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op,29 DecPmber 1946 in de 

Nummer, te,Amsterdam. 

ter herdenking van den 100-sten 
D01vELA NIEU\'lEli/li1JIS, ge houden 
groote zaal van "Krasnapolsky" 

�!�--.J��L-�---�
De herd"'..i,.ü.n.g van den lOOsten g,,. boort�dag van 1<1!!:1:1.DIH.AND DO.LtlELA 
l'ITEU\�NHUIS was georganiSPPrd door ee'*omité bestaande uit leden 
van dP -Zaansche vredes-verPcnigiugen;do NederlandschP �ond van 
Vrye Socialisten;de J.G.O.B.;en de groepen rond nne Vrye Socialist." 

Te 10 uur vond een kra11slegging<l))_aaJJ13.by het standbPPld van Dûl�F'LA 
NIEüWENHUIS op het Nassauplein,����ar.n.a ePn di:>fil� VUB QO eiFea 
�oo,aanwezigeR vel§'io'-13yzonder�d?.n Q&dP.�_zi.Q!l. niet voor. 

J,ott,f""-, • •• ·- lv� ""1"-41MAC, Lcni f�.,_ o<,u.J,,,,,.' � 

Te il uur ve� P 0U OQenbarP. byeenkomst in de grooti:> zaal van 
• \. 

lî'.' "Krasnapolsky11 ,al.aier .Á � ... ,),,...,.,.,_ �-.. h . 

�- De zaal was te 10.30 uur gpopend P��e toegangsprys bedroeg F,1,-
er pP.rsoon. 
p hP-t podium waren dP vaandels van dA VPreeniging van Vrye Socialis� 

{'{' en,afd.Amsterdam,de Vrydenkersvereeniging "De Dageraad",de J.G.O.B. 
· \ c. .1

1 -.A\ en het Boe.Koor nsteeds Voorwaarts",alsmede ePn groot geschilderd 
Jo/' \r portret van DOMELA. NIEUWENHUIS aangebracht. 

'-t"' JJ ' Verdere veorsieringen, spanddieken, eonz" waren niet aanwezig, 
< �colport(>"'rd werd met "De Vrye Socialist': "Socialisme van onde:r op", 

"De Vrydenkeru,steunbonnen voor de dir-onstweigeraars,en verschillende 
brochures van DO.MElLA NIEUWENHUIS,KROPOTKIN E-.a" 
By den ingang van de zaal was een stand met socialistische lectuur 1

foto's en plaquettes van D.N. 

Aanwezig warP-n ruim 1000 pPrsonen�P.85YäH cirna 25% vrouw�n.Personen 
in militair,,. uniform werden niet �n. et overgroot,.. deel der 
bezoekers bestond uit �n uit_Qe�.arbeidersklasse,meest van 
ryperen lee,ftyd. � ko;v,,rz�,( ·� /...,. ��,1.r.1-1iz.s-.,,..., ":::'

C .4 H"· "'""'--� V::I (/ l(1JU,111-.J. .s,, , ...... i��··=•;:;;.;;••.!..::�=::;.._-"::Y
Te 11 uur Ol'i'ndP de voorzi�9.flélffl·:r Yit H1lm:i;cs�fde vergad,,.ring. 
Hy heettP. d,., aanwezigen WP.lkom. �ll gaf een kort ov"'rzicht van het 
doel der byeenkomst en het lf>veu van D.H". ,die by schetste als een 
groot stryder voor de arbeid�rs. � 
Na het voorlezen van een adha�siebetuiging van de Vrydenkersver
eeniging,besloot de voorzitter zyn openingsrede. 

Hierna moest �en het optreden van �enigP zangkoren�..; 
voordat hi�rtoe ev�nw�l werd overgegaan,werd door den voorzitter 
m�degedeeld dat,ho,,.wel de zaal ref'ds geheel gevuld was,buiten 
nog een paar honderd p ... rsonen wachtten.die ook toeg�lat ... n w�nschten 

).e worden. 
'"'tiaar geen andere zaal beschikbaar was en het staan in d� looppaden 
door de brandweer· v�rbodeI..L was, verzocht de v-oorzi tter d�n aanwezi ... 
gen zooveel mogelyk in t� schikken opdat de wadhtenden nog plaats 
.zouden ki..um ... n Wtri@'DI krygen. 
Dez" laatste,,hadden me��nde�ls reiskosten gr-maakt ,�y uit ver
schillende plaatsen �it hettU.tla.nfu.afkomstig waren en zouden een 
prot�stb�tooging houd�n zoo zy ni"'t toP.gelat�n werden.Dit kon niet 
to�gestaan word�n,daar dan de geheele zaal ontruimd zou worden� 
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., f)-d.,f} 
Vfee.:Plde zitplaatsen in dP. zaal van "Krasnapolsky" �v ... nwel bestonden 
uit stoelen met armleuningen,bleek insdhikken onmogelyk. 
Tenslotte werden de achterwanden van de zaal w�ggeschoven en stoelen
geiJ-�tt.t.Jin dl'" daa�door ontstane ruimte waardoor d�

,v
wachtenden 

S@ go.-g'ë:a."îfouden wo�o.Fn:. � �- . 
Nadat �Pn en and�r geregEld was,volgde het optr�den van de Liber
taire zangkor�n uit Amsterdam en Haarl�m. 
Begonnen werd met een coupl�t van de 11Internationale" dat door de
aanwezigen staande werd medeg�zong�n� 
Vervolgens zongen de koren "Vrede" van .A. •. van Schelt�ma en een reci
tati�f uit �en der werken ov�r D.N. 

I t'-(A.IU,Y 1 ... 'L� ,,...A,J.,......,6.J
Na het zingen volgàe een toespraak van J;K.AAT;1Iavan-ae Zaansche 
Vr�d�s-VP.re�nigingen te Zaandam. -----
Spr"k�r gaf een kort� schets van het leven van D.N.�n memoreerde
diens stryd tegen het militairisme,drankmisbruik �n het gebruik
van tabak,terwyl by voorts wees op het f�it dat D.N.v�getari�r 
was g�weest. 
D�ze toespraak,die doorsp�kt was met citaten uit werk�n van Socrates,
Flammariou e.a.duurde ongeve�r 15 minuten. 

Hierna sprak Mevr.TILBURG�en kort woord namens d,,. Vrye Jpugdbeweging
waarin zy uit"eenz�tte Iióê de figuur van D.N.als uit een mythe 
naar voren was gekomen en later voor de Vrye Jeugdbew�ging levend 
was geworden. 

( �,�-Ls,J,�
Na dezt"' korte toespréak d�clameerde m�juffrouw ROîilLIE �BE.El� 
twee liederen van &,Hol�'.6. J.!� �J �- -

Te 12�30 uur kondigde de voorzitt�r ��n pauzevvan 1 uur aan. 
Hy wekte op tot steunverle,,.ning aan den stryd teg�n �t militairis
me door het koopen van st�unbonnen en actieve werkzaamheid in die 
richting� 

Te 13.45 uur deelde d� �o�ait�er med• dat d� 9auze tot 14 uur zou
duren aangezien d,,. muziek niet voor dien tyd wanwezig kon zyn. 
Hy stE:'lde voor om gezam..,.nlyk het liev,..lingsli,i,d van D.N."De wapens
neer" te zingen. 
Hieraan werd door de aanwezigen,voor zoover zy h�t lied k�nden, 

·voldaan;e��rden 3 coupletten van dit lied g�zongen. 

Te 14 uur l.opená.� de voorzitter de v"rgad�ring met dt"' mt"'deadeeling 
dat d"" tooneelspe�lster en ge�stverwant.� M!llVR.JvJANNIDRING was over
leden.De b�gra��nis zou op Dinsdag,31 December 1946 te 11.45 uur 
op de Nieuw� Oöst�rbegraafplaats tea Amsterdam plaats vinden. 

Hierna volgde het optreden V8ll de Harm • .Muziekvere1'niging "Apollo"
te Koog a.d�Zaan. 
Begor..n.•� ... ,veró. met 2 coupletten van de "Internationale0 die door de
aanwezigen staande werde��Q�Ke;iongen. 
Vervolgens werden -2-,BW'iP:Qo�werken t�n gf"hoore g�bracht. 

HUM,t.v l VeF?olge�s sprak L�QT.....J�flid van d�Ned.uond van Vrye Socialisten,
med�werker Van "SöëiaI:rsme Vall Onder Opolt 

Spr�kiar begon met een schildering van het levei1 �n de toestanden 
uit d� tw�ed� helft der neg�nti,..nde eeuw�die by d�noodzakelyk�
achtergrond noemde om de figuur van D.N.te begrypen. 
Hieroy wees b.y vooral op de sl�cht� sociale to�stand�n,d� kinder
arbeid,de huisindustrie en de geest�lyke l("thargie der aI-beid�rs. 
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Met voorbe�lden enrve""l cyf�r rachtte sprekt"r zyn hoorders een
beeld te gev�n van de om.standighP.d�u waaronder D.N.zyn w�rk 
als �..J:�_f, vmor h�t .áocialisme begon. 
1.r":e�-gaf ook d("ze spr�kf'r weder l"'en ov�rzicht; van �t 
l0v�n van D.N.di�.b;y- vooral schPtst� als ben critisch� geest.
Het was de critische ge�st van D.N.die hem-9-'den weg van 
Orthodox predikant tot Anarchist geleid had. 
Het was ook zyn critischen geest die hem de S.D.A.P.had doen 
afwyzt;n,ev�nals iedere massa-organisatie. 
Spreker haalde de woord�n van D.l'f.aan."Het socialisme moet vry
zyn of zal niet zyn." 

qDeze woorden zyn de kernspreuk van het socialisme.LJ......t<.l; 
Niet de S,D.A.P.,niet het él.Dmmunism� noch eenige ande� mé.ssa�
party kan de arbeiders het geluk geven dat zy behoeven. 

# Slechts de vryheid van h�t Vry� Socialisme is daartoe in staat.
Tenslo;;te wekte spreker d� aanwezigen op om voor deze vryheid 
te stryden zooals D,N.dit gedaan had,nml.�t inzet van d� 
geh(l!ele persoonlykheid. 

· Na d�zen spreker volgde declamatie van COR BREED te Zaandam. 
BREED declameerde in verkort!" vorm uHet ge�stelyk t�stam�nt van
deh schoolm.eest.er0 uit ''D�llle lach0van N.v.Suchtel'"�· 

Direct na de declamatie �elgà-e de laatste spreker van d�n dag,� w.v% G�JNDERS, PeGaeteur v=au1'De Vrye Soe:i.al�"L 

� �1 
Deze spreker,die slecht t��!staan was daar .by geen gebruik
maakte van de microfoon,k�-zich tegen de bewering dat 
D.N.door zyn geestverwant�n als een h�ilig� werd vereerd. 
Dit was verkeerd volgens sprek(lar .De Vrye Socialisten ve.!.·�eren
geen heiligen;D.N.was geen heilige. 
D,N.was een mensch m�t de fout�n van een mensch. 
D?N.kon scherp zyn,kon cynisch zyn kon ook slordig zyn. 
Spreker,die e�n der naast� medewer�rs van D.N.geweest was, 
verteld� dat h�t soms hopeloos was om met hem te werken. 
Hy vertelde eenige anecdoten uit het levl'"n van D.N.die dit il
lustrl"erden. 

"D,N.wordt,aldus spreker,niet door ons vereerd als een h�ilige 
doch als een kameraad,een groot tn goed en s\� �ameraad. 
Zoo moet D,N.herdacht word�n���preker wekte e aanwezigen op
om het werk van 1).N.voort te Zl"tten,ht'"t over te geven aan hun 
kinderen''want eens,aldus spreker,zullen de idealen van D.N. 
werkelykheid worden.q 

Nadat de zangkoren nog een lied ten gehoore hadden gebracht, 
sloot de voorzitter met �P.n kort dankwoord te omstreeks 16.45
de byeenkomst eB- ging de� rustig ui teen<;f�� 

�,..__ r ( 

De geheele vergadering had ee� zee �stig verloop;incident�n
d0den zich niet voor. l,.....�P �� 
De sprekers waren uiterst gematig n�iti�ressant. 
Zy werden,�venals de koren en de muziek,na hun toespraken m�t
het g�bruikelyke applaus bedankt. 
Van eenige merkbar!"l geestdrift ond1'r sprekers of publiek was 
geen sprake .Het !Che•l wc zce:e bma.. 
--------------------------------------------------------------
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C:.v.D.d�Ha�
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