
V V 

D W E P E R SS EN V E R R A D E R S : 
I89O-I894 4 

Bijj  aanvang van het laatste decennium van de negentiende eeuw bereikte 
dee SDB het hoogtepunt van zijn populariteit , maar  nog geen vijfjare n later 
wass de socialistische arbeidersbeweging hopeloos verdeeld geraakt en leek 
allee kracht verdwenen. De organisatorische eenheid ging teloor  onder  in-
vloedd van tot dan toe volstrekt ondergeschikte elementen als politiek e stra-
tegiee en ideologische geloofsartikelen. De tegenstellingen tussen 'revolutio -
naire''  en 'parlementaire' socialisten liepen ook in Amsterdam hoog op en 
verscheurdenn de afdeling. Wapenen die tegenover  de klassenvijand altij d 
goedee diensten hadden bewezen, werden nu onderling gehanteerd. Socialis-
tischee vergaderingen konden in deze jaren volkomen ui t de hand lopen 
wanneerr  de partijgenoten eikaars strategische en ideologische stellingna-
menn te lij f gingen met honende spot en lasterlijk e aantijgingen. Perspole-
mieken,, hatelijk e interruptie s in vergaderingen en zelfs het royeren van in 
ongenadee gevallen partijgenoten deden hun intrede in het partijleven van 
dee Amsterdamse socialisten. 

Dee nieuwe of parlementaire richtin g in het socialisme zou uiteindelij k 
wordenn belichaamd in de SDAP, die als landelijk e parti j  werd opgericht in 
augustuss 1894. In Amsterdam werd de scheuring al enige maanden eerder 
voltrokke nn met de oprichtin g van een nieuwe Sociaal-Democratische Ver-
eeniging,, die zich openlijk bekende tot het marxisme van de Duitse sociaal-
democratenn en om die reden de Amsterdamse SDB de rug toekeerde. Dome-
laa Nieuwenhuis ontwikkelde zich verder  tot voorman van het anarchisme 
enn verliet 'zijn '  Bond in 1897. Nog voor  de nieuwe eeuw was aangebroken, 
wass daarmee een definitief einde gekomen aan de eenheid in de Nederland-
see socialistische arbeidersbeweging. Bij  zijn afscheid van de SDB beschreef 
dee vooraanstaande parlementaire sociaal-democraat Hubertus van Kol in 
18944 op teleurgestelde toon de toenmalige verhoudingen: 

Geenn zweem meer  van onderlinge waardeering, van ridderlijke n stri j  d, van 
edelmoedigheidd tegenover  tegenstanders; slechts haat, achterdocht en 
verdachtmakingen.1 1 



Dee SDB zelf werd nog in hetzelfde jaar  1S94, na een wat al te boude formule-
rin gg over  'wettige en onwettige middelen' in het nieuwe beginselprogram, 
ontbondenn en als Socialistenbond heropgericht. Als voormalige 'centrum-
fractie''  tussen parlementaire sociaal-democraten en revolutionair e anar-
chistenn zou de Socialistenbond nog enkele jaren een rol als middelaar  en 
hoofdstroomm van de socialistische arbeidersbeweging trachten te vervullen, 
maarr  rond de eeuwwisseling moest ook deze het hoofd in de schoot leggen. 
Voortaann zou de geschiedenis van de socialistische arbeidersbeweging in 
Nederlandd en Amsterdam er  een zijn van onderlinge onenigheid, hoog-
oplopendee ideologische meningsverschillen en aanhoudend rumoer. 

Daarr  stond weliswaar  tegenover  dat de SDAP enig succes in haar  streven 
niett  kon worden ontzegd. Ook in Amsterdam zou deze formati e na de 
eeuwwisselingg een zekere popularitei t in de arbeidersklasse verwerven, die 
haarr  in staat stelde tot de gemeenteraad toe te treden en uiteindelij k zelfs 
wethouderspostenn te gaan bekleden. Al lang voor  het zover  was, maakte de 
SDAPP kennis met de haat en afkeer  die alleen al haar  bestaan in sommige 
kringenn van de Amsterdamse arbeidersklasse opriep. De strij d tegen de 
'rijk ee sodemieters' en 'volksverneukers' diende voortaan ook binnen de 
eigenn socialistische gelederen gevoerd te worden, en daarbij  stond een rij k 
arsenaall  aan symbolen en rituelen ter  beschikking. Nog tien jaar  na de 
scheuringg van 1894 konden vergaderingen van Amsterdamse sociaal-demo-
cratenn door  het optreden van 'anarchisten' in het honderd lopen. De journa -
listt  J.F. Ankersmit , zelf een vooraanstaand man in de nieuwe partij , was 
ooggetuigee van een dergelijk treffen, waar  bleek dat oude rituelen ook in 
hett  nieuwe tijdper k van ideologisch partijschap nog functioneel konden 
zijn : : 

Iederr  ogenblik wilden zij  onze sprekers en het bestuur  te lij f en de stoelen 
vlogenn door  de zaal, alsof het niets was. Op een gegeven moment klom een 
Jordaansee schone boven op een tafeltje, keerde het bestuur  de rug toe, tild e 
haarr  rokken op en sloeg gillend met haar  hand op haar  keper  onderbroek, 
omm aldus haar  verachting voor  sociaaldemocraten te uiten.1 

Aann de verdere opmars van het parlementair  socialisme heeft ook dit fraaie 
gebaarr  geen halt kunnen toeroepen, maar  dat van verzoening nimmer spra-
kee zou kunnen zijn , moet eenieder  duidelij k zijn geweest. 



[13]] De Dam rond 1890. 


