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Deel IV. De vergelijking 





Amsterdam, Londen en Parijs vergeleken 

'Deze avond zal een van de hoogtepunten worden uit de joodse geschiedenis'. Deze plechtige woorden 
sprak Aaron Liebermann in 1876, tijdens een bijeenkomst van de Hebrew Socialist Union (HSU). Of 
de activiteiten die de HSU tijdens zijn 1-jarig bestaan heeft ontplooid werkelijk een hoogtepunt in de 
joodse geschiedenis genoemd moeten worden, valt te betwijfelen. Een mijlpaal in die geschiedenis was 
de oprichting van de eerste joodse socialistische vereniging ter wereld zeker wel. Het zou de eerste van 
een lange rij joodse arbeidersorganisaties worden die aan het einde van de negentiende eeuw het licht 
zagen. 

In een belangrijk opzicht leken de latere joodse arbeidersorganisaties op de HSU: het doel van de 
HSU was zowel socialistische ideeën te verspreiden 'onder joden en andere volkeren', als 'zich broederlijk 
aan te sluiten bij arbeidersorganisaties van andere naties'. Deze combinatie van doelstellingen: het maken 
van propaganda voor de arbeidersbeweging speciaal onder joden om ze bewust te maken van hun 
achtergestelde positie en het streven naar aansluiting van deze groep bij de algemene arbeidersbeweging, 
werd in verschillende bewoordingen door vrijwel alle in dit boek besproken joodse arbeidersorganisaties 
gebezigd. Joodse arbeiders moesten zich emanciperen en volgens de meeste joodse arbeidersleiders was 
gezamenlijke organisatie met niet-joden het beste middel om dit doel te bereiken. 

Omdat deze samenwerking door de meeste organisatoren als voorwaarde voor de emancipatie van 
joodse arbeiders werd gezien, nemen de pogingen die joodse arbeiders(organisaties) ondernamen om tot 
samenwerking te komen met de algemene arbeidersorganisaties in dit onderzoek een belangrijke plaats 
in. De vraag waarom gezamenlijke organisatie in de ene plaats gemakkelijker tot stand kwam dan in de 
andere, staat daarbij centraal. Bij de beschrijving en de analyse van de samenwerkingspogingen is 
uitgegaan van de veronderstelling dat in elke stad de joodse arbeiders - voor zover mogelijk - die 
organisatievorm kozen die het beste aansloot bij hun omstandigheden en die hen het meeste opleverde. 
Om inzicht te krijgen in de verschillende wegen die leidden tot een of andere vorm van organisatie, is 
zo precies mogelijk nagegaan welke overwegingen aan de keuze voor gezamenlijke of aparte organisatie 
ten grondslag lagen. Verder is onderzocht hoe de pogingen tot samenwerking verliepen, waarom deze 
in sommige gevallen lukten en in andere mislukten. 

Onderscheid tussen vakbeweging en politieke beweging 

Bij het zoeken naar verklaringen voor het al dan niet ontstaan van gezamenlijke arbeidersorganisaties 
van joodse en niet-joodse arbeiders, is het belangrijk onderscheid te maken tussen vakbonden en 
politieke arbeidersorganisaties, omdat de motieven om lid te worden van een bond vaak anders waren 
dan de motieven om lid te worden van een politieke beweging. 

Joodse arbeiders werden lid van een bond om hun economische situatie te verbeteren, in het geval 
van Londen en Parijs in het bijzonder om een einde te maken aan de excessen van het sweating system. 
Niet alleen loonsverhogingen werden nagestreefd, maar ook betere arbeidsomstandigheden en 
arbeidsverhoudingen. De waardigheid binnen het arbeidsproces moest beschermd worden: meer dan 
eens werd tijdens een staking gevraagd om 'mentshlekhe bazihungen' (menselijke verhoudingen). Joodse 
arbeiders werden bovendien lid van een bond om in geval van staking een uitkering te krijgen en in 
sommige gevallen - als de bond daartoe de mogelijkheden bood - om zich te verzekeren voor de oude 
dag, invaliditeit en overlijden. Het lidmaatschap van een bond had ook een sociale functie: de bond 
organiseerde bijeenkomsten, lezingen, taal- en andere cursussen, discussieavonden, benefietconcerten 
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en bals. Vaak hadden bonden een eigen ontmoetingsplaats waar dit soort bijeenkomsten plaatsvonden 
en leden elkaar troffen. In Londen was dat een Club, in Parijs een café, in Amsterdam het trotse 
bondsgebouw van de Algemeene Nederlandsche Diamantwerkersbond (ANDB). 

Om hun economische positie te kunnen verbeteren moesten de joodse arbeiders zoveel macht 
hebben dat ze invloed konden uitoefenen op de totstandkoming van arbeidsverhoudingen. Joodse 
bonden (zo die er al waren) waren vaak klein, instabiel en hadden onervaren leiders en weinig geld in 
de stakingskas. Door zich aan te sluiten bij de grotere, algemene bonden konden de joodse arbeiders 
meer invloed uitoefenen op de werkgevers. Verder sloten joodse arbeiders zich soms aan bij een 
algemene vakbond om te laten zien dat ze niet alleen stakingsbrekers en onder het loon werkers waren, 
zoals vaak gezegd werd. 

De algemene bonden streefden naar een zo groot mogelijke controle op de arbeidsmarkt en omvatten 
daarom het liefst een hele bedrijfstak, inclusief alle verschillende vakken. Door gezamenlijk met de 
joodse arbeiders afspraken te maken over de hoogte van de lonen, over arbeidsomstandigheden en over 
solidariteit tijdens acties, probeerden de bonden (oneerlijke) concurrentie op de arbeidsmarkt uit te 
schakelen en een zo gesloten mogelijk front te vormen ten opzichte van de werkgevers. In sommige 
gevallen vormden de joodse leden daarnaast ook eenvoudigweg een goede numerieke aanvulling op het 
ledenbestand van de algemene bond. 

Gezamenlijke organisatie van arbeiders met verschillende achtergronden in één bond kon het 
voordeel van blokvorming hebben. Als arbeiders binnen een bepaalde sector in één bond georganiseerd 
waren, vormden ze een belangrijke machtsfactor in de onderhandelingen met de werkgevers. Daar staat 
tegenover dat arbeiders met onderling verschillende achtergronden ook andere arbeidsomstandigheden 
konden hebben en daarmee ook andere eisen, die vaak weer gekoppeld waren aan een andere 
(strijd)cultuur en -methoden. (Schijnbare) belangentegenstellingen, gekoppeld aan vooroordelen, 
antisemitisme en vreemdelingenangst konden binnen vakbonden tot explosieve situaties leiden en 
gezamenlijke organisatie verhinderen. 

Joodse vakbonden hadden een doel op zich. Ze wilden de arbeidsomstandigheden van de leden 
verbeteren, het liefst in samenwerking met een grote algemene bond, maar ook zonder die aansluiting 
had een joodse bond recht van bestaan. Bij politieke organisaties lag de situatie anders. Het doel van de 
joodse politieke organisaties was vooral de joodse arbeiders politiek bewust maken, en ze vervolgens rijp 
maken voor aansluiting bij de algemene politieke tak van de arbeidersbeweging. Ze zagen zichzelf 
primair als intermediairs, bruggenbouwers. Echte partijen, of politieke organisaties in de strikte zin des 
woords waren het dan ook niet, meer clubs, verenigingen, discussiegroepen of kringen rondom de 
redactie van een krant. Ondanks het feit dat de joodse politieke 'intermediaire groepjes', die bij gebrek 
aan een betere term hier toch worden aangeduid als politieke organisaties, aansluiting bij of in elk geval 
samenwerking met de algemene beweging als belangrijkste doel hadden, kwam deze samenwerking niet 
altijd soepel tot stand. Dit had erg veel te maken met de manier waarop binnen die algemene partijen 
tegen joden werd aangekeken 

Algemene politieke partijen werden in principe opgericht (zeker in het geval van de socialistische 
partijen) om idealen in praktijk te brengen. Vrijheid, gelijkheid en broederschap, internationale 
solidariteit en de gezamenlijke strijd tegen het kapitalisme waren noemers waaronder in principe alle 
arbeiders georganiseerd konden worden. Omdat de politieke organisaties geen directe 
belangenbehartigingsorganisaties waren, hadden ideeën en uitspraken over gezamenlijke organisatie in 
deze kringen minder consequenties en waren dus makkelijker 'te verkopen'. De socialistische partijen 
hoefden niet - zoals de vakbonden - de positie van 'hun eigen leden' op de arbeidsmarkt te beschermen. 

-342-



Toch speelden ook in de politieke tak van de arbeidersbeweging aanvankelijk antisemitisme een rol. Dat 
velen binnen de linkse beweging in navolging van Marx het idee koesterden dat alle joden rijke 
kapitalisten waren, is een veel beschreven fenomeen. Het duurde dan ook een tijd voor men in sommige 
linkse kringen door kreeg dat er ook joodse arbeiders bestonden, die een potentiële aanhang voor de 
beweging vormden. Vooroordelen over 'de rijke jood' bemoeilijkten de samenwerking. 

De meeste aandacht is in dit boek - zeker waar het de stukken over Londen en Parijs betreft -
uitgegaan naar de pogingen tot samenwerking in de vakbeweging. Omdat bonden directe 
belangenbehartiging nastreven werden veel meer (joodse) arbeiders lid van een bond dan van een 
politieke partij. Toch kan de politieke tak van de arbeidersbeweging in een analyse van de georganiseerde 
joodse arbeiders niet buiten beschouwing gelaten worden. Soms kwam van het een het ander: voor een 
deel van de joodse arbeiders was het lidmaatschap van een vakbond een eerste opstap naar het 
lidmaatschap van een politieke organisatie. Dit gold bijvoorbeeld voor de 10% ANDB leden die lid 
werden van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP). Bovendien kan de (joodse) politieke 
beweging in een analyse van de joodse vakbewegingsgeschiedenis niet ontbreken omdat deze politieke 
beweging - vooral in Londen - grote invloed had op de ontwikkeling van de vakbeweging. Vaak waren 
de linkse joodse intellectuelen die zich opwierpen als leiders van de vakbeweging in de eerste plaats 
geïnteresseerd in politiek. Voor de vakbeweging zagen zij een belangrijke rol weggelegd bij de 
verandering van de maatschappelijke verhoudingen. 

Omdat er een groot verschil bestaat tussen de motivatie die ten grondslag ligt aan de keus om lid te 
worden van een bond, en de motivatie die de basis is voor aansluiting bij een politieke organisatie, is bij 
het zoeken van verklaringen voor het ontstaan van een aparte joodse dan wel gezamenlijke arbeidersbe
weging ook steeds dit onderscheid gehanteerd. Dit onderscheid komt naar voren in de 
verklaringsfactoren die hieronder de revue passeren. Sommige factoren waren wel van invloed op de 
vorming van al dan niet gezamenlijke vakbonden, maar niet op de vorming van gezamenlijke politieke 
organisaties en andersom, terwijl sommige factoren beide ontwikkelingen beïnvloedden. 

Zowel bij de samenwerking in de vakbeweging, als bij de samenwerking in de politieke beweging, 
speelde de positie die joodse arbeiders in de drie steden innamen een belangrijke rol. Daarom is deze 
positie als verklaringsfactor beschouwd en wel als een die bepaald werd door de taal, politieke cultuur, 
juridische positie, religie, en groepscultuur van de joodse arbeiders en door de manier waarop tegen hen 
werd aangekeken in de drie steden. 

Voor de samenwerking in de vakbeweging is vervolgens de positie van de joodse arbeiders op de 
arbeidsmarkt van invloed, en daarom als verklaringsfactor opgevoerd. Deze positie werd bepaald door -
per vak verschillende - omstandigheden: werkten joodse en niet joodse arbeiders onder dezelfde 
arbeidsomstandigheden of niet, waren ze eikaars concurrenten, of vulden de joodse arbeiders juist een 
gat op de arbeidsmarkt? 

Van belang bij de samenwerking tussen de joodse en de algemene vakbonden zijn verder de 
eigenschappen van zowel de joodse als de algemene vakbeweging. Ook deze eigenschappen zijn als 
verklaringsfactor gehanteerd. De samenwerking werd mede bepaald door de vraag of de ideologie en 
tactiek van beide bewegingen op elkaar aansloten; of de leiders van beide partijen bereid en in staat 
waren beide groepen bijeen te brengen en te houden, of de structuur van de algemene bond toegerust 
was op het samenwerken met, of het opnemen van joodse bonden. 

De samenwerking in de politieke beweging werd sterk bepaald door het voorkomen van 
antisemitisme. De houding van de algemene beweging tegenover antisemitisme en - als in de algemene 
beweging antisemitische geluiden werden gehoord - de reactie van de joodse politieke clubs daarop 
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waren bepalende factoren. Ook hier was weer een grote rol weggelegd voor die leiders van beide 
bewegingen, die bereid waren een brug te slaan tussen beide groepen. Daarnaast moesten ook hier 
ideologie en tactiek van beide groepen op elkaar aansluiten, en maakte het veel uit of de structuur van 
de algemene politieke partij was toegerust op het samenwerken met joodse clubs, of het opnemen van 
joodse leden. Al deze kwesties zijn als verklarende factoren beschouwd en als zodanig geanalyseerd. 

Bij de toenadering en samenwerking tussen zowel de joodse en algemene vakbeweging, als tussen de 
joodse en algemene politieke tak van de arbeidersbeweging, speelden natuurlijk ook externe factoren een 
rol. Hierbij moet gedacht worden aan economische ontwikkelingen, politiek-maatschappelijke 
ontwikkelingen en het ingrijpen van de staat door middel van wetten. 

Bij de behandeling van al deze factoren is voor een bepaalde ordening gekozen. Er is onderscheid 
gemaakt naar factoren per stad, per vak, per algemene bond en - partij, per joodse bond en - partij en 
tenslotte per staat. Dit onderscheid is natuurlijk kunstmatig (intellectual make-believe zou Aristide 
Zolberg zeggen1), want in de praktijk waren deze zaken soms niet los te koppelen, en natuurlijk 
beïnvloedden de factoren elkaar onderling. Het onderscheid dient echter de helderheid van de analyse 
en moet dan ook in dat licht beschouwd worden. 

Samenwerking in de vakbeweging 

Wie van enige afstand de integratie van joodse arbeiders in de arbeidersbeweging bekijkt, ziet in alle drie 
de steden grofweg hetzelfde patroon: joodse arbeiders vormden in eerste instantie hun eigen organisaties 
en integreerden vervolgens vanuit en soms zelf met deze organisaties in de algemene arbeidersbeweging. 
In Amsterdam zien we dit gebeuren met Handwerkers Vriendenkring (HV) en de categorale 
diamantbewerkersbonden die in feite, omdat de bonden per vak georganiseerd waren en het ene vak veel 
'joodser' was dan het andere, neerkwamen op gesegregeerde bonden. Pas met de oprichting van de 
ANDB, waarbij HV een belangrijke rol heeft gespeeld als 'bemiddelaar', kwamen joodse en niet-joodse 
diamantwerkers bijeen in één bond. In de Amsterdamse sigaren- en kledingindustrie zien we een ander 
patroon: hier sloten joodse arbeiders zich direct aan bij de algemene bond. 

In Londen bestonden aparte joodse bonden in vrijwel alle vakken waarin joodse arbeiders te vinden 
waren, kleermaken, schoenmaken en meubelmaken waren daarvan de belangrijkste. Van deze joodse 
bonden ging een deel als joodse takken van algemene bonden functioneren (respectievelijk de 
Amalgamated Society of Tailors (AST), de National Union of Boot and Shoe Operatives (NUBSO) en de 
National Amalgamated Furnishing Trades Association (NAFTA)), om uiteindelijk op te lossen in de 
algemene bond. Naast deze joodse takken van algemene bonden bleven er aparte joodse bonden bestaan. 
Hun aantal nam in het eerste decennium van de twintigste eeuw sterk af. 

In Parijs vormden de meeste joodse arbeiders - daartoe min of meer gedwongen door de wet van 
1884 die het vreemdelingen verbood aan het hoofd van een (vakorganisatie te staan - joodse secties van 
bij de Confédération Générale des Travailleurs (CGT) aangesloten bonden. De joodse pettenmakersbond 
vormt hierop een uitzondering. Deze bond kwam voort uit een wederzijdse hulporganisatie waarvan de 
leden er bewust voor kozen om gezamenlijk te sparen voor de naturalisatie van een aantal leden, zodat 
deze de bond konden besturen. Deze onafhankelijke pettenmakersbond ging overigens wel een hecht 
samenwerkingsverband aan met de Franse hoedenmakersbond, en het was uitgerekend deze bond die 
aan de basis stond van een geïnstitutionaliseerd samenwerkingsverband tussen de verschillende joodse 
secties onderling en tussen de secties en de CGT. 

Omdat in Parijs de stroom joodse immigranten pas na 1905 op gang kwam en de joodse secties 
eigenlijk pas vanaf 1906 gingen functioneren, is voor de periode tot 1914 van de verschillende secties 
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niet zo'n gedetailleerde ontwikkeling te schetsen als van de joodse takken van de Engelse bonden. Ook 
zegt het feit dat na 1914 de joodse secties nog steeds bestonden niet veel over de integratie van de joodse 
arbeiders in de algemene vakbeweging. In het interbellum kwam immers een grote stroom Oosteuropese 
joden naar Frankrijk, terwijl deze in Engeland niet meer werden toegelaten. Er kwam dus steeds een 
nieuwe eerste generatie immigranten aan, die steeds weer in eerste instantie behoefte had aan aparte 
secties. 

Mag het patroon van de integratie van de joodse arbeiders in de algemene bonden in de drie steden 
min of meer gelijk zijn geweest (eerst apart, later opgaan in het geheel), het tempo waarin zich deze 
integratie voltrok lag in Amsterdam hoger dan in Londen en Parijs. De meest voor de hand liggende 
verklaring voor dit verschil is de autochtone c.q. allochtone achtergrond van de joodse arbeiders en 
daarmee samenhangend de mate van integratie in de maatschappij als geheel. 

Positie van de joodse arbeiders in de drie steden 

Wie op 'stadsniveau' naar de joodse arbeiders kijkt, ziet grote verschillen wanneer het gaat om taal, 
politieke cultuur en -traditie, juridische positie, religie en groepscultuur. Joodse arbeiders in Amsterdam 
behoorden tot een etnisch-religieuze minderheid, die weliswaar rond 1880 op het terrein van wonen, 
werken, sociale omgang en vrije tijdsbesteding nog behoorlijk gesegregeerd was van de rest van de 
Amsterdamse bevolking, maar lang niet in die mate als de joodse arbeiders in Londen en Parijs. 
Bovendien spraken joodse arbeiders Nederlands (of liever: Amsterdams met een Jiddisch accent) en 
waren ze gelijkberechtigde burgers. Het feit dat de meeste joodse arbeiders in Amsterdam geen 
vreemdelingen waren, maar nazaten van joden die op zijn minst al een eeuw in Nederland woonden, 
zal er toe hebben bijgedragen dat de vooroordelen en het antisemitisme waar joodse arbeiders mee 
geconfronteerd werden, veel minder ernstig waren dan in Londen en Parijs, hoewel deze redenering niet 
geheel sluitend is en antisemitisme zeker niet direct gekoppeld hoeft te zijn aan het immigrant-zijn. 

In Londen en Parijs waren joodse arbeiders immigranten uit Oost-Europa, die de taal niet kenden, 
alleen Jiddisch spraken en als ongenaturaliseerde vreemdeling geen burgerrechten hadden. Nog veel meer 
dan de joodse arbeiders in Amsterdam woonden en werkten deze arbeiders bij elkaar. Ze vormden een 
hechte, tamelijk gesloten gemeenschap die grotendeels geïsoleerd was van de rest van de bevolking en 
die vooral in Londen ontvangen werd met vooroordelen, antisemitisme en vreemdelingenhaat. 

Taal 

De taalbarrière vormde in Londen en Parijs een groot struikelblok bij de samenwerking tussen de joodse 
(immigranten)arbeiders en hun autochtone, niet-joodse collega's. Dit taalprobleem vormde meestal de 
directe aanleiding voor de oprichting van joodse takken van algemene bonden. Een tweetalige secretaris 
kon in dit soort organisaties als 'tolk' optreden tussen de joodse leden en het bestuur van de algemene 
bond. Geprobeerd werd soms in elk geval een deel van de officiële stukken van de algemene bonden in 
het Jiddisch te vertalen, maar met deze 'tolken' en vertalingen waren de communicatieproblemen die 
zich in de dagelijkse praktijk voordeden natuurlijk niet opgelost. Vooral tijdens stakingen, 
massademonstraties en andere bijeenkomsten waar joodse en niet-joodse arbeiders samenkwamen, kwam 
het meer dan eens tot botsingen omdat men eikaars taal niet machtig was. In Londen werden joodse 
arbeiders uitgelachen om de spelfouten op hun spandoeken en in Parijs liepen Franse stakers boos de 
zaal uit toen ze het Jiddisch van een van de sprekers niet konden volgen. Uiteraard gold deze barrière 
niet voor de joodse arbeiders in Amsterdam. 
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Politieke cultuur, juridische positie 

Joodse arbeiders in Amsterdam, Londen en Parijs hadden in veel gevallen een andere politieke cultuur, 
en in het geval van Londen en Parijs, ook een andere juridische positie dan de niet-joodse, autochtone 
arbeiders. Dit maakte aansluiting bij een algemene beweging soms moeilijk. 

Een deel van de joodse arbeiders (en hun organisatoren) in Londen en Parijs hadden uit Oost-Europa 
een politieke traditie meegenomen die in een aantal gevallen sterk afweek van de politieke cultuur in het 
land van aankomst. Vaak werden de joodse bonden als nevenactiviteit van de joodse politieke 
organisaties opgezet en zo beïnvloedden de geïmporteerde politieke tradities ook de bonden. 
Aanvankelijk werden de ideeën van de Narodnaja Volja beweging geïmporteerd, later liet de invloed van 
de stakingsgolf die in de jaren negentig in het verplichte vestigingsgebied woedde zich gelden, vervolgens 
kwamen Bundisten en socialisten-revolutionairen (aanhangers van de Partija Socialistov-Revoljucionerov 
(PSR)) naar Londen en Parijs. Na 1905, toen de joodse immigranten meer naar Parijs gingen dan naar 
Londen in verband met de Aliens Act, kwamen joden over die ervaring hadden met een revolutie. Niet 
alleen waren de ideeën die de joodse arbeiders importeerden soms meer revolutionair dan de heersende 
ideeën in het land van aankomst, ook de aanhang van de beweging was vaak radicaler dan de gemiddelde 
aanhang. 

Wie zich in den vreemde, waar ternauwernood voldoende verdiend werd om in leven te blijven, 
aansloot bij een vakbond of politieke organisatie, daarbij het risico lopend het land uit te worden gezet, 
behoorde tot een revolutionaire voorhoede. In veel gevallen bezaten deze arbeiders een 'alles of niets 
houding': als er gestaakt werd moest er doorgestaakt worden tot de laatste eis ingewilligd was. Het niets 
gedeelte van deze 'alles of niets houding' moet overigens letterlijk genomen worden. Meer dan eens 
werden de doorgaans niet-genaturaliseerde en daarmee rechteloze joodse arbeiders in Londen en Parijs 
het land uitgezet, soms zelfs gerepatrieerd, wanneer ze betrokken waren geweest bij een staking. Niet-
genaturaliseerde joodse arbeiders hadden in tegenstelling tot een flink deel van hun Engelse collega's (de 
wet van 1885 had het kiesrecht ook tot een deel van deze groep uitgebreid) en hun Franse collega's (die 
al sinds 1848 mochten stemmen) geen stemrecht en daarmee waarschijnlijk ook maar weinig vertrouwen 
in verbetering langs parlementaire weg. De algemene werkstaking scheen in deze omstandigheden een 
betere oplossing te bieden voor de problemen. 

Deze 'revolutionaire traditie' kon bij gezamenlijke stakingen met niet-joodse arbeiders tot problemen 
leiden, zoals bijvoorbeeld gebeurde tijdens de kleermakersstakingen in Londen in 1891 en in Parijs in 
1901, toen joodse arbeiders niet tot compromissen bereid bleken en doorstaakten terwijl hun niet-joodse 
collega's allang weer aan het werk waren. Ook het 'cultuurverschil' tussen de georganiseerde joodse en 
niet-joodse arbeiders kon de samenwerking bemoeilijken. Vooral in de Londense bonden was dat vaak 
het geval. De leden van de bestaande, vaak traditionele en nogal behoudende algemene bonden hadden 
moeite met de geëngageerde joodse arbeiders, die veel vaker dan zijzelf aanleiding vonden voor heftige 
discussies en deze met verve voerden. Zo merkte AST bestuurder James MacDonald in 1891 over de 
doorstakende joodse kleermakers op: 'Well, they number about 30 who refuse to go to work, and they 
make noise enough for 30.000.'2 Een Engelse schoenmaker merkte over dit cultuurverschil op: 'You may 
go to a meeting of an English Trade Union which has 3000 members, such as the Metropolitan 
Branches of the Boot and Shoe Workers' Union, and you will find 20 there: wheras among foreigners 
they take a keen interest in any organisation they join'.3 Het gevolg van deze betrokkenheid was volgens 
deze schoenmaker wel dat er steeds onenigheid ontstond in de joodse vakbeweging en dat daardoor 
steeds weer afsplitsingen plaatsvonden en bonden verdwenen en weer werden opgericht. 
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Totaal anders was het gesteld met de politieke cultuur en traditie van de joodse arbeiders in 
Amsterdam. De traditie van relatieve tolerantie en de vroege juridische gelijkstelling had joden in 
Nederland gezagsgetrouw en Orangistisch gemaakt. Nu was oranjegezindheid natuurlijk geen politieke 
overtuiging, maar zo die er al was (de meeste joodse arbeiders hadden net als andere arbeiders tot 1897 
geen stemrecht en weinig belangstelling voor politiek) was deze liberaal. Hierbij speelde de overgeleverde 
herinnering aan de Franse revolutie en de vrijheden die deze had gebracht een grote rol. In deze 
omstandigheden was het moeilijk de joodse arbeiders over te halen tot aansluiting bij de sociaal
democratische arbeidersbeweging, omdat deze sterk anti-orangistisch was. Het grootste deel van de 
joodse arbeiders en de Sociaal-Democratische Bond (SDB) moesten onder meer om deze reden 
aanvankelijk weinig van elkaar hebben. Deze afschuw van joodse zijde voor alles wat met de sociaal
democratische stroming te maken had, strekte zich ook uit tot bijvoorbeeld de Sociaaldemokratische 
Diamantbewerkers Vereeniging (SDV), die als onderdeel van de SDB werd opgezet en nauwelijks joodse 
leden had. 

In Amsterdam was hierdoor de situatie van de joodse arbeiders aanvankelijk tegengesteld aan die van 
de joodse arbeiders in Londen en Parijs. Het gedeelde verleden, de politieke traditie en de juridische 
status maakten joodse arbeiders in Amsterdam juist meer gezagsgetrouw en daarom voorzichtiger dan 
veel van de niet-joodse arbeiders. 

Religie en groepscultuur 

De joodse arbeiders in Londen en Parijs kwamen uit een wereld waarin hun etnisch-religieuze 
achtergrond alles bepalend was geweest en tot hun emigratie had geleid. Deze etnisch-religieuze bagage 
namen de joodse arbeiders mee naar het land van vestiging, waar ze een duidelijk herkenbare groep 
vormden met een sterke onderlinge cohesie, die tot uiting kwam in bijeen wonen, werken en het 
doorbrengen van de vrije tijd in eigen kring, in eigen gelegenheden en organisaties. 

Voor de joodse arbeiders in Amsterdam was dit anders. Hoewel religie ook in het dagelijks leven van 
deze joodse arbeiders nog een rol speelde, zij het wellicht meer in geseculariseerde en afgeleide vorm, was 
dit door hun gelijkberechtigde en meer geïntegreerde positie veel minder bepalend. Toch vormden ook 
hier de joodse arbeiders een duidelijk herkenbare groep, met hechte onderlinge banden en een duidelijke 
groepscultuur. Ook hier woonden en werkten joodse arbeiders graag bij en voor elkaar en bestonden 
er 'eigen' instellingen op velerlei terrein. 

Deze etnisch-religieuze achtergrond beïnvloedde de vorming van vakbonden op directe en indirecte 
wijze. Een voorbeeld van beïnvloeding op directe wijze zijn de joods religieuze bonden. Zowel in Londen 
als in Amsterdam werden bonden op strikt joods religieuze grondslag opgericht. In de Engelse hoofdstad 
richtte de Machzike Hadath, de religieuze organisatie van orthodoxe immigranten, zowel een specifiek 
joodse schoenmakers- als kleermakersbond op, die eigenlijk alleen handhaving van de sabbatrust op het 
program hadden staan. Voor de Amsterdamse joodse diamantbewerkersbond Betsalel gold hetzelfde. 

In deze gevallen kozen joodse arbeiders bewust voor aansluiting bij een aparte joodse bond (die 
weliswaar samenwerking zocht met andere bonden) omdat er één specifiek joodse eis was waar zij de 
meeste waarde aan hechtten: de handhaving van de zaterdagrust. Noch de Amsterdamse bond noch de 
Londense bonden waren erg succesvol. Betsalel kreeg maar weinig leden, ten dele omdat de meeste 
joodse diamantbewerkers al zo geseculariseerd waren dat ze niet lid wilden worden van een orthodoxe 
bond, maar ook omdat de Amsterdamse diamantindustrie en daarmee de ANDB zo ingesteld waren op 
joodse tradities dat ook binnen deze algemene context de joodse leden - zij het soms met enige moeite -
aan de tradities konden vasthouden. In Londen gingen de orthodoxe bonden ten onder aan pure 
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onmacht om onder de dwingende wetten van de seizoengebonden productie en het sweating system uit 
te komen. Wilden de joodse ondernemers het hoofd boven water houden temidden van al hun 
concurrenten, dan moesten ze vaak wel op zaterdag werken. In Parijs zijn geen specifiek joods religieuze 
bonden opgericht. De enige onafhankelijke joodse bond die in deze stad werd opgericht, de 
pettenmakersbond, hield evenwel op verschillende manieren rekening met de religieuze achtergrond van 
de leden. Er werd bij de uitkering bij overlijden bijvoorbeeld rekening gehouden met het feit dat er 
allerlei specifieke rituelen afgewikkeld moesten worden. 

De joods-religieuze bonden zijn de meest directe voorbeelden van de invloed die de religieus-etnische 
achtergrond van de joodse arbeiders op de vorm van hun organisaties kon hebben. Er zijn ook 
voorbeelden te vinden van joodse (secties van) bonden die bewust aparte organisatie nastreefden om hun 
etnische identiteit te behouden. Er bestond één bond die bewust apart bleef omdat de leden graag in 
'eigen kring' verkeerden: de Londense Mantelmakersbond die tot 1938 bleef bestaan. Ook de joodse 
bontwerkerssectie van de CGT had enigszins etnisch-separatistische neigingen. 

Minder direct, en daarmee minder aantoonbaar zijn de verbanden tussen de 'etnische' achtergrond 
van de joodse arbeiders in Amsterdam en hun grote voorkeur voor de weliswaar in naam algemene, maar 
in praktijk joodse HV. Ook bij de vorming van de categorale diamantbewerkersbonden in Amsterdam, 
en de aparte (secties van) bonden in Londen en Parijs heeft de etnisch-religieuze achtergrond van dé 
joodse arbeiders een rol gespeeld. 

De etnisch-religieuze achtergrond van de joodse arbeiders droeg bij tot hun aanvankelijke neiging 
tot het vormen van aparte organisaties, maar uiteindelijk ging in de meeste gevallen de voorkeur toch 
uit naar gezamenlijke organisatie. Als de samenwerking eenmaal tot stand kwam hoefde deze 
achtergrond niet per se tot problemen te leiden, zeker niet het religieuze aspect ervan. Zowel in de 
Amsterdamse ANDB, als in de Nederlandsche Internationale Sigarenmakers en Tabaksbewerkersbond 
(NISTB) en de Amsterdamse naaistersafdeling Allen Een van de Bond in de Kleedingindustrie werd 
rekening gehouden met de religieuze achtergrond van de joodse leden. En ook in Londen hield de 
algemene NUBSO tijdens de grote staking van 1890 (die gevoerd werd voor de afschaffing van 
thuiswerk en de inrichting van ateliers) rekening met het feit dat de leden van de joodse tak in de nieuw 
in te richten ateliers niet verplicht moesten zijn op zaterdag te werken. 

De etnische achtergrond van de joodse arbeiders heeft, zeker in Londen en Parijs maar aanvankelijk 
ook in Amsterdam de samenwerking - ondanks de latere acceptatie - bemoeilijkt. Niet alleen omdat de 
joodse leden graag 'in eigen kring verkeerden', maar ook omdat het 'anders zijn' leidde tot vooroordelen 
over en weer. 

Vooroordelen, vreemdelingenhaat en antisemitisme 

Vergeleken met de joodse arbeiders in Amsterdam en Parijs waren de joodse arbeiders in Londen qua 
vooroordelen en antisemitisme het slechtste af. Joodse immigranten waren in deze plaats in de periode 
1885-1914 de enige omvangrijke groep immigranten, zodat alle blikken zich op hen richtten. Bovendien 
zag Engeland zichzelf graag als emigratieland en wist slecht om te gaan met een grote groep 
immigranten. Daarbij kwam dat de immigranten zich in Engeland vestigden in een periode dat zowel 
op economisch-industrieel terrein, als op politiek-maatschappelijk terrein van alles gaande was. De 
gevolgen van de mechanisatie van tot dan toe geschoolde beroepen; de economische depressies; het begin 
van het einde van de Britse wereldmacht die zich met de Boerenoorlog scheen aan te dienen en andere 
onaangenaamheden werden gemakkelijk in de schoenen van de nieuwkomers geschoven. Ook in de 
arbeidersbeweging gebeurde dat. 
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De joodse immigranten in Parijs, die een veel kleinere groep vormden en bovendien tussen alle 
andere vreemdelingen weinig opvielen, waren beter af. Bijkomend voordeel was dat Frankrijk een deel 
van deze vreemdelingen bewust had uitgenodigd: het land kampte immers met een demografisch tekort. 
Weliswaar was het antisemitisme dat vrijkwam tijdens de Dreyfus-affaire virulent, maar dit richtte zich 
niet specifiek tot de joodse immigranten, zoals in Londen wel het geval was. Dat neemt natuurlijk niet 
weg dat binnen de vakbonden, de politieke arbeidersbeweging en op de werkvloer vooroordelen 
bestonden. 

Ook in Amsterdam bestond antisemitisme. Joden en daarmee ook joodse arbeiders werden als een 
aparte groep beschouwd, waar niet altijd even gunstig over geoordeeld werd. Dit gebeurde ook in de 
vak- en politieke arbeidersbeweging, zoals we hebben gezien in de SDB en de beginperiode van de 
ANDB. Dit antisemitisme stond echter in geen verhouding tot wat in Londen en Parijs in het algemeen 
over joden werd gezegd (vooral tijdens de Boerenoorlog en de Dreyfus-affaire) en wat in Londen tijdens 
de debatten over de Aliens Act over de joodse immigranten in het bijzonder werd geopperd. Daarbij 
speelt het feit dat joden in Amsterdam autochtoon waren een grote rol, maar ook de kalme politieke 
toestand in Nederland hielp daarbij. 

In dit opzicht is er een groot verschil tussen de positie van joodse arbeiders in Londen en Parijs 
enerzijds en de positie van de joodse arbeiders in Amsterdam anderzijds. 

Balans 

Dat de aansluiting van de aparte vakorganisaties bij een algemene vakorganisatie in Amsterdam veel 
sneller tot stand kwam dan in Londen en Parijs werd - van alle genoemde kenmerken - het meest 
bepaald door de taal en de juridische positie van de joodse arbeiders in Amsterdam. De politieke cultuur 
van de joodse arbeiders werkte aanvankelijk ook in deze stad de samenwerking tegen, en de joodse 
groepsbinding was ook in deze stad sterk, zij het minder sterk dan in Londen en Parijs. Het gemak 
waarmee in latere samenwerkingverbanden een plaats werd gevonden voor de religieuze en in grote mate 
ook de etnische specificiteiten (ook in Londen en Parijs) geeft aan dat dit niet de belangrijkste 
remmende factor was. 

De autochtone joodse arbeiders in Amsterdam hadden een meer geïntegreerde positie in de 
maatschappij dan de allochtone joodse arbeiders in Londen en Parijs. Dit onderscheid verklaart voor een 
groot deel het verschil in tempo waarmee joodse arbeiders in de algemene arbeidersbeweging 
integreerden. Toch verklaren deze verschillen niet helemaal - en zeker niet rechtstreeks - waarom de 
samenwerking binnen een stad in het ene vak veel soepeler verliep dan in het andere. Naast de 
autochtone danwei allochtone achtergrond van de joodse arbeiders vormt de positie die deze arbeiders 
met hun specifieke beroepenstructuur innamen op de arbeidsmarkt als geheel een belangrijke extra 
verklaringsfactor. 

De positie van joodse arbeiders op de arbeidsmarkt 

Joodse arbeiders in Amsterdam, Londen en Parijs hadden een zeer specifieke beroepenstructuur en 
vulden specifieke segmenten op de arbeidsmarkt. Er bestonden sectoren waarin veel joden werkten, in 
Amsterdam de diamant-, sigaren- en kledingindustrie, in Londen en Parijs de kleding-, schoenen- en 
meubelindustrie, en gedeeltelijk bestonden binnen die sectoren weer specifiek 'joodse' vakken. In alle 
drie de steden werkten de meeste joodse arbeiders het liefst voor joodse bazen, op joodse ateliers, 
fabrieken of in thuisateliers. Dit gebeurde ten dele omdat de joodse arbeiders dan - voor zover mogelijk -
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op zaterdag vrij hadden, maar ook omdat niet-joodse werkgevers dikwijls liever geen joden in dienst 
namen. 

Wanneer joodse en niet-joodse arbeiders binnen een bedrijfstak onder verschillende 
arbeidsomstandigheden werkten, bijvoorbeeld omdat er verschillende productiemethoden bestonden, 
denk aan de sweat-shop versus het atelier, maar ook de betaling in stukloon versus betaling in uurloon, 
was het soms moeilijk beide groepen arbeiders in een bond te verenigen. 

In Amsterdam bestond dit onderscheid in de diamantindustrie en dan voornamelijk in de 
slijpersbranche, waar niet-joodse slijpers vaak als eigenkostenwerkers werkten. Zij slepen stenen voor een 
slijpersbaas en werkten voor stuklonen waar de bedrijfskosten van afgetrokken werden. Joodse slijpers 
kregen van oudsher uurlonen betaald en hoefden niet zelfde bedrijfskosten te betalen. Een dergelijk 
onderscheid bestond niet voor de kleermaaksters en de sigarenmakers. De kleding- en sigarenindustrie 
waren in Amsterdam relatief 'jonge' vakken en de intrede van deze vakken was grotendeels 
samengevallen met het begin van de integratie van de joodse arbeiders. Joodse arbeiders vonden zo 
tegelijkertijd met hun niet-joodse collega's een positie binnen de industrie, die bovendien in Amsterdam 
niet gekenmerkt werd door een grote segmentatie, zodat de meeste arbeiders onder dezelfde 
omstandigheden werkten. 

In Londen waren het vooral de kleding- en de schoenenindustrie die verdeeld waren. Joodse arbeiders 
werkten vooral in sweatshops en produceerden massa-artikelen voor lage prijzen, terwijl hun niet-joodse 
collega's in ateliers de betere producten vervaardigden. Veel minder gold dit voor de meubelmakers die, 
voor zover is na te gaan, geen wezenlijk andere productiemethoden en arbeidsomstandigheden hadden 
dan hun Engelse collega's. In Parijs golden deze omstandigheden zowel in de kleding-, als in de 
meubelindustrie. De positie die joodse immigranten innamen op de arbeidsmarkt kon op verschillende 
manieren gevolgen hebben voor het wel of niet slagen van samenwerken in een vakbond. 

Joodse en niet-joodse arbeiders werken onder verschillende arbeidsomstandigheden en hebben 
verschillende eisen 

De verschillen in arbeidsomstandigheden tussen de verschillende groepen konden leiden tot 
verschillende eisen. Bij gezamenlijke acties en stakingen, bedoeld om de situatie in de sector als geheel 
te verbeteren, kon dat problemen opleveren. Een voorbeeld hiervan is de kleermakersstaking die in mei 
1891 in Londen uitbrak. Na verloop van tijd hadden de niet-joodse arbeiders hun eisen, die betrekking 
hadden op betere arbeidsomstandigheden binnen het bestaande productie-systeem in de ateliers, 
ingewilligd gekregen. De joodse arbeiders staakten door om de 'extra' eis die zij bij de staking hadden 
ingebracht te verdedigen. Deze eis behelsde de afschaffing van de sweater (de onderaannemer) en kwam 
eigenlijk neer op de afschaffing van het sweating systeem als geheel. Het relatief kleine aantal stakers dat 
overbleef kon weinig uitrichten en de samenwerking tussen de joodse en niet-joodse kleermakers liep 
een deuk op. 

Iets soortgelijks zien we in Parijs in 1901 tijdens een kleermakersstaking. De staking brak uit onder 
de niet-joodse kleermakers, de belangrijkste stakingseis was de afschaffing van het stukwerk. De joodse 
arbeiders die massaal opgeroepen werden mee te staken, sloten zich aan. Toen na verloop van tijd de 
niet-joodse kleermakers genoegen namen met een loonsverhoging zonder dat het stukwerk werd 
afgeschaft, was een deel van de joodse kleermakers zwaar teleurgesteld en staakte door. Stukwerk was 
voor deze arbeiders - net als het bestaan van de sweater bij de Londense staking - een van de 
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voorwaarden voor het functioneren van het sweating system waar ze zo graag van afwilden. Ook in 
Parijs had het handjevol doorstakers geen succes. 

In de Amsterdamse diamantindustrie zien we een dergelijk probleem tijdens de Nieuwe Koers 
perikelen in 1895. Onder de naam 'De Nieuwe Koers' werd een doorsnee-tarief voor alle 
diamantbewerkers ingesteld, dat het vooral voor niet-joodse eigenkostenwerkers makkelijker moest 
maken om meer te eisen voor het slijpen van een moeilijke steen dan het minimum-tarief, dat sinds 
november 1894 door alle juweliers als maximum gehanteerd werd. Voor joodse vastgeldwerkers 
betekende dit doorsnee-tarief vaak een achteruitgang in loon: zij kregen doorgaans meer uitbetaald per 
steen en nu alles gelijk getrokken werd was dat in hun nadeel. Een groot conflict tussen aan de ene kant 
een deel van de joodse en niet-joodse leden van de ANDB onderling, en aan de andere kant tussen de 
leden en het bestuur, was het gevolg van dit besluit. 

Joodse en niet-joodse arbeiders zijn of schijnen eikaars concurrenten 

Ernstiger dan alleen het werken volgens verschillende productiemethoden onder verschillende 
arbeidsomstandigheden waaruit verschillende eisen konden voortvloeien, was de situatie waarin de 
arbeidsmarktsegmenten van de joodse en niet-joodse arbeiders elkaar beconcurreerden of schenen te 
beconcurreren. Samenwerking was dan nog een stuk moeilijker. Er bestond in de Londense en Parijse 
kledingindustrie concurrentie die de prijzen omlaag dreef en de onderlinge competitie van de arbeiders, 
inclusief die tussen joodse en niet-joodse arbeiders, bevorderde, maar deze was niet structureel 
moordend. De kledingconfectie was een groeiende industrie in de beide hoofdsteden en bood - ook al 
was er sprake van seizoengebonden werkloosheid - in principe werk aan steeds weer nieuwe nieuwkomers 
op de arbeidsmarkt. Met de Londense schoenenindustrie en de Parijse meubelindustrie was het anders 
gesteld. In beide industrieën hadden joodse arbeiders zich toegelegd op onderdelen van de productie die 
ook door niet-joden werd uitgevoerd. Joodse en niet-joodse arbeiders vervaardigden deels dezelfde 
producten, in een industrie die door de voortschrijdende mechanisatie structureel achteruitging in de 
beide hoofdsteden. Er was dus blijvend steeds minder werk en om het werk dat er was vochten de joodse 
en niet-joodse arbeiders even hard. De grootste problemen bij de samenwerking tussen joodse en niet-
joodse arbeiders binnen de vakbeweging zien we dan ook in de Londense afdeling van de 
schoenmakersbond en de joodse tak van de Parijse meubelmakersbond. 

In Amsterdam zaten de diamantslijpers elkaar het meest in de weg. Zowel joden als niet-joden 
hadden zich in dit vak bekwaamd (met dien verstande dat joden vaker slijperbaas waren en niet-joden 
vaker slijperknecht). Wanneer er sprake was van crisis in de diamant, dan zien we in deze groep het eerst 
problemen optreden. Dat was bijvoorbeeld in 1900 het geval. Er vond weinig tot geen toevoer van ruwe 
diamanten plaats door de oorlog in Zuid-Afrika. Er heerste grote werkloosheid in het vak en van de 
diamantbewerkers die nog werk hadden waren het vooral de niet-joodse eigenkostenwerkers die het 
meest getroffen werden. Zij kregen te maken met steeds hogere bedrijfskosten, vooral van steeds 
stijgende boortprijzen (boort is diamantslijpsel, dat werd ook steeds duurder). Omdat joodse slijpers niet 
voor deze kosten hoefden op te draaien waren zij in dit geval in het voordeel. De ontevredenheid onder 
de groep niet-joodse eigenwerkmakers was groot, ook toen er speciaal voor hen een staking uitbrak 
(waaraan de joodse vastgeldwerkers deelnamen) ter verkrijging van een minimumloon. Het compromis 
bekoorde de niet-joodse diamantbewerkers niet en er heerste binnen de bond een 'ware pestgeest' 
volgens Henri Polak. 

351 



Joodse arbeiders hebben een monopoliepositie 

De verschillende segmenten op de arbeidsmarkt konden elkaar ook aanvullen: dat wil zeggen, joodse 
arbeiders konden ook een 'gat' vullen op de arbeidsmarkt. Dan vormden ze geen concurrentie, 
integendeel, als de sector in zijn geheel georganiseerd moest worden vormden joodse arbeiders en hun 
bonden zelfs een geliefd 'object' om bij de algemene organisatie te betrekken. De leden vormden immers 
een relatief succesvolle, in de werkgever-werknemer relatie niet onmachtige groep. Voorbeelden hiervan 
zijn de damesmantelmakers in Londen, die de AST op alle mogelijke manieren bij de algemene bond 
probeerde te betrekken. Een deel van de mantelmakers sloot zich aan bij de AST, een deel bleef apart. 
De monopoliepositie aan de zijde van de joodse bond kon namelijk ook leiden tot de gedachte: alleen 
wij kennen de situatie in het vak echt en wij hebben de algemene bond niet nodig om onze eisen 
ingewilligd te krijgen. De Londense mantelmakersbond is de enige in dit boek besproken bond die 
expliciet om economische en etnische redenen apart wenste te blijven en dit volhield tot 1938. 

De Parijse pettenmakers verkeerden in dezelfde luxe-positie. Ook zij hadden een monopolie-positie 
en hadden daarom een sterke, welvarende en goed functionerende bond. De Franse hoedenmakersbond 
zocht, in haar pogingen om de sector in zijn geheel te organiseren, contact met deze bond en een hecht 
samenwerkingsverband kwam zo tot stand. 

De Amsterdamse, joodse diamantbewerkers verkeerden eigenlijk allemaal in een monopoliepositie. 
Niet-joodse slijpers, die in 1894 de staking begonnen die tot de oprichting van de ANDB leidde, wisten 
dat ze zonder de joodse diamantbewerkers die de meerderheid in het vak vormden, nooit een 
invloedrijke bond zouden kunnen vormen. 

Balans 

Wanneer de scheidslijnen op de arbeidsmarkt samenvielen met de scheidslijnen tussen de verschillende 
etnisch-religieuze groepen, dan konden in geval van problemen op de arbeidsmarkt ook problemen 
ontstaan tussen de verschillende etnisch-religieuze groepen. Angst voor concurrentie en 
meningsverschillen over de verdeling van werk, de hoogte van het loon en de mate van solidariteit die 
bij acties betoond moest worden, vielen dan niet zelden samen met een - vaak op vooroordelen 
gebaseerde - afkeer ten opzichte van 'de andere groep'. Onder deze omstandigheden viel een goede 
samenwerking binnen een bond soms moeilijk te verwezenlijken. 

Op het terrein van de samenwerking tussen de joodse en algemene bonden waren er niet alleen 
verschillen tussen de drie steden, per stad bestonden ook verschillen tussen de diverse industriële 
sectoren. Daarnaast kon ook binnen één sector de samenwerking per bond verschillen. 

Kenmerken van de algemene vakbeweging 

Om de (schijnbare) belangentegenstellingen tussen joodse en niet-joodse arbeiders op te heffen moest 
geprobeerd worden om de joodse en niet-joodse arbeiders in één bond te krijgen om zo algemeen 
geldende regels vast te stellen over de hoogte van het loon en over de arbeidsomstandigheden. 
Gelijktijdig moesten dus én de verschillende (etnisch-religieuze) groepen in een bond vertegenwoordigd 
zijn, én alle belangen van de arbeiders in de verschillende vakken binnen één sector verdedigd worden. 

Of dit lukte en in welke mate de problemen tussen joodse en niet-joodse arbeiders de samenwerking 
in de vakbeweging hinderde, hing onder meer af van de structuur van de algemene bond, de 
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ideologische achtergrond van de bond en de daarvan afgeleide tactiek, en de leiderscapaciteiten van het 
bestuur van de bond. 

Ideologie en tactiek 

In Engeland waren de nationale schoenmakersbond NUBSO en de nationale kleermakersbond AST 
'ouderwetse' d.w.z. op geschoolde handwerkslieden gerichte bonden. Dit gold niet zozeer voor de 
Londense afdelingen, waar het 'new unionism' was doorgedrongen, maar wel voor de Executive Council 
(het Centraal Bestuur) van beide bonden dat vrijwel almachtig was. Vooral als het om de weinig 
geschoolde, joodse immigranten-arbeiders ging haalde het Centraal Bestuur vaak zijn neus op. Het 
weigerde vertegenwoordigers van joodse bonden als onderhandelingspartners te zien en ook de tactiek 
van de AST sloot niet erg aan bij de situatie in het East End. Voor alles moest er onderhandeld worden 
met de werkgevers, pas in uiterste geval mocht er gestaakt worden. Deze strategie botste niet alleen met 
de politieke traditie die de joodse arbeiders met zich mee brachten uit Oost-Europa, maar ook met de 
omstandigheden in dat deel van de schoenen-en kledingindustrie (n.l. de confectie) waarin joodse 
arbeiders werkzaam waren. De schoenen- maar vooral de kledingconfectie industrie waren zeer 
dynamische sectoren. In bepaalde seizoenen moest er keihard gewerkt worden, de productie was aan 
modes en conjunctuurgolven onderhevig en als er met succes gestaakt moest worden, diende daartoe snel 
beslist te worden. De trage reacties van het Centraal Bestuur hinderde effectieve actievoering. 

Op voorstellen van joodse zijde voor de reorganisatie van de AST werd niet gereageerd, tot ontzetting 
van de doorgaans toch behoudende The Jewish Chronicle. 'The quick temperament of the Jewish workers 
accustomed to independent action, might have been recognised by the Executive of the Amalgamated 
Society. A few consessions and slight encouragement would have been sufficient to maintain the 
enthousiasm and even quicken it. Instead of this, rigorous discipline was aggravated by a certain measure 
of haughty disregard for the claims and the demands of the Jewish branches at headquarters.'4 

Veel beter was de verhouding tussen de joodse bonden en de Londo?i Society of Tailors and Tailoresses, 
de bond van James MacDonald die uit protest tegen het logge, conservatieve bestuur zich had 
afgescheiden van de AST. De London Society of Tailors and Tailoresses richtte zich op de organisatie van 
alle arbeiders in de kledingsector, kende korte bestuurlijke lijnen en speelde snel in op veranderingen 
in de sector. Bij deze bond sloten veel joodse kleermakers zich aan om in 1915 samen met deze bond 
op te gaan in een grote nationale bond, waar de AST zich overigens zo lang mogelijk afzijdig van hield. 

In Parijs was de ideologie van de bonden beter toegerust op samenwerking met de joodse bonden. 
De syndicalistische traditie van de CGT, die onder meer inhield dat alle arbeiders, geschoold of 
ongeschoold georganiseerd moesten worden en vooral actie moesten voeren om hun situatie te 
verbeteren, paste bij de traditie en de arbeidsomstandigheden van de joodse arbeiders en bevorderde de 
samenwerking in de secties. 

In Amsterdam was de ANDB opgericht om alle diamantbewerkers te organiseren, van de meest tot 
de minst geschoolden. De tactiek van de ANDB was er steeds op gericht om de belangen van alle 
diamantarbeiders te verdedigen, onder meer door het instellen van een minimumtarief. Om ook de 
minder politiek bewuste arbeiders te organiseren was de ANDB aanvankelijk - tot 1902- bewust 
neutraal, ook al waren vele bestuursleden sociaal-democratisch. Bewust had het stakingscomité er in 
1894 voor gekozen niet de bestaande 'overkoepelende' diamantbewerkersbond als uitgangspunt te kiezen 
voor de nieuwe organisatie. De NDV had zich weliswaar losgemaakt van de SDB maar had voor veel 
joodse arbeiders toch het odium van 'sociaal-democratisch en dus niet geschikt voor joden'. Wel werd 
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binnen de ANDB voorzichtige 'propaganda' voor de sociaal-democratische richting gevoerd. Toen de 
tijd rijp scheen werd de ANDB officieel een sociaal-democratische bond. 

Structuur en omvang 

De structuur van de algemene bond moest zo zijn dat de arbeiders uit de verschillende 
arbeidsmarktsegmenten en bevolkingsgroepen er hun belangen door verdedigd konden zien worden 
zonder dat een en ander botste. De federatieve structuur leende zich hier het beste voor. De Duitse 
onderzoeker Halpern, die een studie schreef over de joodse arbeiders in Londen, merkte in 1903 al op: 
'Gute Kenner der Verhältnisse sind sich darüber einig, dass die jüdischen Arbeiter in eigenen 
Gewerkvereinen organisiert werden müssen, die dann vielleicht in einen losen Verband mit den 
englischen - etwa in Form einer Föderation - treten können.'5 Inderdaad zien we dat de samenwerking 
tussen de algemene bond en de joodse arbeiders - zeker in Londen en Parijs - het beste verliep als de 
algemene bond een losse, federatieve structuur had. 

De AST en de NUBSO hadden beiden een almachtig centraal bestuur, dat niet in Londen maar 
respectievelijk in Leicester en Manchester zetelde. Voor elke staking, waar dan ook georganiseerd, moest 
het bestuur toestemming geven. Over deze beslissingen moest het bestuur vaak lang nadenken, hetgeen 
de slagvaardigheid van de Londense afdelingen en de mogelijkheden van de afdelingen om in te spelen 
op lokale eisen sterk bemoeilijkte. 

De Parijse, bij de CGT aangesloten bonden waren losjes tot een geheel gesmeed, hetgeen de 
aansluiting van de joodse secties een stuk eenvoudiger maakte. Over ingrijpende kwesties werd op lokaal 
niveau en meestal direct beslist, hetgeen de slagvaardigheid en de samenwerking bevorderde. 

In Amsterdam was de ANDB tot 1902 een federatie van bestaande categorale diamantbewerkersbon-
den, waarin per vak zowel joden als niet-joden georganiseerd waren. Elke oude, categorale bond kreeg 
zijn plaats binnen deze federatie en kon op die manier, in goed overleg en onder strakke leiding, 
proberen de specifieke belangen van zijn achterban te verdedigen. Afgezien van deze doordachte 
structuur droeg ook het lokale karakter bij tot de goede samenwerking. De bond was goed op de hoogte 
van alle verhoudingen, leden konden het bestuur makkelijk bereiken en het bestuur kon snel ingrijpen 
als het fout ging. 

Ook de omvang en de traditie van de bestaande bonden speelden een rol bij de samenwerking. De 
bonden in Londen waren afdelingen van grote, al lang bestaande bonden die in het begin niet erg zaten 
te springen om nieuwe leden. Anders werd dat bijvoorbeeld in 1905 toen James MacDonald uit onvrede 
over de structuur en de ideologie van de AST de hele West End branch van de AST afscheidde om de 
London Society of Tailors and Tailoresses te gaan vormen. De AST had ineens een groot verlies aan leden 
en begon toen actief te werven onder de joodse kleermakers. 

In Parijs was de situatie van het begin af aan anders. Na de onderdrukking van de Commune waren 
vakbonden lange tijd verboden in Frankrijk. Pas vanaf 1884 kon gewerkt worden aan de oprichting van 
legale bonden en deze waren naarstig op zoek naar nieuwe leden en steun. Kenmerkend voor de 
verhoudingen tussen de joodse pettenmakersbond en de Parijse kleermakersfederatie is dat de laatste in 
1897 bij de eerste aanklopte voor financiële steun en deze ook kreeg. 

De ANDB was geen bestaande algemene bond die joodse leden aan zich probeerde te binden, maar 
een nieuw opgerichte bond die van het begin af aan streefde naar het organiseren van zoveel mogelijk 
diamantbewerkers. 
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Capabel leiderschap, de rol van intermediairs 

Bij het samenbrengen van arbeiders uit verschillende segmenten van de arbeidsmarkt en verschillende 
bevolkingsgroepen was goed leiderschap onontbeerlijk. De bestuurders van de bond moesten de situatie 
in de hele bedrijfstak kunnen overzien, oorzaak en gevolg uit elkaar kunnen houden, en concurrentie 
zoveel mogelijk helpen opheffen. Tegelijkertijd moesten in het bestuur mensen zitten die een 
brugfunctie tussen de verschillende 'werelden' konden vervullen en die hard optraden als binnen de 
bond sprake was van vooroordelen, vreemdelingenhaat en antisemitisme. 

In de Londense kledingindustrie valt het leiderschap en de brugfunctie van James MacDonald op, 
die eerst in het bestuur van de Londense afdeling van de AST zat en later zelfde London Society of Tailors 
and Tailoresses oprichtte. MacDonald trad over het algemeen hard op tegen vooroordelen binnen de 
bond en hielp zo de samenwerking tussen joodse en niet-joodse arbeiders te bevorderen. Heel anders 
was het gesteld met Inskip en Freak van de NUBSO. Zij waren beiden voorbeelden van leiders die de 
bestaande vooroordelen aanwakkerden en oorzaak en gevolg niet uit elkaar konden houden. De 
schoenenindustrie in Londen was tanende, er kwamen joodse arbeiders te werken in het laatste 
onderdeel van de industrie dat nog niet gemechaniseerd was, en toen ook hier de mechanisatie zijn 
intrede deed en werkgelegenheid verdween, kregen de joodse schoenmakers de schuld van de neergang 
in het vak. Dat de animositeit tussen de joodse en niet-joodse schoenmakers groot was, bleek tijdens de 
staking in 1890: toen de NUBSO eiste dat er ateliers werden opgericht (om een einde te maken aan het 
thuiswerk) waar zowel niet-joden als joden moesten kunnen werken, organiseerden de niet-joodse 
schoenmakers een betoging om duidelijk te maken dat ze helemaal niet met joden in een atelier wilden 
werken. Toen in 1892 het systeem van afspraken - dat na de staking tot stand was gekomen - in elkaar 
zakte en een economische crisis uitbrak, waren het Inskip en Freak die in de TUC om een 
immigratiebeperkende wet vroegen, daarbij verwijzend naar de joodse immigranten en hun slechte 
eigenschappen. 

In Parijs, waar de joodse secties zonder al te veel problemen functioneerden, was de rol van 
intermediairs in de vakbeweging minder groot dan in Londen. Wel valt op dat de Franse vakbonden bij 
geschillen waar antisemitische uitlatingen werden gedaan deze over het algemeen streng veroordeelden, 
hoewel Dumas van de kleermakersfederatie zijn anti-immigranten opvattingen niet onder stoele of 
banken stak. 

Hoewel in Amsterdam de scheidslijn tussen de joodse en de niet-joodse arbeiders veel minder groot 
was dan die in Londen en Parijs, was het ook hier van belang dat mannen als Jan van Zutphen en Henri 
Polak een brugfunctie vervulden tussen de joodse en niet joodse diamantbewerkers. Dat het bestuur na 
het grote Nieuwe Koers conflict in 1895, waarbij antisemitische uitlatingen waren gedaan, en bloc aftrad 
maakte op de leden veel indruk en heeft er zeker toe geleid dat zij in het vervolg drie keer nadachten 
voor ze in het openbaar hun joodse collega's uitscholden. 
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Balans 

Wilde samenwerking slagen, dan was het zaak voor de algemene vakbeweging om de belangen van de 
etnisch-religieus en arbeidsmarkt-technisch verschillende groepen allemaal te behartigen. De structuur 
van de bond moest daar op toegerust zijn, en in de praktijk bleek de beste organisatievorm de federatie 
van lokale, per vak georganiseerde takken te zijn. Een kleine afstand tussen bestuurders en leden (in 
letterlijke en figuurlijke zin) hielp bij het snel oplossen van problemen, ook die tussen joodse en niet-
joodse arbeiders. 

Naast de structuur was ook de ideologie belangrijk. De bond moest als uitgangspunt hebben alle 
arbeiders te willen organiseren en niet alleen de geschoolde. Verder hielp het als de ideologie en de 
tactiek van de bond paste bij die van de joodse arbeiders en bij de arbeidsomstandigheden in hun vak. 
De tactiek van de algemene bond moest vooral gericht zijn op het zoveel mogelijk komen tot (flexibele) 
afspraken die voor alle arbeiders in een bedrijfstak zouden gelden, zodat concurrentie uitgeschakeld 
werd. Verder was het, zeker in de beginfase van de samenwerking, heel belangrijk dat de bestuurders van 
de bond een brug konden slaan tussen de twee werelden. Daarom moesten ze door beide groepen 
geaccepteerd worden en optreden tegen openlijk geuite vooroordelen. 

De voorwaarden voor een goede samenwerking werden natuurlijk niet alleen geschapen door de 
algemene bonden. Omdat joodse arbeiders vaak in eerste instantie geneigd waren aparte joodse bonden 
op te richten, zijn de eigenschappen van deze joodse bonden minstens even belangrijk voor de 
totstandkoming van een samenwerkingsverband. 

Kenmerken van de joodse vakbonden 

Ideologie en tactiek 

Vaak werden de joodse bonden, vooral die in Londen, geleid door intellectuelen die grootse theorieën 
hadden over de rol van de vakbond bij de totstandbrenging van een betere maatschappij. In veel gevallen 
sloten die ideeën niet erg aan bij de dagelijkse praktijk van de algemene vakbondsstrijd. Yanovski is voor 
wat betreft Londen het beste voorbeeld van een ideoloog die door zijn strikte ideeën de samenwerking 
tussen de joodse en de algemene organisaties niet erg heeft bevorderd. Rocker deed dat daarentegen wel, 
zijn uitspraak: 'een bond kan revolutionaire principes hebben, maar als hij maar er maar drie man en 
een paardekop lid van zijn, wordt hij uitgelachen' is kenmerkend voor zijn realiteitszin die de 
samenwerking met de algemene vakbeweging sterk heeft bevorderd. Dat joodse organisatoren 
probeerden de temperamentvolle arbeiders en hun tactiek enigszins aan te passen aan de geldende 
Londense normen, blijkt uit de voorstellen die ze deden voor de reorganisatie van de AST. 

In Parijs was het Lozovski, de bestuurder van de pettenmakersbond, die zich sterk maakte voor 
samenwerking met de algemene vakbeweging. Hij was de initiator van het Inter-sektsyone byuro (IB), het 
verbindingsburo van de joodse secties onderling en van de joodse secties met de CGT, en hij was ook 
de geestelijk vader van de Der Idisher Arbeyter, het blad van het IB. Lozovski had er weinig moeite mee 
de ideologie en de tactiek van zijn bond aan te passen aan die van de joodse CGT secties, omdat deze 
aardig op elkaar aansloten. 

In Amsterdam stond Barnstein van HV aan de basis van de ANDB. Ook het bestuur van de joodse 
diamantwerkersbond Betsalel kwam op een gegeven moment op goede voet met de ANDB te staan en 
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werkte, waar mogelijk, samen met de algemene bond. Dit alles ondanks het feit dat de besturen van HV 
en Betsalel enerzijds en het bestuur van de ANDB anderzijds lang niet over alles dezelfde mening hadden 
en over de te voeren tactiek eigenlijk niet hetzelfde dachten. HV stond meer in de radicale traditie en 
moest eigenlijk niets weten van de sociaal-democratische stroming die binnen de ANDB op een gegeven 
moment de boventoon ging voeren. Betsalel was wars van alles wat naar socialisme rook, maar werkte 
op economisch terrein toch samen. Zelfs haar aanvankelijke afkeer van stakingen zette het Betsalel 
bestuur (uit pragmatische overwegingen) over boord, hetgeen de samenwerking met de ANDB ten 
goede kwam. 

Capabel leiderschap, houding ten aanzien van antisemitisme, rol van intermediairs 

Naast het aanpassen van de 'afwijkende' politieke cultuur aan de binnen de algemene vakbeweging 
geldende ideologie, moesten de leiders van de joodse vakbeweging beide groepen samen weten te 
brengen. Belangrijk was daarbij hoe zij omgingen met het antisemitisme, de vooroordelen en de 
vreemdelingenhaat die zich in de contacten met de algemene vakbeweging konden openbaren. De rol 
van intermediairs van joodse zijde was bij het samenbrengen van de twee groepen heel belangrijk, vooral 
als de afstand tussen de joodse arbeiders en hun bonden en de algemene vakbeweging groot was. 
William Wess, Lewis Lyons en Joseph Finn zijn namen die in Londen steeds opdoken als er gezamenlijk 
actie gevoerd werd, als er van joodse zijde bij de Engelse vakbeweging aandacht gevraagd werd voor 
specifieke problemen in joodse kring en als er geprotesteerd werd tegen al te heftige anti-alien 
uitlatingen. 

Tijdens het absolute dieptepunt in de samenwerking tussen de algemene vakbeweging en de joodse 
bonden in Londen in de jaren 1892-1895 (toen binnen de TUC bij herhaling om 
immigratiebeperkende wetten werd gevraagd) kwam het tot een fel protest van de zijde van de 
georganiseerde joodse arbeiders. Dit protest werd onder meer verwoord in een pamflet geschreven door 
de joodse vakbondsleider Joseph Finn uit naam van elf joodse (secties van) bonden. Dit pamflet, A Voice 
from the Aliens, was een scherpe aanklacht tegen de voorstellen voor immigratiebeperking. Wat opviel 
aan het pamflet was de eenheid die ineens onder de joodse vakbonden bestond, die onder normale 
omstandigheden maar moeilijk tot stand was te brengen, maar ook de vanzelfsprekendheid waarmee de 
joodse bonden de Engelse vakbonden aanspraken op hun verantwoordelijkheid. In plaats van in hun 
schulp te kruipen protesteerden de joodse vakbonden en bloc tegen de Engelse vakbeweging, die ze erop 
wezen dat samenwerking en organisatie de enige oplossing van het probleem was. 

In Parijs, waar de afstand tussen de joodse vakbondsleiders en de leiders van de algemene vakbonden 
minder groot was, speelden intermediairs een minder grote rol, hoewel veel van de 
samenwerkingsverbanden tussen de joodse secties en de CGT toch wel op het conto van Lozovski 
geschreven moeten worden. Ook in Parijs kwam vanuit het gezamenlijke verweer van de joodse secties 
tegen de antisemitische aanvallen vanuit de Franse vakbeweging meer samenwerking tot stand. Er 
bestond in 1911 een groot aantal joodse secties van bonden die al lange tijd overwogen om samen te 
gaan werken maar daar maar niet toe kwamen, tot dat de Franse vakbondsbestuurder Pataud 
antisemitische uitlatingen deed tijdens een openbare bijeenkomst. Dit incident vormde de directe 
aanleiding voor de oprichting van het IB dat alle joodse secties en de joodse pettenmakersbond verenigde 
en een schakel vormde tussen deze organisaties en de CGT. 

Omdat in Amsterdam de samenwerking tussen de algemene bonden en HV en Betsalel vrij soepel 
verliep en vooroordelen en antisemitisme geen al te grote rol speelden, was de rol van intermediairs op 
dit terrein niet zo groot. Omdat de algemene bond, de ANDB, vrij eenvoudig tot stand kwam en de 
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joodse en niet-joodse diamantbewerkers vrij snel onder een paraplu georganiseerd waren, kwam het op 
de intermediairs van de algemene bond (Henri Polak, Jan van Zutphen) aan om de problemen tussen 
beide groepen op te lossen. 

Balans 

Bij de samenwerking tussen de joodse bonden en de algemene bonden speelden ook de leiders van de 
joodse bonden een belangrijke rol. Zij moesten de afwijkende politieke cultuur en tactiek van de joodse 
arbeiders zien aan te passen aan die van de algemene beweging. Verder waren ook van joodse 
vakbondszijde intermediairs nodig die de kloof tussen de twee werelden konden overbruggen. In zijn 
algemeenheid gold: hoe groter de kloof, hoe belangrijker de intermediairs, vooral in Londen was hun 
rol daarom belangrijk. Daarnaast werd de samenwerking gestimuleerd als de joodse leiders in reactie op 
vooroordelen en antisemitische aanvallen vanuit de algemene vakbeweging de joodse bonden niet in hun 
schulp lieten kruipen, maar opriepen tot eenheid onder de joodse bonden om gezamenlijk de algemene 
vakbeweging tot fatsoenlijk gedrag en samenwerking te manen. 

Factoren van buitenaf 

Uiteraard ontwikkelde de verhouding tussen de joodse bonden en de algemene vakbeweging zich niet 
in een vacuüm. Invloeden van buitenaf, zoals de economische ontwikkelingen (in het bijzonder in de 
vakken waarin joodse en niet-joodse arbeiders werkten); wetten en politiek-maatschappelijke 
ontwikkelingen oefenden allemaal hun invloed uit op de verhouding tussen de joodse arbeiders en de 
algemene vakbeweging. 

Economische ontwikkelingen 

Economische ontwikkelingen hadden van alle externe factoren de meeste invloed op de samenwerking 
tussen joodse en algemene bonden. Vooroordelen en problemen tussen beide groepen bestonden er 
altijd in meerdere of mindere mate, maar kwamen vooral aan de oppervlakte als sprake was van 
economische neergang in het algemeen of in een bepaald vak in het bijzonder. De problemen in de 
Londense schoenenindustrie, in het bijzonder in de periode 1892-1895, zijn daarvan het duidelijkste 
voorbeeld, maar ook voor bonden in de andere vakken gold dit mechanisme. Wanneer er weinig werk 
te verdelen was nam de concurrentie toe en kwamen de altijd bestaande vooroordelen boven drijven. 

In periodes van bloei viel er wel wat te verdelen en was het goed voor de arbeiders binnen de hele 
sector om zich als een gesloten front aan de werkgevers te presenteren om een zo hoog mogelijke prijs 
voor hun arbeid te krijgen. Vooroordelen over en weer schoven op zulk soort momenten naar de 
achtergrond. 

Wetten 

Ook wetten konden samenwerking meer opportuun maken. De Engelse TaffVale judgement van 1901, 
die bonden aansprakelijk stelde voor schade die bedrijven konden oplopen bij stakingen, dreef de joodse 
bonden in de richting van de algemene bonden omdat die immers groter en machtiger waren en meer 
geld in kas hadden, zodat ze meer risico konden lopen. Nog veel meer heeft de Trades Board Act van 
1909 de samenwerking bevorderd. Binnen de trade board moest een minimumloon vastgesteld worden, 
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dat voor de hele sector gold. Dit verminderde op zichzelf al de concurrentie en bevorderde daarmee de 
samenwerking. Verder moest een trade board vertegenwoordigers van zowel werkgevers als werknemers 
bevatten uit alle onderdelen van de sector. De vertegenwoordigers van de werknemers waren doorgaans 
afgevaardlgden van bonden. Arbeiders (ook joodse) raakten zo meer gestimuleerd om lid te zijn van een 
bond (dan waren ze immers vertegenwoordigd), en bovendien begon nu binnen de joodse bonden meer 
dan ooit de discussie op gang te komen of het niet tijd werd zich aan te sluiten bij een grotere, algemene 
bond om zo meer macht te hebben binnen de trade board. 

In Parijs had de wet van 1884 onafhankelijk joodse bonden al min of meer onmogelijk gemaakt. De 
wet van 1901, die 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, noopten de Bourses 
du Travail en de CGT ertoe na te denken over de vraag hoe arbeiders uit het buitenland dan het beste 
georganiseerd konden worden. De legale vakbonden waren immers door het pas in 1884 opgeheven 
verbod nog klein en in oprichting. Bovendien wierf de Franse regering (met het oog op het demografisch 
tekort) bewust buitenlandse arbeiders. Deze nieuwkomers konden een mooie aanvulling vormen op het 
ledental van de jonge Franse bonden, bovendien kon oneerlijke concurrentie door deze arbeiders door 
middel van vroege organisatie vermeden worden. Omdat de arbeiders uit het buitenland niet zelf een 
bond mochten oprichten bleef er voor de algemene bonden geen andere oplossing over dan zelf deze 
arbeiders te organiseren. Het idee van de buitenlandse secties werd zo geboren en de oplossing voor het 
organisatieprobleem was er eigenlijk al voordat de grote stroom joodse immigranten naar Parijs kwam. 

Politiek-maatscbappelijke ontwikkelingen 

Onder invloed van politiek-maatschappelijke ontwikkelingen als de Dreyfus-affaire en de Boerenoorlog 
kon tijdelijk het antisemitisme en de vooroordelen doen toenemen, ook binnen de arbeidersbeweging. 
Meer structurele veranderingen in de verhouding tussen joodse en niet joodse arbeiders konden tot stand 
komen door de verdergaande assimilatie van joodse arbeiders. Ingrijpen van de leiding van de 
(autochtone) joodse gemeenschap kon deze assimilatie sterk bevorderen. Vooral het onderwijs aan joodse 
kinderen, dat in alle drie de steden zeer sterk in het teken stond van assimilatie, bevorderde de integratie 
van de volgende generatie joodse arbeiders. Ook het feit dat in Londen en Parijs de kinderen van 
immigranten die in een van beide steden geboren waren, automatisch de Engelse danwei Franse 
nationaliteit hadden, hielp de integratie. De twee belangrijkste eigenschappen van de joodse arbeiders 
die een struikelblok bij de samenwerking vormden, namelijk de taal en de juridische positie, werden zo 
'vanzelf opgelost. 

Samenwerking in de politieke arbeidersbeweging 

Ondanks het feit dat de joodse politieke clubs aansluiting bij of in elk geval samenwerking met de 
algemene beweging als belangrijkste doel hadden, kwam deze samenwerking niet altijd soepel tot stand. 
Als die samenwerking wel tot stand kwam, verliep deze meestal volgens een bepaald patroon. Ze begon 
à titre personnel: een lid van een joodse politieke organisatie werd lid van een algemene organisatie en 
vroeg daar aandacht voor 'zijn' club. Eenlingen uit de algemene beweging traden vervolgens op als 
spreker tijdens bijeenkomsten van de joodse beweging, ze zorgden ervoor dat over de joodse 
arbeidersorganisaties geschreven werd in het blad van de algemene beweging en ze gaven morele en 
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financiële steun bij acties. Deze samenwerking kon uitgroeien tot een meer geïnstitutionaliseerde 
samenwerking, of zelfs tot het opgaan van de joodse club in de algemene organisatie. 

In Amsterdam waren aanvankelijk maar zeer weinig joodse arbeiders betrokken bij de politieke tak 
van de arbeidersbeweging. De meeste joodse arbeiders hadden tot 1897 geen stemrecht, en als ze dat wel 
hadden brachten ze hun stem uit op de liberalen. Sommigen werden lid van radicaal liberale 
kiesverenigingen, de meesten waren (als ze al ergens lid van werden) alleen lid van HV. Deze radicaal 
liberaal getinte vereniging wilde zich eigenlijk niet met politiek bezighouden, maar toch is zij wel van 
grote invloed geweest op de standpuntbepaling van de joodse arbeiders ten aanzien van politieke kwesties 
als het kiesrecht. Van de SDB werd aanvankelijk slechts een handjevol joodse arbeiders lid. De contacten 
tussen de bond en de joodse arbeiders waren niet erg goed. Door middel van de specifiek joodse sociaal
democratische propagandaclub Het Centrum, die in 1890 door Reens en Speelman werd opgericht, 
raakten joodse arbeiders meer betrokken bij de sociaal-democratische beweging. Het contact tussen de 
joodse arbeiders en de (in 1894 van de SDB afgesplitste) SDAP kwam soepel tot stand en werd na 
verloop van tijd zeer innig. 

In Londen waren de politiek actieve joodse arbeiders te vinden in de kringen rondom kranten als Der 
Poylisher Yidel en Der Arbeyter Fraynd. Vooral in de Berner Street Club, het clubhuis van de joodse 
socialisten waar lezingen en discussieavonden georganiseerd werden en waar ook vertegenwoordigers van 
de Socialist League (SL) te vinden waren, kwamen joodse arbeiders in contact met leden van de algemene 
socialistische organisaties. De meest innige contacten bestonden tussen de joodse socialisten en de SL, 
tot deze ten onder ging aan onderlinge twisten. Tussen de Social Democratie Federation (SDF) en de 
joodse arbeiders bestonden aanvankelijk minder contacten, tot daarin aan het begin van de twintigste 
een verandering kwam en een East End Jewish Branch van de SDF werd opgezet die Di Naye Tsayt ging 
uitgeven. 

In Parijs was de joodse politieke beweging bijzonder klein. Het aantal joodse arbeiders in deze stad 
was naar verhouding beperkt, en de arbeiders die er waren sloten zich sneller aan bij de syndicalistische 
CGT dan bij een politieke beweging. Tekenend voor de situatie in Parijs is het feit dat er tot 1911 geen 
blad voor joodse arbeiders in het Jiddisch werd uitgegeven. De joodse socialisten en vooral anarchisten 
lazen de Londense Der Arbeyter Fraynd. Toen in 1911 een Jiddisch arbeidersblad uitkwam was dat Der 
Idisher Arbeyter, het blad van de joodse CGT secties, een vakbondsblad en geen politiek blad. De 
samenwerking tussen de kleine joodse socialistische- en anarchistische kringen enerzijds en de Franse 
arbeidersbeweging anderzijds, is in de periode tot 1914 de fase van de contacten op persoonlijke basis 
eigenlijk niet voorbij gekomen. 

Een aantal factoren heeft deze contacten tussen de joodse en de algemene politieke beweging 
beïnvloed. Sommigen daarvan speelden ook een rol bij de samenwerking in de vakbeweging, anderen 

niet. 

Taal, politieke cultuur, juridische positie 

Net als bij de samenwerking in de vakbeweging was de taalbarrière in Londen en Parijs een belangrijke 
remmende factor bij de samenwerking tussen de joodse en de algemene politieke tak van de 
arbeidersbeweging. Niet voor niets ging de Jewish East End branch van de SDF in 1907 Di Naye Tsayt, 
een Jiddisch-talig partijblad uitgeven. 

Op zijn minst van even grote invloed op de samenwerking was de politieke traditie van de joodse 
arbeiders. De uit Oost-Europa geïmporteerde revolutionaire tradities maakten dat de joodse arbeiders 
in Londen en Parijs zich meer aangetrokken voelden tot organisaties die door middel van directe acties -
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zoals werkstakingen - iets aan de maatschappij wilden veranderen, dan tot organisaties die via de 
parlementaire weg veranderingen nastreefden. In de praktijk kwam het erop neer dat veel van deze 
joodse arbeiders zich liever aansloten bij de (internationale) anarchistische scene (die vooral in Londen 
enige jaren sterk leefde) of bij de syndicalistische vakbeweging (die in Parijs sterk ontwikkeld was) dan 
bij de lokale socialistische beweging. Pas toen aan het begin van de twintigste eeuw joodse immigranten 
met een Bundistische (joods sociaal-democratische) achtergrond naar beide steden kwamen, werd de 
belangstelling voor het kiesrecht en het parlementaire socialisme onder joodse arbeiders gewekt. Vooral 
in Londen kwam hierdoor een meer geïnstitutionaliseerde samenwerking tussen de joodse arbeiders en 
de politieke tak van de algemene arbeidersbeweging tot stand. In de Engelse hoofdstad richttem de 
Bundisten zich vooral op de situatie ter plaatse, terwijl de Bundisten in Parijs georiënteerd waren op 
Oost-Europa. In Londen gingen de Bundisten samenwerken met de SDF, op dat moment verreweg de 
grootste socialistische partij in die stad. In Amsterdam moesten de meeste joodse arbeiders weinig 
hebben van de anti-orangistische, anti-gezags en anti-godsdienstige houding van de SDB. Van de op alle 
vlakken meer gematigde SDAP werden joodse arbeiders wel enthousiaste aanhangers. 

De juridische positie van de joodse arbeiders speelde bij het al dan niet totstandkomen van 
samenwerking met een algemeen politieke arbeidersorganisatie een cruciale rol. De meeste joodse 
arbeiders in Londen en Parijs waren niet-genaturaliseerde vreemdelingen, die geen stemrecht hadden 
en daarom voor de algemene parlementaire socialisten geen interessante doelgroep waren. Van hun kant 
toonden de joodse immigranten - onder meer omdat ze geen stemrecht hadden - ook weinig 
belangstelling voor de parlementaire politiek van het gastland. Zowel in Londen als in Parijs heeft dit 
mechanisme een rol gespeeld bij de aanvankelijk moeizame aansluiting van joodse arbeiders en hun clubs 
bij de algemene socialistische arbeiderspartijen. In Amsterdam hadden joodse arbeiders net zoveel 'kans' 
op stemrecht als andere arbeiders. Toen in 1897 een kiesrechtuitbreiding plaatsvond, kreeg een 
behoorlijk aantal joodse (diamant)arbeiders op basis van hun inkomen kiesrecht. Daarmee was de weg 
geplaveid voor aansluiting bij de sociaal-democratische, op parlementaire vertegenwoordiging gerichte 
SDAP. 

Religie en groepscultuur 

Anders dan bij de vakbeweging het geval was, vormde de religieuze achtergrond van de joodse arbeiders 
in geen van de drie steden aanleiding voor de oprichting van een aparte politieke organisatie op 
religieuze basis. Dat dit ook in Amsterdam niet gebeurde, terwijl Nederland toch een rijke traditie kende 
van politieke partijen georganiseerd op basis van religieuze overtuiging, kan verklaard worden uit een 
aantal factoren. Ten eerste was het aantal joden daarvoor landelijk te klein. In Amsterdam zou hun 
aantal groot genoeg zijn geweest voor - bijvoorbeeld - een joodse partij op gemeenteraadsniveau, maar 
daarvoor was de joodse gemeenschap onderling sociaal te sterk verdeeld. Verder meende het merendeel 
van de leden van de joodse gemeenschap dat er geen specifiek joodse politieke eisen bestonden, en dat 
een specifiek joodse partij ook nergens voor nodig was. Deze zou bovendien teveel de aandacht op het 
jood-zijn van de leiders en de leden richten. Mede om deze redenen hadden de voormannen van de 
joodse gemeenschap in de schoolstrijd (die voor andere gezindten de aanleiding vormde voor het vormen 
van politieke partijen) een zeer minimale rol gespeeld. Niet voor niets schreef het Nieuw Israëlitisch 
Weekblad 'De synagoge staat buiten de stembus'. Tenslotte waren de Amsterdamse joden (zowel de 
'gewone' leden van de gemeenschap, als de bestuurders van de joodse gemeente) over het algemeen niet 
religieus genoeg meer om op basis van religie een politieke organisatie op te richten. 
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De aparte joodse sociaal-democratische propaganda club Het Centrum en de joodse 
arbeidersvereniging HV wilden met religie niets van doen hebben. De eerste liet zich zelfs fel anti-
clericaal en anti-religieus uit. Het bestaan van deze clubs had alles te maken met de specifieke sociaal-
economische situatie van de joodse arbeiders en met het groepsgevoel dat ook zonder religieuze 
component een duidelijk bindende factor was. Beide organisaties waren grote voorstanders van de 
integratie van de joodse arbeiders in de algemene beweging en beide hebben daartoe zeker bijgedragen. 

Ook in Londen en Parijs waren de politieke organisaties van joodse arbeiders vooral anti-religieus. 
Wel maakten deze organisaties in alle drie de steden dankbaar gebruik van het referentiekader dat de 
religieuze traditie bood. In de publicaties van de joodse socialistische organisaties zijn meer dan eens 
verwijzingen te vinden naar de uittocht uit Egypte: het 'andere' moment in de joodse geschiedenis 
waarop joden het heft in eigen handen namen om zich te bevrijden uit de slavernij. 

De groepscultuur van de joodse arbeiders, die onder meer was opgebouwd uit tradities en 
gewoonten, een gedeeld verleden en het gevoel tot dezelfde groep te behoren, werd versterkt doordat de 
meeste joodse arbeiders bij elkaar woonden in een wijk, het liefst voor elkaar werkten en hun vrije tijd 
in 'eigen' kring doorbrachten. Deze groepscultuur heeft aanvankelijk de vorming van aparte joodse 
politieke organisaties bevorderd, al zouden de leiders van de organisaties in kwestie dit 
hoogstwaarschijnlijk ontkend hebben, uiteindelijk stond deze groepscultuur samenwerking niet in de 
w es-

De joodse groepscultuur bepaalde wel voor een deel hoe er propaganda (voor de socialistische 
beweging) gevoerd werd. Om joodse arbeiders zo veel mogelijk aan te spreken, werd in de propaganda 
vaak aangesloten bij het gemeenschappelijke referentiekader van de potentiële aanhangers. Hierboven 
werd al gemeld hoe thema's uit het Oude Testament als de uittocht uit Egypte werden aangegrepen om 
propaganda te maken voor het socialisme. Ook Mozes als sociale wetgever was een geliefd thema. Naast 
dit religieuze aspect van het gemeenschappelijk referentiekader, werden ook vaak de specifieke 
kenmerken van joden als groep aangehaald die hen extra 'geschikt' zouden maken voor het socialisme. 
Het rechtvaardigheidsgevoel, het 'natuurlijke' internationalisme (joden hadden immers geen eigen land) 
en het doorzettings- en uithoudingsvermogen in perioden van vervolging werden meer dan eens 
aangevoerd om joodse arbeiders aan te sporen zich aan te sluiten bij de socialistische beweging. Ook 
werd - als het zo uitkwam - met graagte op de gemeenschappelijke afstamming gewezen: in alle drie de 
steden merkten joodse socialisten meer dan eens op dat mannen als Marx en Lassalle uit joodse kring 
voortkwamen. 

Dat binnen de joodse politieke clubs veel aandacht werd besteed aan het vergaren van kennis en het 
opdoen van ontwikkeling, zou als een 'typisch joods' onderdeel van de groepscultuur gezien kunnen 
worden. Deze specifieke 'Bildung' en propaganda was expliciet niet bedoeld om de joodse arbeiders af 
te schermen van de rest, maar om hen aansluiting te laten doen vinden met de algemene beweging. Of 
het nu om de propaganda van de Amsterdamse club Het Centrum ging, of om de Parijse Yidishe Arbayter 
Farayn of om de Londense Hebrew Socialist Union en zijn opvolgers: steeds was de specifiek 'joodse' 
aanpak er op gericht joodse arbeiders bij de algemene beweging te betrekken. Wellicht is het Bildung
element daarom niet zo zeer een kenmerk van joodse organisaties, maar van organisaties die een brug 
willen slaan naar een wereld waar de leden nog niet zo heel veel van wisten, in dit geval de politieke tak 
van de algemene arbeidersbeweging. 

Het joodse nationalisme tenslotte werd in geen van de drie steden de basis voor een 
arbeidersorganisatie met enige aanhang. Het zionisme was in deze periode meer een beweging van de 
gegoede burgerij. 
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Balans 

De verschillen in de maatschappelijke positie van de joodse arbeiders innamen in de drie steden bepaalde 
voor een groot deel het verschil in tempo van de integratie van hun politieke organisaties in de algemene 
politieke beweging. De taal en juridische positie waren daarbij - net als in de vakbeweging - van 
doorslaggevende betekenis. Religie speelde bij de vorming van aparte politieke organisaties in geen van 
de drie steden een rol. De joodse groepscultuur bevorderde in alle drie de steden aanvankelijk wel de 
vorming van aparte organisaties, maar deze stond gezamenlijke organisatie niet in de weg. De politieke 
cultuur van de joodse arbeiders hinderde zowel in Amsterdam, als in Londen en Parijs aansluiting 
aanvankelijk wel. 

Kenmerken van algemene politieke arbeidersorganisaties 

De joodse politieke organisaties die in dit boek zijn besproken, zagen zichzelf als 'intermediairs', ze 
wilden de joodse arbeiders overbrengen naar de algemene beweging, want alleen dat zou hun integratie 
bevorderen en een eind maken aan alle problemen. In de praktijk kon een aantal kenmerken van de 
algemene politieke arbeidersorganisaties het al dan niet slagen van deze toenadering beïnvloedden. De 
belangrijkste daarvan is het bestaan van antisemitisme binnen de organisaties. Wanneer dat een 
hardnekkig onderdeel vormde van het gedachtengoed van leiders en of leden van de organisatie kon de 
toenadering ernstig belemmerd worden. 

Houding ten aanzien van antisemitisme en vooroordelen 

Zowel in Londen, als in Parijs en Amsterdam waren er binnen het spraakmakende deel van de 
socialistische beweging mensen die openlijk hun antisemitische opvattingen ventileerden. Dit hinderde 
de toenadering tussen de socialistische beweging en de joodse arbeiders. 

In Londen was het onder meer Hyndman, de voorman van de SDF, die zich meer dan eens 
antisemitisch uitliet. Sinds 1894 had de partij geprobeerd joodse immigranten bij de lokale East End 
afdelingen te betrekken, maar dit lukte niet erg. Toen Hyndman de Boerenoorlog begon te omschrijven 
als het gevolg van een joods complot, ging een groot deel van het beetje goodwill dat de SDF onder de 
joodse arbeiders in het East End had gekweekt weer verloren, zo blijkt uit de uitslagen van de School 
Board verkiezingen uit 1900. (School Board verkiezingen waren de enige verkiezingen waar de niet-
genaturaliseerde joodse arbeiders aan deel mochten nemen). Bij deze verkiezingen kreeg de SDF 
kandidaat in het East End 2000 stemmen minder dan normaal. Een aantal SDF-bestuurders die felle 
tegenstanders waren van Hyndman's optreden beschouwden dit als een direct gevolg van zijn 
antisemitische uitlatingen. Pas na zijn openlijke excuses op het partijcongres van 1900 verbeterde de 
verhouding enigszins. 

Hyndman bediende zich in zijn antisemitische uitlatingen graag van het stereotype van 'de 
kapitalistische, rijke jood'. Joodse arbeiders waren volgens hem, net als alle andere arbeiders, het 
slachtoffer van het kapitalistische systeem. De meeste joodse arbeiders ontging dit 'subtiele' onderscheid. 
Hyndman's ontboezemingen bleven voor hen afschrikwekkend. Ook al was de SDF als partij tegen de 
anti-alien wetsvoorstellen van de TUC en ook al steunden SDF'ers de strijd van de joodse arbeiders 
tegen de anti-alien stemmingmakerij, zolang de voorzitter van de partij antisemitische uitlatingen deed 
bleef de samenwerking beperkt tot de individuele acties van mensen als Herbert Burrows, James 
MacDonald, Joseph Finn en Lewis Lyons. 
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In Parijs weigerden de Franse socialisten (die een lange antisemitische traditie kenden) zich uit te 
laten over de Dreyfus-affaire. Niet alleen omdat Dreyfus een bourgeois legerkapitein was, maar ook 
omdat de anti-kapitalistische tendensen binnen het antisemitisme de socialistische beweging geen 
windeieren schenen te leggen. Deze houding zorgde ervoor dat er tot 1899 nauwelijks contact was tussen 
de - zeer kleine - joodse organisaties en de - intern zeer verdeelde - Franse socialistische beweging. Ook 
al richtte het antisemitisme dat tijdens de affaire 'heerste', zich vooral tegen invloedrijke joden en niet 
zozeer tegen de joodse immigranten-arbeiders, toch voelden deze zich aangevallen. 

In Amsterdam was binnen de SDB, en vooral binnen de redactie van het blad Recht voor Allen toen 
Croll en Von Barnekow hier in de jaren 1889-1891 deel van uitmaakten, antisemitisme niet iets waar 
men zich voor schaamde. Joodse arbeiders waren mede daardoor nauwelijks te bewegen zich bij de SDB 
aan te sluiten. Dit veranderde enigszins toen Croll en Von Barnekow de redactie verlieten, maar nog in 
november 1892 schreef Henri Polak aan Ferdinand Domela Nieuwenhuis dat er antisemitisme heerste 
in de SDB. 

Binnen het SDAP-bestuur werden - voor zover is na te gaan - zelden openlijk antisemitische 
uitlatingen gedaan. Wel was er angst voor antisemitisme en vooroordelen onder potentiële kiezers. 
Tijdens de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen van 1901 waren de lokale partijbesturen noch in 
het overwegend joodse kiesdisctrict III, noch in het overwegend niet-joodse kiesdistrict IX, aanvankelijk 
bereid om joodse partijleden bij niet-joden langs de deuren sturen om potentiële kiezers over te halen 
zich als kiezer te laten registreren en hun stem op de SDAP uit te brengen. In III werd na rijp beraad 
besloten om joden bij joden langs de deur te laten gaan en niet-joden bij niet-joden, ook al meende een 
bestuurder dat het probleem ondervangen kon worden door een jood en een niet-jood samen 
huisbezoeken af te laten leggen. In district IX weigerden de bestuurders in 1902 categorisch alle hulp 
van joodse SDAP-Ieden bij huis-aan-huis acties, omdat dit de bewoners van het overwegend niet-joodse 
kiesdistrict zou afschrikken. In 1905 herhaalde deze kwestie zich. SDAP-afdeling III voorzitter David 
Wijnkoop uitte zijn verontwaardiging over deze gang van zaken en stelde deze kwestie langdurig aan de 
orde tijdens een vergadering. De bestuurders in IX ontkenden achteraf dat ze de joodse hulp geweigerd 
hadden, maar niemand uit kiesdistrict III bood nog in IX zijn of haar hulp aan. 

Antisemitisme bestond ook binnen de SDAP gelederen, maar was geen algemeen geaccepteerd 
verschijnsel. Het werd gesignaleerd, er werd tegen geprotesteerd, maar als het ging om een keus tussen 
het partijbelang (namelijk een verkiezingsoverwinning) en het belang van een groep joodse leden (die 
zich aangevallen voelden door de afwijzing), dan woog het eerste toch zwaarder. Blijkbaar werd dat door 
de joodse leden geaccepteerd, want de grote joodse aanhang voor de SDAP bleef bestaan. 

Capabel leiderschap, de rol van intermediairs 

De rol van intermediairs bij het samenbrengen van de joodse en algemene politieke organisaties was 
groot. In Amsterdam waren het mannen als Henri Polak, Jos Loopuit en Dolf de Levita die de joodse 
arbeiders de sociaal-democratische beweging in sluisden, maar ook Franc van der Goes heeft in de 
kringen van de joodse (diamant)arbeiders veel vertrouwen gewekt en aanhang gekweekt. In Londen 
kwamen Engelse voormannen als William Morris en andere vooraanstaande leden van de SL naar de 
Berner Street Club, net als Herbert Burrows van de SDF. Zij maakten contact met leden van de joodse 
organisaties en zetten zich in voor de joodse arbeiders. De connecties tussen de SDF en de joodse 
arbeiders liepen vooral via vakbondsmensen die ook in de SDF actief waren, zoals Herbert Burrows en 
James MacDonald. Hierin lijkt Londen sterk op Amsterdam: Polak, Loopuit en De Levita waren 
immers in eerste instantie als vakbondsmensen populair onder de joodse arbeiders. Het daadwerkelijke 
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contact tussen de SDF en de joodse arbeiders kwam vaak tot stand bij acties. Dat konden acties tegen 
de anti-alien stemmingmakerij zijn, maar ook stakingen en andere vakbondsacties. 

In Parijs was er tot 1899 (het jaar waarin de meeste Franse socialistische bewegingen eindelijk een 
standpunt gingen innemen in de Dreyfus-affaire) nauwelijks contact tussen de joodse en de Franse 
socialisten. Daarna kwamen wel persoonlijke contacten tussen leden van de algemene en de joodse 
politieke organisaties tot stand, maar er zijn maar weinig namen van Franse socialisten die in de 
contacten steeds weer opdoken. 'Vaste' intermediairs van algemene zijde waren eigenlijk alleen Bernard 
Lazare, die bij zijn acties echter geen politieke organisatie vertegenwoordigde, en na 1905 Jean Longuet 
van de SFIO. 

Ideologie en tactiek 

Of het contact tussen de joodse arbeiders (en hun politieke organisaties) en de algemene politieke 
arbeidersorganisaties goed of minder goed verliep, hing af van de mate waarin hun ideologieën en 
daaraan gekoppelde tactieken bij elkaar pasten. 
In Amsterdam had de SDB weinig aanhang van joodse arbeiders omdat naast de antisemitische 

tendensen ook de anti-orangistische, de anti-gezags en ook de anti-religieuze houding van de partij de 
meeste joodse arbeiders niet aanstond. Toen in 1894 de op alle vlakken meer gematigde SDAP werd 
opgericht, die voor parlementaire vertegenwoordiging was, kreeg deze partij meer joodse aanhang, vooral 
toen in 1897 een groot aantal joodse arbeiders kiesrecht kreeg. 

Dat in Londen vooral tussen de SL en de joodse arbeiders goed contact bestond, moet voor een deel 
verklaard worden uit het anti-parlementaire karakter van de SL, zeker na 1890. Een deel van de joodse 
arbeiders was - onder meer door hun revolutionaire traditie - voorstanders van directe actie. Tussen de 
orthodox marxistische SDF en de joodse arbeiders bestond aanvankelijk minder contact, maar toen de 
SDF de buitenparlementaire acties van joodse arbeiders ging steunen, kwam dit contact (vooral à titre 
personnel) wel tot stand. Met de uiterst gematigde Fabians onderhielden de joodse arbeiders geen 
banden. 

In Parijs was het voornamelijk de syndicalistische CGT die samenwerkte met de joodse arbeiders, 
omdat de ideologie en tactiek van deze vakfederatie goed bij hun traditie en omstandigheden paste. Er 
waren contacten tussen de (uiterst kleine) politieke Fédération Socialiste Révolutionnaire en de joodse PSR 
aanhangers, maar die gingen niet veel verder dan dat een voorman van de FSR de joodse PSR-leden 
vertegenwoordigde op een gezamenlijk congres van de Franse socialisten. Het contact tussen de joodse 
politieke organisaties en de Franse socialisten bleef beperkt tot de optredens van Franse socialisten op 
bijeenkomsten van joodse arbeiders. Dit bleef zo, ook toen in 1905 de SFIO werd opgericht die qua 
ideologie en tactiek (revolutie en klassestrijd) toch aardig aansloot bij die van de joodse arbeiders. 

Structuur en omvang 

De structuur van de politieke organisaties vormde een belangrijke factor bij de integratie van joodse 
arbeiders in de algemene politieke arbeidersbeweging. We zien in Londen en Amsterdam joodse 
arbeiders integreren in de lokale (buurt-) afdelingen van respectievelijk de SDF (East End Jewish branch) 
en de SDAP (Kiesdistrict III) om zo hun intrede te doen in de gemeenteraad. Gezamenlijke organisatie 
begon hier dus in de eigen omgeving van de joodse arbeiders en de gemeenteraad was de meest logische, 
want meest nabije bestuurlijke arena om politieke ervaringen op te doen. Dat de Franse socialisten pas 
in 1905 een eenheid vormden en toen bij lange na nog geen lokaal ingerichte bestuursstructuur hadden, 
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bevorderde de samenwerking op politiek terrein niet. Bovendien had de Parijse gemeenteraad 
verhoudingsgewijs weinig invloed omdat de twee door de regering aangestelde Prefecten alle belangrijke 
beslissingen in de raad moesten goedkeuren. Vertegenwoordiging in die raad was dus niet de meest 
aantrekkelijke optie voor een groep arbeiders die zo snel mogelijk iets aan hun situatie wilden 
veranderen. De acties van de syndicalistische vakfederatie schenen veel meer de aangewezen weg. 

De beperkte omvang van de socialistische organisaties in de drie steden heeft in alle drie de gevallen 
samenwerking bevorderd: het waren meest beginnende partijen die naarstig op zoek waren naar leden 
en kiezers en daarbij geen onderscheid maakten naar achtergrond. 

Balans 

Van alle kenmerken van de algemene politieke bewegingen die een rol speelden bij het al dan niet 
totstandkomen van toenadering tot de joodse politieke clubs, was de houding van deze beweging ten 
aanzien van antisemitisme en vooroordelen de meest belangrijke. Antisemitisme kon ervoor zorgen dat 
aansluiting niet of uiterst schoorvoetend tot stand kwam, of dat deze bleef steken in de fase van 
samenwerking à titre personnel. 

Wanneer ook de ideologie en tactiek van de algemene beweging niet aansloot bij die van de joodse 
arbeiders, kwam deze toenadering extra moeizaam tot stand. Maar ideologie en tactiek alleen konden 
de samenwerking ook negatief beïnvloedden: de Engelse Fabians waren niet antisemitisch, maar hadden 
met hun ideologie de joodse arbeiders niets te bieden, dus bleef samenwerking uit. Een deel van de 
Franse socialistische organisaties hadden een ideologie en tactiek die goed paste bij die van de joodse 
arbeiders, maar door hun houding ten opzichte van het antisemitisme bleef samenwerking lange tijd uit. 

Naast het ideeëngoed speelde ook de organisatorische structuur van de algemene organisatie een rol. 
Wanneer de politieke partijen lokaal sterk georganiseerd waren in buurten waar veel joodse arbeiders 
woonden, kwam daar de toenadering het eerste tot stand. 

Kenmerken van de joodse politieke organisaties 

Uiteraard waren het niet alleen de kenmerken en activiteiten van de algemene politieke organisaties die 
de toenadering en de samenwerking bepaalden. De kenmerken van de joodse organisaties speelden 
daarbij ook een rol. 

Capabel leiderschap, houding ten aanzien van antisemitisme, rol intermediairs 

Van groot belang bij de toenadering en de samenwerking tussen de joodse en de algemene politieke 
organisaties, was de houding die de joodse leiders aannamen ten aanzien van antisemitische uitlatingen 
van de zijde van de algemene arbeidersbeweging. Lieten ze het erbij zitten of tekenden ze protest aan? 

In Parijs bracht uitgrekend het protest van joodse zijde tegen de terughoudende opstelling van de 
Franse socialisten in de Dreyfus-affaire de toenadering tussen beide groepen enigszins op gang. Het was 
Bernard Lazare die hierin verandering bracht. Uit naam van de joodse arbeiders schreef hij de Lettre 
Ouverte, een felle aanklacht tegen de Franse socialisten. Hierin wees hij onder meer op het feit dat niet 
alle joden rijk waren, dat er een groot contingent joodse arbeiders was dat door de houding van de 
Franse socialisten werd afgestoten, terwijl zij tot de potentiële aanhang van deze beweging hoorde. Deze 
brochure, in felheid en toon vergelijkbaar met die van Joseph Finn in Londen, laat zien hoe joodse 
arbeiders eensgezind een standpunt innamen tegen het antisemitisme van links. In plaats van zich in 
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eigen kring terug te trekken, spraken de joodse arbeiders in Parijs de socialisten aan op hun 
verantwoordelijkheid en maanden hen stelling te nemen in de Dreyfus-affaire. Toen dat na verloop van 
tijd daadwerkelijk gebeurde, kwam langzamerhand enige toenadering tot stand tussen de Franse en de 
joodse socialisten. 

Tegen het antisemitisme van Hyndman kwamen de joodse arbeiders in Londen niet in opstand, ze 
hielden zich liever afzijdig van de SDF voorman, waardoor aanvankelijk maar weing contact tot stand 
kwam. 

Voor intermediairs, ook van joodse zijde, was in de drie steden bij de totstandkoming van 
samenwerking een belangrijke rol weggelegd. In Amsterdam moet daarbij gedacht worden aan Reens 
en Speelman van Het Centrum, en aan Barnstein van HV. In Londen waren het William Wess (die 
zowel een rol speelde in verschillende joodse organisaties als in de SL) en Joseph Finn en Lewis Lyons 
(beiden actiefin joodse organisaties en in de SDF). In Parijs waren het vooral Charles Rappoport en Elie 
Roebanowitsj die als intermediair optraden tussen de joodse politieke kringen en de Franse. 

Net als bij de intermediairs van de algemene organisaties, waren ook de intermediairs van joodse zijde 
vaak in eerste instantie geliefd als vakbondsleider. Het feit dat in Frankrijk de CGT zich principieel 
afzijdig hield van politiek, maakte dat de joodse vakbondsleiders die actief waren in de CGT-secties zich 
nauwelijks met politiek bemoeiden. Wel traden de socialisten Charles Rappoport en Elie Roebanowitsj 
op als sprekers bij stakingsbijeenkomsten en probeerde Rappoport in een vroeg stadium het initiatief 
te nemen tot de oprichting van een joodse sectie van de kleermakersbond. 

Ideologie en tactiek 

De belangrijkste doelstelling van de joodse politieke organisaties was de joodse arbeiders politiek bewust 
te maken en ze rijp te maken voor aansluiting bij de algemene organisaties. Omdat de organisatoren van 
de joodse arbeiders er vanuit gingen dat hun leden door hun achtergestelde sociaal-economisch positie 
en door hun etnisch-religieuze achtergrond nog niet toegerust waren op deze aansluiting, werd sterk de 
nadruk gelegd op het verwerven van kennis. 'Bildung' was het motto van veel joodse politieke 
organisaties. Daarom werden overal waar organisaties opgericht werden ook bibliotheken geopend, 
lezingen gehouden en cursussen gegeven. In hun opvatting dat aansluiting bij de algemene beweging 
het belangrijkste doel was, en dat 'Bildung' het belangrijkste middel om dat te bereiken, komen alle in 
dit boek beschreven clubjes en krantjes overeen. In hun ideologische achtergrond verschilden ze echter 
van sociaal-democratisch tot anarchistisch. Elke joods clubje zocht daarom aansluiting bij dat onderdeel 
van de nationale en liefst internationale socialistische beweging dat het beste bij haar overtuiging paste. 

Balans 

Antisemitisme en vooroordelen van de zijde van de algemene beweging waren het belangrijkste 
struikelblok bij het al dan niet totstandkomen van toenadering. Van doorslaggevende betekenis was 
daarbij de reactie van de joodse politieke organisaties op dit antisemitisme. Liet de joodse politieke 
organisatie het erbij zitten dan kwam geen toenadering tot stand. Vochten ze terug, dan kon het contact 
gelegd worden. Bij deze toenadering, die vaak eerst via personen liep, speelden niet alleen intermediairs 
van algemene zijde, maar ook intermediairs van joodse zijde een grote rol. Opvallend is daarbij de rol 
van vakbondsmensen die zich ook op politiek terrein begaven. De doelstelling en tactiek van de joodse 
clubs waren allemaal gericht op toenadering, de ideologie bepaalde bij welke algemene beweging die 
aansluiting gezocht werd. 
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Factoren van buitenaf 

Politiek-maatschappelijke ontwikkelingen 

Anders dan bij de samenwerking in de vakbeweging, waarbij economische ontwikkelingen een zeer grote 
rol speelden, waren het bij de samenwerking in de politieke beweging vooral de politiek 
maatschappelijke ontwikkelingen die een rol speelden. De politiek-maatschappelijke ontwikkelingen die 
invloed hadden op de manier waarop binnen de socialistische organisaties geoordeeld werd over het 
antisemitisme waren daarvan het belangrijkst. In alle drie de steden zien we na verloop van tijd een 
omslag in de houding van de socialistische beweging ten aanzien van de joodse arbeiders. In Londen 
werden, tijdens de debatten die in de eerste jaren van de twintigste eeuw gevoerd werden over de 
wenselijkheid van een vreemdelingenwet, antisemitisme en xenofobie steeds meer gezien als instrument 
van de conservatieve partij om stemmen te trekken. Bovendien maakte het succes van de extreem-rechtse 
British Brothers League de Britse socialisten meer bewust van het gevaar van het uiten van antisemitische, 
xenofobische en extreem nationalistische opvattingen. In Parijs gold dit op het hoogtepunt van de 
Dreyfus-affaire nog veel meer. Het land was verdeeld in twee kampen: het pro-Dreyfus kamp en het 
contra-Dreyfus kamp. Ruwweg kwam dit neer op een scheiding tussen de aanhangers van links en 
rechts, en tussen de republikeinen en monarchisten. Wie links was kon eigenlijk niet meer met goed 
fatsoen openlijk antisemitisch zijn: de oprichting en het succes van de verschillende extreem rechtse, 
antisemitische groeperingen bracht immers het bestaan van de Republiek in gevaar. 

In Amsterdam, waar het antisemitisme minder wijd verspreid was dan in Londen en Parijs, en 
bovendien minder gekoppeld was aan politieke affaires, verdween een groot deel van het openlijk geuite 
antisemitisme binnen de beweging met het vertrek van een aantal 'oproerkraaiers' uit de SDB, zonder 
dat politiek-maatschappelijke ontwikkelingen daarbij een grote rol speelden. 

Naast het inzicht dat antisemitisme een stroming van rechts was, speelde in Londen en Parijs ook 
de 'ontdekking' van het bestaan van joodse arbeiders een grote rol bij de omslag in de houding van de 
algemene beweging. Als socialisten zich antisemitisch uitlieten, dan hanteerden ze daarbij graag het 
stereotype van de rijke kapitalist. Het bleek moeilijk dit beeld in stand te houden (al was het maar als 
instrument om arbeiders te mobiliseren) toen de socialistische beweging geconfronteerd werd met het 
bestaan van een groot aantal joodse arbeiders. 

Net als bij de samenwerking in de vakbeweging kwam tenslotte ook de samenwerking in de politieke 
beweging soepeler tot stand toen de (tweede generatie-)immigranten de taal van het land vlekkeloos 
leerden spreken en bovendien automatisch burgerrechten verkregen. Ook de toegenomen omgang met 
niet-joden, het beter op de hoogte raken van verhoudingen binnen de stad en een grotere betrokkenheid 
bij (lokale) politiek droegen bij tot een betere samenwerking. 

Wetten 

Vooral in Londen hebben wetten bijgedragen aan de samenwerking tussen de joodse en de algemene 
politiek arbeidersbeweging. Alleen daar waren wetten en wetsvoorstellen die specifiek de (joodse) 
immigranten dupeerden, namelijk een voorstel tot verscherping van de Aliens Act van 1905 en de 
National Insurance Act, beide uit 1911. Omdat de immigranten - waarvan een deel inmiddels al meer 
geassimileerd en geïntegreerd was - hiertegen wilden protesteren gingen ze zich meer met politiek 
bemoeien. Er werd een Aliens Defence Committee opgericht dat aanklopte bij de Labour Party om te 
protesteren tegen het wetsvoorstel om de Aliens Act te verscherpen. Ook de verontwaardiging van joodse 
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zijde tegen de discriminatie in de National Insurance Act betrok de joodse arbeiders meer bij de Engelse 
politiek. 

In Amsterdam - waar joodse arbeiders gelijkberechtigde burgers waren - waren geen wetten die 
speciaal joodse arbeiders troffen. Wel zorgde de kiesrechtuitbreiding van 1897 ervoor dat veel meer 
joodse arbeiders kiesrecht kregen en daardoor meer bij de algemene politiek en dus ook bij de algemene 
arbeidersbeweging betrokken raakten. 

In Frankrijk, en daarmee ook in Parijs, bestond nauwelijks vreemelingenwetgeving en ook met 
sociale wetgeving (die eventueel vreemdelingen zou kunnen discrimineren) was dit land veel later dan 
Engeland. 
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