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Geestverwanten van Ferdinand Domela 

Nieuwenhuis vertelt het verhaal van  

arbeiders en kleine zelfstandigen die geen 

genoegen namen met hun miserabele  

leefomstandigheden en streden voor een 

beter leven. De charismatische oud- 

dominee Ferdinand Domela Nieuwenhuis 

hield hen voor dat ook zij recht hadden op 

een menswaardig bestaan. Een rechtvaardi-

ge en vrije socialistische samenleving  

was mogelijk, maar daar moesten ze zelf  

wel wat voor doen.

Het vrije socialisme is een ‘vergeten’ sociale 

beweging in Nederland, die in de drie noor-

delijke provincies lange tijd sterk vertegen-

woordigd was. Met behulp van weekblad De 

Arbeider werd het vrije, niet partijpolitiek 

gebonden socialisme bijna vijftig jaar lang 

tot in de kleinste gehuchten verspreid en 

gepropageerd. Uiteindelijk overvleugelden 

de sociaaldemocratie en het communisme 

het vrije socialisme. 

De beweging van de vrije socialisten was  

authentiek en op tal van terreinen maat-

schappelijk zeer actief. Onder haar aanhang 

telde zij tal van bijzondere en getalenteerde 

persoonlijkheden. Veel van de opvattin-

gen die zij verkondigden, zijn verrassend 

actueel.

Hoe bestellen?
U kunt voorintekenen via de website van 

Uitgeverij Louise: www.uitgeverijlouise.nl. 

Intekenen is ook mogelijk door een e-mail 

te sturen naar: info@uitgeverijlouise.nl. 

Eventueel kunt u een bericht sturen naar: 

Uitgeverij Louise, Stationsweg 26, 9001 EH 

Grou.  

Graag uw reactie vóór 1 april 2023.  

De prijs van het boek bedraagt € 39,50.  

Het boek wordt direct na 23 april bij u 

thuisbezorgd. Mocht u op de presentatie 

komen, dan ligt het boek ter plekke voor u 

klaar. Porti in geheel Nederland is slechts 

2 euro. 

Zondag 23 april 2023 verschijnt een vuistdik naslagwerk over het vrije 
socialisme in Groningen, Friesland en Drenthe (1890-1940). Bijna 700 
pagina’s, groot formaat, gebonden, rijk geïllustreerd, fraai vormgegeven 
en luxe uitgevoerd.
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