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Conclusie 

Op zoek naar een antwoord op de vraag waarom joodse arbeiders in Amsterdam zoveel soepeler in de 
algemene arbeidersbeweging integreerden dan hun geloofsgenoten en collega's in Londen en Parijs, is 
in dit boek een aantal mogelijke verklaringen de revue gepasseerd. Verklaringsfactoren die samenhangen 
met het feit dat de joodse arbeiders in Amsterdam autochtoon waren, terwijl de joodse arbeiders in 
Londen en Parijs Oosteuropese immigranten waren, golden tot nu toe altijd als meest bepalend. Deze 
verklaringsfactoren hebben het verschil in tempo van de integratie inderdaad in sterke mate bepaald. 

Daarnaast speelde echter de arbeidsmarktpositie van de joodse arbeiders een grote rol in de drie de 
steden. Bovendien beïnvloedde een aantal eigenschappen van de algemene organisaties het succes van 
de aansluiting. Met de autochtone of immigranten-achtergrond van joodse arbeiders hadden deze 
factoren weinig van doen. Overeenkomsten tussen Amsterdam, Londen en Parijs enerzijds, en 
verschillen tussen beide 'immigrantensteden' anderzijds, zijn met behulp van deze factoren te verklaren. 
Verder hadden in de drie onderzochte steden ook externe factoren als wetten, conjuncturele 
ontwikkelingen in de economie en politieke woelingen grote invloed op het tempo van de integratie. 

Een van de meest opvallende overeenkomsten tussen de drie steden was de manier waarop joodse 
arbeiders integreerden in de algemene arbeidersbeweging. Net als in Londen en Parijs ging dat in 
Amsterdam in de meeste gevallen niet direct, maar via de 'tussenstop' van een eigen organisatie. In eerste 
instantie gaven joodse arbeiders er de voorkeur aan zich in joodse organisaties te verenigen, om zich 
vervolgens via of met deze organisatie aan te sluiten bij de algemene beweging. Ondanks de autochtone 
achtergrond van de joodse arbeiders in Amsterdam was hier, net als in Londen en Parijs, 'eene 
afzonderlijke taktiek voorhands nog noodig (...) om het Ghetto te bestormen'. Wel voltrok dit proces 
zich in Amsterdam veel sneller dan in beide andere steden. 

Ook in Amsterdam bezaten joodse arbeiders een aantal eigenschappen die kenmerkend waren voor 
een etnisch-religieuze minderheid: ze woonden bij elkaar in een wijk, hadden een beperkte 
beroepenstructuur en gaven er de voorkeur aan 'voor een joodse baas te werken'. Ze deelden een van de 
meerderheid afwijkende religie en bijbehorende tradities, en hadden een 'politieke cultuur' die afweek 
van die van hun meeste niet-joodse collega's. Tot zover lijken de joodse arbeiders in Amsterdam, Londen 
en Parijs op elkaar. Er zijn echter drie wezenlijke verschillen tussen Amsterdam enerzijds en Londen en 
Parijs anderzijds. Die verschillen hangen direct samen met de immigranten-achtergrond van de joodse 
arbeiders in Londen en Parijs en verklaren voor een fors deel het verschil in tempo van integratie. 

Om te beginnen bemoeilijkte het taalprobleem de integratie van de Oosteuropees-joodse arbeiders 
in de algemene arbeidersbeweging in Londen en Parijs. Daarnaast maakte de juridische positie van de 
joodse immigranten-arbeiders de aansluiting bij de algemene beweging soms ook moeilijk. 
Ongenaturaliseerde vreemdelingen hadden geen stemrecht. Ze hadden daardoor weinig belangstelling 
voor algemene politieke partijen die via de parlementaire weg de positie van arbeiders wilden verbeteren. 
Bij vakbondsacties droeg de rechteloze positie van joodse arbeiders in Londen en Parijs (naast het 
'geïmporteerde radicalisme') bij tot het ontstaan van een 'alles of niets houding'. Als er gestaakt werd, 
staakten joodse arbeiders door tot de allerlaatste eis was ingewilligd, ook al waren hun autochtone 
collega's allang weer aan het werk gegaan. Dit bevorderde de samenwerking niet. Bepaalde wetten die 
specifiek van toepassing waren op vreemdelingen konden overigens - als onbedoeld bijverschijnsel - de 
integratie ook bevorderen. De wetten plaatsten de vreemdelingen in een uitzonderingspositie, maar 
zorgden er daardoor juist voor dat joodse arbeiders zich aansloten bij een algemene beweging. De Franse 

371 



wetten van 1884 en 1901, die het vreemdelingen verbood aan het hoofd van een bond of organisatie 
te staan, stimuleerden de integratie van de joodse arbeiders in de algemene vakbeweging. De woede van 
de joodse arbeiders in Londen over de verscherping van de Aliens Act in 1911 leidde er toe dat zij zich 
juist tot de algemene politieke partijen wendden om iets aan hun positie te veranderen. Desondanks 
ondervond de integratie van de joodse arbeiders in de algemene arbeidersbeweging meer schade van de 
afwijkende juridische positie dan dat deze er door bevorderd werd. 

Het derde grote verschil tussen Amsterdam enerzijds en Londen en Parijs anderzijds waren het 
antisemitisme en de vooroordelen die in de maatschappij als geheel leefden. In Amsterdam werden 
joodse arbeiders het minst geconfronteerd met antisemitisme en vooroordelen. Dit zou verklaard kunnen 
worden uit het feit dat joodse arbeiders hier autochtoon waren, en meer geïntegreerd, maar hiermee 
moeten we voorzichtig zijn. Immers: in Parijs richtte het antisemitisme - dat vooral tijdens de 
Dreyfusaffaire aan de oppervlakte kwam - zich in de eerste plaats tegen 'rijke' en 'invloedrijke' en dus 
geïntegreerde joden, en niet tegen de joodse immigranten. Het ontbreken van virulent antisemitisme 
in Amsterdam kan ook ten dele verklaard worden uit het ontbreken van ernstige politieke woelingen. 
In Londen bestond er wel antisemitisme dat zich specifiek tegen de joodse immigranten richtte. 
Engelsen waren - in tegenstelling tot Fransen - niet aan de komst van grote groepen vreemdelingen 
gewend. Bovendien kwam een groot deel van de joodse immigranten aan in een periode waarin 
Engeland een diepe economische crisis doormaakte, in Frankrijk was dat niet het geval. Door dit alles 
hingen antisemitisme en vooroordelen in Londen direct samen met de immigranten-achtergrond van 
de joodse arbeiders en vormden een grote barrière bij de integratie van de joodse arbeiders. Uiteraard 
beïnvloedde antisemitisme zoals zich dat voordeed in de maatschappij als geheel, de snelheid waarmee 
joodse arbeiders integreerden in deze maatschappij en in de arbeidersbeweging die daar een onderdeel 
van vormde. Voor dat laatste was echter nog veel belangrijker hoe er in de arbeidersbeweging met dat 
antisemitisme werd omgegaan. 

Naast deze drie factoren, die direct met de immigranten-achtergrond van de joodse arbeiders 
samenhingen, bepaalden zoals gezegd ook andere factoren het tempo van hun integratie in de 
arbeidersbeweging. Voor de samenwerking in de vakbeweging bijvoorbeeld was de positie van joodse 
arbeiders op de arbeidsmarkt evenzeer belangrijk, en deze hoefde niet direct gekoppeld te zijn aan het 
autochtoon of immigrant zijn van de joodse arbeiders. Wanneer joodse en niet-joodse arbeiders binnen 
een vak precies dezelfde positie op de arbeidsmarkt innamen, en onder dezelfde arbeidsomstandigheden 
werkten, kwam gezamenlijke organisatie meestal zonder problemen tot stand. Dit was het geval bij de 
Amsterdamse naaisters en sigarenmakers. 

Wanneer joodse en niet-joodse arbeiders binnen een vak verschillende posities innamen op de 
arbeidsmarkt en onder andere arbeidsomstandigheden werkten, konden problemen optreden. Die 
problemen werden vergroot als joodse en niet-joodse arbeiders daarbij eikaars concurrenten waren of 
schenen te zijn. Dit was het geval bij de Amsterdamse diamantbewerkers, de Londense kleermakers en 
schoenmakers en de Parijse kleermakers en meubelmakers. 

Wanneer joodse arbeiders binnen een vak een monopoliepositie innamen of sterk domineerden, was 
de kans op een vruchtbare samenwerking daarentegen groot. Wanneer algemene bonden het hele vak 
wilden organiseren, dienden ook de joodse arbeiders mee-georganiseerd te worden. Deze vulden immers 
een heel segment van de arbeidsmarkt. Dit was het geval bij een flink deel van de Amsterdamse 
diamantbewerkers, bij de Londense mantelmakers en bij de Parijse pettenmakers. Hun integratie in, c.q. 
samenwerking met de algemene vakbeweging werd een groot succes. 

In alle drie de steden traden problemen op wanneer de scheidslijnen op de arbeidsmarkt samenvielen 
met de scheidslijnen tussen de verschillende etnisch-religieuze groepen. Economische bezwaren jegens 
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de andere groep werden dan gekoppeld aan (antisemitische) vooroordelen en, in het geval van Londen 
en Parijs, vreemdelingenhaat. Hadden joodse arbeiders een gunstige positie op de arbeidsmarkt dan 
werden deze vooroordelen terzijde geschoven om toch de vruchten van de samenwerking te plukken. 
Voor beide partijen was welbegrepen eigenbelang de belangrijkste motivatie om samen te werken. 
Wetten konden soms onbedoeld helpen om dit 'eigenbelang' te vergroten: de Taff Vale decision van 
1901 maakte het voor de kleine, armlastige joodse bonden onmogelijk om te staken, dus sloten ze zich 
aan bij een grotere, rijkere Engelse bond. Ook de Trades Board Act van 1909 bevorderde de 
samenwerking, omdat de gezamenlijk vertegenwoordigde bonden een beter minimumloon konden 
afdwingen. 

In Parijs kwam de samenwerking in de vakbeweging veel soepeler tot stand dan in Londen. Ten dele 
kan dit verklaard worden door de al genoemde wetten van 1884 en 1901 en door de anti-alienstemming 
die in Londen veel meer heerste dan in Parijs. 

Afgezien van deze factoren speelden echter ook de ideologie, de tactiek en de organisatorische 
structuur van de algemene vakbeweging een belangrijke rol bij de integratie van de joodse arbeiders 
daarin. Ook de manier waarop in deze vakbeweging werd omgegaan met antisemitisme en vooroordelen 
was van invloed. Deze set van factoren bepaalde voor een groot deel het verschil tussen Londen en Parijs 
en speelde ook in Amsterdam een belangrijke rol. 

De bond die het beste de belangen van verschillende groepen tegelijkertijd kon verdedigen, was het 
beste toegerust voor samenwerking. Bonden met een losse, federatieve structuur en een lokaal karakter 
bleken het beste in staat om deze verschillende groepen in een bond te vangen. Elke groep had zijn eigen 
sectie of vakgroep, die de belangen van zijn achterban kon verdedigen bij het centrale bestuur van de 
bond. De bestuurlijke lijnen tussen de leden van de secties en de leden van het hoofdbestuur waren kort 
bij dergelijke bonden, zowel in letterlijk als in overdrachtelijke zin. De Amsterdamse ANDB en de 
Parijse CGT-bonden voldeden aan deze eisen. Bovendien kwamen in Amsterdam en Parijs de tactiek 
en strijdcultuur van de joodse arbeiders en de algemene bond overeen. De traditionele bonden in 
Londen voldeden aan geen van deze eisen. De lokale afdelingen van de ouderwets gecentraliseerde 
bonden, die het hoofdkwartier elders in Engeland hadden, bleken niet in staat hun joodse leden bij de 
bond te houden. De fysieke en mentale afstand tussen de leden in Londen en het hoofdbestuur in de 
provincie was groot. De tactiek van de behoudende bonden paste bovendien niet bij de politieke cultuur 
en de economische situatie van de joodse arbeiders. 

In alle drie de steden gold verder dat in bonden waarvan de leiding de vooroordelen en antisemitisme 
binnen de bond niet bestreed, samenwerking werd belemmerd. Daarnaast was in alle drie de steden de 
rol van intermediairs, zowel van joodse als van algemene zijde erg belangrijk. 

Terwijl in Londen de samenwerking tussen joodse arbeiders en de algemene vakbeweging stroever 
verliep dan in Parijs, kwam in Parijs de samenwerking tussen de joodse arbeiders en de politieke 
organisaties juist niet of nauwelijks op gang. Dit brengt ons op de laatste set verklaringsfactoren, die 
opnieuw in alle drie de steden een rol speelde. 

Voor de samenwerking in de politieke beweging was de mate waarin antisemitisme en vooroordelen 
aan de oppervlakte kwamen binnen de algemene arbeiderspartijen, een factor van doorslaggevend 
belang. In de vakbeweging werd makkelijker over vooroordelen heen gestapt omdat samenwerking 
voordeel kon opleveren. Omdat dit voor samenwerking in de politieke beweging veel minder (direct) 
gold, speelden daar dit soort ideeën een nog veel grotere rol. De joodse politieke organisaties die in dit 
boek besproken zijn hadden vooral een brugfunctie. Ze wilden hun leden overbrengen naar de algemene 
arbeidersbeweging. Als (bestuurs)leden van die algemene arbeidersbeweging zich structureel 
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antisemitisch uitlieten, werd die aansluiting een stuk minder aantrekkelijk. Deze vooroordelen en dit 
antisemitisme hoefden zich niet speciaal te richten tegen joodse immigranten om de samenwerking 
tussen de joodse arbeiders en de socialisten toch te schaden, zo blijkt uit de Dreyfus-affaire. In 
Amsterdam was vooral de SDB - geheel volgens de vroeg linkse traditie - antisemitisch, met immigratie 
had dit niets te maken: de joodse arbeiders in Amsterdam waren immers geen immigranten. Wel 
schaadde dit antisemitisme de integratie van de joodse arbeiders in de SDB. In Londen was het 
aanvankelijk vooral het antisemitisme van Hyndman dat zich niet tegen joodse immigranten richtte, 
maar wel de integratie van de joodse arbeiders in de SDF hinderde. 

Net als in de vakbeweging kon ook de bestuurlijke structuur van de algemene arbeiderspartij de 
integratie mede bepalen en ook dit had niets met het immigrant- dan wel autochtoon-zijn van de joodse 
arbeiders te maken. In Londen bood de SDF op buurtniveau een lokale politieke arena, in Amsterdam 
gold voor de SDAP hetzelfde. Dit was het logische begin van integratie in de algemene politieke 
arbeiderspartij en deze arena ontbrak in Parijs. 

Uiteindelijk leidde de interactie tussen een groot aantal (ongelijksoortige) factoren en omstandigheden 
in Amsterdam, Londen en Parijs via - in sommige opzichten sterk uiteenlopende - wegen, naar een 
zelfde resultaat: joodse arbeiders die tot een etnisch-religieuze minderheid behoorden en in een 
betrekkelijk isolement leefden verwierven zich een min of meer geïntegreerde positie in de algemene 
arbeidersbeweging. 
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