
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

'Als ik niet voor mijzelf ben...' De verhouding tussen joodse arbeiders en de
arbeidersbeweging in Amsterdam, Londen en Parijs vergeleken, 1870-1914

Hofmeester, K.

Publication date
1999

Link to publication

Citation for published version (APA):
Hofmeester, K. (1999). 'Als ik niet voor mijzelf ben...' De verhouding tussen joodse arbeiders
en de arbeidersbeweging in Amsterdam, Londen en Parijs vergeleken, 1870-1914. [,
Universiteit van Amsterdam]. in eigen beheer.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/als-ik-niet-voor-mijzelf-ben-de-verhouding-tussen-joodse-arbeiders-en-de-arbeidersbeweging-in-amsterdam-londen-en-parijs-vergeleken-18701914(49dc9772-8ce9-4b1c-9022-f45c86000af5).html


Bijlagen 

Factoren die de samenwerking in bonden hebben gestimuleerd of geremd 
- = geremd + = gestimuleerd +/- = geen invloed 

Amsterdam Londen Parijs 

I. Per stad: 
Positie van joodse 
arbeiders 

taal + - -

politieke cultuur - - -

juridische positie + - -

religie Betsalel -
rest +/-

orthodoxe 
schoenmakersbond -
kleermakersbond -
rest +/-

+/-

(groeps)cultuur: 
bijelkaar wonen, 
werken, andere 
gewoonten en 
gebruiken, vrije tijd 
doorbrengen in eigen 
kring 

bestaan van 
vooroordelen, 
vreemdelingenhaat en 
antisemitisme 

II. Per vak: 
Positie van joodse 
arbeiders op de 
arbeidsmarkt 

joodse en niet joodse 
arbeiders werken onder 
verschillende 
arbeidsomstandigheden 
en hebben verschillende 
eisen of juist niet 

diamant -
kleding + 
sigarenmaken + 

kleding -
schoenmaken -
meubelmaken + 

kleding -
meubelmaken -
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joodse en niet-joodse 
arbeiders zijn of 
schijnen eikaars 
concurrenten 
of juist niet 

diamant -
kleding + 
sigarenmaken + 

kleding -
schoenmaken — 
meubelmaken -

kleding -
meubelmaken -

joodse arbeiders hebben 
een monopoliepositie en 
zonder hen is een 
organisatie niet zinvol 

diamantslijpers + mantel makers + pettenmakers + 
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HI. Per bond: 
Kenmerken van de 
algemene vakbond 

ideologie en tactiek 
sluiten aan bij die van 
joodse arbeiders of 
storen in elk geval niet, 
of juist niet 

ANDB + AST-
NUBSO -
LST+T + 

CGT bonden + 

structuur (federatie of 
niet) en omvang 

ANDB + 
NISTB -
Allen Een -

AST -
NUBSO -
LST + T + 

CGT bonden + 

capabel leiderschap bij 
het samenbrengen van 
twee groepen met 
vooroordelen 
rol van intermediairs 

ANDB: Polak en Van 
Zutphen + 

AST: James 
MacDonald + 
LST + T: MacDonald 
+ 

NUBSO: Freak /Inskip 

CGT bonden + 
meubelmakerssectie: 
Toussaint -

Kenmerken van de 
joodse vakbond 

ideologie en tactiek 
passen bij die van 
algemene vakbeweging 

Betsalel + 
HV + 

i/h algemeen -
olv Yanovski -
olv Rocker + 

bontwerkers -

capabel leiderschap bij 
het samenbrengen van 
de twee groepen 
houding t.a.v. 
antisemitisme 
rol van intermediairs 

HV: Barnstein + Rocker + 
Wess + 
Finn + 

Lozovski + 
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IV. Per staat: 
Factoren van buitenaf 

economische bloei diamant 1894 + depralg. 1892-1895- structurele 
ontwikkelingen in het depr. diamant 1901 - structurele achteruitgang 
algemeen of in het vak kleding +/- achteruitgang meubelmaken -
waarin zowel joden als sigaren +/- schoenmaken - voor het overige: 
niet-joden werken structurele bloei na 

1895 + 

wetten e.a. overheidsin +/- Taff Vale Judgement Wet van 1884 + 
grijpen 1901 + 

Trades Board Act 1909 
+ 

Wet van 1901 + 

Politiek +/- Komst van meer joodse Komst van immigranten 
maatschappelijke immigranten ten tijde uit andere etnische 
ontwikkelingen die van ec. depressie 1892- groepen, joden vallen 
kunnen leiden tot 9 5 - minder op + 

toe of afname van Dreyfusaffaire, 
vooroordelen tav joodse Boerenoorlog aanvankelijk 1894-
arbeiders 1899-1902- 1899-

N a l 8 9 9 + 
(antisemitisme is van 
rechts, er bestaan ook 

assimilatie en integratie joodse arbeiders) 
die de positie van joodse van joodse arbeiders ++ assimilatie en integratie 
arbeiders verbeteren van joodse arbeiders ++ assimilatie en integratie 

van joodse arbeiders ++ 
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Factoren die de samenwerking in politieke organisaties hebben gestimuleerd of geremd 
- = geremd + = gestimuleerd +/- = geen invloed 

Amsterdam Londen Parijs 

I. Per stad: 
Positie van de joodse 
arbeiders 

taal + - -

politieke cultuur - - + 

juridische positie: 
al dan niet stemrecht 

+ - -

religie +/- +/- +/-

(groeps)cultuur - - -

II. Per algemene 
politieke organisatie: 

houding t.a.v. 
antisemitisme en 
vooroordelen 

SDB/RvA: -
SDAP: + 

SDF: Hyndman -
rest SDF + 
SL: + 

Frasoc. Tot 1899: -
Bernard Lazare + 

capabel leiderschap, rol 
van intermediairs 

SDAP: Polak, De 
Levita, Loopuit, Van 
der Goes + 

SDF: Burrows + 
James MacDonald + 
SL: William Morris + 

Bernard Lazare + 
SFIO: Jean Longuet + 
Rest -

ideologie en tactiek: past 
die wel of niet bij 
ideologie van joodse 
arbeiders 

SDB-
SDAP + 

SL: + 
SDF: - tot begin 20e 
eeuw 
Fabians -
ILP-

SFIO + 

structuur en omvang: 
lokaal of niet 
eenheid of niet 
nog klein en op zoek 
naar leden of niet 

SDB: + 
SDAP:+ 

SL: + 
SDF: + 

Socialisten tot 1905 
geen eenheid -
slechte lokale organisatie 
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III. Per joodse politieke 
organisatie: 

capabel leiderschap, 't Centrum: Reens en William Wess (j. Charles Rappoport + 
houding t.o.v. Speelman + Anarch en SL) + Elie Roebanowitsj + 
antisemitisme Joseph Finn (j. Soc.dem Karpel en Dinner + 
rol intermediairs bij sa en SDF) + 
menbrengen Lewis Lyons, idem 
verschillende groepen R. Rocker + 

Morris Meyer (SDF, 
A D Q + 

ideologie en tactiek: 't Centrum > SDB + anarchisten > SL + Bundisten > SFIO + 
passen bij die van Bundisten (na 1900) > 
algemene politieke SDF + 
organisatie 

rV. Factoren van 
buitenaf 

Politiek- +/- Opkomst BBL e.a. Dreyfusaffaire na 1899 
maatschappelijke extreem rechtse + 
ontwikkelingen organisaties + 

maken antisemitisme 
van links 'not done' 

Assimilatie en integratie Assimilatie en integratie 
verbeteren de positie van joodse arbeiders + van joodse arbeiders Assimilatie en integratie 
van de joodse arbeiders 

tweede generatie heeft 
van joodse arbeiders 

stemrecht + tweede generatie heeft 
spreekt taal + stemrecht + 

spreekt taal + 

Wetten Kiesrechtuitbreidng Voorstellen wijzigingen +/-
1897: + Aliens Act 1911: betrekt 

immigranten meer bij 
politiek + 
National Insurance Act 
1911 + 
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Verklarende woordenlijst 

Beth Din rabbinale rechtbank 

bondsfabrieken fabrieken waar alleen leden van de vakbond aangenomen werden (vgl. closed shop 
system) 
boort poeder (diamantslijpsel) dat gebruikt werd om de diamanten te slijpen 
briljant geslepen diamant 
cheider joodse school voor lager onderwijs 

chewre religieuze organisatie waarvan leden bijeenkomen om te bidden en te studeren 
chips kleine schilfers diamant 

closed shop werkplaats of fabriek waar alleen vakbondsleden worden aangenomen 
displacement letterlijk verdringing. Gebruikt als term om aan te geven dat de ene groep arbeiders de 
andere groep uit hun banen drong (jobdisplacement). 

eigen-kostenstelsel loonstelsel waarbij van het stukloon van de diamantslijper productiekosten als 
molenhuur, verstellersloon en bazengeld werden afgetrokken 
eigenwerkmakers diamantbewerkers die zelf een klein partijtje stenen kochten en bewerkten 
fair trade het beschermen van de nationale handel, de nationale producten en de 'eigen' arbeiders 
free trade vrij verkeer van goederen, diensten en personen 
friendly society onderlinge hulporganisatie 

grofiverk grote diamanten (daarnaast bestondde kleinbranche waar chips werden geslepen) 
Grote Verzoendag, zie Jom Kipppoer 
goj niet jood, meervoud: gojim 
greener naar Jiddish voor 'groentje': pas gearriveerde immigrant 
Haskala joodse Verlichting 
Jom Kipoer Grote Verzoendag, een 'hoge feestdag'. De dag waarop de mens God om vergeving en 
verzoening vraagt. Traditioneel wordt op deze dag en de avond ervoor gevast. 
landsmanshafteen vereniging van joodse immigranten die dezelfde geboorteplaats of streek hadden 
loofhuttenfeest (sukkot) feest dat acht dagen duurt waarin de veertig jaar lange tocht door de woestijn 
wordt herdacht. Omdat er toen in hutten werd gewoond, moet er aan het huis een hut gebouwd worden 
waar gegeten en geslapen moet worden. 
negende Av zie Tisja be Av 
ruw onbewerkte (ruwe) diamant 
Pesach joods paasfeest. Tijdens dit feest wordt het leven in en de uittocht uit Egypte herinnerd. 
roosje eenvoudig geslepen diamant 

Reformbeweging De beweging die het jodendom wilde aanpassen aan de moderne tijd. In de praktijk 
betekende dit dat de diensten in de synagoge aangepast moesten worden aan de gebruiken uit de 
omgeving. Diensten moesten in de landstaal gehouden worden, vaak werd er een koor en soms zelfs een 
orgel ingezet om de synagoge meer op een kerk te laten lijken. 
sjnorrers bedelaars 
sjiwa (sjiwwe) rouwperiode van zeven dagen 
sjiwwe zitten zeven dagen rouwen, niet het huis verlaten, geen bezigheden verrichten die winstgevend 
zouden kunnen zijn 
stakingsbrekers werknemers die gaan werken terwijl er een staking gaande is 
stoelhouder iemand die in de synagoge een bedrag heeft betaald voor een vaste zitplaats 
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sweating system systeem van arbeidsverhoudingen gekenmerkt door onderaanneming op grote schaal en 
extreem slechte arbeidsomstandigheden, het gevolg van de wens om in arbeidsintensieve industrieën de 
productiekosten zo laag mogelijk te houden. 
sweatshop atelier waarin onder de bovengoemde omstandigheden wordt gewerkt, vaak zolder, kelder of 
zelfs woonkamer. 
Tisja be-Av (de negende dag van de maand Av) treurdag ter herdenking van de verwoesting van de eerste 
en tweede tempel 
tsjerta het verplichte vestigingsgebeid in Rusland en Polen 
vastgeldstelsel werken op tijdloon 
Verplichte vestigingsgebied zie tsjerta 
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Lijst van gehanteerde afkortingen 

ABB Amsterdamse Bestuurdersbond 
ADB Algemeene Diamantbewerkersbond van België 
ADC Aliens Defence Committee 
AIU Alliance Israélite Universelle 
AJV Algemeene Juweliers Vereening 
ANDB Algemeene Nederlandsche Diamantwerkersbond 
APIDA Association for Preventing the Immigration of Destitute Aliens 
AST Amalgamated Society of Tailors 
BBL British Brothers League 
CGT Confederation Générale des Travailleurs 
EZF English Zionist Federation 
FSF Fédération Sioniste de France 
HSU Hebrew Socialist Union 
HV Handwerkers Vriendenkring 
IB Intersektsyonen Byuro 
ILP Independent Labour Party 
LAF Ligue Antisémitique Française 
JBG Jewish Board of Guardians 
LCC London County Council 
LRC Labour Representation Committee 
LST + T London Society of Tailors and Tailoresses 
LTC London Trades Council 
MTA Master Tailors' Association 
MTIO Master Tailors Improvement Organisation 
NAFTA National Amalgamated Furnishing Trades Association 
NAS Nationaal Arbeids-Secretariaat 
NDV Nederlandsche Diamantbewerkers-Vereeniging 
NIA Nederlands-Israëlitisch Armbestuur 
NIHS Nederlands-Israëlitische Hoofdsynagoge 
NIK Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap 
NISTB Nederlandsche Internationale Sigarenmakers en Tabaksbewerkersbond 
NIW Nieuw Israëlitisch Weekblad 
NUBSO National Union of Boot and Shoe Operatives 
N W Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen 
PIK Portugees Israëlitisch Kerkgenootschap 
POF Parti Ouvrier Français 
PSF Parti Socialiste Français 
PSR Partija Socialistov-Revoljucionerov 
RvA Recht voor Allen 
SAF Sotsyalistisher Arbayter Farayn 
SB Socialisten Bond 
SDAP Sociaal Democratische Arbeiders Partij 
SDB Sociaal-Democratische Bond 
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SDF Social Democratic Federation 
SDP Sociaal Democratische Partij 
SDV Sociaal-Democratische Vereniging 
SFIO Section Française de l'Internationale Ouvrière 
SL Socialist League 
SNV (Briljantslijpersknechts-Vereeniging) 'Streven naar Verbetering' 
UPJ Université Populaire Juive 
VADA Voor Allen Door Allen (kleermakersbond) 
TUC Trade Union Congress 
VOD Vrije Organisatie van Diamantbewerkers 
YAF Yidishe Arbeter Farayn 
YAG Yidishe Arbeter Grupe 

Gehanteerde afkortingen archiefinstellingen 

AN Archives Nationales 
APP Archives de la Préfecture de Police 
BPLES British Library of Political and Economic Sciences 
CAHJP Central Archives of the History of the Jewish People 
GAA Gemeente Archief Amsterdam 
IISG Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
MRC Modern Records Centre 
NEHA Nederlandsch Economisch Historisch Argief 
YIVO Institute for Jewish Research 
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