joodse vakbondssecties op te zetten. 
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Het Inter-sektsyone byuro 

Al in april 1909 bestonden er plannen voor de oprichting van een centraal bureau van alle joodse secties. 
Het bleef evenwel bij plannen en op 4 februari 1911 kwamen vertegenwoordigers van de 
bontwerkerssectie, de kleermakerssectie en de leerbewerkerssectie opnieuw bijeen om te praten over de 
oprichting van een Intersesektsionen Byuro (IB) en de uitgave van een blad voor joodse arbeiders in de 
verschillende vakken. Zowel de leerbewerkers, de bontwerkers als de pettenmakers hadden al plannen 
gekoesterd voor het uitgeven van een eigen vakblad, maar een blad voor joodse arbeiders in alle vakken 
scheen een beter idee. Het zou nog tot de zomer zou duren voor daadwerkelijk een IB werd opgericht, 
en het eerste nummer van het blad Der Idisher Arbeyter zou pas op 9 oktober 1911 uitkomen, maar toch 
geven de notulen van de bijeenkomst van 4 februari een aardige indruk van de plannen die de joodse 
vakbondsvertegenwoordigers hadden.M 

De krant moest volgens de aanwezigen het leven van de joodse arbeiders weerspiegelen en hen de weg 
naar de bevrijding wijzen. De krant moest door de secties gezamenlijk uitgegeven worden, pas dan kon 
ze iets betekenen. Alleen een algemeen vakblad kon de propaganda voor de arbeidersbeweging op een 
hoger plan tillen. De krant mocht in geen geval een tribune worden voor partij-ruzies. Hoewel deze 
voorstellen aangenomen werden en naar het scheen klaar waren om uit te voeren duurde het toch nog 
even. Het zou uiteindelijk Lozovski, de nieuwe secretaris van de pettenmakersbond zijn die de krant 
daadwerkelijk tot stand bracht. 

Tijdens een algemene ledenvergadering van de pettenmakersbond, die op 4 juli plaatsvond, werd 
besloten tot de oprichting van een krant. De pettenmakersbond gaf een officieel pamflet uit waarin 
stond dat de bond de stichting van een blad in het Jiddisch goedkeurde en met 100 fr zou steunen. Ook 
het doel van het blad werd uiteengezet: het verdedigen van de belangen van alle arbeiders (niet alleen 
van de pettenmakers) en het propageren van de klassenstrijd en de internationale solidariteit. Om de 
mogelijke vrees weg te nemen dat de joodse arbeiders zich met hun blad in het Jiddisch wilden 
afscheiden van de andere arbeiders, vermeldde het pamflet ook: 'l'assemblée émet le voeu que le journal 
ne serve pas à isoler les ouvriers israélites des ouvriers français mais au contraire à créer et à resserrer les 
liens entre les prolétariats israélite et français et à les reunir dans la lutte'.15 Deze resolutie werd in het 
Frans gepubliceerd in L'Humanité en in het Jiddisch als pamflet gedrukt en verspreid. Dit pamflet 
bereikte zelfs de politie van La Rochelle, een plaats aan de Franse westkust, die daardoor in hoogste staat 
van paraatheid werd gebracht. De hoofd-commissaris verkeerde in de veronderstelling dat het pamflet, 
opgesteld in 'caractères spécieux' vertrouwelijke orders van de CGT bevatte. Hij achtte het zelfs heel wel 
mogelijk dat alle geheime documenten van de CGT met zulke tekens geschreven werden. Hij stuurde 
het document daarom maar naar Parijs, waar de dienst 'Surété Générale' over veel meer middelen 
beschikte om dit te onderzoeken.' De Parijse politie wist de hoofd-commissaris snel gerust te stellen, 
en leek zelf niet erg onder de indruk van de inhoud.17 

De pettenmakers beloofden in juli steun en geld voor de publicatie van een gezamenlijke krant, en 
ongeveer tegelijkertijd kwamen alle joodse (secties) van bonden bijeen om een gezamenlijk bureau op 
te richten. Zo kwam in de zomer van 1911 het Inter-sektsyone byuro (IB) tot stand, samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de pettenmakersbond en van de joodse bontwerkers-, leerbewerkers-, en 
kleermakerssectie. Het belangrijkste doel van het bureau was het maken van propaganda voor de 
vakbeweging, en het belangrijkste middel daartoe was een blad.18 Lozovski zocht morele en materiële 
steun voor de uitgave van het blad bij de Union des Syndicats du Département de la Seine.™ De Union 
kon echter geen materiële steun in de vorm van geld bieden. Wel zou de bond, zo goed als ze kon, de 
propaganda-acties en manifestaties van het IB steunen. De secretaris van de Union maakte daar wel een 
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voorbehoud bij: 'Toutefois, l'Union vous demande de détruire autant que vos efforts vous le 
permettront, l'esprit de caste ou de religion qui ne peuvent qu'être préjudiciable aux travailleurs'.20 

Eigenlijk was dit een overbodige vraag aan het adres van de oprichters van het IB. Zij wilden niets liever 
dan de joodse arbeiders door middel van propaganda in de eigen taal, zo snel mogelijk in de Franse 
vakbeweging integreren. 

Op 9 oktober 1911 verscheen het eerste nummer van Der Idisher Arbeyter. Het blad had het in de 
eerste maanden van zijn bestaan moeilijk. Hoewel de krant financieel gesteund werd door de 
pettenmakers, bontwerkers, leerbewerkers, kleermakers, bakkers en blikslagers, en van de oplage van 
2000 exemplaren van het eerste nummer er bijna 800 verkocht werden, lag na twee maanden de 
productie door gebrek aan geld en mensen stil.21 Pas op 1 mei 1912 kwam het derde nummer uit, maar 
daarna bleef het blad tot 4 juli 1914 met regelmaat verschijnen. In totaal verschenen 25 nummers van 
Der Idisher Arbeyter. 

Een groot deel van de inhoud van Der Idisher Arbeyter bestond uit berichten over de CGT, de 
ontwikkeling van de Franse arbeidersbeweging en de ontwikkelingen in de internationale 
arbeidersbeweging maar ook uit 'correspondentie uit de vakken', waarin onder andere mededelingen van 
de verschillende joodse vakbondsecties werd opgenomen. De verbinding met de CGT maakte dat de 
ideologische achtergrond van Der Idisher Arbeyter vooral bepaald werd door het revolutionair 
syndicalisme, maar omdat het IB was samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende joodse 
vakbondssecties die ieder hun eigen politieke overtuiging hadden, werden ook andere geluiden gehoord. 
Al snel werden in Der Idisher Arbeyter felle discussies gevoerd over de ideologische basis van de 
organisatie en het te voeren beleid. Het blad werd zo toch een 'tribune voor partijruzies', ondanks het 
voornemen om dit te voorkomen. 

Politieke meningsverschillen binnen het Inter-sekstyone byuro en Der Idisher Arbeyter 1911-1914 

Binnen de verschillende vakbondssecties heersten verschillende politieke overtuigingen. De 
bontwerkerssectie stond sterk onder Bundistische invloed, terwijl de kleermakerssectie ultra-orthodox 
syndicalistisch was. Deze verschillende secties waren vertegenwoordigd in het IB en hieruit was weer de 
redactie van Der Idisher Arbeyter samengesteld. De verschillende ideologische stromingen die binnen de 
afzonderlijke joodse secties een rol speelden, waren nu ook in het IB en in de redactie van zijn blad 
vertegenwoordigd en zorgden daar voor flink wat onderlinge discussies en meningsverschillen. Die 
meningsverschillen gingen niet alleen over de verhouding tussen de secties onderling, maar hadden ook 
betrekking op de houding van de secties ten opzichte van de CGT. 

De eerste grote discussie die in de kolommen van Der Idisher Arbeyter plaatsvond ging over een zeer 
wezenlijk kenmerk van de joodse vakbeweging in Parijs, namelijk haar verschijningsvorm als sectie bij 
een Franse bond en als onderdeel van de CGT. De discussie ontstond naar aanleiding van een artikel 
van E. Sviranski dat op 5 oktober 1912 in het zevende nummer van Der Idisher Arbeyter verscheen. 
Sviranski, een Bundistische bontwerker, motiveerde in dit stuk het bestaan van aparte joodse secties met 
verschillende argumenten. De taal noemde hij als eerste argument, de arbeidsomstandigheden van de 
joodse arbeiders als tweede. Zaken als stukwerk, thuiswerk en lange arbeidsdagen waren volgens hem 
door de Franse arbeidersbeweging al lang opgelost. Joodse arbeiders moesten wel hun eigen organisaties 
hebben, omdat de Franse arbeidersorganisaties deze kwesties niet meer op het program zetten. Het 
belangrijkste motief was echter de concentratie van de joodse arbeiders in een beperkt aantal beroepen. 
Zij werden door de Franse arbeiders beticht van concurrentie en 'outplacement' en dit leidde tot 
xenofobie en antisemitisme. Door zich in aparte secties te organiseren vielen de joodse arbeiders meer 
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op en konden zij de Franse arbeiders beter hun solidariteit demonstreren. De joodse arbeiders moesten 
zich daarom niet op individuele basis bij een Franse bond aansluiten, maar als een 'gantsen kerper' (een 
heel lichaam), Sviranski, een van de actiefste leden van het IB, had hiermee een meer geprofileerde 
organisatie op het oog dan het IB in zijn toenmalige verschijningsvorm. Hij streefde met zijn stuk 
duidelijk een zo groot mogelijke joodse autonomie na.22 

In het volgende nummer van Der Idisher Arbeyter reageerde de redactie woedend op dit stuk. Het 
argument van de specifieke arbeidsomstandigheden werd door de redactie ontkracht, ook Franse 
arbeiders werden geplaagd door stukloon, thuiswerk en lange werkdagen. De taal was echter een goed 
argument voor organisatie in aparte secties, maar deze secties mochten uitsluitend agitatie-apparaten zijn 
en geen 'gantsen kerpers' om de joodse belangen te verdedigen. Vooral de term 'gantsen kerper' was de 
redactie een doorn in het oog. Kon zo'n 'gantsen kerper' eisen stellen die de CGT niet stellen kon, vroeg 
de redactie zich af. En, als de joodse arbeiders inderdaad als concurrenten werden gezien, konden ze daar 
dan beter iets aan doen als 'gantsen kerper' of als grote sectie bij een Franse bond, zoals bijvoorbeeld de 
joodse sectie van de Franse kleermakersbond, die inmiddels 600 leden had? Uit deze retorische vraag 
bleek duidelijk welk standpunt de redactieleden van Der Idisher Arbeyter innamen: zij waren tegen elke 
vorm van in hun ogen overbodige joodse profilering.23 

Sviranski kreeg de kans om zich te revancheren, maar voegde niet veel nieuwe argumenten toe. 
Voorzichtig opperde hij dat binnen het IB en Der Idisher Arbeyter elke politieke stroming aan het woord 
zou moeten komen, niet alleen de revolutionair syndicalistische.24 Met dit enigszins afgezwakte 
weerwoord leek de zaak afgedaan, maar Sviranski's artikel zou binnen afzienbare tijd opnieuw ter sprake 
worden gebracht. Eind december 1911 werd een congres georganiseerd waarop vertegenwoordigers van 
de verschillende joodse vakbonden en vakbondssecties aanwezig waren. De verschillende gedelegeerden 
mochten hun zegje doen tijdens het congres, en konden vervolgens ruggespraak houden met de in de 
zaal aanwezige vakbondsleden. Officieel waren er speciale uren bestemd voor het contact met de 
achterban, maar het kwam voor dat alle aanwezigen in de zaal tijdens het debat hun mening 
verkondigden. Er waren zo'n 150 tot 200 vakbondsleden aanwezig, die hiervoor speciaal hun vrije dag 
opofferden en er volgens Der Idisher Arbeyter 'erg jom-tofferig' (feestelijk) uitzagen. 

Tijdens dit congres werden discussies gevoerd over de uitgangspunten en doelstellingen van zowel 
het IB als Der Idisher Arbeyter. Het artikel van Sviranski vormde opnieuw aanleiding tot een discussie.25 

Weer stonden dezelfde twee standpunten tegenover elkaar: was Der Idisher Arbeyter een vrije tribune, 
waarin ook gepleit mocht worden voor grotere zelfstandigheid van de joodse secties ten aanzien van de 
CGT, of moest het blad de CGT lijn trouw volgen. Na een lange reeks discussies werd een aantal 
resoluties aangenomen, waaruit blijkt dat de keus tussen het ideaal van de vrije tribune en de 
verbondenheid met de CGT een moeilijke was. 

Trouw aan de CGT bleek het belangrijkste uitgangspunt, zo blijk uit de resolutie die bepaalde dat 
Der Idisher Arbeyter moest handelen volgens de bepalingen van de CGT. Het blad moest een vrije 
tribune zijn, maar zou geen artikelen publiceren waarin kritiek werd geleverd op de bepalingen van de 
CGT. Het blad was verplicht om de mededelingen uit de verschillende vakken te publiceren, maar 
mocht daarin veranderingen aanbrengen. Het IB kreeg, als verbindende schakel tussen de CGT en de 
joodse secties, door de resoluties van het congres flink wat macht. De verantwoordelijkheid voor de 
inhoud van Der Idisher Arbeyter lag bij de redactie, die gevormd werd door vijf leden van het IB. Naast 
deze macht over de inhoud van Der Idisher Arbeyter kreeg het IB ook het mandaat om met de Union des 
Syndicats de la Seine te onderhandelen over financiële ondersteuning, de joodse secties mochten dat niet 
langer op individuele basis doen. Aan de mensen die Der Idisher Arbeyter het liefst als vrije tribune zagen, 
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werd een kleine concessie gedaan: met ingang van het eerst volgende nummer werd een nieuwe rubriek 
geïntroduceerd: de 'Fraye Tribune' waarin iedereen zijn of haar mening mocht geven. 

Overigens kwamen bezwaren tegen Der Idisher Arbeyter niet alleen van vakbondsleden die vonden 
dat de secties vanwege de joodse achtergrond een grotere zelfstandigheid ten aanzien van de CGT moest 
krijgen. Er kwam ook kritiek van een lid van de kleermakerssectie, die vond dat Der Idisher Arbeyter niet 
revolutionair-syndicalistisch genoeg was.26 Omdat het IB en Der Idisher Arbeyter niet revolutionair-
syndicalistisch genoeg waren, zo vond deze 'shnayder', hoefde de sectie zich ook niet aan de resoluties 
van het IB te houden. De kritiek van de kleermakerssectie ging ver. Op een van zijn bijeenkomsten had 
de kleermakerssectie een protestresolutie tegen de IB aangenomen, omdat deze een lezing had 
georganiseerd over de laatste ontwikkelingen in Rusland. Dit was volgens de kleermakerssectie, die een 
absolute scheiding tussen politiek en vakbeweging voorstond, geen onderwerp dat iets met de 
vakbeweging van doen had.27 

Er kwamen veel protesten tegen de opstelling van de kleermakerssectie, waaruit afgeleid kon worden 
dat deze binnen het IB een afwijkend standpunt innam.28 Over het algemeen waren de schrijvers van 
de ingezonden stukken het erover eens dat een onderwerp als de ontwikkelingen in Rusland wel tot het 
werkterrein van het IB hoorde. Ondanks deze tegenwind volhardde de kleermakerssectie in zijn 
standpunt.29 

Politieke Stromingen 

Uit discussies binnen Der Idisher Arbeyter en het IB komt het bestaan van de diverse politieke 
stromingen onder joodse arbeiders duidelijk naar voren, maar nog steeds alleen voor zover deze zich 
verbonden hadden met een joodse vakbondssectie. De joodse politieke organisaties op zich leidden een 
marginaal bestaan in Parijs. 

De joodse anarchisten in Parijs beperkten hun politieke activiteiten nog steeds tot 'Bildung', nu met 
iets meer nadruk op cultuur, en op hun bedreigde 'partijgenoten' in Rusland. In maart 1911 werd de 
Fraye Arbeyter Bibliotek geopend in Montmartre, en in oktober van dat jaar organiseerde het 
Internationale Anarchistische Rode Kruis, dat acties voerde ten bate van anarchistische gevangenen in 
Rusland, in samenwerking met de Fraye Arbeyter Bine een literaire en muzikale bijeenkomst.30 Om de 
bibliotheek en de kameraden in Siberië financieel te ondersteunen was in september van dat jaar al een 
concert en bal georganiseerd op Jom Kipoer en blijkbaar werd dit een groot succes want twee jaar later 
werd op dezelfde manier Grote Verzoendag gevierd.31 Er werden in de jaren 1911 tot 1914 verschillende 
culturele bijeenkomsten georganiseerd door de Idishe Literarishe-dramatishe Farayn, er waren poëzie-
avonden, toneelopvoeringen en muziekuitvoeringen. 

Ook de Bundisten, nog steeds verenigd in de Kemfer groep, richtten in 1912 weer een bibliotheek 
op. De politieke ontwikkelingen in Rusland bleven de warme belangstelling van de Bundisten houden 
en op 5 oktober 1912 werd onder leidingvan de Poale Zionist Jacob Lestschinsky gediscussieerd over 
de rol van Russische joden bij de verkiezingen van de Duma. 32De Bund organiseerde wel meer 
bijeenkomsten rondom de in Parijs wonende Lestschinsky, die tijdens een van deze bijeenkomsten sprak 
over de emigratie van jonge Russische joden naar Palestina dat ze op een vreedzame manier hoopten te 
heroveren op het Ottomaanse rijk, aldus Lestschinsky.33 

De verontwaardiging over het Beilis-proces in Rusland leidde in Parijs vooral bij de Bundisten tot 
veel activiteiten. Op 18 april 1912 vond een grote openbare bijeenkomst plaats waar onder andere door 
Maxime Gorky, Jean Longuet, Charles Rappoport en Ilja Roebanowitsj gesproken werd. Er waren 2500 
aanwezigen op deze bijeenkomst. Het publiek bestond uit joodse arbeiders uit het IVe arrondissement, 
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Russische studenten en Franse socialisten.34 Ook in 1913 gingen de Bundisten door met 
protestbijeenkomsten organiseren tegen de Beilis affaire. Op 17 oktober 1913 organiseerden ze een 
bijeenkomst in samenwerking met de SFIO en de Ligue des droits de l'Homme. Er waren maar liefst 5000 
mensen aanwezig, waarvan volgens het politierapport 200 vrouwen. Een aantal Franse socialisten 
spraken, waaronder Jaurès die het de Franse regering verweet dat ze zich te veel inliet met Russische 
financiers. Ook Ilja Roebanowitsj sprak en een zekere Litvak van de Bund.35 De Bundisten 
organiseerden ook culturele avonden: de bekende Jiddische literator Abraham Reisen hield voor hen een 
lezing, en ook de joodse schrijver Sholem Ash sprak tijdens hun bijeenkomsten.36 Hoeveel leden de 
Bund had in de periode tot 1914 is niet bekend, in 1915 had deze organisatie volgens de Parijse politie 
700 leden.37 

Gelieerd aan de Bund maar niet specifiek politiek van aard, was de in 1913 opgerichte Arbeyter Ring. 
Deze Ring werd opgezet in navolging van gelijknamige organisaties in de VS en Londen, en was in de 
eerste plaats bedoeld als onderlinge hulporganisatie. De belangrijkste vorm van hulpverlening was de 
medische hulp, maar ook financiële ondersteuning en cultureel werk stonden op het programma. De 
Arbeyter Ring wilde zich onderscheiden van de bestaande onderlinge hulporganisaties door zich expliciet 
open te stellen voor alle arbeiders, ongeacht hun religieuze achtergrond, terwijl de meeste traditionele 
onderlinge hulporganisaties verbonden waren aan een religieuze organisatie. Naast het bieden van hulp, 
wilde de Arbeyter Ring ook een soort 'voorpoortaal' zijn voor minder bewuste arbeiders, die zich anders 
nooit hadden aangesloten bij een arbeidersorganisatie, bijvoorbeeld omdat ze terugdeinsden voor de 
politieke ruzies die binnen de vakbeweging werden uitgevochten. 

De zionistische beweging had in Parijs in deze periode vooralsnog weinig aanhang onder de joodse 
arbeiders. Er bestond een Athéreth Zion ('De Kroon van Zion') beweging die vanaf 1912 het blad Der 
Yidin Pariz ging uitgeven en in 1913 zette Mare Jarblum opnieuw een Poale Zion beweging op. Over 
de ledentallen van beide organisaties is weinig bekend. De joodse socialist Frumkin, die tijdelijk in Parijs 
woonde en artikelen schreef voor de Londense DerArbayter Fraynd, noemde zowel Der Yidin Pariz als 
Dos Yidishe Blat 'zionistisch van inhoud' en hij verwonderde zich over het bestaan van twee van zulke 
bladen, terwijl de zionistische beweging volgens hem in Parijs zeer klein was.38 Overigens vond Frumkin 
dat niet alleen beide zionististische bladen, maar ook Der Idisher Arbeyter er 'armoedig uitzagen en de 
armoede van de joodse wijk in Parijs weerspiegelden'. Hij mopperde op het taalgebruik, het 'vervuilde' 
Jiddisch en op de drukfouten. Ondanks deze kritiek van Frumkin kan opgemerkt worden dat er 
blijkbaar genoeg Jiddisch-sprekende immigranten in Parijs waren die geïnteresseerd waren in het 
zionisme, anders konden dergelijk bladen niet bestaan. Begin 1913 voegden beide bladen zich samen, 
en bleven onder de titel Der Yidin Pariz tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog verschijnen.39 

Naast 'gewone' zionisten en Poale Zionisten waren er ook territorialisten (voorstanders van een joods 
thuisland, dat niet per se in Palestina gevestigd hoefde te worden) van socialistische signatuur in Parijs. 
Toen het 25e nummer van Der Idisher Arbeyter verscheen werd dit blad zowel door de socialistisch-
territorialistische beweging als door de Poale Zion beweging gefeliciteerd.40 Dit is een aanwijzing voor 
het feit dat de linkse zionistische groeperingen onderling goede contacten hadden, maar ook met de 
joodse syndicalistische beweging. 
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Tot slot 

Al vanaf 1909 werd door de verschillende joodse secties gesproken over de uitgave van een vakbondsblad 
in het Jiddisch voor joodse arbeiders in de verschillende vakken. Uiteindelijk duurde het tot 9 oktober 
1911 voor het eerste nummer van Der Idisher Arbeyter uitkwam. Hoogstwaarschijnlijk vormden de 
antisemitische uitlatingen van de Franse vakbondsleider Emile Pataud een van de directe aanleidingen 
voor de oprichting van de krant. Dat het Lozovski was, de nieuwe, maar toch al ervaren leider van de 
sterke pettenmakersbond, die het blad van de grond tilde, is tekenend voor de verhouding binnen de 
joodse vakbeweging in Parijs. 

Het blad werd uitgegeven door het IB, het verbindingsbureau tussen de verschillende joodse secties 
onderling en tussen de joodse en de Franse vakbeweging. Al snel werden Der Idisher Arbeyter en het IB 
een forum waarin de joodse secties hun onderlinge meningsverschillen uitvochten. Er waren secties die 
het IB nog niet revolutionair-syndicalistische genoeg vonden, terwijl anderen pleitten voor meer 
onafhankelijkheid ten aanzien van de CGT, kortom het IB nam een moeilijke positie in. Toch vormde 
de oprichting van de krant en het bureau - ondanks de heersende meningsverschillen - een ware mijlpaal 
in de ontwikkeling van de joodse arbeidersbeweging in Parijs. Eindelijk hadden de joodse arbeiders hun 
eigen blad, en een eigen overkoepelend orgaan. Het zou de groei van de joodse vakbeweging sterk 
bevorderen. 
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9. Joodse (secties van) vakbonden en hun samenwerking met de Franse bonden 

'ce sont les étrangers qui composent la majorité des grévistes" 

Sinds de zomer van 1911 bestond in de joodse arbeidersbeweging een overkoepelend orgaan van de 
joodse pettenmakersbond en de joodse secties bij de verschillende Franse bonden. Dit overkoepelend 
orgaan, het Inter-sektsyone byuro, gaf sinds oktober 1911 Der Idisher Arbeyter, het eerste volwaardige 
joodse arbeidersblad in Parijs. Beide organen kwamen tot stand in een periode van internationale 
economische groei, die gepaard ging met internationale stakingsgolven. Ook de joodse arbeiders deinden 
mee op deze stakingsgolven, die de oprichting van nieuwe secties bevorderden. Al deze ontwikkelingen 
samen maakten de jaren van 1911 tot 1914 tot de meest actieve periode in de joodse arbeidersbeweging 
in Parijs voor de Eerste Wereldoorlog. Een belangrijke kwestie daar bij is: wat betekende de oprichting 
van de vele joodse secties, het IB, en Der Idisher Arbeyter voor de samenwerking tussen de joodse bonden 
en de Franse bonden, en tussen de joodse arbeiders en de Franse arbeiders? 

De Pettenmakersbond 

De pettenmakersbond, het paradepaardje van de joodse vakbeweging in Parijs, maakte vanaf het 
moment dat Lozovski secretaris werd een periode van snelle ontwikkeling door. Weliswaar groeide het 
aantal leden niet meer spectaculair, van 1005 in 1910 tot 1031 (waaronder 29 vrouwen) in 1912, maar 
hiermee was wel meer dan 70% van alle pettenmakers georganiseerd.2 Deze machtige positie van de 
bond werd extra versterkt door de aansluiting bij de Fédération Nationale de la Chapellerie Française in 
1911. Al vanaf 1902 had de Fédération er bij de pettenmakersbond op aan gedrongen zich aan te sluiten, 
maar de langdurige discussies die hierover gevoerd werden in de bond hadden er tot dan toe niet toe 
geleid dat de bond zich ook daadwerkelijk aansloot. Een van de redenen voor de aarzeling waren 
ongetwijfeld de kosten die verbonden waren aan deze aansluiting. Uit een financieel overzicht uit 1913 
blijkt dat van het totale budget van de pettenmakersbond maar liefst 30% naar de 
hoedenmakersfederatie ging. Daarmee was de 'contributie' voor de federatie de hoogste post op de 
begroting, hoger dan de post 'uitkeringen bij staking' en 'salaris van de secretaris'.3 Hier stond tegenover 
dat de pettenmakersbond nu de steun had van een grote, landelijke federatie. De sterke positie van de 
pettenmakersbond maakte dat succesvolle acties gevoerd konden worden, bijvoorbeeld voor het 'tarif 
général'. Vóór de invoering van de eenheidstarieven, kon elke atelier-eigenaar zelfde hoogte van de 
lonen bepalen. Omdat in kleine ateliers gewerkt werd volgens het uitbestedingssysteem, was het moeilijk 
voor de arbeiders om na te gaan wat in andere ateliers verdiend werd, en iedere atelier eigenaar kon zo 
zijn werknemers verzekeren dat bij hem de hoogste lonen uitbetaald werden. 

In de maanden april tot november 1912 braken in de pettenindustrie een groot aantal stakingen uit, 
die allemaal als inzet de invoering van het 'tarif général' hadden. De eerste staking begon in april, toen 
de arbeiders van twee ateliers het werk neerlegden. De eigenaars van deze ateliers waren na drie dagen 
staken bereid het eenheidstarief te erkennen en een loonovereenkomst te ondertekenen, als de andere 
atelier-eigenaren tenminste bereid waren hetzelfde te doen. Na een aantal korte stakingen gaven de 
eigenaren van andere ateliers daadwerkelijk toe. De loonacties, die midden in het productieve seizoen 
gevoerd werden, leken zeer succesvol te worden, tot ateliereigenaar Finkelstein roet in het eten gooide 
en weigerde de loonovereenkomst te ondertekenen. Gesterkt door dit voorbeeld, verscheurde 
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ateliereigenaar Spiegel de overeenkomst die hij twee weken eerder had ondertekend. Samen met acht 
andere eigenaren van ateliers - waar overigens niet alleen petten maar ook de zogenaamde 'chapeaux 
piqués' (eenvoudige, gestikte hoeden van stof) werden gemaakt - stuurde Spiegel op 30 mei een boze 
brief naar de pettenmakersbond. Hierin stelde hij dat als de stakers in zijn atelier, die volgens hem 
zonder motief het werk hadden neergelegd, niet binnen 48 uur weer aan het werk gingen, de acht 
ateliereigenaren die de brief mede ondertekend hadden, al hun arbeiders zouden ontslaan.4 

Naar aanleiding van deze brief werd een protestbijeenkomst georganiseerd, die bezocht werd door 
800 pettenmakers. Tijdens deze bijeenkomst werd besloten door te gaan met de staking. De negen 
verenigde atelier-eigenaren bleken hun dreigement tot uitsluiting niet uit te voeren en op 12 juni 
stuurde de pettenmakersbond een formulier naar alle ateliers. De ondertekening van het formulier 
verplichtte de ateliereigenaar om het afgesproken tarief uit te betalen; de stakers van de ateliers van 
Spiegel en Finkelstein in dienst te nemen (de andere atelier-eigenaren moesten dus de stakers van Spiegel 
en Finkelstein aannemen) en geen werk te verrichten voor de stakende ateliers op straffe van een boete 
van 1000 franc, te betalen aan de pettenmakersbond. Als niet alle ateliereigenaren voor 17 juni het 
formulier hadden ondertekend, zou de staking algemeen worden. Op 2 juni verscheen een speciale 
uitgave, Der Hitel-makher, waarin in het Jiddisch de bovengenoemde 'correspondentie' tussen de bazen 
en de bond werd afgedrukt, en een overzicht werd gegeven van de stakingen bij de verschillende ateliers. 

Eind juni verklaarden de leden van de hoedenmakersbond zich solidair met de pettenmakers. 
Gaandeweg waren de banden tussen de - meest Franse - hoedenmakers en de joodse pettenmakers steeds 
nauwer geworden, niet alleen door de aansluiting bij de Fédération Nationale de la Chapellerie en het feit 
dat A. Roux, de secretaris van de hoedenmakersfederatie, de de jure secretaris was van de 
pettenmakersbond, maar ook omdat inmiddels aardig wat joodse arbeiders 'chapeaux piqués' 
vervaardigden en de scheidslijnen tussen beide vakken vervaagden. De solidariteitsverklaring had tot 
gevolg dat de hoedenmakers zich niet lieten inzetten als stakingsbrekers. Bovendien steunden ze de 
staking financieel en publiceerden ze iedere maand een stakingsverslag in hun krant L'Ouvrier Chapelier. 
Intussen ging de staking door. Vrouwelijke petten- en hoedenmakers werden onder het motto 'A la 
conquête de la femme' zoveel mogelijk bij de staking betrokken om te voorkomen dat zij door de atelier
eigenaars als stakingsbrekers werden ingezet.5 Op 11 verschillende ateliers werd gestaakt en tot de 300 
stakers behoorden een groot aantal pettenmakers en maaksters en een iets kleiner aantal hoedenmakers 
en maaksters.6 Om aan geld te komen voor de stakingskas organiseerde de pettenmakersbond een 
filmavond, aangekondigd als 'grande séance de cinéma pathé'; er werd een theatervoorstelling 
georganiseerd en een productie-coöperatie opgericht.7 De pettenmakerscoöperatie moest als steun in de 
strijd dienen, als extra ondermijning van de atelier-eigenaren omdat op dit atelier de productie, geheel 
volgens de vakbondsregels, door kon gaan. Zoals bijna alle procuctie-coöperaties raakte L'Union 
coopérative na verloop van tijd in financiële moeilijkheden, maar ze hield stand en de staking duurde 
voort, tot in november 1912 eindelijk de eerste overwinningen werden geboekt. 

De ateliereigenaars Tarder en Haimowitz waren de eersten die toegaven, niet alleen aan de eisen die 
aanvankelijk gesteld werden, maar ook aan extra eisen die inmiddels geformuleerd waren. Beide ateliers 
verplichtten zich om alleen georganiseerde arbeiders aan te nemen; alleen het tarief te betalen dat door 
de vakbond was vastgesteld en geen stakers te ontslaan tot 1 mei 1913, tenzij twee gedelegeerden van 
de bond het hier mee eens waren. Bij een conflict moest eerst een afgevaardigde van de bond komen om 
met de ateliereigenaar te overleggen en de ateliereigenaar zou geen werk verrichten voor ateliers die in 
conflict waren met de bond. Daar stond tegenover dat de arbeiders bij deze ateliers niet zomaar het werk 
mochten neerleggen. Eerst moest de afgevaardigde van de bond komen overleggen met de ateliereigenaar 
en pas als deze afgevaardigde vóór de staking was werd het werk neergelegd.8 Bij de ateliers die deze 
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overeenkomst ondertekenden was op deze manier het zogenaamde closed-shop system tot standgekomen. 
Daarnaast werd een arbeidsbureau opgericht en zo was de pettenmakersbond in staat een groot deel van 
de vraag en het aanbod van arbeid binnen de pettenindustrie te reguleren. 

Hoewel de samenwerking tussen de Franse hoedenmakers en hun bond en de joodse pettenmakers 
en hun bond goed was, maakten de Franse hoedenmakers zo nu en dan toch wel bezwaren tegen het 
'grote aantal buitenlanders' in het vak. Nog in 1908 verklaarde de voorzitter van de Franse 
hoedenmakersbond Allibert, notabene tegenover een journalist van het extreem-rechtse L'Action 
Française, dat ondanks algemene klachten over de concurrentie van vreemdelingen, de hoedenmakers 
niets te klagen hadden. Er werkten weliswaar veel buitenlanders in het vak in Parijs, maar zij waren 
allemaal georganiseerd, werkten voor hetzelfde loon als de Franse arbeiders, onder dezelfde 
omstandigheden.9 In 1912 werd op het nationale en het internationale hoedenmakerscongres al anders 
over deze kwestie gedacht. Op het nationale congres stelde een afgevaardigde uit Albi voor, om op het 
internationale congres dat een maand later gehouden zou worden, internationale tarief-afspraken te 
maken, omdat anders nooit een eind zou komen aan de toestroom van vreemdelingen in het vak, die 
niet alleen voor overproductie zorgden maar ook onder de prijs werkten.10 Lozovski, de 
vertegenwoordiger van de pettenmakersbond bij de hoedenmakersfederatie, merkte op dat het sluiten 
van de grenzen er alleen maar toe zou leiden dat elders onder de prijs werd geproduceerd en de toestand 
van de arbeiders alleen maar verslechterde. ' ' De afgevaardigde uit Albi haastte zich te zeggen dat hij voor 
niemand de grenzen wilde sluiten, maar dat de arbeiders uit het buitenland beter georganiseerd moesten 
worden. Er werd nog wat over en weer gediscussieerd en toen kwam men tot het volgende voorstel 
voor het internationale congres: de regelmatige toestroom van 'camerades étrangers' leidde tot een te 
grote belasting van de arbeiders, maar een nationalistische maatregel was de Franse federatie onwaardig 
en daarom stelde deze voor er op toe te zien dat alleen echte vaklui werden aangenomen.'3 In deze 
beslissing liet de federatie de 'internationale solidariteit' prevaleren boven de bescherming van de 'eigen' 
leden. 

In het voorjaar van 1913 nam Lozovski om persoonlijke redenen afscheid als secretaris van de 
pettenmakersbond. Het vertrek van deze indrukwekkende voorman betekende een groot verlies voor 
de bond: het animo voor de bond zakte in; er werd weer met de grootste moeite contributie geïnd en 
de leden van het bestuur van de pettenmakersbond, de bond die toch aan de wieg van het IB had 
gestaan, stuurden vaak onvoldoende afgevaardigden naar de vergaderingen van het IB.14 In 1913 werd 
geklaagd over het gebrek aan activiteiten van de bond en het ontbreken van propaganda.15 Steeds vaker 
kwamen tijdens de vergaderingen ateliers ter sprake waar niet volgens het tarief werd gewerkt en waar 
niet-bondsleden werden aangenomen.16 De pettenmakersbond was niet in staat deze terugval op korte 
termijn om te buigen, en hiermee werd aangetoond dat ook een sterke bond met een stevige 
machtspositie, moest blijven vechten om deze positie te behouden. Door het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog zou de pettenmakersbond zich voorlopig niet herstellen. 

Joodse secties in de overige vakken 

Naast de pettenmakersbond, die in vele opzichten het schoolvoorbeeld van een goede organisatie was, 
waren er de joodse secties van bonden in vakken waar joodse arbeiders geen monopolie hadden en waar 
een minder tot de verbeelding sprekende secretaris functioneerde. Het IB en Der Idisher Arbeyter 
probeerden zoveel mogelijk de vorming van joodse secties te bevorderen, de aanhang van deze secties 
te vergroten en de samenwerkingtussen de secties onderling en met de Franse bonden te verbeteren. 
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In 1911 bestonden er joodse secties van de ldeermakersbond, de meubelmakersbond, de 
leerbewerkersbond en de bakkersbond en er bestond een min of meer onafhankelijke joodse 
bontwerkersbond die zich in 1913 bij de algemene, eigenlijk Duitse bontwerkersbond aansloot. 

Kleermakers 

De verhouding tussen de extreem revolutionair-syndicalistische leiding van de kleermakerssectie enerzijds 
en de IB en de Franse bond anderzijds was niet bijster goed. Eerder kwam al aan de orde dat de joodse 
kleermakerssectie zich niet gebonden voelde de beslissingen van het IB uit te voeren, en dat het bestuur 
van de sectie het niet eens was met de inhoud van Der Idisher Arbeyter. er stond te veel politiek-, en te 
weinig vakbondsnieuws in. 'Onze sectie is versplinterd' mopperde een van de leden in november 1911 
in het blad. De schrijver van dit stuk wees erop dat het anarchistische deel van het sectie-bestuur tegen 
Der Idisher Arbeyter v/as. In hun ogen was de krant niet revolutionair-syndicalistisch genoeg en ze waren 
er van overtuigd dat de krant zou afglijden tot het reformistisch socialisme en uiteindelijk tot het 
Bundisme.17 Uit een ander artikel in Der Idisher Arbeyter bleek dat dit gevoel van onvrede al heel lang 
bestond. Van het begin af aan had de leiding van de sectie - volgens de auteur van dit stuk - niets anders 
gedaan dan discussiëren: over de vraag of de sectie wel of niet moest deel nemen aan het protest tegen 
Pataud; of ze zich wel of niet aan moesten sluiten bij het IB; of ze het eens waren met de inhoud van 
Der Idisher Arbeyter en nog meer van dit soort zaken.18 Deze afwijzende houding ten aanzien van Der 
Idisher Arbeyter en het IB zorgde niet alleen voor wrevel, ze had ook praktische consequenties. Zo bracht 
het anarchistische deel van de joodse kleermakerssectie de Franse bond er bijna toe de toegezegde 110 
fr niet te schenken aan Der Idisher Arbeyter. Het blad zou de ontwikkeling van de vakbeweging op geen 
enkele manier stimuleren, meende de oppositionele groep. De Franse bond was kort onder de indruk, 
maar besloot de schenking wel door te laten doorgaan.19 Bijna leidde het meningsverschil hierover tot 
een splitsing van de sectie. 

In juni 1912 kon een van de leden van de joodse kleermakerssectie een iets opgewekter verslag 
schrijven voor Der Idisher Arbeyter. Weliswaar klaagde hij nog steeds over de leiding van de sectie, omdat 
deze volgens hem te veel discussieerde, maar nu hadden de joodse arbeiders het heft in eigen handen 
genomen. Aangemoedigd door het succes van de organisaties in andere vakken, organiseerden de joodse 
kleermakers begin 1912 in Montmartre een succesvolle bijeenkomst, gevolgd door een tweetal 
bijeenkomsten in Montmartre en Bastille op 12 februari 1912. Bij deze gelegenheden schreven 200 
arbeiders zich in als nieuw lid en in augustus 1912 waren er in totaal 400 nieuwe leden bijgekomen. Dat 
bracht het ledental van de joodse kleermakerssectie in 1912 op ruim 600 mensen.20 Opvallend is dat de 
toespraken van de Bundist Marc Liber en van SFIO-bestuurder Ch. Rappoport tijdens deze 
bijeenkomsten veel bijval oogstten. Blijkbaar tilde het gros van de leden niet zo zwaar aan de stroming 
die aangehangen werd. De theoretische haarkloverijen hielden blijkbaar vooral de leiding van de sectie 
erg bezig. 

Gezamenlijke stakingen 

Net als in de pettenindustrie brak ook in de kledingindustrie in 1912 een aantal stakingen uit. Een van 
deze stakingen brak in juli uit bij het atelier van Yanovksi, dat gevestigd was in het XVIIIe 
arrondissement. Inzet van de staking was de 10-urendag en vooral jonge joodse arbeiders namen deel 
aan de staking. Stakingsbrekers waren er echter ook, in Der Idisher Arbeyter werden zij beschreven als 
mensen die hun broers verraadden 'far a topf lindzn'.21 De stakingsbrekers werden door een groepje 
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stakers opgewacht en bedreigd, maar een agent kon verhinderen dat het tot een handgemeen kwam.22 

De staking eindigde in een overwinning voor de stakers. 
Atelier-eigenaren die zich steeds meer bedreigd voelden door de stakingen, gingen zich bedienen van 

alle mogelijke middelen om tweespalt te zaaien binnen de groep stakers. In november 1912, toen een 
staking was uitgebroken bij een atelier waar zowel Franse vrouwen als joodse mannen werkten, 
probeerde de eigenaar beide groepen tegen elkaar uit te spelen. Hij deelde de joodse mannen mee dat 
de Franse vrouwen te kennen hadden gegeven niet langer te willen samenwerken met 'die vieze joden', 
terwijl hij de Franse vrouwen toevertrouwde dat de joodse mannen niet samen met hen in een atelier 
wilden werken.23 De staking, die als inzet had de afschaffing van het stukwerk, loonsverhoging en geen 
ontslagen zonder aantoonbare redenen, werd verloren. Tweespalt tussen beide groepen speelde daarbij -
voor zover is na te gaan - geen rol. 

Een omvangrijke staking brak uit in februari 1913, toen de arbeiders van Galeries Lafayette het werk 
neerlegden. De kleding die het warenhuis verkocht, werd gefabriceerd op een aantal eigen ateliers en 
daarnaast werd gebruik gemaakt van thuiswerkers. Galeries Lafayette had zowel Franse als buitenlandse 
arbeiders van beide sexen in dienst. Op 27 februari legden de Franse rokkenmaaksters het werk neer 
omdat ze een hoger stukloon eisten voor hun producten en omdat ze bovendien wilden dat de prijs van 
elk nieuw model dat ontworpen werd, in overleg met hen werd vastgesteld. Een dag later gaven een 
groot aantal arbeiders (mannen en vrouwen, Fransen en buitenlanders) van Lafayette gehoor aan de 
oproep van Dumas, de secretaris van de Franse kleermakersfederatie, om uit solidariteit met de 
rokkenmaaksters ook het werk neer te leggen. Het aantal stakers breidde zich al snel uit van 45 tot 300. 
Deze snelle en spontane actie had een lange voorbereiding gehad. Om alle joodse arbeiders van Lafayette 
te bereiken, die verdeeld waren over de verschillende ateliers en die ten dele als thuiswerker de kost 
verdienden, had de joodse kleermakerssectie al vanaf begin december 1912 ervoor gezorgd dat per atelier 
een werknemer als vertegenwoordiger van de sectie optrad. Al deze vertegenwoordigers werkten samen 
om de onderlinge samenhang van de arbeiders te vergroten en om inzicht te krijgen in de 
arbeidsomstandigheden op de verschillende ateliers.2 Er was al aardig wat voorwerk gedaan en waren 
het vooral de joodse arbeiders die in grote getale deelnamen aan de staking. 

De directie van Lafayette, die tijdens de eerste onderhandelingen op 6 maart niet van plan was toe 
te geven, probeerde net als Yanovksi de verschillende groepen stakers tegen elkaar uit te spelen. 
Begonnen werd met de opmerking dat er steeds nieuwe stakers bijkwamen en dat deze stakers allemaal 
buitenlanders waren, Franse arbeiders zouden het werk niet meer neerleggen. Vervolgens ging de 
directeur een stapje verder en liet - volgens Dumas althans - op de ateliers het gerucht verspreiden dat 
het ontslag van de Franse arbeiders het enige doel van de staking was.25 

Niet alleen maakte het grote aandeel van joodse arbeiders het gemakkelijk voor de directie om 
tweespalt te zaaien, de joodse arbeiders waren ook een geliefde prooi van de Franse politie. Er vielen 
vrijwel onmiddellijk arrestaties onder de stakers en deze arrestanten waren allemaal Oosteuropese 
joden.2 Ook de vakbondsleiders waren zich van deze kwetsbaarheid bewust: 'ce sont les étrangers qui 
composent la majorité des grévistes et ces étrangers feraient non seulement connaissance avec les flics de 
France qui sont plus salauds que leurs camerades allemands ou russes, mais encore les meilleurs militants 
seraient expulsés de France.'27 Gezien de activiteiten van de politie bij voorafgaande stakingen, scheen 
dit geen ongegronde vrees, maar de stakende joodse arbeiders trokken zich hier weinig van aan. Vrijwel 
dagelijks kwamen de stakers bijeen waarbij ze werden toegesproken door de leiders van de Franse bond 
en van de verschillende secties, die hen in allerlei talen op de hoogte hielden van de onderhandelingen 
met de directie. Deze leverden vooralsnog niets op. Er werd inmiddels al twee weken gestaakt en de 
Franse kleermakersbond had al 500 franc ondersteuning uitgekeerd, maar de onderhandelingen zaten 
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nog steeds muurvast.28 Daarom werd de bemiddeling van een rechter ingeroepen. Dit had effect: op 12 
maart kwam de directie de stakers tegemoet: de belangrijkste overwinning was dat de prijs van de 
modellen voortaan bepaald zou worden door een commissie van drie arbeiders per atelier, in 
samenspraak met de directie. De stuklonen werden verhoogd omdat allerlei indirecte kortingen op het 
loon afgeschaft werden.29 Het regelement dat bepaalde dat arbeiders geen vrij af mochten vragen werd 
bovendien afgeschaft. De arbeiders die tijdens de staking waren aangenomen zouden worden ontslagen; 
stakers daarentegen zouden hun baan terugkrijgen.30 Op 13 maart 1913 werd besloten het werk weer 
te hervatten. 

De verhouding tussen de joodse kleermakerssectie en de Franse kleermakersbond 

De staking bij Galeries Lafayette was een modelvoorbeeld van solidariteit geweest. Een groot deel van de 
arbeiders, ongeacht de aard van hun werk, hun sexe of hun nationaliteit, had gestaakt en dit bleef niet 
onopgemerkt. L'Humanité, het blad van de SFIO, prees de stakers: 

'Il n'est pas sans intérêt de souligner que c'est parce que la direction du grand magasin refusait une 
légère augmentation de salaire à des ouvrières jupières, que la grève fut déclarée et devint générale. Grève 
de solidarité, par conséquent. Quels sont ceux qui la firent, cette grève? Des ouvriers étrangers pour le 
plus grand nombre et juifs pour la pluspart. Et c'est à cette solidarité internationale et de classe que des 
employeurs de France ont dû céder, alors qu'ils résistaient à des ouvrières françaises.'31 

De staking leverde de joodse arbeiders de goodwill van de linkse pers op, die eindelijk belangstelling 
voor hen begon te krijgen. In de Bataille Syndicaliste, het blad van de Franse vakbeweging, werd 
bijvoorbeeld aangekondigd dat op 30 april 1913 de kledingbond en zijn verschillende secties een grote 
bijeenkomst hielden over de problemen rond huisarbeid, het minimumloon, de 'semaine anglaise' (een 
kortere werkweek met vrije zaterdagmiddag) en de internationale 1 mei manifestatie.32 Hetzelfde blad 
kondigde ook een toespraak van John Dyche aan. Hij zou in het Jiddisch spreken over de kledingbond 
in de VS en over de grote staking die deze bond had georganiseerd. Een week later publiceerde Bataille 
Syndicaliste een groot interview met Dyche.33 

Het blad bood niet alleen ruimte voor aankondigingen van de joodse arbeidersorganisaties, er werd 
ook daadwerkelijk steun geboden als dat nodig was, zoals bijvoorbeeld in juli 1914 het geval was. De 
twee Russisch-joodse broers Borzgol, die in het kledingatelier van een land- en geloofsgenoot werkten, 
hadden op 1 mei 1914 het werk neergelegd. Toen ze de volgende dag weer op het atelier verschenen 
beet hun baas ze toe dat het atelier niet de Bourse du Travail was en ging ze te lijf. De Borzgols 
verdedigden zich en toen ze wegliepen riep de zoon van de baas ze na dat hij ze nog wel zou krijgen. 
Enige dagen later werden beide broers aangevallen door de zoon van de baas, die een bende 
straatvechters bij zich had, die volgens de kranteberichten de joodse arbeiders uit Montmartre wel vaker 
terroriseerden. Er volgde een handgemeen, de politie werd er bij gehaald en beide broers werden 
gevangen genomen en veroordeeld tot drie maanden celstraf, waarna ze het land uitgezet zouden 
worden.3 De Franse kleermakersbond organiseerde op 1 juli een openbare bijeenkomst in Montmartre 
om te protesteren tegen dit besluit. Sprekers waren onder meer Félix Roche, de secretaris van de Syndicat 
général des garçons de magasins et cochers-livreurs, Marcel Sembat, socialistisch gemeenteraadslid voor het 
XVIIIe arrondissement; Thomas van de Union des Syndicats de la Seine en Dumas van de 
kleermakersfederatie. Tijdens deze bijeenkomst werd fel geprotesteerd tegen de gang van zaken en er 
werd gepleit voor het recht van 'camarades étrangers' om zich te organiseren en zich op vakbondsgebied 
te verdedigen.35 Hoe het verder met de broers afliep vertellen de politierapporten niet en de linkse pers 
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had het in de maanden die op dit incident volgden te druk met het verslaan van het uitbreken van de 
Eerste Wereldoorlog om hier nog op terug te komen. 

S chaduwkanten 

Ondanks het feit dat de joodse arbeiders in de kledingindustrie zich op redelijk grote schaal aansloten 
bij de kleermakerssectie en in grote getale gehoor hadden gegeven aan de oproep deel te nemen aan de 
staking bij Galeries Lafayette, bleek dat de het begrip 'internationale solidariteit' in de praktijk nogal eens 
voor problemen zorgde. Tijdens stakingen, wanneer allerlei arbeiders door elkaar heen liepen, kwamen 
deze problemen aan de oppervlakte. Er werd zoveel mogelijk met tolken werd gewerkt, maar toch liepen 
er wel eens Franse stakers weg van een bijeenkomst omdat ze de spreker niet verstonden.36 

En er was meer dan alleen het taalprobleem. Dat Franse arbeiders, ondanks de samenwerking en 
ondanks de solidariteitsstakingen, toch nog wel eens minder positief oordeelden over de joodse arbeiders, 
blijkt bijvoorbeeld uit een ingezonden brief aan de Guerre Sociale uit december 1911.37 'Een kleermaker' 
beklaagde zich in deze brief over het feit dat 90% van de kledingateliers in handen was van joodse 
immigranten. Hij had geprobeerd in een van deze ateliers werk te krijgen, maar was niet aangenomen 
omdat hij geen jood was. En als hij al aangenomen was, dan had hij toch niet met zijn collega's kunnen 
communiceren, omdat deze alleen Jiddisch spraken. Op de joodse ateliers werd bovendien ver onder de 
prijs gewerkt, en dat kon alleen omdat deze mensen uiterst armzalig leefden. Een groot deel van de 
joodse kleermakers werkte daarbij ook nog eens thuis, dus het was ook onbegonnen werk hen te 
organiseren. Al met al genoeg bezwaren voor de kleermaker om zijn briefte eindigen met de verzuchting 
'S'il y avait une campagne antisémite, je vous avoue que je serais des premiers à marcher'.38 

Emile Pouget, de revolutionair syndicalistische redacteur van La Guerre Sociale, legde in hetzelfde 
nummer uit dat de 'infiltratie' van joden in Parijs onderdeel was van een veel groter probleem van 
concurrentie door buitenlanders. Hij gaf de briefschrijver gelijk in zijn opmerkingen over de ateliers waar 
alleen joden werkten, maar vond dat antisemitisme geen oplossing voor het probleem was. Hij vond 
antisemitisme een gevaar, dan evenwel alleen afgewend kon worden als joden dat zelf wilden 'Que ils 
forcent leur coreligionnaires à se débaresser de leur espèce de 'nationalisme', qu'ils les incitent à ne pas 
s'isoler de la masse ouvrière; qu'ils les poussent à se mêler de tout coeur à elle... et les préventions 
disparaîtront!'39 

Pouget kreeg nogal wat negatieve reacties op zijn antwoord en in een volgend nummer vatte hij al 
deze ingezonden brieven samen en gaf zijn commentaar. Een briefschrijver had hem erop gewezen dat 
het niet de joodse arbeiders waren die verantwoordelijk waren voor de situatie in de kleding-industrie, 
maar het maatschappelijke systeem. Een andere briefschrijver, een joodse arbeider die lid was van de 
kleermakerssectie, had Pouget gewezen op de vervolgingen die de joodse arbeiders in Rusland hadden 
meegemaakt en die hen ertoe hadden gedwongen het land te verlaten. Ze waren naar Frankrijk gekomen 
omdat ze dit land als het meest liberale en tolerante van de wereld zagen. Voor de meesten was Frankrijk 
het tweede vaderland geworden. Dat er joodse arbeiders waren die met de Franse arbeiders 
concurreerden kon wellicht waar zijn, hoewel het percentage joodse atelier-eigenaren door 'de 
kleermaker' schromelijk was overdreven, maar de enige oplossing voor dit probleem was organisatie. 'Ce 
que les militants français ont fait jusqu'à présent, aidés par les plus avancés des ouvriers juifs sachant 
parler français.' Pouget, wellicht geschrokken door de reacties, besloot zijn tweede artikel met een 
oproep tot samenwerking tussen joden en niet-joden tegen hun gezamenlijke vijand. Zo had de 
arbeidersleider zijn standpunt genuanceerd en zijn goede bedoelingen beklemtoond, maar de bezwaren 
en de kritiek van de kleermaker die de ingezonden briefschreef, bleven bestaan. Hij zag de aanwezigheid 
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van de joodse arbeiders als de belangrijkste oorzaak van zijn slechte omstandigheden en hij zal 
hoogstwaarschijnlijk niet de enige zijn geweest in de kledingindustrie. 

Op het internationale kleermakerscongres dat in juli 1913 in Wenen werd gehouden, was het 
Dumas, de secretaris van de Fédération nationale des travailleurs de l'habillement, die de problemen rond 
de thuisarbeid in Parijs aan de aanwezigheid van joodse arbeiders weet. De Deense afgevaardigde was 
hem al voorgegaan door een resolutie in te dienen waarin werd gevraagd om maatregelen te nemen tegen 
Russische joden die de lonen omlaag brachten."" Geen van de afgevaardigden steunde de Deen 
overigens, maar Dumas kreeg de aanwezigen wel zover dat ze er mee instemden om in het geval van 
grote stakingen de komst van kleermakers uit het buitenland naar Parijs zoveel mogelijk te verhinderen. 
'Pour les grèves à venir, il faut que Paris, au moment venu, soit mis à l'index."*2 Dit voorstel zou worden 
aangenomen door het congres.43 

Mocht Dumas op het congres de schuld nog zoeken bij 'de buitenlanders in het vak', in Der Idisher 
Arbeyter, die hem uitgebreid zijn ideeën uit de doeken liet doen, spitste hij zijn bezwaren toe op de 
joodse kleermakers. De damesconfectie raakte vrijwel geheel in joodse handen en de lonen in deze sector 
daalden sterk, omdat joodse arbeiders voor veel minder loon wilden werken dan Franse of Duitse 
arbeiders, aldus Dumas, die bovendien meende dat joodse arbeiders zich in lieten zetten als 
stakingsbreker.44 Daarom moesten de joodse arbeiders geweerd worden uit Parijs. Der Idisher Arbeyter 
publiceerde een maand later in de rubriek 'Fraye tribune' een boze reactie op dit stuk. De schrijver van 
dit stuk noemde het voorstel van Dumas onzinnig en hij vroeg zich af hoe Dumas de kleermakers tegen 
wilde houden. Moest in de landen van herkomst gezegd worden: pas op, je mag niet naar Frankrijk, en 
dat tegen mensen die wanhopig op zoek waren naar 'a shtikl broyt'?45 

Nog geen vier maanden na afloop van de grote staking bij Galerie Lafayette waarin de joodse 
arbeiders zich solidair hadden betoond met hun collega's, zag de hoogste baas van de Franse 
kleermakersfederatie de joodse arbeiders als de oorzaak van de problemen in de kledingindustrie en zag 
hij het liefst een immigratiestop ingesteld worden. Wellicht was het anti-immigratiebeleid een 
stokpaardje van Dumas persoonlijk. Hij begon namelijk een grote aversie te ontwikkelen tegen 
immigranten en zou in de Eerste Wereldoorlog de vakbeweging de rug toekeren en lid worden van een 
extreem-rechtse organisatie. Toch is het niet onwaarschijnlijk dat meer (bestuurs)leden van de 
kleermakersfederatie er net zo over dachten. Ofschoon het officiële standpunt van de meeste bonden was 
dat de oplossing van het probleem van de lage lonen en de werkloosheid school in het organiseren van 
alle arbeiders, moest in de praktijk toch wel eens een keus gemaakt worden tussen 'internationale 
solidariteit' en de bescherming van de 'eigen' arbeiders. Hoe zeer de bonden zich ook inzetten om de 
buitenlandse arbeiders te organiseren, en daar vaak ook in slaagden, toch leek die oplossing voor 
sommigen in de niet bevredigend. 

Meubelmakers 

Kleermaken was niet het enige vak waarin veel buitenlanders werkten. Ook in de meubelindustrie 
werkten Belgen, Italianen, Duitsers en Zwitsers; in 1901 respectievelijk 1525, 1095, 765, 515.47 Zij 
waren elk gespecialiseerd in een ander soort meubels. 

Een studie uit 1892 onderscheidde drie soorten meubels die in Parijs gefabriceerd werden, te weten: 
'meubles de haute luxe' (gefabriceerd door Fransen, die op uurloon werkten); 'meubles au courant' 
(vooral gemaakt door Duitsers en Belgen, die ook voor uurlonen werkten) en 'meubles de trôle': 
'confectiemeubelen' die niet op bestelling maar van te voren gemaakt werden en op de markt of van huis 
tot huis aan de man gebracht werden.48 Aanvankelijk werden de meubles de trôle vooral door Italianen 
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en Duitsers gemaakt, later gingen ook steeds meer Oosteuropese joden zich hierop toeleggen. Hierbij 
specialiseerden ze zich in imitatie stijlmeubelen (zoals Louis XIV meubilair) met veel goud en krullen.49 

Het bestuur van de Franse meubelmakersbond was niet erg tevreden over de activiteiten van de 
joodse meubelmakers die in 1911 voor de vierde keer een sectie bij hen hadden opgericht. De sectie had 
100 leden, terwijl de totale bond 700 leden telde en er ongeveer 1000 joodse meubelmakers in Parijs 
waren, volgens de eigen opgave van de sectie.50 L. Toussaint, de secretaris van de Franse 
meubelmakersbond, koos voor de harde methode om de joodse arbeiders aan te sporen tot organisatie. 
Hij schreef een stuk in Der Idisher Arbeyter waarin hij meldde dat de joodse arbeiders niet bereid waren 
zich te organiseren en dat ze bij hun 'mitbirger' (landgenoten) in de ateliers bleven terwijl anderen 
staakten.51 'U werkt als stakingsbreker, u schaadt het vak. Dus hebben de Parijse meubelmakers een 
hekel aan u', stelde Toussaint plompverloren. 'Moeten we u met geweld dwingen om u aan te sluiten?' 
vroeg hij zich af en meldde vervolgens dat de Franse bond de rechten van alle arbeiders wilden 
verdedigen ongeacht nationaliteit of ras. 'Al een paar maal heeft de Parijse bond een sectie voor u 
opgericht, dat levert steeds niet op. Terwijl de bond strijdt voor de 9- uren dag werkt u nog steeds 13 
uur per dag', mopperde Toussaint verder. Hij wist overigens heel goed dat zijn stuk agressief van toon 
was. In een begeleidende brief aan de redactie van Der Idisher Arbeyter schreef hij dat het artikel 
misschien een beetje 'violent' was, maar dat dit ook de bedoeling was omdat de kameraden alleen door 
angst in beweging te krijgen waren.52 

Ondanks het feit dat de meubelmakers zelf ook vonden dat ze niet actief genoeg waren, reageerden 
fel op Toussaints' opmerkingen. Door startproblemen bij de productie van Der Idisher Arbeyter duurde 
het een half jaar voor het eerstvolgende nummer uit kwam, maar de meubelmakers waren 
verontwaardigd genoeg om in mei 1912 op de kwestie terug te komen. Naar aanleiding van het stuk 
hadden de joodse meubelmakers een bijeenkomst georganiseerd, en tijdens deze bijeenkomst waren ze 
tot de conclusie gekomen dat wanneer een secretaris van een bond de arbeiders opriep om zich aan te 
sluiten, dit niet anders dan goed bedoeld kon zijn, al konden ze in dit specifieke geval die goede 
bedoeling maar moeilijk onderscheiden. De joodse meubelmakers vonden dat een secretaris zich zo niet 
hoorde uit te laten, en weigerden aan te nemen dat de Franse arbeiders werkelijk zo over ze dachten als 
hij wilde doen geloven. De joodse meubelmakers ontkenden dat ze als stakingsbrekers werkten en weten 
de lage organisatiegraad aan het feit dat in het verleden veel joodse arbeiders Parijs alleen als 
doorgangspunt hadden gezien. De laatste vijfjaar kwam hierin verandering, het aantal joodse arbeiders 
dat definitiefin Parijs wilde blijven nam toe en zo zou ook het aantal leden van de meubelmakerssectie 
toenemen. Extra middelen of geweld waren niet nodig om mensen van bepaalde nationaliteiten te 
organiseren, zelfs niet als het om 'hardnekkige joden' ging.53 Een tijd later reageerde Toussaint weer op 
dit stuk. Hij opperde dat de joodse meubelmaker die het stuk had geschreven hem voor een antisemiet 
hield en wilde dat even rechtzetten. 'Ik heb aan geen enkel ras een hekel, ik ben een socialist, anti
religieus, ik behoor geen sekte toe en heb alle vooroordelen de deur uit gedaan', aldus Toussaint.54 Hij 
beriep zich op zijn vijftien jaar lange ervaring met organiseren en merkte op dat hij wist dat arbeiders 
van andere nationaliteiten zich ook lieten uitbuiten, maar in Der Idisher Arbeyter had hij zich nu eenmaal 
specifiek tot de joodse arbeiders gewend. 

Een opvallend verschil tussen Toussaint en Dumas (de secretaris van de kleermakersfederatie) was 
dat de eerste wel een heldere analyse gaf van de structurele problemen in de industrie. Hij meldde in het 
stuk in Der Idisher Arbeyter dat een aantal onderdelen van het productieproces, zoals het houtsnijden en 
houtdraaien, aan het eind van de negentiende eeuw gemechaniseerd waren. De machines die hiervoor 
nodig waren konden niet geplaatst worden in de kleine Parijse ateliers en zo verdween de 
meubelindustrie naar gebieden buiten de stad. Bovendien raakten meubels met veel versieringen uit de 
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mode in het begin van de twintigste eeuw, en daar waren de Parijse meubelmakers van oudsher in 
gespecialiseerd. Deze transformatie, die voor de Parijse meubelmakers gepaard ging met een crisis, viel 
samen met de toestroom van een groot aantal buitenlanders in het vak. Dat er niet speciaal een causaal 
verband tussen bede verschijnselen hoefde te bestaan gaf Toussaint hiermee impliciet toe. Toch hield 
hij vast aan zijn aanval, het waren de joodse arbeiders die iets aan de situatie konden veranderen Om 
toch een goede indruk achter te laten besloot hij zijn stuk met: 'Ik ben de grootste aanhanger van 
internationale eenheid onder de arbeiders'.55 

Vastgesteld moet worden dat de joodse meubelmakerssectie inderdaad niet tot de meest actieve 
secties behoorde. Terwijl joodse pettenmakers, kleermakers en bakkers staakten en daarbij flink wat 
risico's hepen, kwam de meubelmakerssectie niet verder dan een paar kleine acties. In april 1913 brak 
een staking uit bij atelier Burtman. De staking werd gevoerd voor een 'menshlikhe behandlung'. Tijdens 
de staking riep Burtman voortdurend de hulp in van de politie, die het de stakers onmogelijk maakten 
om actie te voeren en na zestien dagen concludeerden de stakers dat de staking geen zin had. Alle 
arbeiders namen demonstratief hun gereedschap mee en riepen op tot een boycot van het atelier. Er 
werd een speciaal krantje uitgegeven waarin de noodzaak van de boycot werd uitgelegd, en waarin 
verteld werd hoe Burtman - een joodse ondernemer - tegen de secretaris van de joodse sectie had gezegd, 
'ik neem geen joden meer in dienst, want die staken altijd.'56 De actie bleek niet succesvol en kreeg geen 
vervolg. In juli concludeerden de bestuurders van de sectie zelf dat er te weinig animo bestond voor de 
bond en ze besloten een enquête te houden om inzicht te krijgen in de toestand van de meubelmakers. 
Ook werd besloten een ziekenkas op te richten, omdat veel joodse meubelmakers wel lid waren van een 
onderlinge hulporganisatie, maar niet lid wilden worden van de bond.57 Of deze maatregel enig effect 
heeft gehad is niet meer na te gaan. Wel is duidelijk dat Toussaint niet de enige was die klachten had 
over het aantal buitenlanders in het vak. 

De meubelmakers organiseerden op 23 maart 1914 een bijeenkomst over het 'probleem van 
buitenlanders in het meubelmakersvak'. Er kwamen 700 mensen naar deze bijeenkomst, die lang van 
te voren door middel van affiches in het Frans, Jiddisch, Duits en Italiaans was aangekondigd.58 Volgens 
de afgevaardigde van de joodse meubelmakerssectie, die van deze bijeenkomst een verslag schreef voor 
Der Idisher Arbeyter, was in bepaalde onderdelen van het meubelmakersvak 45% van alle arbeiders van 
buitenlandse afkomst en volgens hem waren de Franse arbeiders daar ontevreden over. Op de 
bijeenkomst zelf bleek echter dat er toch nog wel het nodige wederzijdse respect bestond bij de 
meubelmakers van de verschillende nationaliteiten. De Franse secretaris van de bond opende de 
bijeenkomst en vervolgens kwam Paul Riebke, de secretaris van het Duitse Gewerkschaftkartei aan het 
woord en hij sprak in het Duits. Dat schoot een van de aanwezigen in het verkeerde keelgat en hij riep 
kwaad dat het zo genoeg was, dat op de bijeenkomst geen Duits mocht worden gesproken. De andere 
699 aanwezigen keerden zich, wanneer we het verslag mogen geloven, als één man tegen deze 
schreeuwlelijk, die zich tijdens het verdere verloop van de bijeenkomst rustig hield. Na Riebke kwam 
de afgevaardigde van de Italiaanse sectie aan het woord en vervolgens was de beurt aan twee 
opeenvolgende joodse sprekers die hun betoog in het Jiddisch hielden. De laatste van deze twee meldde 
de aanwezigen dat het massale protest van de aanwezigen tegen de uitlating van 'de chauvinist', hem 
diep geroerd had. Hij vervolgde zijn betoog met een oproep tot internationale solidariteit.59 

Ondanks deze pogingen van de Franse meubelmakersbond kwam het tot de Eerste Wereldoorlog 
niet tot samenwerking op enige schaal. De wankele toestand in de meubelindustrie zal daar voor een 
groot deel debet aan zijn geweest. 
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Leerbewerkers 

De leerindustrie (dat wil zeggen, de fabricage van tassen, portefeuilles, koffers etcetera, maar niet de 
fabricage van schoenen) maakte in 1912 een periode van bloei door in Parijs. Het aantal leden van de 
joodse sectie van de bond nam toe van 61 in 1911 tot 139 in 1912. Naar verhouding vormden de leden 
van de joodse sectie geen gering deel van het totaal aantal leden van de leerbewerkersbond, dat 325 in 
1912 bedroeg.60 De joodse leerbewerkers vormden ruim 22% van het totaal aantal leerbewerkers in 
Parijs, terwijl ze ruim 42% van het aantal bondsleden vormde.61 

Gestimuleerd door de bloei in de industrie organiseerden de leerbewerkers een aantal stakingen voor 
betere werkomstandigheden in 1912, die echter maar zeer ten dele succesvol waren. Het grote probleem 
in de fijnleerindustrie was het thuiswerk. Op grote schaal werd gebruik gemaakt van de diensten van 
thuiswerkers, die het werk verrichtten voor een onderaannemer. Deze thuiswerkers ondermijnden de 
vakbondsactiviteiten omdat ze zich niet aan de overeenkomsten hielden en bijzonder moeilijk 
aanspreekbaar waren. 

In 1913 was inmiddels door overproductie een einde gekomen aan de bloei in de industrie.62 De 
werkloosheid die hiervan het gevolg was moest 'opgelost' worden. Omdat thuiswerk het grote probleem 
was binnen het vak, werd hieraan op 16 april 1913 een speciale bijeenkomst gewijd, gevolgd door een 
tweede bijeenkomst op 9 mei van dat jaar. Tijdens deze bijeenkomsten werd gesproken in het Frans, 
Duits en Russisch, vreemd genoeg niet in het Jiddisch.63 Naast joodse immigranten waren het vooral 
Duitse immigranten die werk vonden in de fijnleerindustrie.64 Hoewel gedetailleerde omschrijvingen 
van de situatie op de arbeidsmarkt ontbreken, is aan te nemen dat vooral de Duitse en joodse 
immigranten zich op het thuiswerk gestort hadden en daarom door hun Franse collega's als 
concurrenten werden beschouwt. Een en ander blijkt ondermeer uit de getuigenis van een lid van de 
joodse leerbewerkerssectie. Deze bondsvertegenwoordiger verdedigde in 1913 op een congres van de 
Union de Syndicats du Département de la Seine de oprichting van deze sectie en wees daarbij op het 
antagonisme dat tussen joodse en Franse arbeiders bestond.65 'Nous ne voulons pas faire oeuvre de 
division par nationalité ou par race; c'est, au contraire, pour ne pas nous éloigner de la C.G.T. et même 
pour y attirer de nombreux camerades que nous avons fondés ces groupes. Il nous est plus facile de 
toucher des camerades venant de notre pays d'origine et parlant notre langue que les autres militants. 
J'émets le voeu que l'Union des Syndicats soutienne les camerades étrangers dans leur propagande, 
lorsequ'ils s'efforcent de faire l'éducation de la masse prolétarienne étrangère. Je demande aussi à tous 
les délégués des syndicats et des Comités intersyndicaux de faire tous leur efforts pour que disparaisse 
au plus tôt l'antagonisme qui existe entre les ouvriers français et leur camerades étrangers.' 

Hoewel dit het ergste doet vermoeden over de verhouding tussen de Franse bond en de joodse sectie, 
bleek deze niet zo slecht. De Franse leerbewerkers corrigeerden hun collega's uit het buitenland als zij 
teveel de oorzaak van malaise in het vak bij de joodse arbeiders uit Oosteuropa zochten. Tijdens een 
internationaal congres van leerbewerkers, gehouden in Wenen in mei 1913 klaagde de Duitse 
afgevaardigde over de concurrentie van Russische en Poolse joden, die volgens hem in Berlijn een slechte 
uitwerking hadden op de vakorganisatie. De Franse afgevaardigde reageerde hierop door te stellen dat 
het in Parijs voornamelijk de Duitse leerbewerkers waren die een onverschillige houding aannamen ten 
aanzien van de vakorganisatie, en dat het weinig uitmaakte of het nu om Duitsers, Oostenrijkers of 
Zwitsers ging, en of zij protestants, katholiek of joods waren, het belangrijkste was dat zij ervan 
weerhouden moesten worden om het vakbondswerk van hun Franse collega's te ondermijnen en onder 
de prijs te werken. Hoewel de organisatiegraad onder de joodse leerbewerkers goed bleef, organiseerde 
de sectie tot 1914 geen opzienbarende acties. 
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Bontwerkers 

De joodse bontwerkers, die lange tijd hadden geaarzeld om zich aan te sluiten bij de (Duitse) 
bontwerkersbond, en voor een halfslachtige min of meer zelfstandige half-sectie-vorm hadden gekozen, 
gingen in 1913 overstag en werden officieel een echte joodse sectie van deze bond. De aansluiting van 
de joodse bontwerkers bij de Duitse bond is de enige aansluiting die goed gedocumenteerd is. In Der 
Idisher Arbeyter verscheen een overzicht van alle 'juridische' consequenties van deze aansluiting, en 
hoewel elke aansluiting waarschijnlijk gebaseerd was op andere overeenkomsten, is het toch aardig om 
deze aansluiting van nabij te bekijken. Het geeft enig inzicht in de aard van de relatie tussen een bond 
en een joodse sectie. 

Per ingang van 1 januari 1913 was de joodse bontwerkerssectie, die 85 leden had, aangesloten bij 
de Chambre Syndicale des Ouvriers et Ouvrières Fourreurs?1 In de praktijk betekende deze aansluiting het 
volgende: de Chambre Syndicale (vanaf nu aangeduid als: de bond) nam de financiën van de joodse 
sectie over, maar de joodse sectie bleef zelf verantwoordelijk voor agitatie en propaganda. Bij openbare 
bondsbijeenkomsten van algemene aard werd echter gezamenlijke en eenvormige agitatie gevoerd. Het 
arbeidsbureau dat de joodse bontwerkerssectie runde, zou voortaan door de bond en de joodse sectie 
gezamenlijk bestuurd en beheerd worden. De secretaris van de joodse sectie vertegenwoordigde de sectie 
bij de bond en had medezeggenschap in het dagelijks bestuur van de bond. Een vertegenwoordiger van 
de bond woonde alle vergaderingen en bijeenkomsten van de joodse sectie bij en hield toezicht op de 
boekhouder van de joodse sectie. Deze boekhouder moest elke maand komen afrekenen bij de 
boekhouder van de bond. Voor het voeren van propaganda en agitatie kreeg de joodse sectie 25 franc 
per maand, terwijl voor abonnementen op kranten 10 franc per maand beschikbaar werd gesteld. De 
joodse sectie kon zelf bepalen op welke kranten een abonnement genomen werd. In geval van een 
staking of conflicten bij een atelier koos de joodse sectie drie leden uit haar midden die stemrecht 
hadden in het dagelijks bestuur van de bond. Gezamenlijk werd dan een koers bepaald. 

Al deze afspraken betekenden dat de joodse sectie financieel afhankelijk was van de bond, maar dat 
ze onafhankelijk van de bond de inhoud van haar propaganda kon bepalen. Daar stond tegenover dat 
de joodse sectie niet zonder overleg met de bond een staking kon uitroepen. In haar doen en laten werd 
de joodse sectie enigszins beperkt, maar daar stond tegenover dat de bond in geval van stakingen een 
machtige onderhandelingspositie had, dat de financiële situatie van de joodse sectie stabiel bleef en dät 
in geval van (goedgekeurde) stakingen uit de algemene pot ondersteuning kon worden gegeven. 

De aansluiting bij de Duitse bond zorgde voor een conflict binnen de joodse sectie tussen 
'oudgedienden', voornamelijk Bundisten die van de aansluiting eigenlijk niets wilden weten, en de jonge 
garde die de onafhankelijke koers ineffectief vond.69 Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog ging de 
sectie aan dit conflict ten onder. 

Bakkers 

Er waren naar schatting vijftig joodse bakkersknechten in Parijs, waarvan veertig bij echte joodse 
bakkerijen werkten en van die veertig waren er 25 georganiseerd in de joodse bakkerssectie.70 De 
arbeidsomstandigheden in de joodse bakkerijen waren slecht. Er werd in de bakkerijen 15 tot 18 uur 
per etmaal gewerkt, voor sabbat soms 24 tot 28 uur, en er werd gewerkt in te kleine teams.71 

In februari 1913 brak een staking uit bij Patatzki, de joodse bakker waar al eerder stakingen 
uitgebroken waren omdat er onder notoir slechte omstandigheden gewerkt werd. Inzet van de staking 
was meer loon en een extra personeelslid. De staking begon ruim een maand voor Pesach, en toen na 
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vier weken nog geen schot zat in de onderhandelingen en de joodse bakkers nog steeds niet aan het werk 
waren, begon Patatzki zich zorgen te maken over de matze-productie. In plaats van toe te geven, zocht 
Patatzki contact met vier andere joodse bakkers die zich onmiddellijk achter hem schaarden. Deze actie 
had een averechts effect, de staking breidde zich nu ook uit over de andere bakkerijen en bovendien 
werd een grote boycot actie op touw gezet. Niemand mocht meer brood kopen bij de 'foute' bakkerijen 
en de restaurants die hun brood betrokken bij een van deze bakkerijen moesten ook geboycot worden. 

Het ging hard tegen hard in deze strijd: de stakende joodse bakkers verspreidden overal pamfletten 
waarin opgeroepen werd tot de boycot terwijl de bazen waar mogelijk stakers lieten arresteren en het 
land uitzetten.72 De Franse bakkersbond schonk de stakers 100 fr en het IB verzamelde ruim 500 fr voor 
de stakende bakkers.73 Pesach stond inmiddels voor de deur en toen moesten de joodse bazen wel 
toegeven: er werd een hoger loon toegezegd en per bakkerij zou een extra personeelslid aangenomen 
worden.7 

De onderlinge solidariteit van de joodse arbeiders tijdens deze staking was aan alle kanten geprezen 
door de leiders van de Franse bakkersbond: de secretaris prees de joodse stakers die voorbeeldig 
standvastig waren geweest, ondanks de voortdurende politie bewaking - die de stakers volgens de 
bondsbestuurder wel moesten herinneren aan het regime van de tsaar - en de voortdurende dreiging het 
land te worden uitgezet. Een andere functionaris van de bond stuurde zelfs zijn complimenten naar de 
redactie van Der Idisher Arbeyter. De overwinning was echter van zeer korte duur: nadat alle matzes 
nog net op tijd waren geproduceerd en Pesach was gevierd, maakten de bazen de toezeggingen weer 
ongedaan. 

Joodse bakkers waren niet de enige bakkers die onder zeer slechte arbeidsomstandigheden hun werk 
deden, ook in de Franse bakkerijen werd veel te lang en vooral te veel 's nachts gewerkt. De Franse 
bakkers besloten daarom het werk neer te leggen en op 10 mei 1913 brak een algemene bakkersstaking 
uit in heel Frankrijk. De joodse bakkers stonden voor een dilemma: moesten ze uit solidariteit nu weer 
gaan staken, zo kort na hun eigen staking die hen al zoveel had gekost had dat sommige arbeiders zelfs 
hun meubels bij de lommerd hadden moeten brengen? Ondanks het feit dat de Franse bond de joodse 
bakkers afraadde om na hun uitputtingsslag weer het werk neer te leggen, besloot een groot deel van de 
joodse bakkers om toch weer het werk neer te leggen.7 In de berichten over de algemene bakkersstaking 
wordt over de solidariteit van de joodse arbeiders niet gerept. Blijkbaar vielen de joodse stakers in het 
landelijke strijd gewoel niet genoeg op. Het IB steunde de joodse bakkers zoveel mogelijk, en stuurde 
Sviranski en Lozovski op de stakers af om ze te motiveren. Alle joodse secties droegen hun steentje bij, 
particulieren en restauranthouders boycotten het brood van 'foute' bakkers en de staking werd in de 
joodse wijken de 'talk of the town.'77 

Na 23 dagen was de staking van de Franse bakkers mislukt, maar de joodse bakkers, die nu blijkbaar 
alle grenzen voorbij waren, staakten door. De joodse restauranthouders, die door de boycotmaatregelen 
behoorlijk in de problemen raakten, zetten de bazen onder druk om tot onderhandelingen te komen 
en uiteindelijk kregen de joodse stakers gelijk: er werd weer een loonsverhoging overeengekomen en er 
zou een extra personeelslid aangenomen worden op ieder atelier.78 

In augustus 1913 richtten de joodse bakkers een productie-coöperatie op, die volgens de 
vakbondsregels brood produceerden. Leden van de meubelmakerssectie timmerden de inrichting van 
de coöperatie, die een plaatsje kreeg in het gebouw van de coöperatie van de Franse bakkersbond, en het 
kapitaal kwam deels van deze bond en deels van de leden van de verschillende joodse secties die aandelen 
kochten. Leden van de in 1913 opgerichte joodse kelnerssectie zagen er op toe dat de restauranthouders 
alleen 'coöp-brood' kochten. Ondanks de grote inzet ging de coöperatie ten onder. De andere joodse 
bakkers gingen hun brood voor lagere prijzen verkopen en concurreerden de coöp-broden zo uit de 

- 3 3 5 -



markt. De restauranteigenaren, die grote afnemers waren, gingen als eerste overstag en kochten hun 
brood niet langer bij de coöp maar bij de 'gewone' bakkers, ondanks de protesten van de joodse 
kelners. 9 Deze klap kwam de joodse bakkerssectie niet meer te boven en de sectie ging in 1914, tijdens 
het eerste oorlogsjaar, ten onder. 

Schoenmakers, blikslagers, kappers en kelners 

Was bij bovenbeschreven secties het IB en Der Idisher Arbeyter een onderling samenbindend middel, 
voor een aantal secties was het IB de drijvende kracht achter de oprichting: het gaat hierbij om joodse 
secties van schoenmakers, blikslagers, kappers en kelners. 

Gezien het aantal joodse schoenmakers in Parijs is het opmerkelijk dat een joodse organisatie in dit 
vak pas zo laat werd opgericht. Een obstakel bij de organisatie van de joodse schoenmakers was de 
geografische spreiding van de schoenenateliers. Anders dan de pettenmakers, kleermakers en 
meubelmakers waren de joodse schoenmakers niet geconcentreerd in een of twee wijken, maar verspreid 
over de hele stad. Hoewel in 1909 een poging was ondernomen om een joodse sectie te vormen, duurde 
het tot 1913 voordat op initiatief van het IB de schoenmakerssectie tot stand kwam.80 De joodse sectie 
zette een arbeidsbureau op, om vraag en aanbod van arbeid zoveel mogelijk te controleren. 
Desalniettemin bleef ook in dit vak het probleem van de thuiswerkers en de kleine patroons met een of 
twee arbeiders in dienst het grote probleem. Zolang zij niet georganiseerd waren, zou de bond nooit 
effectief actie kunnen voeren. Daarom werd besloten ook deze kleine bazen, die maar een arbeider in 
dienst hadden, lid te laten worden van de bond. Al snel had de sectie 70 leden, maar toen de kleine 
ondernemers succesvol werden en meer dan een arbeider in dienst gingen nemen, verlieten zij de bond 
en had de sectie nog maar 20 leden over. Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog zorgde voor een 
verdere stagnatie van de jonge joodse sectie. 

Beïnvloed door het succes van de joodse secties en hun acties in de jaren 1912-1913, besloot het IB 
ook secties op te richten in die vakken waar maar een klein percentage joodse arbeiders werkte. In 1913 
kwamen zo de joodse blikslagers- kelners- en kapperssecties tot stand. Overigens werd de oprichting van 
de kelnerssectie sterk gestimuleerd door de hierboven beschreven bakkersstakingen, die hadden geleid 
tot acties bij restauranthouders. Het waren de joodse kelners die de bakkers steunden door er voor te 
zorgen dat hun bazen, de eigenaren van de joodse restaurants, geen brood van stakende bakkerijen 
aanschaften. Groot waren de kelnerssectie en de twee andere jonge joodse secties niet, maar ze 
organiseerden wel alle drie in het oprichtingsjaar een succesvolle staking. Door het uitbreken van de 
Eerste Wereldoorlog werd ook de ontwikkeling van deze secties onderbroken.81 
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Tot slot 

De joodse vakbeweging in Parijs ontwikkelde zich, met uitzondering van de onafhankelijke 
pettenmakersbond, volgens een zeer specifiek stramien: als sectie van de CGT. Dit bood de joodse 
vakbonden de voordelen van een machtige organisatie als 'back up', een heldere structuur, financiële en 
morele steun bij acties, een infrastructuur in de vorm van het IB en Der Idisher Arbeyter, kortom meer 
stabiliteit en invloed dan zij als kleine, onafhankelijke bonden zouden hebben. Daar staat tegenover dat 
de secties verplicht waren de CGT koers te volgen. Weliswaar werd over de grenzen van deze plicht 
steeds gediscussieerd in Der Idisher Arbeyter en tijdens de congressen, maar de basis van de verhouding 
met de CGT was toch volgzaamheid. Daarbij hamerde de CGT, en in haar verlengde het IB en Der 
Idisher Arbeyter, op assimilatie. Voor het 'joodse' was in Der Idisher Arbeyter niet erg veel aandacht. De 
Bundisten mochten er niet te veel de boventoon in voeren en over de wenselijkheid van een artikel over 
de ontwikkelingen in Rusland werd zwaar gediscussieerd. Deels kwam dit voort uit de revolutionair-
syndicalistische achtergrond van het blad, die bemoeienissen met de politiek uitsloot, maar deels werd 
deze houding naar het schijnt ook ingegeven om niet specifiek de nadruk te leggen op het lot van de 
joodse arbeiders. 

De organisatiegraad van de joodse arbeiders verschilde van vak tot vak, maar over het algemeen 
behoorden de joodse arbeiders niet tot de slechtst georganiseerde arbeiders van Parijs. In vakken waarin 
de arbeidsomstandigheden dat toelieten voerden de joodse en niet-joodse bondsledens bovendien 
gezamenlijk actie. In dat opzicht slaagde de integratie- en assimilatietactiek van de CGT, het IB en Der 
Idisher Arbeyter. Dat wil niet zeggen dat de immigranten daarmee in Franse vakbondskring geheel 
geaccepteerd werden. Het meest in het oog springende voorbeeld van dit 'niet accepteren ondanks 
getoonde solidariteit' was de anti-immigratie houding van Dumas in 1913, nog geen vier maanden na 
de grote solidariteitsstaking van de joodse arbeiders van Galeries Lafayette. Dat Dumas in Der Idisher 
Arbeyter de gelegenheid kreeg zijn ideeën te ontvouwen zegt iets over de volgzaamheid van dit blad aan 
de Franse vakbeweging. Weliswaar bood het blad ook ruimte voor een tegenreactie, maar toch blijft het 
vreemd dat Dumas in dit blad zo aan het woord kon komen. 

Tegenover deze xenofobe en antisemitische uitlatingen van een van de leiders van de Franse 
vakbeweging staan echter de vele geslaagde solidariteitsstakingen van joodse en niet-joodse arbeiders, die 
niet succesvol zouden zijn geweest als zij niet bereid waren geweest voor elkaar in de bres te springen. 
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Joodse secties van Franse bonden en hun ledentallen 1905-1914 

Sectie 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 

Kleer
makers 

op
gericht 

Op-
nieuw 
opge
richt 

600 

meu
belma
kers 

opge
richt 

60 op
nieuw 
opge
richt 
25 
leden 

op
nieuw 
opge
richt 
100 
leden 

leer-
bewer
kers 

opge
richt 
100 
leden 

61 139 70 

bont
wer
kers 

- opge 
richt 

- 150 - - - - - -

bak
kers 

opge 
richt 

op
nieuw 
opge 
richt 
100 
leden 

schoe 
nma-
kers 

opge
richt 
70 
leden 

blik
slagers 

- - - - - - - - opge
richt 

-

kelners - - - - - - - - opge
richt 

-

kap
pers 

- - - - - - - opge
richt 

-
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