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Ferdinand Domela Nieuwenhuis 

manifesteerde zich vanaf ongeveer 

1878 op het Nederlandse socialisti-

sche toneel. Daarvoor was hij als predi-

kant nauw betrokken bij de armsten van 

de samenleving en via de werken van Karl 

Marx en de Duitse socialisten had hij zich 

langzaam in de richting van het socialis-

me ontwikkeld. In 1878 noemde Domela 

Nieuwenhuis zich voor het eerst ‘socia-

list’, een jaar later trad hij uit de kerk. 

De Nederlandse socialistische beweging 

was rond die tijd nog erg versnipperd 

en georganiseerd in lokale en regionale 

verenigingen, zoals de Amsterdamse sdv. 

Domela Nieuwenhuis was aanvankelijk 

vooral bekend onder de Friese veenarbeiders voor wie hij 

had gepreekt. Voor hen was de charismatische Domela 

‘us verlosser’. In 1882 gingen de vele lokale socialistische 

verenigingen samen in de Sociaal-Democratische Partij, 

meestal Sociaal-Democratische Bond (sdb) genoemd. Do-

mela Nieuwenhuis werd als secretaris van deze Bond nu 

ook de belangrijkste leider van de Nederlandse socialis-

ten. De sdb hield zich onder meer bezig met de strijd voor 

hoger loon en uitbreiding van het kiesrecht. Ze organi-

seerde massabijeenkomsten, waarop soms wel duizen-

den arbeiders ademloos luisterden naar de sprekers.

De eerste stappen in de richting van een landelijke 

sociaal-democratische beweging waren echter gezet 

met de oprichting van het weekblad Recht voor Allen, 

dat Domela Nieuwenhuis vanaf 1878 op eigen kosten 

uitgaf. In Recht voor Allen schreven Domela en enkele 

andere socialisten over de ontwikkelingen in de na-

tionale en internationale arbeidersbeweging. Omdat 

dit weekblad, een van de weinige arbeiderstijdschrif-

ten, steeds wijder verspreid werd, groeiden ook de 

verschillende socialistische clubjes naar elkaar toe. 

Na 1882 werd Recht voor Allen het blad van de sdb. 

Domela Nieuwenhuis bleef zelf actief bijdragen aan Recht 
voor Allen, waarvan hij ook verantwoordelijk uitgever 

was. Het blad uitte rond 1886 steeds meer openlijke 

kritiek op koning Willem III en op andere Europese 

koningshuizen. De veronderstelde goede daden van 

de koning voor het Nederlandse volk werden in Recht 

voor Allen uitgedrukt in een lege kolom. De koning zelf 

werd met enige regelmaat aangeduid als koning Gorilla. 

Toen deze kritiek tot een vervolging leidde wegens 

majesteitsschennis werd uitgever Domela Nieuwenhuis 

aangeklaagd en veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. 

Vanaf januari 1887 zat Domela Nieuwenhuis zijn straf 

uit. Recht voor Allen deed er uitgebreid verslag van hoe 

de leider van de sdb als een gewone gevangene moest 

‘zakjes plakken’. In de gevangenis kreeg Domela veel 

bezoek en brieven. Toen hij in augustus van dat jaar 

gratie kreeg werd Domela onthaald als een ware held. 

Hij ging op tournee door het land en werd overal met 

grote triomf onthaald. Domela was in één klap ‘us 

verlosser’ van álle Nederlandse arbeiders geworden.

De socialisten wonnen na 1887 aan zelfvertrouwen én 

aan invloed. De sdb ontwikkelde zich steeds meer in de 

richting van een goed georganiseerde partij. Domela 

werd in 1888 in de Tweede Kamer verkozen. Hier raakte 

hij echter al snel teleurgesteld in de parlementaire aan-

pak: als eenling kon hij maar weinig verbeteringen voor 

zijn achterban realiseren. In 1891 werd hij niet herkozen. 

Daar was Domela niet rouwig om: hij was steeds meer 

geïnteresseerd geraakt in het anarchisme. Veel van zijn 

bewonderaars volgden hem. Vanuit de sdb stond onder-

tussen een nieuwe generatie op om het sociaal-democra-

tische stokje van Domela Nieuwenhuis over te nemen.
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Ferdinand Domela Nieuwenhuis als 
held uit de gevangenis

In het najaar van 1887 werd de 

socialist Ferdinand Domela 

Nieuwenhuis op diverse plaatsen in 

Nederland triomfantelijk onthaald. 

Hij had juist enkele maanden in 

de gevangenis gezeten als straf 

voor majesteitsschennis. Al voor 

zijn gevangenisstraf was Domela, 

als voorman van de Sociaal-

Democratische Bond en van het 

weekblad Recht voor Allen, de leider 

van het Nederlandse socialisme. Na 

zijn gevangenisstraf werd hij gezien 

als een echte held, die opkwam 

voor het volk en ageerde tegen alle 

uitbuiters en kapitalisten, koning 

Willem III voorop.
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