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SJOUKJE BOKMA DE BOER

De jonge jaren





De pastorie in Nes

De kindertijd van Sjoukje Bokma de Boer was een gelukkige periode die
ze bij het ouder worden koesterde als een kostbaar bezit en voorzag van
steeds zilverder randjes. Ze koesterde haar Friese jeugd niet alleen, haar
kindertijd bleek ook een rijke bron te zijn voor haar werk. Vanaf haar lite-
raire debuut in 1887, de verhalenbundel Teltsjes yn skimerjoun (Verhalen
in de schemering), putte Sjoukje haar leven lang uit herinneringen aan
haar jeugdland en gebruikte ze die om haar literaire talent vorm te geven.
Het dorpje Nes vlak bij de Waddenzee, waar ze in 1860 werd geboren,
stond model voor de dorpen in de jeugdboeken die ze aan het eind van
haar leven schreef, Jelle van Sipke-Froukjes in 1932 en Schimmels voor de
koets in 1936. De hoofdpersonen waren gemodelleerd naar kinderen die
ze op school en in haar geboortedorp had leren kennen, in Nes, waar ie-
dere jongen op straat leerde kaatsen, met de herbergen waar de dorps-
feesten werden gevierd en de grote boerderijen waar de boerenarbeiders
hun schrale loon verdienden. 

Nes is een klein dorp dat met flink doorstappen in een kwartier is te
doorkruisen. De wandelaar loopt vanaf het plantsoentje aan de westkant,
De Kamp, waar een kunstwerk gewijd aan Nynke van Hichtum staat,
door de Haedstrjitte (Hoofdstraat) – hier worden Friese namen gebruikt –,
langs de middeleeuwse zadeldakkerk en het kerkhof met graven die tot
de zeventiende eeuw teruggaan. De weg gaat vervolgens langs de Keats-
buorren (Kaatsstraat) en rechtsaf de Foarstrjitte (Voorstraat) in, de door-
gaande weg van Dokkum naar Wierum. De straten zijn kort, er staan
boerderijen, een paar mooie oude huizen met voortuintjes en een enkele
winkel. Tussen de oudere huizen staat wat nieuwbouw en haaks op de
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De pastorie in Nes, waar Sjoukje Bokma de Boer werd geboren en haar jeugd
doorbracht: ‘Er waren gewone schuiframen, en vóór het huis was een rij ineen-
gegroeide lindeboomen, met voor het raam van ’t bovenkamertje een vierkant 
gat er ingehakt voor het uitzicht. De groote bruine beuk is hierop niet te zien.’

Foarstrjitte, aan de oostkant van het dorp, bevindt zich de enige nieuw-
bouwstraat die Nes rijk is, de Nynke fan Hichtumstrjitte. Hier vlakbij is
ook de pastorie, het huis van de dominee.

Hier, Nijtsjerksterwei 9 (Nijkerkerweg 9), werd Sjoukje Maria Diderika
Bokma de Boer op 13 februari 1860 ’s avonds om 11 uur geboren. Het
huis staat er nog, imposant en witgepleisterd, iets van de weg af gelegen.
De dorpspastorie was een notabel huis en heeft nog steeds een voorname
uitstraling, al woont er al lang geen dominee meer. Van het tuinhek aan
de straat loopt een recht pad naar de voordeur in het midden van de voor-
gevel. De tuin omringt het hele huis, met aan de voorkant een grasveld
met planten en struikgewas, en aan de zijkant en achter het huis bomen
en struiken. 

In Sjoukjes tijd stond er een rij leilinden aan de voorkant, waarin voor
het raam van de kamer éénhoog een vierkant gat in het gebladerte was
gehakt voor het uitzicht. Ook achter het huis stonden leilinden die de
moestuin tegen de zeewind moesten beschermen. Maar de opvallendste
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boom bij de pastorie was de grote bruine beuk midden voor het huis, die
in Sjoukjes jeugd ‘dûmnys thébeam’ (dominees theeboom) werd ge-
noemd.  

Vroeger was de grote en weelderige pastorietuin opgesplitst in een
‘binnentuin’ en een ‘bloementuin’. De binnentuin was een moestuin,
met broeibakken waarin blauwe druiven, potbloemen en groenten ge-
kweekt werden en allerlei vruchten: rode, witte, zwarte bessen en kruis-
bessen, aardbeien, frambozen, kersen en pruimen. Er stonden boven-
dien zeker honderd appel- en perenbomen in de boomgaard. Van die
prachtige, grote tuin is op een klein lapje na met een paar vruchtbomen,
niets meer over. Ervoor in de plaats ligt nu de nieuwbouwstraat die
Sjoukjes schrijfstersnaam draagt. Ook de leilinden achter het huis zijn
op vijf na allemaal weg, en de beuk voor het huis is gekapt. Het schelpen-
pad rond de beukenboom is ook verdwenen: het tuinpad is nu geplaveid
met omgekeerde grafstenen.

De pastorie dateert van 1742. In de zijgevel is een gevelsteen aange-
bracht met het jaartal en een tekst: ‘Men siet in ’tgeen men prijst geen
quaed/ Maar ook geen goed/ in ’tgeen men haat.’ Een waarschuwing te-
gen zwart-witdenken en een aansporing om de nuance in het oog te hou-
den. Het huis is breed, maar niet hoog: boven de begane grond is alleen
een zolderverdieping. Eén raam boven de voordeur en één aan de achter-
kant. Daar was de dienstbodenkamer waarvandaan je vroeger de dorpen
Moddergat en Wierum aan de Waddenzee kon zien liggen. Door de dijk
is die zee onzichtbaar, maar overal in Nes is over de weilanden heen de
zee te ruiken. 

Hier woonde Sjoukje met haar ouders en drie oudere zusters. Een
mooi, ruim huis. De studeerkamer van haar vader was links naast de
voordeur. De huidige bewoners hebben de kamer gewijd aan het werk
van zijn dochter: overal hangen en staan foto’s, knipsels en boeken, en
boven de kamerdeur hangt een opschrift met ‘Nynke-kamer’. Vlak achter
de Nynke-kamer, langs de trap naar boven, is een uitzonderlijk hoge kast
waar vroeger plaats was voor de lange domineestoga. Nu is dat een gewo-
ne opbergkast geworden.

De sfeer van het huis waar Sjoukje opgroeide is waarschijnlijk het best
bewaard gebleven in de woonkamer, aan de rechterkant van de gang. Een
grote kamer met aan de voor- en zijkant hoge ramen met brede venster-
banken. Als Sjoukje in zo’n vensterbank zat, kon ze uitkijken over de tuin
met de monumentale beuk, en naar de overkant waar iets naar links een
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paar vriendinnetjes woonden in een grote boerderij. 
Elke ochtend na het ontbijt wandelde Sjoukje als klein meisje met haar

vader door de pastorietuin. Met zijn lange pijp wees hij elk bloemknopje
en ‘spruitje’ aan en leerde haar de Latijnse namen van bloemen, planten,
vlinders en insecten. ‘Zelfs van die afgrijselijke, harige huisspinnen, die
op de meest onverwachte ogenblikken uit allerlei hoeken van onze oude
pastorie te voorschijn kropen, niettegenstaande de frissche zindelijkheid
van mijn lieve moeder,’ schreef Sjoukje in een korte autobiografie ter ge-
legenheid van haar vijfenzeventigste verjaardag. De enige insectennaam
die ze kon onthouden was dan ook de Tegenaria domestica. In een onge-
publiceerd verhaal ‘Het ongeluk’ komt een tuin voor die sprekend lijkt op
de pastorietuin uit haar jeugd: 

Vlak voor het huis was een groot grasperk waarover een zeldzaam grote

bruine beuk zijn brede takken uitspreidde en waarop in ’t voorjaar allerlei

vroegbloeiende bolplantjes weelderig bloeiden; eerst sneeuwklokjes en

speenkruid, dan krokussen in alle kleuren, blauwe ‘druifjes’, ‘kieviets-

eieren’, en scylla’s, en later ook laag groeiende hyacinthen, die de buiten-

sten rand vormden. Want al deze soorten waren in kringen rondom de

boom geplant – ’t was een lust om te zien! […] Elken morgen kon je 

dominee, met zijn lange pijp in de mouw, daartussen zien rondgaan, elk

plantje met aandacht bestuderend, of ’t wel genoeg groeide en, zo neen,

overdenkend wat er dan gedaan kon worden om het te helpen. Meestal

liep kleine Anke dan aan zijn hand mee, vol belangstelling luisterend

naar wat vader haar te vertellen had van alles wat daar groeide en van de

insekten, die daar rondfladderden. In de tuin op zij van ’t huis, waar de

tuinspiegel stond, liet ze zijn hand gewoonlijk een poosje los, om bewon-

derend te kijken naar het beeld van al die bloeiende bomen en struiken

dat daarin weerkaatst werd. ’t Was haar dan, of ze in een sprookjestuin

keek, waarin elk oogenblik feeën of kabouters van achter de struiken te

voorschijn konden komen. Dat waren heerlijke ogenblikken! Maar ge-

woonlijk duurde ’t niet lang, of vader riep haar om een zich openend

bloempje te bewonderen, of te kijken naar een voorbijzwevende vlinder.

‘Anke, kom eens gauw hier! Daar heb je nu een dagpauwoog, die je al zo

vaak op een plaatje gezien hebt – kijk, daar boven die tulpen!’
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Met haar vader had Sjoukje een speciale band. Zijn ‘tuinlessen’ waren
niet alleen een genot vanwege de verhalen die hij zo mooi kon vertellen,
ze waren ook een uiting van de aandachtige, warme sfeer waarin ze op-
groeide. Ook die jeugdherinnering kleurde haar verdere leven: liefde en
betrokkenheid tussen vaders, moeders en kinderen beschouwde ze als
een basisvoorwaarde voor een goed en gelukkig bestaan. Ze was niet een
schrijfster met uitgesproken moralistische boodschappen, maar het gro-
te belang van liefdevolle familieverhoudingen was het uitgangspunt in
veel van haar boeken, van Oehoehoe uit 1899 en Afke’s Tiental uit 1903 tot
en met Drie van de Oude Plaats uit 1937.

Sjoukjes vader was een geboren verteller, verzon verhalen waar geen
eind aan kwam en had een onuitputtelijke fantasie. Of hij als dominee
ook zo levendig en fantasievol het evangelie verkondigde, valt te betwij-
felen. Hij had de reputatie een serieuze, wat saaie predikant te zijn. Er is
een foto van dominee Bokma de Boer bewaard, waarop hij met de armen
over elkaar de toeschouwer doordringend en zelfs streng aankijkt. Hij is
kalend, heeft een ovaal gezicht en diepliggende ogen. Sjoukje leek op
hem: ook haar gezicht was ovaal en ook zij had diepliggende, scherpe
ogen. 

Albertus Minderts Bokma de Boer stamde niet uit een predikanten-
familie, maar was de zoon van een fabrikant. De Bokma de Boers waren
fabrikanten van cichorei, het vervangingsmiddel voor koffie dat in de
Franse tijd populair was geworden. Een van de eerste cichoreifabrieken
in Nederland werd in 1797 door zijn grootvader Gerrit Bokma aan de
Dokkumertrekweg bij Leeuwarden gebouwd.

Albertus werd in 1816 in Leeuwarden geboren, ging theologie stude-
ren in Groningen en werd in 1842 dominee in Foudgum, een terpdorp in
het noorden van Friesland. Drie jaar later werd hij dominee in Langweer
midden in Friesland; in 1856 verhuisde hij opnieuw naar het noorden.
Hij werd dominee van Nes, Wierum en Moddergat en bleef er tot zijn
emeritaat in 1882. In 1847 – hij was toen eenendertig jaar – trouwde hij
met Dieuwke Klaasesz, die elf jaar jonger was. 

Er is wel eens gezegd dat Sjoukje van haar vader de ‘Lust zum Fabulie-
ren’ had geërfd, en van haar moeder ‘die Statur’. Sjoukje was als volwas-
sene een rijzige vrouw, haar moeder imponeerde kennelijk ook met haar
gestalte en houding. Ook van Dieuwke Klaasesz bestaat een portretfoto.
Ze heeft een vriendelijk gezicht, aardige ogen en een verlegen glimlach.
Op de foto draagt ze een hooggesloten glanzende jurk en op haar grijze
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haar heeft ze een zwart kanten kapje met witte toefjes. Dieuwke werd in
1827 geboren in Ternaard, de hoofdplaats van Westdongeradeel in
Noord-Friesland, de gemeente waartoe ook Nes behoorde. Net als haar
man kwam zij uit een groot gezin: zij was het tiende van de elf kinderen
van Jan Klaasesz en Renske Boekhout. Jan Klaasesz was notaris en ge-
meentesecretaris van Westdongeradeel. De Klaasesz’ waren doops-
gezind, ook wel menisten of mennonieten genoemd naar de zestiende-
eeuwse Fries Menno Simons, die tegen de kinderdoop was (omdat een
kind niet zelf kon kiezen voor het christendom) en een ondogmatisch
christendom predikte. Menisten legden geen geloofsbelijdenis af, waren
principieel pacifistisch en stonden uiterst kritisch tegenover de autori-
teiten en het gezag. Ze weigerden in overheidsdienst te treden, maar
kónden tot de Bataafse omwenteling in 1795 ook geen overheidsbanen
krijgen, omdat daarvoor officieel alleen gereformeerden in aanmerking
kwamen. 

Toen in 1795 alle geloofsovertuigingen voor de wet werden gelijkge-
steld, verviel kennelijk het doopsgezinde bezwaar tegen overheidsfunc-
ties, want Dieuwkes grootvader Klaas Igles werd binnen een jaar lid van
het provinciale bestuur van Friesland. Klaas Igles Klaasesz had politiek
bloed, hij was een vooraanstaand patriot – de meeste doopsgezinden ko-
zen in de achttiende eeuw de kant van de patriotten –, en ook zijn zoons,
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kleinkinderen en achterkleinkinderen kregen belangrijke bestuursfunc-
ties als burgemeester, gemeentesecretaris en provinciaal bestuurder. 

De kinderen van zijn zoon Jan werden notaris, apotheker, burgemees-
ter en dominee. Twee van Jans dochters trouwden met een dominee en
één van hen was Dieuwke. Zij was door haar opvoeding en achtergrond
een ideale domineesvrouw. Niet alleen was ze opgegroeid in een milieu
van notabelen – waartoe ook dominees gerekend werden –, ze had ook
van huis uit belangstelling meegekregen voor politiek en godsdienst.
Ze was net als Albertus intens geïnteresseerd in de sociale en theologi-
sche kwesties die rond het midden van de negentiende eeuw in heel Euro-
pa – en ook in Friesland – speelden en onderwerp waren van vurige dis-
cussies. 

Sjoukjes moeder was een stille vrouw die niet erg sterk was, maar ze
was taai en had een grote wilskracht. Haar schoonzoon Pieter Jelles
Troelstra noemde haar in zijn Gedenkschriften ‘een lieve vrouw’, ‘naief en
moederlijk’, ‘een ‘fijne figuur’ die ondanks haar zwakheid grote invloed
op haar omgeving had. Troelstra had zijn eigen moeder jong verloren,
hield heel veel van zijn schoonmoeder en respecteerde haar vanwege
haar ‘beschavende’ invloed op hem. 

Van de vijf dochters die Albertus en Dieuwke kregen, werden er drie vol-
wassen. Toen Sjoukje Maria Diderika op 13 februari 1860 geboren werd,
had ze drie oudere zusjes: Jetske (die Jette genoemd werd) uit 1848, Ren-
sia (Renske) uit 1850 en Catharina Gerardina uit 1854. Er was nog een
Catharina geweest, maar die werd maar een paar weken oud. En dan was
er in 1858 een kindje doodgeboren. Na Sjoukje kwamen er geen kinderen
meer. De kinderen werden vernoemd: Jette naar Albertus’ moeder, Jetske
Bokma, Rensia naar haar grootmoeder van moeders kant, Renske Boek-
hout. Sjoukje heette naar de jongste zuster van haar moeder die in 1855,
vijfentwintig jaar oud, was overleden. 

Bij haar geboorte in 1860 was haar moeder drieëndertig jaar en haar
vader vierenveertig. Niet bijzonder oud, zeker niet voor die tijd. Maar
doordat Sjoukje een nakomertje was – toen ze geboren werd waren haar
zusjes vijf, tien en twaalf jaar oud – moet de wereld om haar heen er een
van oudere mensen zijn geweest. Het kleintje, dat ‘Pop’ genoemd werd,
was thuis een gewichtig, ietwat gefêteerd persoontje, schreef Sjoukjes
boezemvriendin Clara van Loon jaren later. 

Haar zusjes vertrokken na de lagere school in Nes alle drie naar een
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kostschool (in Dokkum of Sneek), zodat ze alleen in de vakanties nog
thuis waren. Jette en Renske, haar twee oudste zusjes, heeft ze in haar
jeugd nauwelijks meegemaakt en toen ook Catharina naar kostschool
was vertrokken, was Sjoukje feitelijk het grootste deel van de tijd enig
kind. Pas veel later, na haar eigen kostschooljaren in Dokkum, leerde ze
Jette en Renske beter kennen. Haar zusje Catharina Gerardina was in
1870, zestien jaar oud, gestorven. Sjoukje was toen tien jaar; over dit zus-
je en haar overlijden heeft ze, voorzover bekend, nooit iets geschreven. 

De kinderen in het dorp

Toen ze nog heel jong was, zag de wereld er voor Sjoukje Bokma de Boer
vriendelijk uit; tenminste, zo herinnerde ze het zich later. Schuin aan de
overkant woonden een paar vriendinnen, Nynke Bonga (eigenlijk heette
ze Trijntje, maar in Friesland is Nynke daar de koosnaam van) en haar
zusje Sieuwke. Ze waren ouder dan Sjoukje, Nynke zes jaar en Sieuwke
twee jaar, maar Sjoukje ging veel met hen om en speelde vaak in hun
‘frisch, gezellig huis’, dat It Slotsje genoemd werd. Samen zaten ze in de
vensterbank voor het raam uit te kijken over de velden en de grindweg,
en zagen tegen de avond Doeke met zijn boodschappenkar ‘zoo gezellig’
komen ‘aanschuiven’ over de weg. Doeke liep helemaal voorover, zo
spande hij zich in bij het voortduwen, en iemand in de kamer zei: ‘Dêr
komt Doeke oanskouwen [aanschuiven], ’t gat is noch to Nytsjerk.’ Doe-
kes achterste was nog in Oosternijkerk als de Bonga’s hem in Nes al kon-
den zien. ‘Weet je nog,’ schreef Sjoukje later aan haar jeugdvriendin
Nynke, ‘hoe we in die dagen hebben gelachen?’ Als het regende speelden
de meisjes op zolder, daar konden ze hinkelen en ze maakten zo veel her-
rie dat Doetsje Terpstra, een oude vrouw die bij de Bonga’s inwoonde,
hen eens onder aan de trap tot de orde riep met de raadselachtige uit-
drukking: ‘Hwet ha jimm’ altiten in spil en soasjeteit!’ (Wat hebben jullie
altijd een drukte en sociëteit), en daar moesten de meisjes dan zo hard
om lachen dat ze bijna omvielen. 

Ook bij andere kinderen kwam Sjoukje thuis, in kleine huizen waar
het vooral ’s winters erg benauwd kon zijn omdat er geen turf, maar afval
van vlas werd gestookt. De kamer was ‘opgepronkt’ met matten die ge-
maakt waren van repen gevlochten biezen, voor de ramen hingen katoe-
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nen gordijnen met franje met daaronder ondergordijntjes waarachter je
ongezien voorbijgangers kon bespieden. In de vensterbank geraniums
en ‘foksianen’ (fuchsia’s), een paar ‘overvloedjes’ (potplanten die over de
rand van de pot heen groeien) en vetplanten in theepotten zonder tuit en
oor. Tussen de ramen aan de voorkant stond een tafel met een bruinach-
tig ‘zwilk’ (zeiltje) eroverheen en het ‘eeuwige theeblad’ erop. Voor het
ene raam troonde op zondag ‘mem’ op een knopstoel, daartegenover zat
‘heit’ met een ‘slap pijpje’ in zijn mondhoek of een pruim tabak, die een
dikke knobbel op zijn wang vormde. Een hangklok met gepoetste ket-
tinkjes en gewichten, een kabinet, een spiegel, een ‘letterlap’ die door
mem zelf was ‘benaaid’ en soms een getuigschrift achter glas, met krul-
letters geschreven. Hoe gezellig zag zo’n kamer eruit, hoe netjes en
schoon, ‘zonder smakeloosheden, zonder valse pronk en onrustige ver-
sierselen!’.

Het was een mooie kindertijd die Sjoukje in Jelle van Sipke-Froukjes in
1932 uit haar herinnering heeft opgehaald. Het dorp Negenhuizen in dat
boek was een portret van haar eigen geboortedorp. De kinderen uit het
verhaal (en ook die uit Schimmels voor de koets uit 1936) moeten sprekend
op die uit haar jeugd hebben geleken: ze kwamen uit grote arbeidersge-
zinnen en moesten al jong bij de boer gaan werken, ze hoorden thuis hoe
slecht hun vaders werden behandeld door de grote boeren bij wie ze in
dienst waren en hun moeders wisten vaak niet hoe ze die dag genoeg
eten op tafel konden zetten. Want wat was er te eten? De mensen aten
aardappelen met vet of met mosterd, en een enkele keer met een stukje
spek. Er kwam wel eens ‘sûpengroattenbrij’ (karnemelksepap met gort)
op tafel. Als er een tuintje was, leverde dat groente – maar alleen in de zo-
mer: boontjes, kool en soms een krop sla. 

Sommige woninkjes hadden een klein hokje achter het huis, een
braakhok, waar de vaders iets bijverdienden met het bedienen van de
braak, een apparaat dat de houtige stengels van het vlas dat in deze streek
van Friesland werd verbouwd, in stukjes brak. Het leverde een ongeloof-
lijke stoftroep op: 

De moeder doet het grove werk, zij haalt de vlasstengels, die eenigen tijd

in de sloot hebben gelegen om den bast te doen verrotten, en daarna weer

opgedroogd zijn, tusschen de twee ijzeren tanden van hare braak door. 

De verrotte bast schuift af en er blijven lange, glanzige, sterke draden

over, – het binnenste van den vlasstengel. Geheel glad en zuiver zijn die
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dagen golden vrolijke katoentjes als uitermate lichtzinnig. Alleen op spe-
ciale dagen trokken ze iets vrolijks aan, en Sjoukje beschreef later hoe ze
met Pinksteren de ‘Pinksterpronk’ droegen, een nieuwe jurk, óf ‘een
mooi gestreken en flink stijf uitstaande witte schort. Tegen dien dag had-
den mijn groote zusters ’t druk – want dan maakten ze met allerlei bloe-
men en linten, die ze nog hadden, hoeden op voor de allerarmste kinder-
tjes.’ 

Als de domineeskinderen voor spoken werden uitgescholden, was dat
niet alleen kritiek op hun uiterlijk. In Nes geloofden de mensen aan spo-
ken en ‘plaagbeesten’, en griezelverhalen werden overal verteld. Ouders
waarschuwden hun kinderen voor ‘bernedieven’ en ‘tsjelwiven’ (kinder-
dieven en vrouwen op wieltjes) en ze geloofden er allemaal in, tot diep in
de twintigste eeuw. Kinderen moesten uitkijken als ze ’s avonds in de
schemering buiten speelden, heksen en spoken lagen overal op de loer.
Soms leidde dat geloof in heksen tot rellen. In 1879 werd in Moddergat
een onschuldig kind bijna doodgeslagen. Ze zou een heks zijn volgens
een duiveluitbanster uit Dokkum die te hulp was geroepen bij een dood-
ziek kind. Dat zieke kind was behekst en nu moest er uitgezocht worden
wíé het had behekst. De eerste die het erf op zou komen zou de heks zijn.
Een meisje dat kort daarna lege visserskorven kwam bezorgen en het erf
op liep, werd vervolgens door de dorpelingen met stokken geslagen en
mishandeld. De dorpelingen dachten dat ze de duivel uit dit meisje
moesten slaan.

Wie in zo’n context een ‘spook’ werd genoemd, moet een hoogst onge-
makkelijk gevoel hebben gekregen. De dochters van de dominee waren
buitenbeentjes, ze waren anders en ze zagen er anders uit. Maar ze ge-
droegen zich niet hooghartig, zeker Sjoukje niet. Ze werd door de men-
sen van het dorp nooit ‘juffer’ genoemd, zoals haar oudere zusters, maar
‘doomenijs Sjoukje’, of ‘skrale mich’ (magere mug), omdat ze zo tenger
was. 

Er bestaat een foto van Sjoukje op tienjarige leeftijd met een geruite
jurk met korte mouwen en een wijde rok die halverwege haar kuiten
komt. Daaronderuit steken witte broekspijpen. Aan haar voeten draagt ze
hoge zwarte knooplaarsjes en aan haar gebogen rechterarm hangt ele-
gant een mandje. Ze heeft donker haar, in het midden gescheiden, en ze
staat in een onbestemd wolkig decor. Het is een staatsieportret van een
ernstige tienjarige met een heldere blik. Niet een vrolijk kind. Niet het
kind zoals Sjoukje het zich later herinnerde.
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draden echter nog niet. Kijk eens, wat een verschil met die anderen, die

Sievers zelf daar juist van onder de slijpbraak te voorschijn haalt! Ook

deze draden moeten eerst nog geslepen en gepolijst worden. ‘Klik-klak!

Klik-klak! Klik-klak!’ gaat de braak en ook deze draden komen te voor-

schijn, zoo glad als zijden! [...] Zoo gaat het den geheelen dag. Men hoort

niet veel anders dan dat eeuwige geklik-klak en het hoesten van de beide

brakers. Ze zijn te vermoeid om veel te spreken, want braken is zwaar

werk, en hunne longen en hun keel doen pijn van het fijne stof der af-

gevallen bastjes, dat de geheele lucht vervult. Alles ziet er grijs van, tot

zelfs de ruitjes van de kleine venstertjes, waar men niets door kan zien.

Het braakafval was nog bruikbaar om te stoken. Het gaf wel wat warmte,
maar ook een ‘naare, rookerige brandlucht’. De arbeiders waren eraan
gewend en ze waren bovendien blij dat er nog vlas wás om te braken. Aan
het eind van de winter raakte dat op. Dan was er geen werk en geen
brandstof meer. 

In Afke’s Tiental uit 1903 vertelt Sjoukje dat vader Marten regelmatig in
het braakhok werkt. Het was een veelzeggend beeld om de ongezonde
omstandigheden in een arm gezin op het platteland te beschrijven.

Dat soort zorgen heeft Sjoukje zelf in haar jeugd nooit gekend. Ze
woonde in een groot huis, haar ouders hadden geld, er was altijd genoeg
te eten, er waren dienstmeisjes in huis en mensen die in de tuin werkten.
Sjoukje hoefde niets te doen in huis. Haar vriendinnen van de overkant,
de meisjes Bonga, wel. Die werkten ’s morgens in huis en droegen dan
een zwarte rok en een kleurig jakje. Dat vond Sjoukje zo fleurig en gezel-
lig, dat had ze zelf in de morgenuren ook wel willen dragen. Maar ze was
de dochter van de dominee en de meisjes Bokma de Boer hoefden niet in
huis te werken. Ze droegen geen zwarte rokken, maar witte gesteven
schorten met stijfomhoogstaande gehaakte schouderstukjes, en rokken
die korter waren dan de rokken van de dorpsmeisjes. Kennelijk vond hun
moeder donkere kleren te somber voor jonge kinderen en hield ze van
kraakheldere witte schorten. Maar het viel op, en zeer tot Sjoukjes ver-
driet werden de domineesdochters voor ‘spoken’ uitgescholden. Niet al-
leen door de kinderen van het dorp, ook volwassenen riepen hen na. Dan
dook er als ze door het dorp liepen boven een onderdeur plotseling een
vrouwenhoofd op, dat ‘spoken, spoken’ riep. 

Nes was een ‘zwaar’, conservatief dorp. Lichte kleuren waren taboe,
meisjes, ook de allerkleinste, droegen lange donkere jurken. Op gewone
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Op school werd ze soms geplaagd. Door de schooljongens bijvoorbeeld
die een papiertje met ‘Te Koop’ erop aan de broekspijp speldden die on-
der haar rok uit kwam. Jaren later herinnerde een ‘oude’ Nessumer
Sjoukje aan de geschiedenis van het papiertje met ‘Te Koop’ erop. Hij
kende ook het verhaal van een schooljongen die Sjoukje zijn gesloten
hand toestak, met de woorden ‘alsjeblieft juffer’. Hij gaf haar een natte
pruim tabak. En nog een verhaal: een van de jongens liet in de buurt van
Sjoukje zo plotseling een kar met aarde achterover wippen dat de aarde
in een grote plas terechtkwam, en Sjoukje helemaal onderspatte. Plage-
rijen tegenover een ‘juffer’, een meisje van een andere stand.

In ‘Een ouderwetsche dorpsschool’ is het ‘Te Koop’-verhaal beschre-
ven. Dominees Marietje, de hoofdpersoon, wordt geplaagd omdat ze als
enig kind op school korte rokjes draagt: de jongens hadden op de lange
broekspijpjes eronder het papiertje ‘Te Koop’ gespeld. Wat alles nog erger
maakte was dat geen van Marietjes vriendinnen haar hielp. Integendeel,
ze begonnen haar ook te plagen met haar ‘licht katoenen jurkje en witte
schort’. Zelf droegen ze jurkjes van ‘vijfschacht’, een weefsel van linnen
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en wol, heel sterk, veel sterker dan de stof van Marietjes jurkje. Om te be-
wijzen dat de hare ook van sterke stof gemaakt was, trok Marietje er uit
alle macht aan en de jurk scheurde doormidden. Nu werd ze helemaal
uitgelachen en om zich groot te houden en vooral niet in huilen uit te
barsten schreef Marietje heel snel verder aan haar opstel. Maar ze kon de
plaaggeesten niet afleiden. Ze begonnen nu over haar lelijke lange haar,
dat zo slordig stond. ‘En dan die gekke ronde kam er in, wie draagt nu
zoo’n kam? Wij hebben ons haar netjes glad gekamd en haarolie er in en
dan een netje er over, dat staat veel mooier.’ Marietje hield zich nog
steeds goed en schreef dapper door. Dat irriteerde de andere kinderen en
ineens kreeg ze ‘een vuistslag op haar hoofd en de mooie kam die ze pas
op haar verjaardag had gekregen sprong in twee stukken’. Marietje werd
woedend en ze pakte het meisje dat naast haar zat bij haar hoofd en
scheurde het haarnetje aan flarden. Nu gingen ook de jongens zich er-
mee bemoeien en ze klapten en juichten: ‘Hoera! Toe maar! Dominees
Marietje aan het vechten, dat is een mooie grap!’ Op dat moment greep
de schoolmeester in met zijn Spaans rietje dat suizend over de ruggen
van de meisjes zwiepte. Marietje rende de school uit omdat ze tot geen
prijs wilde huilen in het bijzijn van de andere kinderen, maar liever thuis
‘in een eenzaam hoekje van de tuin’. De meester holde achter haar aan:
‘met de panden van zijn witte jas fladderend in den wind, met zijn grijze
broek, blauwe sokken en de bonte gekleurde pantoffels met hertekoppen
erop’. Het was een raar gezicht, dat meisje met haar gescheurde jurk en
kapotte kam in het loshangende haar en die vreemde schoolmeester ‘met
zijn kuif strijdlustig rechtop en de blauwe bril op den scherpen neus’. Ie-
dereen in het dorp was zijn huis uit gekomen en stond die wilde jacht
schaterlachend te bekijken. Uiteindelijk kreeg de meester Marietje te
pakken en bracht haar terug naar school, waar alle kinderen hen bij de
deur met gejuich begroetten. 

Sjoukje was een buitenbeentje, thuis en in het dorp. Toch legde ze later
de nadruk op de mooie en vrolijke kanten van haar jeugd. Veel van wat
haar en haar vriendinnen op het dorp overkwam heeft later een plaats ge-
vonden in haar boeken. Het verhaal over de ongelukkige, geplaagde Ma-
rietje met haar gescheurde jurk heeft ze nooit uitgewerkt en uitgegeven.
Maar in haar boek Schimmels voor de koets kwam wel het verhaal terecht
van de gehandicapte arbeidersjongen die het zover had gebracht dat hij
met zijn familie behaaglijk en zonder zorgen in een vriendelijk eigen
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huis kon leven, zoals ze in het voorwoord schreef. Die jongen kende ze
als kind in Nes.

In het kindertijdschrift Ons Blaadje beschreef Sjoukje in 1900 een
wandeltocht waarin een aantal vervelende jongens het op een klein meis-
je heeft gemunt. Natuurlijk is het een verhaal, maar het is onmogelijk om
er, evenals in de geschiedenis van Marietjes vechtpartij op school, geen
autobiografie in te lezen. Het gaat over een meisje dat met haar tante, de
domineesvrouw, naar Moddergat wandelt, het zeedorpje waarvan Sjouk-
jes vader ook dominee was. Het was een flinke wandeling: van Nes naar
Moddergat is het vijf kwartier stevig doorstappen, dwars door de weilan-
den – grindwegen waren er rond 1870 nog niet – en langs slootjes waar je
tot op de bodem kunt zien. Dan de zeedijk op, en even verderop het dorp-
je Moddergat in, onder aan de dijk. Op de dijk staat nu een monument
met de tekst: As de dea it skip berint/ Dan is der gjin ûntkommen./ O
wetter, o wif elemint!/ De sé hat jown, hat nommen (Als de dood het
schip bedreigt, dan is er geen ontkomen, o water, o onbestendig element,
de zee heeft gegegeven, heeft genomen), voor de drieëntachtig vissers die
in 1883 omkwamen bij een stormramp op zee, een van de ergste scheeps-
rampen uit de Nederlandse geschiedenis. Beneden langs de dijk staan
huizen die op een enkel museaal huisje na allemaal van ver na die ramp
dateren. Een paar kilometer verderop is de kerk van Wierum – ook een
deel van de gemeente van haar vader – te zien. Vanaf de zeedijk is landin-
waarts het kerktorentje van Nes zichtbaar, nét uitstekend boven het groen
van de bomen die het dorpje omringen.

Lopen was de gebruikelijke manier om zich te verplaatsen en Sjoukje
heeft veel gewandeld. Ze hield ervan om in de lente minstens twee uur
door de weilanden vol boterbloemen, madeliefjes, rode en witte klaver,
donkerrode zuring en een waas van bloeiende grassen naar Dokkum te
lopen, het dichtstbijzijnde stadje. In Sjoukjes verhaal ‘Een kijkje in het
Moddergat’ gaan de domineesvrouw en haar nichtje op bezoek bij een ge-
zin waar het in de ogen van het kind tamelijk vies toegaat: gasten moeten
uit de tuit van de trekpot theedrinken, mensen wassen hun groezelige
handen niet en na tafel veegt iedereen aan dezelfde vuile theedoek zijn
handen en mond af. Standsverschil zegt niets over karakter, houdt de do-
mineesvrouw haar nichtje voor. ‘Deze mensen zijn hartelijk en opoffe-
rend, en ondanks hun armoe bijzonder gul,’ zegt ze, en haar nichtje slikt
haar afschuw in.

Ook dit verhaal berustte op werkelijkheid. Er hoorde ook de anekdote
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bij van een klont boter in de schaal waaruit iedereen pap lepelde. Alle
mensen hadden die klont om beurten in hun mond en spuugden hem
uit voor de volgende papschepper. Ze was in Moddergat ook wel eens met
een vriendin op bezoek geweest bij een oude vrouw die hun een kopje
thee aanbood. In dat kopje waren de resten uit gebruikte kopjes bij elkaar
gedaan en daaruit kregen Sjoukje en haar vriendin twee kleine volle kop-
jes thee. En bij die vrouw was het helemaal niet smerig, alles zag er piek-
fijn en schoon uit, voegde Sjoukje er haast verontschuldigend aan toe. 

Maar ook in Moddergat woonden vervelende jongens. Zodra de domi-
neesvrouw en haar nichtje Moddergat binnenwandelden, kwamen er een
paar dorpsjongens om hen heen dansen, ze jouwden het meisje uit, trok-
ken aan haar lange haar en pakten haar de muts van het hoofd. Flink
doorstappen was het enige wat er voor het kind op zat.

De scheldpartij van de dorpsjongens had te maken met standsverschil
maar ook met verschillen in cultuur. Tussen de inwoners van het platte-
lands-Nes en die van het zeedorp Wierum heerste traditioneel vijandig-
heid. Dat leidde regelmatig tot vechtpartijen, die meestal in het café be-
gonnen. Nessumers hadden als bijnaam ‘honden’, Wierumers werden
‘katten’ genoemd. Als er in het volle café dan ‘miauw’ klonk, reageerden
de Wierumers onmiddellijk: ‘Wie doet dat?’ Er kwamen messen te voor-
schijn en zo begon het vechten. Het is wel voorgekomen dat twee vech-
tersbazen in de stinkende sloot voor de herberg terechtkwamen en in de
blubber doorvochten. Er werd veel te veel gedronken, door de mannen,
maar ook door vrouwen, die de sterkedrank soms zelfs uit de theepot
dronken.

Geen wonder dat Sjoukje bang was voor de jongens uit Wierum. Later
vertelde ze dat haar zusjes en zij er altijd tegenop zagen om in Wierum
naar de kerk te gaan omdat daar ‘hopen wyld folk’ zaten die hen uitschol-
den en met graspollen smeten. 

De kerk van haar vader

Het pesten op school en op straat had zeker te maken met Sjoukjes posi-
tie als domineesdochter. Domineesgezinnen wonen in een ‘glazen huis’,
er werd extra op de meisjes Bokma de Boer gelet. Niet alleen vanwege
hun lichte kleren, maar ook omdat die kleding een symbool was. Domi-
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nee Bokma de Boer koos in de godsdienstdiscussies van zijn tijd over or-
thodoxie en moderne gelovigheid de kant van de Modernen, en in plaats
van de sombere geloofsovertuiging van zijn orthodoxe gemeenteleden
predikte Bokma de Boer een optimistischer, lichter geloof. Over haar
godsdienstige opvoeding heeft Sjoukje nooit geschreven, maar ze is door
haar vader gedoopt en deed later bij hem belijdenis. Het ligt voor de hand
dat ze ook bij hem naar de kerk ging, in Nes of in Wierum, waar haar va-
der om beurten preekte. 

De kerk in Wierum rijst vlak achter de zeedijk omhoog, een zeventien-
de-eeuwse kerk met een hoge toren met zadeldak, donkersteens, afwe-
rend. De hervormde kerk van Nes is lager en sierlijker, ook met een
zadeldak, grotendeels in de dertiende eeuw gebouwd en in de zeventien-
de eeuw voltooid. Van binnen sober met witte muren, koperen kroon-
luchters en een houten-balkenplafond. Er is geen orgel. De eiken preek-
stoel bevindt zich aan de zijkant, met rondom een paar rijen kerkbanken.
Daar heeft Sjoukje gekerkt met haar moeder en zusjes en ze zaten er on-
getwijfeld in de domineesbank recht tegenover de preekstoel.

Preken is de meest zichtbare bezigheid van een dominee, maar niet de
belangrijkste. Bezoeken afleggen, catechisatie houden, godsdienstles op
school, vergaderingen met de kerkenraad, begrafenissen leiden en na-
tuurlijk op zaterdag de preek voor zondag voorbereiden: het vak van do-
minee is veelzijdig en veeleisend. 

Hoe de dagen van een dorpsdominee als Bokma de Boer op het Friese
platteland er in de negentiende eeuw uitzagen, is door een collega-domi-
nee in 1881 treffend beschreven. Die collega was François HaverSchmidt
– als Piet Paaltjens bekend als dichter –, die in 1859 dominee werd in
Foudgum en er drie sombere jaren doorbracht. Het noordelijke terpdorp
Foudgum was een aantal jaren eerder ook de eerste kerkelijke gemeente
geweest van Bokma de Boer. 

In een voordracht over ‘Mijn eerste gemeente’ voor het departement
Schiedam van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, noemde hij
Foudgum een onaanzienlijk plaatsje van nog geen honderdvijftig zielen,
waarvan de pastorie het ‘nederig middelpunt’ vormde. De pastorie lag
naast het kerkhof met het kerkje; het dorp bestond uit niet meer dan een
tiental arbeiderswoningen, een huisje waar de oude schoolmeester
woonde en waarin ook de school was gevestigd, het winkeltje van de tim-
mermansvrouw en een paar boerenplaatsen verder het land in. Op maan-
dagmiddag gaf de dominee godsdienstles en ’s winters catechisatie; de
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boerenzoons en de knechten kregen les in het schoollokaal, de grote
meisjes, apart, in de kerk. Hij preekte ’s zondags één keer in de kerk van
Foudgum en één keer in de kerk van het dorpje Raard, een paar kilome-
ter verderop. Hij leidde begrafenissen, opende de stoet achter de kist en
trok dan driemaal het kerkhof rond, gevolgd door de mannen en de in
rouwsluiers gehulde vrouwen. Hij bezocht zijn gemeenteleden in hun
soms verafgelegen huizen, waar hij ‘met een stevige stok en een paar fer-
me laarzen’ naartoe ging. Of hij ging op bezoek bij de honderdjarige
vrouw die met haar twee ruim zeventigjarige zoons in een hutje woonde
met het opschrift ‘De laatste stuiver’. 

De pastorie van Foudgum was ongezellig. Het huis stikte van de mui-
zen, er woonde een als een baby huilende uil op zolder en de deftige
woonkamer was ’s winters te koud en ’s zomers te warm. HaverSchmidt
had een goedhartige huishoudster, hij kon het redelijk goed vinden met
de dorpelingen en de schooljeugd, maar hij voelde zich soms ‘zo een-
zaam’. De mensen die hij bezocht waren zwijgzaam, er werd over de laat-
ste preek gepraat, maar verder waren er nauwelijks onderwerpen van ge-
sprek. Soms hoorde HaverSchmidt verhalen, oude volksoverleveringen
over vreemde gebeurtenissen in de kerstnacht, over mensen die met de
helm geboren waren.

Het kwam voor dat hij bij een boer werd uitgenodigd en van ’s middags
twee uur tot tegen middernacht in een gezelschap zat waarvan de mees-
ten niets zeiden en de spraakzaamsten zo eens in het kwartier een op-
merking maakten die al een paar maal eerder gemaakt was. Erger nog
waren de gesprekken over het geloof, over ‘’s mensen ellende’, die vol-
gens sommige gelovigen de ‘enige weg ter behoudenis’ is. Hij werd be-
roerd van het gekeuvel over te pas en te onpas ingebrachte godgeleerde
onderwerpen en hij moest erop letten de juiste toon aan te slaan: niet te
opgewekt of toegevend aan ‘vrolijke invallen’, niet kwetsend, maar hij
mocht zich ook niet ‘op onzijdig gebied bewegen’. De ‘uitverkorenen’ die
zichzelf godzalig vonden waren het onverdraaglijkst. Die maakten de
drie jaar Foudgum voor HaverSchmidt tot een straf.

Wat François HaverSchmidt in Foudgum beleefde, moet Bokma de
Boer ook hebben meegemaakt, al waren zijn persoonlijke omstandighe-
den minder eenzaam en ongerieflijk. In Foudgum was Bokma de Boer
nog ongetrouwd, maar zijn zuster Catrijne woonde bij hem in en waar-
schijnlijk kende hij Dieuwke Klaasesz uit Ternaard al. Toen hij later do-
minee werd in Nes, een dorp dat niet erg verschilde van Foudgum, had
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hij een gezin. Ook in Nes werden loodzware gesprekken over ‘’s mensen
ellende’ gevoerd. Godsdienst werd beschouwd als een serieuze, zware
zaak, waarover boeren op zondagmiddag misschien broeierig zwegen,
maar waar geletterde mensen verhit over discussieerden.

Binnen de Nederlandse Hervormde Kerk, die sinds 1796 niet langer de
heersende Kerk was, kwamen tot dan toe verborgen tegenstellingen aan
de oppervlakte, stromingen die elkaar scherp bestreden. In 1834 had een
groep orthodoxe gelovigen zich ‘afgescheiden’, uit onvrede over wat zij
beschouwden als afwijkingen van de oorspronkelijke gereformeerde be-
ginselen. Het was ook een sociaal conflict: de orthodoxe landarbeiders te-
genover de rijke boeren die liberaal waren en vrijzinnig. De Afscheiding
begon niet voor niets op het platteland in het noorden: in het Groningse
Ulrum. 

Maar met de Afscheiding was de strijd om de orthodoxie in de Kerk
niet voorbij. In Groningen bestond sinds 1830 een gematigd orthodoxe
stroming, de Groninger of Evangelische richting. De Evangelischen re-
ageerden op wat zij het versleten en verstarde wereldbeeld noemden dat
in de hervormde Kerk de toon aangaf, en vroegen meer aandacht voor het
godsdienstig gevoel. Ze waren beïnvloed door de romantiek en door acht-
tiende-eeuwse filosofen als Johann Gottfried von Herder, die de nadruk
legden op verbondenheid van de mens met de natuur, aandacht vroegen
voor niet-rationele elementen in het menselijk leven en tolerantie predik-
ten. Het leven was volgens de Evangelischen belangrijker dan de leer,
mensen moesten zich spiegelen aan het voorbeeld van Jezus. Vanuit het
officiële kerkbestuur bestond nogal wat kritiek op de Groningers, maar
onder studenten en dominees was de Groninger richting populair.

Vanaf de jaren zestig van de negentiende eeuw begonnen de populari-
teit en de invloed van de Groninger richting te tanen, omdat er inmiddels
een nieuwe groep was opgekomen die zich, theoretisch scherper onder-
bouwd, tegen starre orthodoxie verzette. Deze vrijzinnige stroming, de
Modernen, stond pal tegenover de orthodoxe confessionele richting, die
streng de hand wilde houden aan de kerkelijke belijdenisgeschriften en
aan de leertucht: andersdenkenden moesten worden bestraft. De Gronin-
gers, met een middenpositie in deze kerkelijke strijd, verdwenen langza-
merhand van het toneel en sloten zich voor het merendeel aan bij de Mo-
dernen.

In het algemeen hoorden de aanhangers van de moderne richting bij
de maatschappelijke en intellectuele bovenlaag, terwijl de minder gelet-
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terden en de armere kerkleden, arbeiders, vissers en boeren, voor de or-
thodoxie kozen. In een boerengemeente als Nes en bij de vissersbevol-
king van Wierum en Moddergat geloofde men in overgrote meerderheid
dat Jezus de zoon van God was en dat de bijbel letterlijk moest worden
genomen. Gelovigen die over zulke punten anders dachten, wachtte na
hun dood het vuur van de hel. 

Friesland, en met name Noordoost-Friesland, was overwegend ortho-
dox. Het was op veel gebieden een achtergebleven gewest, ‘vreemd geble-
ven aan het leven vol beweging van de tweede helft onzer eeuw’. Maar al
voelden de kerkleden in Noordoost-Friesland niet veel voor het modernis-
me, onder hun dominees was deze nieuwe stroming populair. Deze
merkwaardige discrepantie was het directe gevolg van het floreenstelsel,
een eeuwenoude instelling die genoemd was naar de Friese gouden
munt die rijke boeren als grondbelasting moesten betalen. De floreen-
plichtigen hadden het recht van collatie, het recht om op hun grondge-
bied kerkvoogden en dominees te benoemen. Ze konden op die manier
dominees beroepen tegen de uitdrukkelijke wens van de kerkenraad in
en dat gebeurde nogal eens: in plaatsen waar de bevolking overwegend
orthodox was, werd dan door liberale grondbezitters een moderne domi-
nee benoemd. Het floreenstelsel verdween na veel verzet en strijd offi-
cieel pas in 1881, maar in de jaren daarvoor was al duidelijk geworden dat
mét het verdwijnen ervan de kerken zouden veranderen, en er voortaan
veel meer orthodoxe dominees zouden worden beroepen.

Dominee Bokma de Boer, aanhanger van de Groninger richting, was
dankzij het floreenstelsel beland in een gemeente met veel vissers en
landarbeiders die aan traditie hechtten. Mettertijd schoof Bokma de Boer
op in de richting van de vrijzinnigen. Hij was in contact gekomen met
een groep predikanten die zeer geïnteresseerd was in het opkomende
modernisme in de kerk. Deze groep, die zichzelf ‘Onze Krans’ noemde,
kwam bijeen in een boekhandel in Dokkum, waar ‘leergierige mensen op
afkwamen als bijen om de korf’. De predikanten werden uitgenodigd om
achter in de winkel te komen discussiëren over kerk- en geloofskwesties.
Er was een tijdschrift, De Nieuwe Richting, waarin sommige leden van
Onze Krans artikelen schreven over sociale onderwerpen, met titels als
‘Idealen’, ‘Godsdienst en School’ en ‘Christendom en Kunst’. Bij deze
nieuwe richting voelde Albertus Bokma de Boer zich thuis en in een arti-
kel, ‘Arbeid geen straf’ getiteld, schreef hij: ‘Het is onze plicht hetzij wij
rijk zijn in geld en goed, hetzij in wetenschap of in echte-levens-wijsheid
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wij van onzen geestelijken of stoffelijken overvloed moeten meededeelen
aan degenen, die er van verstoken zijn, zooveel wij kunnen en in ons ver-
mogen is.’

Bokma de Boer moest er rekening mee houden dat zijn orthodoxe ge-
meenteleden bezwaar hadden tegen vrijzinnige opvattingen; hij moest
schipperen. Op zijn kerkelijk plichtsbesef was niets aan te merken; hij
leidde kerkdiensten, bezocht gemeenteleden en gaf catechisatie, en hij
deed dat van harte. Hij beschouwde het als een heilige plicht om ter ker-
ke te gaan. Maar hij ging ook naar Dokkum om er met gelijkgezinden te
praten en hij schreef ‘moderne’ artikelen. 

Bokma de Boer paste niet helemaal in het beeld van de goede, ortho-
doxe dominee. Kaartspelen gold in rechtzinnige kringen vanouds als
zeer zondig, en het kaartspel met zijn afbeeldingen van heer, dame en
boer werd wel ‘het prentenboek van de duivel’ genoemd. Maar als de do-
minee thuis kaart wilde spelen, trok hij zich van deze opvattingen niets
aan en bedacht hij een list om in het bijzijn van de dienstbode, die van
huis uit orthodox was, toch te kunnen spelen. Als zij tijdens een kaart-
spel de kamer binnen kwam, werden kaarten niet ‘heer’, ‘vrouw’ en
‘boer’ genoemd, maar kregen ze andere namen. Het meisje had kenne-
lijk nooit eerder een kaartspel gezien en geloofde de doorzichtige smoes.

Voor Bokma de Boer ging het in de kerk om heel andere zaken dan wel
of niet kaartspelen. Het ging hem om een ruimhartige, fatsoenlijke ma-
nier van omgaan met andere mensen en van dat gedrag heeft een (ande-
re) dienstbode een paar sprekende voorbeelden gegeven. IJtje Holwerda
kwam in 1881 bij de familie Bokma de Boer in dienst. Ze was veel ortho-
doxer dan de dominee, maar ze werd in het gezin als een eigen kind be-
handeld. Ze deed bij Bokma de Boer belijdenis, zeer tegen de zin van
haar eigen familie. Daarvan raakte IJtje de dag voor de belijdenis over
haar toeren, maar de dominee kon haar toen door zijn goede invloed kal-
meren. De familie van het meisje kwam die zondag overigens niet naar
de kerk om hun dochter belijdenis te zien doen.

Er waren meer van zulke verhalen over het domineesgezin. IJtje wist
ook te vertellen over een wees die door de familie Bokma de Boer in huis
was genomen en ‘opgeleid was tot dienstbode die later haar weg door ’t
leven kon vinden’. En dan is er nog het verhaal van het koffertje. Toen do-
minee in 1882 met emeritaat ging, verhuisde IJtje met de familie Bokma
de Boer mee naar Gelderland. Maar ze kreeg heimwee naar Friesland en
ging terug. Ze werd door dominee naar de trein gebracht, en terwijl hij
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haar koffer pakte, zei hij: ‘IJtje heeft zoo vaak ons koffertje gedragen, la-
ten wij het nu eens voor haar doen.’

Een hoogstaande, wellevende man met een groot hart voor zijn gemeen-
teleden. Die waardeerden hem ook. ‘Ze zeiden: Och, och, onze dominee,
dat is zo’n beste man. In het gewone leven natuurlijk – (maar in het ge-
loof natuurlijk niet).’ En omdat de mensen op dominee gesteld waren,
ligt het voor de hand dat Sjoukje in haar vroege jeugd niet veel gemerkt
heeft van de godsdienststrijd waarbij ook haar vredelievende vader was
betrokken.

In Nes

De gemeente waarvan Bokma de Boer dominee was, bestond uit een boe-
rendorp en twee vissersdorpen. Boerenvolk is minder ruw dan vissers-
volk en het land waarop koeien grazen is minder onstuimig dan de zee.
Zo beschouwd was het een betrekkelijk voordeel voor het niet zo ortho-
doxe domineesgezin dat de pastorie in Nes stond, minstens een uur
gaans vanaf de Waddenzee. Weliswaar overheerste ook in Nes de ortho-
doxie, maar de sfeer was er milder dan in Wierum en Moddergat. 

Nes was halverwege de negentiende eeuw een rustig dorp en is dat nu
nog steeds. Er is geen school, er is één winkel; de boeren werken op het
land en de Nessumers die niet op het dorp werken, zijn overdag in Dok-
kum of Leeuwarden. Er is weinig verkeer op de doorgaande weg, zo nu
en dan komt er een tractor langs. Over de velden is een enkele auto van
ver zichtbaar, schitterend in de zon. In één minuut is hij Nes door en ver-
dwijnt even later blikkerend in de verte. Daarna is het weer stil.

Op het eerste gezicht verschilt het dorp niet veel van wat het vroeger
was. Ook toen was er nauwelijks verkeer. De mensen gingen te voet van
het ene dorp naar het andere, voor de markt liepen ze door de week naar
Dokkum of Leeuwarden, en op zondag soms een paar kilometer om in
een ander dorp naar de kerk van hun keuze te gaan. Het was doodge-
woon om voor familie- en vriendenbezoek urenlang te lopen, en na het
bezoek weer uren terug te wandelen. Er waren zandpaden, er liepen weg-
getjes door de weilanden, alleen de grotere wegen waren grindpaden. In
de herfst en de winter waren de wegen vaak modderig en slecht, en als
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het erg gesneeuwd en geregend had zelfs onbegaanbaar.
Voor vervoer en oogst werden wagens en karren gebruikt. Er waren di-

ligences, postkoetsen en koetsjes waarmee de dokter en de dominee de
afgelegen boerderijen afreisden; rijke boeren gebruikten boerenwagens
met één of meer paarden om met hun familie naar de kerk of op visite te
gaan. Mooie wagentjes vaak, met glanzend donkerbruine of pikzwarte
paarden die ook aan harddraverijen meededen.

De karren waren voor het werk. Er reden mestwagens op de wegen,
karren met melkbussen en in de zomer hoog opgetaste schommelende
hooiwagens. Ze werden getrokken door paarden, voor bokkenwagens
werden bokken gespannen en wie geen geld had voor een paard of een
bok, zette een hond voor zijn karretje met hooi, met melkbussen of met
handel. En veel mensen trokken of duwden zelf hun volle, zware wagens
van het ene dorp naar het andere. Maar meer nog dan over paden en we-
gen werden mensen en goederen over sloten, meren en kanalen ver-
voerd. Overal in Friesland was water, en zo reisden de Friezen met boten
en trekschuiten van het ene dorp naar het andere, naar de stad, naar de
Zuiderzee en nog verder. 

Rond 1865 was Nes kleiner dan tegenwoordig, met minder straten, min-
der huizen en meer groen. Toch was het dichter bevolkt. In 2000 telde
Nes 430 inwoners, en met Moddergat aan de Waddenzee erbij 660. In
1869 woonden er in Nes en Moddergat meer dan twee keer zoveel: sa-
men 1423 mensen. De huizen, huisjes en boerderijen werden veel inten-
siever bewoond. 

Voor een kind was Nes groot genoeg. Alles was er te vinden: weilan-
den, huizen en boerderijen, winkels en bedrijven, en er was meer dan ge-
noeg ruimte op straat om te spelen. De bevolking was gevarieerd: boeren
en landarbeiders, maar ook nogal wat mensen die bij de Waddenzee
werkten, vaak met beroepen die nu in Nederland niet meer bestaan, zoals
een visjager (die vis wegbrengt met paard en wagen), een schelpenvisser
en een scholvisser. In Nes woonden en werkten een kleermaker, een tim-
merman, een bezemmaker, tappers, een paar bakkers en een bakkerse
(vrouwelijke bakker). Omdat er twee molens in Nes stonden, woonde er
ook een aantal molenaars met hun gezinnen, er waren een koopvrouw,
een veldwachter en een goudsmid. In Sjoukjes tijd stonden er drie her-
bergen in Nes, die door herbergiers en een herbergierske werden gedre-
ven. De grote boeren bewoonden hun boerderijen, soms woonden sei-
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zoensarbeiders bij hen in. Landarbeiders hadden hun eigen huisjes en
hutjes. Als ze een klein stukje grond konden huren waarop ze groenten
konden verbouwen, aardappels, uien, kool, prinsessenboontjes, heetten
ze gardeniers. 

En ten slotte woonden er ook notabelen in het dorp en de mensen die
men de Nessumer intelligentsia zou kunnen noemen: de dokter en de
dominee, de hoofdonderwijzer, een onderwijzer en een hulponderwijzer. 

De meeste inwoners van Nes waren landarbeiders die in de zomer
werk hadden en dan ook uit hun eigen tuintje konden eten. In de winter
verdienden boerenknechten in deze streek van Friesland hun geld met
het braken van vlas, en voor wie helemaal niets had en niet in staat was
iets te verdienen waren er de diaconie en het armenhuis, waar in tijden
van hongersnood – zoals in 1845 toen de hele aardappeloogst was mis-
lukt – zeker honderd mensen onderdak vonden. Aan het hoofd van dat
huis stonden een binnenvader en binnenmoeder, net als visjagers inmid-
dels geheel verdwenen beroepen. 

Bijna alles was op het dorp verkrijgbaar; wat niet te koop was en niet
kon worden vervaardigd, bracht een bode op bestelling mee uit de stad of
kon op de wekelijkse Dokkumer markt worden gekocht.

Er was een klein groepje notabelen in Nes en er waren ook rijke boeren
met grote boerderijen waar Nessumer arbeiders werkten. De mensen in
het dorp gingen op het oog formeel gelijk met elkaar om. Alle kinderen
speelden met elkaar. ‘Wanneer een rijkeman’s zoon zich airs jegens het
kind van een armen dagloner had gegeven, zouden wij zeker gemeend
hebben, dat hij rijp voor het gekkenhuis was,’ schreef een vooraanstaand
Fries schrijver uit de negentiende eeuw, Joost Hiddes Halbertsma, in een
autobiografietje. En ook als volwassenen gingen de verschillende stan-
den gemakkelijk met elkaar om. De echte Friese landedelman onderhield
zich in de oude Friese taal met de boeren, het landvolk en de dorpelin-
gen. Iedereen kende elkaar, de inwoners spraken elkaar op de Friese ma-
nier in de derde persoon aan, als ‘de boer’, of ‘Terpstra’ of ‘heit’. Niet:
‘Wilt u me even helpen?’, maar ‘Wol de boer mij wol efkes helpe?’. Pas na
de Eerste Wereldoorlog werden de verschillen tussen de bevolkingsgroe-
pen op het platteland groter en scherper. Er heerste lange tijd een be-
schermende patriarchale democratie, al moet dat vooral niet te idyllisch
worden voorgesteld: arbeiders zijn nooit lijfeigenen geweest, het eigen-
dom van de grote Friese boeren, maar ze waren wel totaal afhankelijk van
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hen. De boeren namen hen al dan niet in dienst, tegen een loon dat ze
maar te accepteren hadden en waarvoor hard werken en onderdanigheid
geëist werden. In slechte tijden, als de aardappelziekte heerste en bij
hongersnoden, misoogsten en ziekte onder het vee, werden veel landar-
beiders werkloos en stierven soms letterlijk van honger en armoe. Ze
woonden ‘in heidestreken in houten hutten of in aarden holen in den
grond en in de Friesche veenen in woonhokken’ en ze voedden zich ‘nu
en dan met brood met wortelschraapsel of met bevroren aardappelen met
zout’. Hun (voormalige) werkgevers betaalden geen cent als ze ziek wer-
den, de steun die de overheid bood was volstrekt onvoldoende en ook de
kerk was zuinig op haar diaconiecenten. 

In en om de huizen en bedrijfjes van Nes was het bedrijvig. De gezinnen
waren groter en het was heel gewoon dat ouders en kinderen, grootou-
ders en ongetrouwde ooms en tantes onder één dak woonden. In en bui-
tenshuis waren mensen aan het werk, en voor de vele kinderen was over-
al wat te beleven. Werd het dorp met de bedrijfjes waar iedereen iedereen
kende te benauwd, dan konden ze ontsnappen: het dorp uit, de weilan-
den door, naar de zee; de heggen over, langs sloten en dwars door het
land. En kwamen ze weer terug in het dorp dan speelden ze op het erf of
op straat: ze knikkerden of ze hoepelden, ze sprongen bokje en ze speel-
den rovertje. Meisjes hadden hun eigen straatspelletjes: touwtjespringen,
klepperen, bikkelen en hinkelen. In huis speelden ze met poppen. Ze
konden ook het dorp rondwandelen en vaak liepen er hele rijen meisjes
arm in arm het ‘vierkantje’ om, zoals dit ommetje werd genoemd. 

Hoe levendig was Nes in Sjoukjes tijd. Er waren drie herbergen, alle-
drie in de Haedstrjitte. Herberg Van Gelder had een speciale attractie:
een biljart. De herberg van De Graaf een paar huizen verderop op de
hoek, was tegelijkertijd bakkerij – de combinatie bakker en schenker
kwam veel voor. Bij De Graaf vierde men bruiloften en werd na een be-
grafenis het leedmaal opgediend. De zangvereniging en het toneel oefen-
den in de herberg en hielden er hun jaarlijkse uitvoeringen. Er waren
dansavonden en er werd dansles gegeven. Als er verkiezingen in aan-
tocht waren, kwamen politici langs om propaganda te maken. Bij De
Graaf en Van Gelder werden ook verkopingen georganiseerd en boelgoe-
den, publieke verkopingen van inboedels en vee. Verenigingen hielden
er hun vergaderingen en ook de kerkenraad kwam er regelmatig samen.
Na de kaatspartijen die op de Keatsebuorren gespeeld werden, was er een
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feestelijke prijsuitreiking: een tabaksdoos, een zilveren sigarenstel. De
herberg was het middelpunt van het plaatselijke vertier, de ontvangstzaal
van het hele dorp. 

De plaatselijke sport was kaatsen. In de lente en de zomer kaatsten de
jongens na schooltijd en de mannen na het werk. Als het begon te vrie-
zen, ging iedereen het ijs op, met houten schaatsen. Kinderen achter een
stoel en volwassenen in slierten achter elkaar, aan de stok of naast elkaar
met de armen voorlangs gekruist. Er werden hardrijderijen gehouden en
lange afstanden naar andere dorpen geschaatst. 

Ook binnenshuis konden Nessumers zich vermaken: behalve een to-
neel- en een zangvereniging bestond er een leesclubje, nadat dominee
Bokma de Boer in 1857 met acht andere heren de vereniging Onderling
Nut en Genoegen had opgericht. De leesclub bouwde geleidelijk een bi-
bliotheekje op en na vijftig jaar had de ‘volksbibliotheek’ vierhonderd
boeken in de kasten staan. 

Een enkele keer kwam er amusement van buiten naar het dorp toe. Dat
was het ‘winterjûnenocht’, het ‘winteravondgenoegen’. In 1860 begon
Waling Dijkstra, vermaard volksschrijver, bakker en boekhandelaar, sa-
men met de schrijvende klokkenmaker annex krantenuitgever en postbe-
ambte Tjibbe Geerts van der Meulen langs de dorpen te reizen met een
programma waarin ze verzen voordroegen en samenspraken hielden.
Deze avonden waren in de eerste plaats bedoeld als amusement, maar
Dijkstra en Van der Meulen wilden behalve ‘genoegen’ hun publiek ook
‘nut’ verschaffen: in hun teksten leverden ze commentaar op de actuali-
teit. Ze droegen hekeldichten voor en konden, volgens de Leeuwarder
Courant in een recensie op 8 november 1860, ‘de geletterde en ongelet-
terde hoorders van het begin tot het eind boeien en ze nu eens tot een
luid gelach op wekken, dan weder tot diepe ernst stemmen’. 

Dijkstra en Van der Meulen (later trad Dijkstra met anderen op, zoals
Auke Boonemmer, met wie hij ook in Nes is geweest) zongen en speel-
den teksten als ‘De dochter om in rymwird forlegen’, ‘Jan Krediet’, ‘Gjin
ding nei ’t Sin’, ‘Huwlikswille’ en ‘Harmony’. Altijd Friese teksten, want
al ging het Dijkstra en de zijnen niet in de eerste plaats om het propage-
ren van het Fries en de Friese cultuur, hun ‘winterjûnenocht’ werd een
niet weg te denken onderdeel van de Friese Beweging, de verzamelnaam
voor allerlei verenigingen en activiteiten die de nadruk legden op het ei-
gen karakter van Friesland en op de noodzaak om de Friese taal en cul-
tuur in stand te houden en te versterken. Dijkstra, Van der Meulen en de
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anderen traden vooral op om geld te verdienen – hun gewone dagelijkse
werk bracht te weinig op om er een huishouden van te onderhouden –, en
pas daarna kwam het idealisme. In oubollige, olijke en zeer moralistische
liedjes en sketches verpakten de mannen hun boodschap, vaak verkleed
als echtpaar. Het publiek vond het prachtig, duizenden, tienduizenden
hebben een winterjûnenocht bijgewoond (die met onderbrekingen tot
1926 zijn doorgegaan). Waling Dijkstra stelde al snel vast dat hij de Frie-
zen kennis had laten maken met een betere en fatsoenlijker vorm van
amusement dan waaraan ze gewend waren. De schrijver Theun de Vries,
in 1907 in Veenwouden geboren, herinnerde zich dat zijn ouders zulke
avonden bijwoonden: 

Ze hadden verschrikkelijk veel plezier en als ik erbij was geweest had ik

ook geschaterd. Maar het was zo primitief, liedjes zonder clou gezongen

door twee mannen of door een man en een vrouw. Het niveau was simpel,

niet schuin of zo, het was meestal juist heel moralistisch.

Meestal kregen de avonden lovende recensies in de regionale kranten,
Dijkstra’s geestigheid en gezond verstand werden algemeen geprezen,
maar de recensent van de Leeuwarder Courant ontried op 10 december
1860 toch ook wel een enkel nummer opnieuw op te voeren, ‘als minder
getuigende van eene goede smaak’.

In Nes is Waling Dijkstra met zijn winterjûnenocht negen keer ge-
weest en Sjoukje is ten minste één keer naar zijn voorstelling wezen kij-
ken. Haar vader had haar meegenomen naar de herberg waar Dijkstra
toen optrad. Dominee Bokma de Boer was bijzonder te spreken over de
teksten van Dijkstra en Van der Meulen, hij was verrast zo veel nuttige
lessen in zulk kort bestek gehoord te hebben. ‘U kunt de menschen alzoo
in een avond meer leeren dan ik in een maand,’ tekende een toehoorder
uit zijn mond op. Meer dan een halve eeuw later, in 1932, schreef Sjoukje
aan een zoon van Dijkstra dat de ‘winterjounenochten in ljochtstriel yn
ús stille doarpslibben’ waren, – een lichtstraal in het stille Nes. 

Of die sketches ook leuk waren voor jonge kinderen is de vraag. Sjouk-
je zal als kind meer plezier beleefd hebben aan de kermis. Zoals op alle
dorpen kwam ook in Nes de kermis, elk jaar rond Sint-Jansdag op 24
juni, drie dagen langs: zaterdag, zondag en maandag. Daar waren grote
attracties bij zoals – in zijn eigen woorden en spelling – het ‘Théatre des
Varietés’ van J. Calf, die in een advertentie in 1877 de komst aankondigde
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van een groot gezelschap ‘koorddansers en gymnasiasten’. Er waren een
groot ‘ballet-pantomime’, de ‘aap van Brazilië’ en een ‘kunstkabinet’. 

In het kinderverhaal ‘Anneke’s Kermisdag’ dat in 1904 in Ons Blaadje
verscheen, wordt zo’n dorpskermis beschreven vanuit het gezichtspunt
van een klein meisje: 

O, wat een heerlijke, heerlijke dag. Daar hoorden ze al het jengelende

draaiorgel, daar roken ze al den geur van de oliekoeken die in de kraam

daarnaast werden gebakken. [...] O, die geur! o, die muziek! En o die

droomerige, draaierige kermis-stemming, die hun doodgewone dorpje

een paar dagen lang voor hun allen scheen te veranderen in een heerlijk

tooverland. En het middelpunt van dat alles – de draaimolens! [...] En niet

alleen ‘paarden’ en ‘bokken’ had je er in, maar ook ‘leeuwen’ en ‘zeemeer-

minnen’, wonderlijke wezens met een vischstaart en vreemde starre

oogen, waar je akelig van werd als je er in keek! [...] En binnen in den

draaimolen liep een paard – zoo’n goeiig beest – maar al in ’t rond; en de

vrouw van den draaimolenman draaide maar aldoor aan de kruk van 

’t prachtige orgel, waarop allerlei mekanieke poppetjes dansten.

Er waren meer wonderlijk mooie attracties en ook een aantal griezelige:
de bak met wriemelende slangen onder een glasplaat waar je voor twee
cent naar mocht kijken; en het fruittentje waar zoiets exotisch als een
banaan te koop was. Kermis was een feest voor iedereen, en toch ook níét
voor iedereen. Je moest die paar centen voor de draaimolen, een banaan
en een oliekoek (oliebol) wél hebben. Rijke mensen vierden feest terwijl
de arme mensen en hun kinderen vaak alleen maar konden toekijken,
zoals het huilende jongetje Pieter in het kermisverhaal, voor wie Anneke
al haar kermiscenten in oliekoeken omzette.

De Nessumers werkten op het land en in huis, en ’s avonds liepen ze bij
elkaar aan. Ze gingen intensief met hun buren om; men wisselde dorps-
verhalen uit en nieuwtjes van familieleden, en vertelde nieuws door dat
iemand van horen zeggen had, meegenomen van een tochtje naar een
ander dorp of via via uit een krant. 

Verder was het leven er in wezen eentonig, zoals Sjoukje later ook op-
merkte. Maar als kind wist ze niet beter, haar horizon reikte niet verder
dan de dorpen aan de zee. Het dorpsleven had een duidelijk ritme, de sei-
zoenen bepaalden het dagelijks bestaan. In de winter leefden de boeren
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binnen, de koeien stonden op stal, en het was vroeg donker. Dat was het
seizoen van gezelligheid, en van het verhalen vertellen bij het licht van
olielampen en kaarsen. In de lente gingen mensen en beesten het land
weer op, er werd gezaaid, geoogst en gehooid, en als de oogst binnen
was, werd er groot feest gevierd. Daarna kwam de herfst, en de winter. Zo
ging dat jaar in jaar uit. 

De buitenwereld

Het dorp vormde een kleine gesloten gemeenschap en zeker bij kinderen
drong de buitenwereld nauwelijks door. En wie las er een krant?

Sjoukjes vader wel. Natuurlijk las hij als breed geïnteresseerde, intel-
lectuele man een krant. We weten ook welke krant: de Leeuwarder Cou-
rant, die tweemaal per week verscheen, vanaf 1869 driemaal per week en
na 1879 dagelijks. Een serieuze, keurige krant die ‘in het staat- en zede-
kundige’ geen standpunt innam en tolerantie nastreefde, ook op gods-
dienstig terrein. Een krant die bij Bokma de Boer paste. Door de Leeuwar-
der Courant kwam niet alleen Friesland, maar ook wat er in de rest van de
wereld gebeurde het gezin Bokma de Boer binnen. Ze hoorden ook in het
dorp, bij gemeenteleden en in de winkels wel eens wat, want zo was de
nieuwsvoorziening in die tijd voor de meeste mensen. De markt, de kerk,
herbergen: dat waren de plaatsen waar iedereen elkaar sprak en ook offi-
cieel, via dorpsomroepers en aangeplakte mededelingen, op de hoogte
kwam van geboorten en overlijden, van openbare verkopingen en over-
heidsmaatregelen. 

Als klein meisje zal Sjoukje haar ouders natuurlijk wel met elkaar heb-
ben horen praten over de wereld buiten Nes, maar veel idee van die we-
reld zal ze niet gehad hebben. Uit de Friese kranten uit die periode is de
wereld af te leiden waarin Sjoukje als kind opgroeide. De wereld vlak bij
huis vooral, Friesland. Naast de talloze recensies van een winterjûne-
nocht, blijspelopvoeringen en rederijkersschetsen in dorpscafés en loge-
menten, besteedden de kranten ook aandacht aan politieke actualiteiten
die voor de Friezen dicht bij huis lagen. Dat kon een bericht zijn over de
eigenaar van het eiland Schiermonnikoog die van de Nederlandse rege-
ring toestemming kreeg om het eiland over een lengte van vijfduizend el
te bedijken, of het verslag van een werkstaking in een klokmakersbedrijf
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in Joure. Het waren lokale wetenswaardigheden als de aanbesteding van
de bouw van een nieuwe kerktorenspits in Beets of het inwijden van de
christelijke school in Wommels. Ook grotere provinciale kwesties kwa-
men in de krant aan de orde, zoals de problemen met onteigening en
aanbestedingen rond het aanleggen van grindpaden en spoorlijnen. Ter-
wijl de trein tussen Leeuwarden en Harlingen in aanbouw was, protes-
teerde Leeuwarden tegen het plan om een spoorweg over Sneek aan te
leggen. En dan waren er de nieuwtjes die achteraf curiositeiten kunnen
worden genoemd, zoals de Friese vertaling van Shakespeares The Tem-
pest die uit de nalatenschap van de Friese letterkundige Rinse Posthumus
te voorschijn kwam. En via een krantenadvertentie schoven enkele libera-
le kiezers in het district Leeuwarden in 1860 de schrijver Multatuli als
kandidaat voor de Kamer naar voren. Er werden berichten opgenomen
over jaarmarkten, kermissen, predikanten die een jubileum vierden, het
afscheid van een onderwijzer. De kranten voorzagen hun lezers ook van
talloze advertenties: van winkeliers en ambachtslieden, voor boeken,
voedsel, medicijnen, huisraad, sportwedstrijden, fokberen en genotsmid-
delen. Daarnaast kregen de lezers praktische berichten voorgezet, zoals
over de boterprijs die in 1862 per kwart vat ƒ 60 kostte, een astronomisch
bedrag. Uit Londen kwam een stoomboot terug met 178 vaatjes afgekeur-
de Friese boter, ‘geheel verschimmeld en bedorven’, met kleurstof en
kaarsvet bijgewerkt. Gedeputeerde Staten lieten onderzoeken of de boter
echt uit Friesland afkomstig was of uit een andere provincie. Hier stond
de goede naam van Friesland op het spel en boter was een belangrijk ex-
portproduct. Zulke zaken kwamen regelmatig voor en ze maakten in
Friesland diepe indruk, omdat de klachten vaak gegrond bleken te zijn: er
wérd met boter geknoeid.

Het was de tijd dat het Nederlandse spoorwegnet, in 1839 begonnen
met een lijntje van Amsterdam naar Haarlem, zich snel uitbreidde. Frie-
se krantenlezers konden de aanleg van de spoorlijn Harlingen-Leeuwar-
den vanaf de aankoop van het benodigde land volgen tot en met de inge-
bruikstelling, mét de dienstregeling van drie treinen heen en terug per
dag; daarna werd de lijn Leeuwarden-Groningen aangelegd, en de lijn
Leeuwarden-Heerenveen. Behalve de uitbreiding van het spoorwegnet
werden ook de wegen in Friesland verbeterd. Er werden grindpaden aan-
besteed die steeds meer dorpen en steden met elkaar zouden verbinden.
Op de route Leeuwarden-Sneek-Lemmer kwam een nieuwe diligence
met twaalf zitplaatsen te rijden, die aansloot op de stoomboot van Lem-
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mer naar Amsterdam. Friesland dat altijd geïsoleerd was geweest, kwam
open te liggen. 

Dat het gezin Bokma de Boer in Sjoukjes jeugd vaak gebruik maakte
van die spoorweglijnen en stoomboten, is onwaarschijnlijk. Tot 1882
bleef Albertus Bokma de Boer dominee in Nes en het grootste deel van
zijn familie en die van zijn vrouw Dieuwke woonde niet ver van Nes. Veel
reden om verre reizen te maken was er niet. Maar ze stonden open voor
de veranderingen in de maatschappij en konden via de krant ‘meereizen’
met Friezen die er wel op uit trokken. Met de dominees die naar Zuid-
Afrika vertrokken om daar geloofsverwante Boeren geestelijk bij te staan;
met boeren en landarbeiders die naar Noord-Amerika emigreerden om
daar een beter bestaan op te bouwen dan thuis; of met die Friese mormo-
nenzendeling die vanuit Utah naar Nederland kwam en er al prekend
een aantal bekeerlingen maakte. En dan waren er ook nog de Friezen die
in Holland werk gingen zoeken, in Amsterdam vooral, waar volgens het
verhaal de politieagenten op straat Fries met elkaar spraken.

Naast de krant konden Friezen ook godsdienstige brochures en boeken
lezen die aan de lopende band verschenen. Bij de grote discussies en
scheuringen in de kerken – de strijd tussen orthodoxie en vrijzinnigheid –
hoorden pamfletten, vlugschriften en tijdschriften die de nieuwe moder-
ne richting in de Nederlandse Hervormde Kerk onder het volk wilden
brengen of juist bestreden. Natuurlijk las Bokma de Boer, die zelf actief
deelnam aan de debatten, boeken, tijdschriften en krantenberichten over
de godsdienstkwesties. Hij zal er ongetwijfeld met zijn vrouw over heb-
ben gepraat en wellicht ook met zijn opgroeiende dochters. In het kielzog
van de godsdienstige discussies kwam de schoolstrijd op, de strijd voor
gelijkberechtiging van bijzonder (godsdienstig) onderwijs náást het alge-
meen openbaar onderwijs. Rechtzinnige burgers richtten, met koninklij-
ke goedkeuring, een vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonder-
wijs op, en tegelijkertijd liepen kerkleden die voorstander waren van
openbaar onderwijs, boos de kerk uit als de dominee de nieuwe christelij-
ke school aanbeval. De gemoederen liepen bij deze onderwerpen hoog op
en de toon van de discussies werd polemisch: ‘Strijd en Verzoening tus-
schen godsdienst en Wetenschap’ was de titel van een lezing; toen een
moderne dominee uit zijn ambt geschorst werd en daar publiekelijk be-
zwaar tegen maakte, mengden kerkleden en krantenlezers zich onmid-
dellijk met hartstocht in de discussie. Zo strijdlustig was Bokma de Boer
niet, hij hield niet van scheuringen en van godsdiensttwisten.
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Voor de meeste Nessumer krantenlezers was het Friese nieuws betrek-
kelijk dichtbij en overzichtelijk. Hun horizon werd verbreed door de be-
richtgeving over Nederland. Holland, zoals de Friezen de rest van Neder-
land noemden, was met de boot over de Zuiderzee te bereiken, of over
land via Zwolle en de Veluwe – een lange tocht per trekschuit, koets en te
voet, die later iets sneller ging toen er treinen op dit traject gingen rijden.
Holland was ver weg en werd door de meeste Friezen als een vreemd en
in veel opzichten onverschillig en vijandig land beschouwd. 

Van de oorlogen die nog verder weg, in Europa, werden uitgevochten,
waren de inwoners van Nes waarschijnlijk wel op de hoogte. De kranten
publiceerden verhalen van dokters die naar oorlogsgebieden op de Krim
reisden en later, tijdens de Frans-Duitse Oorlog, in Frankrijk slachtoffers
gingen behandelen. Politieke conflicten verder weg, zoals de burgeroor-
log in Noord-Amerika, gevechten in China en aanslagen in Zuid-Ameri-
ka, drongen veel minder door tot het Friese platteland, waar de mensen
vaak nauwelijks wisten hoe de wereldkaart eruitzag. Hoe konden ze zich
dan iets voorstellen bij oorlogen aan de andere kant van de grote oce-
anen? 

Vertellen en voorlezen

Sjoukje Bokma de Boer kreeg op den duur wél een idee hoe de wereld
buiten Nes eruitzag. Dat kwam door de boeken en tijdschriften in haar
ouderlijk huis. Ze moest zich als nakomertje vaak alleen zien te verma-
ken. Het was dus een zegen dat ze in een huis met boeken opgroeide.
Haar vader was geabonneerd op naslagwerken die in afleveringen ver-
schenen zoals De Noordpoolvaarder van de Amerikaanse ontdekkingsrei-
ziger Elisha Kane, en De aarde en haar volkeren. Sjoukje was dol op die
boeken met artikelen en vertellingen over exotische plaatsen en andere
tijden. Ze kwam daardoor al vroeg in aanraking met verhalen uit de hele
wereld en bekeek de landkaarten en de illustraties die erin stonden afge-
drukt. Op papier kwam de buitenwereld al vroeg bij Sjoukje binnen.

Ze hield van verhalen, haar jeugd werd erdoor getekend. De mensen in
haar omgeving en in het dorp vertelden elkaar verhalen, ouders aan kin-
deren, grootouders aan kleinkinderen, buren aan buren, kinderen onder
elkaar. Ze werden op straat verteld, thuis bij de kachel, in de scheerwinkel
op het dorp, en over de onderdeur doorverteld aan de buurvrouw. Het
platteland, het Friese platteland vooral, ruiste van de verhalen, overleve-
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ringen, spookverhalen, wondervertellingen, sprookjes. Er was geen kind
dat die oude verhalen niet te horen kreeg. Ze werden duizenden keren
verteld en doorverteld.

Hoe kwamen de mensen aan al die verhalen? Ze hoorden ze van hun
ouders en die hadden ze weer van hun ouders gehoord. En zo ging het
verhaal generaties lang terug tot een mistige voortijd waarin, schijnbaar
uit het niets, oersprookjes en mythen ontstonden. Als iemand in zijn
jeugd op school een sprookje had gelezen dat hij doorvertelde aan zijn
kinderen, die het ook weer doorvertelden, dan leek het om oeroude ver-
halen te gaan. Maar zo was het niet helemaal. De verhalen die Sjoukje in
het dorp hoorde waren vaak varianten van vertellingen die ook elders
werden verteld, soms zelfs in heel andere culturen en in andere wereld-
delen. Ze waren na vele omzwervingen, varianten en bijkleuringen te-
rechtgekomen in een sketch op een bruiloftsfeest of op een van de vele
voordrachtsavonden in een herberg, die in Sjoukjes jeugd in Friesland
bijzonder populair waren. Vertellingen en liederen werden opgeschreven
door sprookjesverzamelaars, en vervolgens werden die bundels (voor)ge-
lezen en weer doorverteld. En steeds werd een verhaal een beetje anders,
met nieuwe details, personages en kleuren. De schrijver of verteller
maakte er elke keer een nieuwe vertelling van. 

De vertelcultuur uit haar jeugd werd de basis voor Sjoukjes latere werk.
In de loop van haar lange leven stelde ze tientallen bundels verhalen sa-
men, ze verzamelde volksverhalen en koos uit de wereldliteratuur
sprookjes en vertellingen die ze voor Nederlandse kinderen bewerkte.
Ook haar eigen werk, Afke’s Tiental, Jelle van Sipke-Froukjes en Schimmels
voor de koets, verwijst naar een rijke voorlees- en verteltraditie. Ze sprak
als schrijfster haar lezers direct aan, betrok ze bij het verhaal en gebruikte
vaak ‘terzijdes’ waarmee ze haar positie als vertelster benadrukte. Ze
nam ook oude en algemeen bekende volksverhalen op in haar boeken: in
Afke’s Tiental vertelt vader Marten aan zijn kinderen, als hoogtepunt van
huiselijkheid en warmte, een oud Fries verhaal dat al generaties lang
werd doorverteld, en dat Sjoukje ongetwijfeld ook zelf ooit van haar vader
had gehoord.

Er werd thuis veel gelezen. Dominee Bokma de Boer las in de familie-
kring dikwijls voor uit de romans van Charles Dickens. Soms mocht
Sjoukje meeluisteren – Dickens werd niet zonder meer geschikt geacht
voor kinderoren – en uiteindelijk kreeg ze toestemming om zelf David
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Copperfield te lezen. Nelly mocht ze daarna ook lezen, en vanaf dat mo-
ment ging ze voortaan elke avond de dienstmeisjes voorlezen. Een klein
meisje in wit schort, dat de dienstmeisjes voorlas uit David Copperfield en
Nellie.

Daarnaast las ze ook De Lapekoer fen Gabe Skroar (De lappenmand van
Gabe Kleermaker) voor uit de beroemde verhalenverzameling Rimen en
Teltsjes van de gebroeders Halbertsma. De Lapekoer was een bundel volks-
verhalen en gedichten die de dominee-schrijver Joost Hiddes Halbertsma
in 1822 had uitgegeven, waarna zijn broers Eeltje (dokter-schrijver) en
Tjalling (koopman) er tientallen verhalen en verzen bij verzamelden. 

Er woonde in Foudgum, de eerste gemeente van Sjoukjes vader, een oude
vrouw die de tuin verzorgde. Tuin was een groot woord voor het lapje
grond bij de pastorie van Foudgum, het was meer een moestuin waar wel
groenten groeiden, maar bloemen nauwelijks de kans kregen vanwege
de ruwe bodem. Maar het stukje land werd nauwgezet verzorgd door een
vrouw die klusjes deed voor iedereen in het dorp. Voor de boeren deed ze
boodschappen in Dokkum – meer dan een uur heen en meer dan een
uur teruglopen – en ze haalde als dat nodig was de dokter en medicijnen
uit Dokkum. Voor de dominee stond ze altijd klaar omdat ze een diepe
eerbied voor hem had. 

François HaverSchmidt, die vijftien jaar later in Foudgum stond, heeft
haar beschreven als gedienstig, een beetje onnozel en heel eigenzinnig.
Met een haakvormige schoffel, een ‘hank’, bestreed ze fanatiek het on-
kruid, en ze spietste ‘vinnig en meedogenloos’ rupsen en slakken met
een takje aan de grond. Nieuwigheden uit moderne tuinboeken kon ze
niet uitstaan, ze deed het werk op haar manier en ze deed het al jaren zo.
Een erfstuk van een reeks van vroegere predikanten was ze, dierbaar, toe-
gewijd en trouw, en HaverSchmidt dacht nog jaren later, toen hij al lang
uit Foudgum weg was, met ontroering terug aan ‘uw rimpelig gezicht
tussen de knoppen van uw Fries gouden oorijzer en aan uw enigszins
schuwe en toch zo goedige oogjes’. ‘Brave oude Nienke’ noemde hij haar.
Nynke bleef ook trouw aan dominee Bokma de Boer toen hij na Foud-
gum en na Langweer opnieuw in Noord-Friesland dominee werd. Ze zal
de verre tocht naar Nes niet wekelijks hebben gemaakt – de weg van
Foudgum naar Nes was meer dan twee keer zo lang als die naar Dok-
kum –, maar zeker is dat Sjoukje Nynke van Foudgum heeft gekend. 

Er was misschien nog een tweede Nynke die bij de dominee in de tuin
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werkte: Nynke van Syds. Als er koffie gedronken werd, zat ze op de bank
in de tuin en vertelde verhaaltjes aan Sjoukje. Beide Nynkes konden goed
vertellen en toen Sjoukje in 1887 een schuilnaam zocht voor haar eerste
boek Teltsjes yn skimerjoun (Verhalen in de schemering), koos ze als eer-
betoon die voornaam. Wie de echte Nynkes waren, is niet meer na te
gaan. In de doopboeken van Foudgum en Raard staan een paar Trijntjes
die, wat leeftijd betreft, in aanmerking komen: Trijntje Hellinga (1807),
Trijntje Mennold of Mennolts (1809), Trijntje Hoekstra (1813). Nynke van
Syds zal uit Nes, Moddergat of Wierum afkomstig zijn geweest, maar in
overlijdensaktes zijn wel heel wat Trijntjes te vinden die in Sjoukjes
jeugd in de pastorie gewerkt kunnen hebben, maar er is geen verbinding
te leggen met ‘Syds’, dat verwijzen kan naar de naam van vader, man en
zelfs de moeder. Het enige dienstmeisje met de voornaam Trijntje was
Trijntje Jans Oostra, die in 1851 geboren werd. Tamelijk jong voor een
sprookjesvertellende Nynke, maar niet uitgesloten. En ten slotte is het
ook mogelijk dat er maar één Nynke in Sjoukjes jeugd geweest is, Nynke
van Foudgum, die om onnaspeurlijke redenen ook wel ‘van Syds’ ge-
noemd werd.

Sjoukjes ouders waren lezers en hun kinderen leerden al vroeg dat boe-
ken belangrijk waren en met respect moesten worden behandeld. Sjouk-
je heeft later op een kalenderblad beschreven hoe haar grootmoeder vroe-
ger ’s zondagsmiddags in haar ‘Van der Palm’ las, een door de beroemde
redenaar en patriottische theoloog J.H. van der Palm geschreven kinder-
bijbel die ook door volwassenen veel gelezen werd. Grootmoeder las het
boek met een schone zakdoek naast zich. ‘En elken keer, wanneer ze een
bladzij omsloeg, streek ze die eerst liefdevol glad met dat zachte linnen
doekje.’

Het kalenderblaadje met het ‘zakdoekjes’-citaat bevat meer herinnerin-
gen met een duidelijke boodschap voor haar lezers: 

Ook mijn ouders behandelden de boeken steeds met achting. Wee ons,

als we de onze lieten slingeren of er vlekken of ‘ezelsooren’ in maakten!

Nooit mochten we aan tafel lezen – wat trouwens ook heel onbeleefd is 

tegenover hen, die met ons aanzitten! – en na den eten of na ’t spelen 

altijd eerst even de handen wasschen, voordat we een boek mochten 

aanvatten.

sjoukje bokma de boer54



Wat lazen de bevoorrechte kinderen die konden lezen halverwege de ne-
gentiende eeuw? Er verschenen heel wat speciaal voor kinderen bedoelde
boeken: prentenboeken met korte teksten, boeken met stichtelijke verha-
len, versjes voor kleine kinderen, christelijke lessen al dan niet op rijm;
opvoedende boeken waarin schrijvers, vaak in de vorm van een dialoog
met kinderen, wijze lessen doorgaven en hen waarschuwden voor de ge-
varen van het leven. Maar er verschenen ook avonturenromans zoals Da-
niel Defoes Robinson Crusoë, en er waren sprookjes van Hans Christian
Andersen – de eerste sprookjes kwamen in 1841 uit, daarna verschenen
er steeds nieuwe bundelingen en vertalingen van Andersen –, evenals se-
lecties uit de sprookjes van duizend-en-een-nacht. Er kwamen boeken-in-
afleveringen uit, seriewerken met avonturen van ontdekkingsreizigers in
verre landen en verhalen over de natuur en over de (vaderlandse) geschie-
denis. Boeken met titels als Familie-bibliotheek waren bestemd voor het
hele gezin – dus ook voor kinderen. Daarnaast bestonden er speciale kin-
dertijdschriften met feuilletons, geschiedenisverhalen, wetenswaardig-
heden, wijze raad, veel illustraties, spelletjes en raadsels. Onderhoudend
en tegelijkertijd opvoedend.

Sjoukje bezat zelf enkele kinderboeken, waarvan de sprookjes van An-
dersen, een bloemlezing uit duizend-en-een-nacht en Robinson Crusoë de
meeste indruk op haar maakten. Later stelde ze zelf twee bloemlezingen
samen uit de sprookjes van duizend-en-een-nacht en ze vertaalde Robin-
son Crusoë. In het voorwoord daarvan schreef ze met hoeveel genoegen
ze het bewerkt had, ‘telkens bij zichzelf denkend: “Hè, ik wist toch niet,
dat ’t zoó mooi was!”’.

Die drie boeken noemde ze haar grootste schat, maar ze las veel meer.
Een bijzonder boekje was Kappipo, dat door een jongetje van tien jaar
was geschreven en getekend. De kleine Kappipo stond afgebeeld op de
bladzij tegenover het schutblad: een jongen in een keurig pakje met das-
je, met een groot rond hoofd en een peinzende blik. Hij leunt met z’n
arm op een tafel waarop een schrift ligt. In zijn hand heeft hij een gan-
zenveer. Het was een ‘curiositeit’, schreef de dominee en kinderboeken-
schrijver Rinse Koopmans van Boekeren, die dit geschrift publiceerde, in
het voorwoord. Hij suggereerde dat het waargebeurde verhaal door een
kleine jongen was geschreven en als bewijs was een deel van het manu-
script afgedrukt, compleet met hanenpoten, vlekken en fouten. Natuur-
lijk was het een mystificatie, maar Koopmans van Boekeren deed zijn
werk goed. Kinderen verslonden de wonderlijke avonturen die kinderlijk
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en houterig waren opgeschreven en getekend. 
Ook Sjoukje was gefascineerd. Een verhaal dat echt was en tegelijker-

tijd niet helemaal echt, over een jongen die thuis graag vertellingen voor-
droeg en van schrijven hield. Zo’n avontuurlijk vechtlustig jongetje kon
ze natuurlijk niet zijn, maar schrijfster worden lag wel binnen haar be-
reik. Daarom was Kappipo een belangrijk boek: ‘Het fascineerde me ver-
bazend, hoewel ik later vernam, dat het in de pers sterk werd afgekamd.’ 

Het boek werd inderdaad afgekraakt. Conrad Busken Huet noemde
het in 1871 ‘een onbeduidend en zouteloos geschrift, voor tweederde be-
staand uit gewone drukletters, afgewisseld door twee misteekende ge-
kleurde lithografietjes, en voor één derde uit de hanepoten en schrapjes
van een kind, dat met de pen of het potlood, die het nog niet wist te bestu-
ren, zijne eigen vertelling met een dozijn vignetten illustreerde’. 

Een andere recensent stelde vast dat de schrijver te veel verderfelijke,
avontuurlijke kinderboeken had gelezen: ‘Die oppervlakkige leeslust, die
ziekelijke leeswoede reeds bij het kind aan te kweken, mag gevaarlijk ge-
acht worden.’ Het waren precies de argumenten die Sjoukje dertig jaar
later zelf zou gebruiken tegen avonturen- en indianenboeken. Maar als
kind had ze genoten en haar ouders hadden er kennelijk geen gevaar in
gezien haar Kappipo te laten lezen. 

Het gezin was geabonneerd op twee kindertijdschriften, Bato en Men-
tor, en Sjoukje leende boeken als De Kinderen van het Woud van F. Marry-
at. Ze hoorde haar moeder enthousiast vertellen over De Zwitsersche Ro-
binson van de Zwitserse aalmoezenier J.R. Wijsz – een ‘gezegend’ boek,
schreef Sjoukje in Het Kind in 1935. De Zilveren Schaatsen hoorde ook bij
haar favorieten, de gekuiste versie die P.J. Andriessen had gemaakt van
een in die tijd beroemd Amerikaans boek van Mary Mapes Dodge, Hans
Brinker or the silver skates, waarin het verhaal voorkomt over de ‘blondha-
rige knaap, zoon van een sluiswachter’ – niet Hans Brinker, de hoofdper-
soon – die met zijn duim een gat in een lekkende dijk dichthield. Daar-
naast las ze dus ook boeken voor volwassenen, zoals de maandelijkse af-
leveringen van De aarde en haar volkeren, boeken van Charles Dickens en
De wonderen der voorwereld van W.F.A. Zimmermann, die in haar vaders
boekenkast stonden. 

Het was niet moeilijk voor Sjoukje om aan boeken te komen. Onge-
twijfeld kochten haar ouders boeken, bijvoorbeeld in de boekhandel in
Dokkum waar haar vader regelmatig met andere dominees praatte.
Sjoukje haalde ze uit de boekenkast thuis en las de boeken van haar ou-
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dere zusjes. Daarnaast bestonden er bibliotheken waar soms ook kinder-
boeken werden uitgeleend. De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, de
in 1784 opgerichte vereniging die het volk maatschappelijk, zedelijk en
verstandelijk wilde verheffen, had inmiddels al 310 bibliotheken opge-
richt, waarvan één in Dokkum. En dan was er ook nog de boekenverza-
meling van Onderling Nut en Genoegen, de leesclub in Nes, waarvan
haar vader in 1857 een van de oprichters was geweest. Misschien werd de
dominee door zijn leesgrage dochter gestimuleerd om ook kinderboeken
op te nemen in die beginnende ‘volksbibliotheek’.

De lagere school

Toen ze zes jaar was, ging Sjoukje naar school bij meester Halbe Roelofs
Beetsma. Hij leerde de kinderen lezen, schrijven en rekenen. Als ieder-
een present was, zaten er meer dan honderd kinderen in het schoolge-
bouwtje. Maar vaak kwam dat niet voor. Niet alleen ging rond 1860 één
op de vijf kinderen helemaal nooit naar school (van de meisjes was zelfs
één op de vier niet ingeschreven bij de lagere school), ook de geregis-
treerde leerlingen verzuimden vaak. Kinderen waren dikwijls ziek, als er
mazelen heersten bleven ze bij tientallen weg. Bij slecht weer konden
leerlingen die veraf woonden de school niet bereiken door de modderige
weilanden en veel kinderen moesten thuis meehelpen of op kleine broer-
tjes en zusjes passen als hun moeder uit werken ging. Vooral in de zomer
waren de klassen leeg: iedereen werkte mee op het land. De leerplicht be-
stond nog niet – die werd pas in 1901 ingevoerd – en ouders konden hun
kinderen makkelijk thuishouden. Onderwijzers en schoolopzieners bra-
ken zich regelmatig het hoofd over het probleem hoe ‘getrouw schoolbe-
zoek te bevorderen’, en ze stelden voor om elk jaar een getuigschrift uit te
reiken aan kinderen die regelmatig de school bezocht hadden. Of was het
een beter idee om aan ‘de meer gegoeden een prijs uit te reiken, terwijl
aan de behoeftigen de som van een jaarlijkse toelage die voor hen in de
spaarbank zou belegd zijn, met de renten zouden uitgekeerd worden’?

De school in Nes stond in een tuin achter de huizen midden in het
dorp. De kinderen moesten in de Headstrjitte door een steegje lopen,
langs het huis van de meester, om er te komen. Het was een vrij klein ge-
bouw met een vloeroppervlak van zes bij dertien meter. Daar konden
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meer dan honderd kinderen terecht op lange, donkergroene banken zon-
der leuning achter zwarte lessenaars. In Sjoukjes tijd waren er vier klas-
sen, elke klas bestond uit vier banken en op elke bank konden zes kinde-
ren zitten. Alle klassen zaten in dezelfde ruimte, zonder afscheidingen.
Veel lesmateriaal was er niet: een schoolbord, een paar wandkaarten met
natuurkundige en geschiedenisvoorstellingen voor het ‘aanschouwelijk
onderwijs’, kaarten met steden en rivieren, en een stel maten en gewich-
ten. 

Aan het plafond hingen zes ‘petrolielampen’. De twee ramen hadden
geen gordijnen, zodat het in de zomer vaak stikheet was en in de winter
ijskoud. Ook in het voorjaar kon het koud zijn met de felle noorden- of
oostenwind, want in april ging de kachel uit, weer of geen weer. Boven
het klaslokaal was een zoldertje waar turf voor de kachel lag opgeslagen.
Een speelplaats was er niet, alleen een stukje tuin rondom de school, met
wat struiken en wingerd tegen de muur.

Sjoukje heeft deze school zeker zes jaar bezocht. Uit rapporten van de
schoolopzieners die voor de provincie Friesland de kwaliteit van het on-
derwijs controleerden (ze zijn bewaard gebleven tot 1857, toen er een
nieuwe wet op het lager onderwijs kwam), blijkt dat men zeer te spreken
was over de ijverige en onvermoeibare Beetsma, die van 1849 tot aan zijn
dood in 1879 hoofdonderwijzer in Nes is geweest. De vier klassen wer-
den gelijktijdig en doelmatig aan het werk gehouden en meester Beets-
ma besteedde bijzondere aandacht aan taal, rekenen en vaderlandse ge-
schiedenis. Over het zingen was de schoolopziener in 1855 iets minder
tevreden. ‘Hoewel vrij zuiver in maat en toon, is het wat schreeuwend,’
rapporteerde hij. En een jaar later was daar geen verandering in geko-
men: ‘Alle vakken goed, het minste het zingen dat ik nog altijd te
schreeuwend vond.’

Toen Sjoukje naar school ging, bestond er voor de lagere school een
verplicht vakkenpakket: lezen, schrijven, rekenen, vormleer (verbuigen
en vervoegen), Nederlandse taal, aardrijkskunde en geschiedenis, kennis
der natuur en zingen. En tekenen, al betekende dat in de praktijk alleen
‘rechtlijnig tekenen’. Bij het vak geschiedenis werden bijbelse en vader-
landse geschiedenis behandeld en de aardrijkskundeles kwam nauwe-
lijks over de grenzen heen. In de eerste lessen werd het stratenplan van
Nes behandeld, daarna volgden de dorpen rondom Nes, de hele provincie
Friesland, dan de andere provincies en de waterwegen in Nederland. Als
er nog tijd over was, kregen de kinderen daarna iets te horen over andere
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landen. Ze leerden spellen door elkaar bij de hand te houden en zachtjes
op de maat heen en weer deinend, woorden op het bord te spellen en zin-
nen als: Zij tooijen zich op. Dat ging dan zo: Eu-jen. – ooi-jen. – tooi-jen.
– Zij – tooi-jen – zich – op. Een lijzige, zangerige manier van spellen, en
door het wiegen dommelden heel wat kinderen in, waarna een slag met
het rietje ze weer bij de les haalde.

Zo nu en dan kwam dominee, Sjoukjes vader dus, langs voor de gods-
dienstles en de meester ging hen, zij het schreeuwerig, voor bij het zin-
gen, een vak dat sinds kort werd beschouwd als een belangrijk bescha-
vingsmiddel voor het volk ‘en daardoor van invloed op de verbetering van
kerk- en volkszang. Door de inhoud der liederen kon men vaderlandslief-
de, liefde tot de natuur en christelijke gevoelens aanwakkeren.’ 

Die vaderlandsliefde en het verheerlijken van het roemruchte verleden
werd in het negentiende-eeuwse Nederland nogal gestimuleerd, en in
haar schooltijd maakte Sjoukje de grootse herdenking van veldslagen uit
de Tachtigjarige Oorlog mee: in 1868 de Slag bij Heiligerlee uit 1568, en
vier jaar later de inname van Den Briel uit 1572. Dat waren plechtige festi-
viteiten waarbij het historisch besef van de Nederlander en vooral ook
van de Nederlandse jeugd stevig werd bevorderd. Maar het was vooral
ook feestelijk en Sjoukje heeft in 1936 in Schimmels voor de koets een hila-
risch verslag geschreven van de Den Briel-herdenking van 1872 op een
Fries boerendorp.

De kinderen maakten lange dagen op school en moesten alles bij elkaar
een zwaar lesprogramma uitvoeren. In de zomer begon de school al om
zeven uur. Om acht uur gingen de kinderen naar huis om met hun ou-
ders warm te eten (de boerenarbeiders moesten goed gevoed de lange
werkdag doorkomen en aten twee keer warm) en daarna moesten ze
weer tot twaalf uur naar school. Tussen de middag kregen ze twee uur
vrij en aten ze thuis, waarna ze ’s middags van twee tot vijf opnieuw naar
school gingen. De hele dag op school, de hele dag stilzitten. Geen wonder
dat boerenkinderen graag hun vader op het land hielpen en na een lange
zomer pas in de herfst opnieuw op school kwamen, waar ze dan de groot-
ste moeite hadden om weer met een griffel op hun leitjes te schrijven.

De school in Nes groeide en in 1873 werd een hulponderwijzer aange-
steld, meester Wytze de Vries, die de jongste kinderen moest leren lezen.
Er werd een schot in de klas geplaatst zodat de twee meesters allebei een
eigen ruimte hadden. De Vries kon goed vertellen en schreef zelf Friese
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gedichten en verhalen. Hij was nieuw en hij werd ook wel geplaagd. Als
er turf van de zolder boven het leslokaal gehaald moest worden, hielpen
de kinderen mee door de turf boven in een koker naar beneden te stor-
ten. Soms gooiden ze zo ruw dat de koker verstopt raakte en de meester
met een tang de opening beneden vrij moest maken. Hij kwam dan on-
der het turfstof te zitten en zag er zo smerig uit dat hij naar huis moest
om zich te verkleden. 

Op oude schoolfoto’s is te zien hoe de onderwijzers uit die jaren eruit-
zagen: in lange, hooggesloten jassen, de handen in de zakken. Voor hen
zitten en staan de talrijke leerlingen, de jongens met klompen en drie-
kwartbroeken, de meisjes in lange, donkere jurken van een onverslijtbaar
weefsel en een donkere boezelaar (schort). Door zo’n foto wordt nog eens
duidelijk hoe fel de witte schorten van de meisjes Bokma de Boer afsta-
ken tegen al dat grauwe en ernstige om hen heen. Schoolfeesten beston-
den niet, evenmin als schoolreisjes of zelfs maar een sinterklaasfeest.
Het allerfeestelijkste was de koek die kleine kinderen na hun eerste
schooldag op hun arm gebonden mee naar huis kregen.

Al was de inspectie zeer tevreden over meester Beetsma, hoofdonderwij-
zer tweede klasse (onderwijzers waren in vier rangen verdeeld al naar ge-
lang leeftijd en bekwaamheden), Sjoukje dacht heel wat minder positief
over hem. Tientallen jaren later omschreef ze hem als ‘een ouderwet-
sche, ongetrouwde schoolmeester, kwasi-geleerd en mál’, een ongeïnspi-
reerde man. In ‘Een ouderwetsche dorpsschool’ portretteerde ze een ei-
genaardige schoolmeester die veel van Beetsma wegheeft. Laten we even
aannemen dat Sjoukje haar eigen onderwijzer beschreven heeft: een
man in een wit schooljasje met fladderende panden – zijn daagse jasje,
voor de foto trok een meester een net donker pak aan –, die als hij in een
goede bui was veel Franse woorden gebruikte ‘om te laten zien hoe ge-
leerd hij was. Dan zei hij bijvoorbeeld tegen een meisje met vettig haar:
“Maaike, Maaike, wat riekt gij van daag weêr delicieus! Wie heeft u gepar-
fumeerd?” en Maaike antwoordde dadelijk met een grof stemmetje en
heel onbeleefd: “Trien”, haar oudste zusje.’

Het was een vreemde, zenuwachtige man, die regelmatig een bloedneus
had die hij dan omslachtig met stukken papier probeerde te stelpen; hij
leed aan hoofdpijnen en had driftbuien; kon geen orde houden en vloog
van de ene hoek van het schooltje naar de andere, maakte veelvuldig ge-
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bruik van een lang Spaans riet en soms zelfs van een zwaar houten turf-
hamertje. Soms sloeg hij met één slag over zes kinderruggetjes tegelijk,
en op een dag sloeg hij mis en smeet een volle inktfles van zijn lessenaar,
over zijn eigen kleren. Zo beschreef Sjoukje later de wonderlijke school-
meester op een ouderwetse dorpsschool. 

Misschien had Beetsma het te druk met zoveel leerlingen in dat ene lo-
kaal – al was dat normaal in die tijd – en vond hij het niet nodig om zich
voor een betrekkelijk laag loon uit te sloven. Zoals veel onderwijzers in
die tijd had hij bijbaantjes om zijn salaris aan te vullen. Beetsma was kos-
ter en voorzanger van de kerk (er was geen orgel) en later werd hij ook se-
cretaris-boekhouder van de kerkvoogdij. Bovendien verdiende hij nog
wat bij door warme stoven in de kerk neer te zetten voor de kerkenraad
en op de preekstoel. 

Afgezien van lezen en schrijven leerde Sjoukje niet veel op school. Van
haar kinderhandschrift zijn twee voorbeelden bewaard gebleven: de
nieuwjaarswensen die ze op 1 januari 1869 en op 1 januari 1872 voor haar
ouders schreef. Dat waren gedichten en wensen die de kinderen over-
schreven uit speciale voorbeeldboekjes, een heilzame prikkel om ‘zich
bestendig te beijveren, vooral in het schrijven’, zoals in een van die boek-
jes stond. Daarnaast was het ook uit zedelijk oogpunt ‘voor het kind heil-
zaam, nederig eerbied en achting te bewijzen aan hen, wien het zulks
verschuldigd is’. En zo bevatten zulke boekjes gedichten opgedragen aan
ouders, aan een vader die weduwnaar is, aan een moeder die weduwe is,
aan oom en tante met en zonder kinderen, aan oudere en jongere broers,
neven en nichten, weldoener, voogd, vriend, onderwijzer en onderwijze-
res. En helemaal aan het eind van zo’n lange rij mensen die met een heil-
wens konden worden vereerd, stond ook een vers van een ‘Dienstbode
aan zijnen of haren Heer of Vrouw’. Sommige van deze verzen konden
gezongen worden, op de wijs van vaderlandse en godsdienstige liederen,
of van liederen als ‘Des morgens lang te slapen’ van Hieronymus van Al-
phen, of ‘Rustig is de slaap der dooden’, een ander bekend lied.

In een mooi, levendig handschrift met veel krullen aan de hoofdletters
schreef Sjoukje aan haar ‘geliefde ouders op het Nieuwjaar van 1869’ een
hoogdravend gedicht over de tijd die snel, met Arendsvlerken, vliegt, ‘ter-
wijl wij naauw zijn vaart bemerken’. Het gedicht eindigt met een vrome
wens: ‘Dat Die voor eeuwigheid hem [de tijd] teelde/ ook ons dien tijd tot
erfdeel geev’,/ opdat men eeuwig bij Hem leev.’ Het exemplaar van drie
jaar later is in een netter, maar ook saaier handschrift geschreven – al zijn
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de krullen aan de hoofdletters nog steeds prachtig. Het is opnieuw een
gelegenheidsgedicht: 

‘Vol dankbre vreugd, bij ’t morgengloren,/ Voor ’t heil, ons weer op
nieuw beschoren/ Rijz’ luide onze juichtoon op!’ En het eindigde in stijl:
‘En daartoe moet ons aller streven/ Aan ieder ook het voorbeeld geven,/
De een den and’re helper zijn,/ Het werken leven, leven werken,/ En het
voor andren nuttigst werken/ Ook hier het zaligst leven zijn.’ 

Ze ondertekende deze heilwens – zoals kinderen van elf jaar dat graag
doen – met alle drie haar voornamen voluit: ‘Sjoukje, Maria, Diederika
Bokma de Boer.’

Op kostschool in Dokkum

Voor meisjes uit Sjoukjes milieu was het niet ongebruikelijk – en een ui-
ting van een zekere vooruitstrevendheid – om na de lagere school door te
leren, voordat ze als getrouwde vrouw een huishouden zouden gaan voe-
ren. Mocht een meisje onverhoopt ongetrouwd blijven, dan zou ze met
een passende opleiding altijd nog onderwijzeres, gouvernante of ver-
pleegster kunnen worden.

Ouders konden rond 1874 voor hun dochter uit een redelijk aantal mo-
gelijkheden kiezen. Sinds 1863 bestonden er, dankzij Thorbeckes Wet op
het Middelbaar Onderwijs, ‘hogere burgerscholen’, middelbare scholen
voor de hogere burgerij: de hbs, vanaf dat moment vanzelfsprekend voor
jongens toegankelijk, maar even vanzelfsprekend niet tegelijkertijd voor
meisjes. Pas na 1871 mochten meisjes naar de hbs. Dat was te danken
aan Aletta Jacobs uit Sappemeer, die in maart 1871 van minister Thor-
becke persoonlijk toestemming had gekregen zich in te schrijven aan de
Groningse universiteit. Om zich daarop voor te bereiden volgde ze onof-
ficieel lessen bij leraren van de rijks-hbs in Sappemeer. De eerste officiële
vrouwelijke hbs-leerling was haar jongste zusje Frederika. Thorbecke
stond vader Jacobs in juli 1871 toe haar in te schrijven aan de rijks-hbs.
Heel langzaam kwam de stroom op gang. In 1875 zaten er in heel Neder-
land vijfendertig meisjes op de hbs en weer vijf jaar later, in 1880, waren
het er 155. Tot het eind van de eeuw kwam het aantal vrouwelijke leerlin-
gen overigens nooit boven de vier procent uit. Er werden ook enkele spe-
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ciale meisjes-hbs’en opgericht, met hetzelfde lesprogramma als de gewo-
ne hbs; alleen mochten de meisjes een jaar langer over de leerstof doen:
zes in plaats van vijf jaar. 

De middelbare meisjesschool, de mms, was een ander soort school
voor meisjes. Ze bereidde de leerlingen voor ‘op de vervulling van taken
in de maatschappij, waarvoor een ruime mate van ontwikkeling doch
geen opleiding bij het hoger onderwijs nodig is’. Deze school hield reke-
ning met ‘de fysieke en psychische kenmerken van het meisje in de leef-
tijd van 12-17+’, en was speciaal gericht op taal- en cultuuronderwijs. Een
school met een minder vol programma dan de hbs en ook minder intel-
lectueel gericht. De eerste mms werd in Haarlem in 1867 opgericht, in
1875 waren er negen, in 1880 twaalf. Bij elkaar volgden in dat jaar 929
meisjes een mms. Vergeleken met het handjevol meisjes dat in deze tijd
naar de hbs ging, en de enkeling die een gymnasium bezocht, vormden
die bijna duizend mms’sters een flink aantal.

Een andere onderwijsmogelijkheid was de kook-, huishoud- of nijver-
heidsschool. Daar werden meisjes voorbereid op het leven van een me-
vrouw met huispersoneel of op het beroep van lerares op een beroeps-
school. Het waren vaak de meisjes uit de hogere kringen die zulke scho-
len bezochten, zoals dat ook bij de andere vormen van onderwijs voor
meisjes gold. Doorleren was een privilege, de meeste meisjes gingen na
de lagere school meteen werken, in een winkel, een dienstje of in de fa-
briek.

Ten slotte waren er de kostscholen. Als er geen meisjes- of naaischool
in de directe omgeving was en als de ouders hun dochters niet naar een
gemengde hbs wilden sturen, dan waren er kostscholen waar ze niet al-
leen taal- en literatuurlessen, maar ook handwerken en muziekles kre-
gen en bovendien goede manieren leerden. Ouders met veel geld brach-
ten hun dochters naar een kostschool in Zwitserland, Engeland of Duits-
land: voor de taal, voor passende omgangsvormen, en voor kennissen en
vriendinnen in de kringen waar ook de huwelijkskandidaten vandaan
kwamen. 

De ouders Bokma de Boer kozen niet voor een hbs of mms, ze stuur-
den hun dochters ook niet naar een beroepsopleiding of een dure buiten-
landse kostschool, maar zochten kostscholen in Sneek en Dokkum uit.
Renske en Jette gingen naar Dokkum en Catharina is anderhalf jaar op
kostschool in Sneek geweest, voor ze in 1870 thuis in Nes overleed. 
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Sjoukje was vijftien jaar toen ze in Dokkum naar de ‘Dag en Kostschool
voor Jonge Dames’ van mejuffrouw H. Tideman ging. Voor een kind dat
in het dorpje Nes was opgegroeid was Dokkum met meer dan vierdui-
zend inwoners een grote stad, met brede straten, grachten en bolwerken,
een paar grote kerken en veel winkels. Een plaats waar elk jaar tijdens de
jaarmarkt in juni de traditionele harddraverij werd gehouden en waar de
grootste weekmarkt uit de omgeving werd gehouden. Een markt waar
boeren uit de omliggende dorpen op donderdag hun vee en producten
naartoe brachten, en de vrouwen stoffen kochten en kleren. Op die don-
derdagse marktdag was Dokkum druk en levendig, de rest van de week
was de stad allesbehalve bruisend, maar een gezapig provinciestadje. Een
reiziger noteerde: 

De kleeding der mannen volgt altoos een jaar of anderhalf de Hollandsche

en de Parijsche moden. ’s Morgens staat men niet te vroeg op, de man

doet zijn bezigheden, de vrouw komt later eens aan de deur kijken, ‘on-

gekleed’ zooals zij uit ’t bed kwam, een zwart ondermutsje op. Elf uur 

koffiedrinken, tusschen 12 en 1 middagmalen, dan ‘doet’ men de Bolwer-

ken. Heeren en damens, Dominé’s in nachtrokken met wandelstokken,

Burgemeesters en Vroedsmannen. Burgers die niets te doen hebben,

sommigen in hunnen slaapjaponnen. Drie uur is de theeklok, te 5 à 6 uur

verschijnt de koffiepot met hoog opgehoopte presenteerbladen met koek,

banket, krakelingen, biscuit en wat dies meer is. ’s Avonds, zomers, brengt

men door op de stoep, op de stoepbank wordt de politiek besproken.

Dat was een beschrijving uit het begin van de negentiende eeuw en het
zou tientallen jaren duren voor er in dat gezapige beeld iets veranderde
en de gezeten burgers van Dokkum opschrokken uit hun tevreden be-
staan. 

Halverwege de jaren veertig braken er zware tijden aan, het platteland
werd getroffen door misoogsten en de aardappelziekte. In Noord-Fries-
land was de situatie zo ernstig dat bijvoorbeeld het gemeentebestuur van
Ternaard (waar Nes onder viel) de regering in Den Haag vroeg om ar-
menzorg uit de rijkskas. Gemeenten waren in die tijd verantwoordelijk
voor hun ‘eigen’ armen en er waren inmiddels zo veel werklozen geko-
men dat de gemeente de lasten niet meer kon dragen. Er heerste hon-
gersnood. In 1847 verwoestte de aardappelziekte de hele oogst. Boven-
dien duurde de winter dat jaar uitzonderlijk lang, waren er overstromin-
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gen en heersten er hier en daar muizenplagen waardoor ook de voedsel-
voorraden – en de boter, een exportproduct – verdwenen. Er was weinig
voedsel en wat er in de winkels lag, was duur. Toen de Dokkumers merk-
ten dat er ondanks het voedselgebrek toch aardappels werden uitgevoerd
en er schepen met rogge werden achtergehouden om de prijs op te drij-
ven, braken er rellen uit. Winkels werden geplunderd en een grote groep
joelende en schreeuwende jongens en mannen trok naar de Groote
Breedstraat, waar de burgemeester van Dokkum woonde. De straatste-
nen waren snel losgewrikt en zijn ruiten werden ingegooid, gevolgd door
de ruiten van andere notabelen in de straat. De Dokkumers die anders op
zo’n warme zomeravond op hun stoepbanken de politiek doornamen,
hoorden verschanst achter de voordeur met angst en beven het ge-
schreeuw en gerinkel van het glas van de ramen aan.

Totdat zeeofficier Hugenholtz, een belangrijke Dokkumer en lid van
de Raad van State, de Groote Breedstraat in kwam en naar zijn grote
hoekhuis liep. Hij kreeg de kans niet zijn deur binnen te gaan. Mannen
pakten hem beet, duwden hem tussen de stoepbanken en eisten brood.
Hoe het precies ging, of Hugenholtz doodsbang was of juist heel koel-
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bloedig, hij wist in ieder geval de zin uit te spreken: ‘Gaat naar Dedde
Dijkstra en haalt voor mijn rekening al wat hij aan voorraad heeft.’ Het
volk draafde meteen weg naar de grutterij van Dijkstra, bestormde de
winkel en haalde hem volledig leeg. Vlak daarna betrok de lucht – het
was de hele dag al drukkend weer geweest – en het begon te onweren en
zo hard te regenen dat de straat binnen een kwartier leeg was. Toen daar-
na ook de prijzen voor rogge daalden, keerde de rust in Dokkum weer.

Heel Europa was rond het midden van de negentiende eeuw onrustig en
opstandig, en overal namen de sociale spanningen toe. In alle geïndus-
trialiseerde landen, ook in Noord-Amerika, werkten fabrieksarbeiders,
mannen, vrouwen en kleine kinderen onder erbarmelijke omstandighe-
den. Op het platteland was de situatie niet beter: de landarbeiders hadden
zich te onderwerpen aan feodale verhoudingen, verdienden weinig en
konden elk moment op straat worden gezet. In de loop van de eeuw, na
ernstige landbouwcrises en hongersnoden, waarbij grote aantallen arbei-
ders werkloos werden en velen onder de armoedegrens terechtkwamen
en van de honger stierven, groeiden het protest en het verzet explosief.
Het verzet kreeg een naam, communisme. In Europa waarde ‘het spook
van het communisme’ rond, zoals Karl Marx en Friedrich Engels het ge-
formuleerd hadden in hun in 1848 gepubliceerde Communistisch Mani-
fest, waarin ze de ‘proletariërs aller landen’ opriepen zich te verenigen. 

Met enige vertraging bereikte de nieuwe tijdgeest ook Dokkum. Bin-
nen het curatorium van de befaamde Latijnse School van Dokkum was
inmiddels – een van de uitingen van de nieuwe tijd – ook belangstelling
ontstaan voor de moderne theologie. Daarnaast was er Onze Krans, de
gespreksgroep waarvan Albertus Bokma de Boer lid was en ook de re-
monstrantse dominee Michael Wilhelm Scheltema. Scheltema was een
opvallende verschijning. Een grote baard en felle ogen gaven hem het ui-
terlijk van een oudtestamentische profeet: patriarchaal, eerbiedwaardig,
een man die zich het lot van de mensen aantrok en zich in het bijzonder
inzette voor weeskinderen. Hij ergerde zich aan de strenge voorschriften
in de weeshuizen, aan het kille opvoedingsregiem, het ontbreken van
speelgoed, de volgepropte slaapzalen. Wezen moesten in een gezin wor-
den opgevoed, vond hij, en vanuit dat ideaal richtte hij de ‘Maatschappij
tot opvoeding van Weezen in het huisgezin’ op, waarvan hij later ook di-
recteur werd.

De dominee bewoonde met zijn vrouw Alida Welmoet Tideman en
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zijn kinderen een groot huis in het centrum van Dokkum. Zijn schoon-
zuster, de hoofdonderwijzeres Hillegonda Geertruid Tideman, woonde
sinds 1871 bij de familie en begon in een koetshuis in de achtertuin van
het domineeshuis een school voor meisjes, de ‘Dag en Kostschool voor
Jonge Dames’. De leerlingen konden in de kost bij de Scheltema’s en
werden als gezinsleden beschouwd. Zoals wezen in een huisgezin moes-
ten worden opgevangen, zo moesten ook kostschoolleerlingen in het ge-
zin worden opgenomen. 

En zo kwam Sjoukje Bokma de Boer bij de familie Scheltema terecht.
De ziel van deze ‘groote, onrustige huishouding’ was mevrouw Schelte-
ma, een teer, ziekelijk klein vrouwtje. Ze lag vaak wekenlang in bed, maar
dankzij een ijzeren wil en een ‘onbuigzame energie’ was ze in staat exa-
mens te doen in Frans en handwerken om in te kunnen springen als een
van de leraressen ziek zou zijn. Die combinatie van ziekelijkheid en
doorzettingsvermogen trof Sjoukje bijzonder. 

Het huis van de dominee was groot genoeg voor gezin, leerlingen, lera-
ressen uit binnen- en buitenland en soms nog een extra pleegkind voor
wie Scheltema onderdak zocht. Het was een ruim stadshuis met de voor-
deur in het midden van de voorgevel, daarachter een brede marmeren
gang met links en rechts kamers. Aan de ene kant de studeerkamer waar
dominee Scheltema werkte, aan de andere kant de huiskamers en suite
met een piano, waar mevrouw Scheltema, juffrouw Tideman, de andere
onderwijzeressen en de meisjes konden zitten om huiswerk te maken, te
praten, te handwerken en muziek te maken. Achter de studeerkamer was
een gangetje waaraan de keuken en een grote eetkamer, met een door-
geefluik ertussen, lagen. De meisjes sliepen éénhoog aan de straatkant,
in twee kamers met ieder zes bedden. Alle bedden konden door schuif-
gordijnen en schotten van elkaar gescheiden worden, zodat de meisjes
bij elkaar sliepen, maar ook privacy hadden.

In augustus 1875 werd Sjoukje Bokma de Boer door haar vader met het
rijtuig naar Dokkum gebracht. Direct bij aankomst ontmoette ze het
meisje met wie ze haar leven lang bevriend zou blijven: Clara van Loon,
dochter van een rijke fabrikant van dakpannen, een voorvechter van de
Friese taal en cultuur, die van 1860 tot 1901 lid van Gedeputeerde Staten
van Friesland was. Clara was een halfjaar jonger dan Sjoukje. Ze heeft
maar één jaar in Dokkum op kostschool gezeten – daarna bezocht ze de
meisjes-hbs in Leeuwarden – maar dankzij de interviews en brieven
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waarin ze na Sjoukjes dood in 1939 over haar vroegere vriendin sprak, is
er iets meer te vertellen over Sjoukjes jaren in Dokkum. 

In 1875 waren er acht leerlingen op school: Clara en Sjoukje en ‘twee
Friese domineesdochters, twee zichtbaar gefortuneerde boeremeisjes, de
Groningsche fabrikantsdochter uit Veendam en een dochtertje van een
blijkbaar achterhoekschen notaris met zwaar Sneeksch accent’. Volgens
Clara polsten Sjoukje en zij elkaar direct na aankomst tijdens een wande-
ling door Dokkum over de familieomstandigheden en dat werd een leer-
zaam gesprek. Ze kwamen allebei uit een beschaafd, ontwikkeld milieu.
Sjoukje vertelde over haar twee ‘erg oude zusters van 30 en 26 jaar’, Clara
praatte over haar zieke moeder en haar drie broers, over de bijlessen
Duits die ze had gevolgd bij een epileptische timmerman en het toela-
tingsexamen voor de school dat ze op het stadhuis in Dokkum had moe-
ten afleggen bij een hoofdonderwijzer en de wethouder. In rekenen was
ze niet sterk, maar toen de onderwijzer haar vroeg enkele zeestraten in
Europa te noemen, kon Clara uitpakken. Ze noemde een zeestraat die ze
vaak had gehoord van een jonger broertje, ‘de straat van Theodosia, Feo-
dosia, Kaffa, Kertsj of Jeniculé, met zo’n flux de bouche dat de Wethouder
zich op de knie sloeg en zei: wel verdikkemij, dat wist ík nog niet eens,
nou meester, wij houe maar op, ’t is zoo al genoeg’. 

Het verhaal maakte indruk, maar op Sjoukjes vraag of het om die
knappe jonge wethouder ging, kon Clara geen antwoord geven. Daar had
ze in haar zenuwen niet op gelet. Hoe Sjoukje zo snel al wist dat er een
knappe, jonge wethouder bestond? Ze was zelf nauwelijks een dag in
Dokkum, en waarschijnlijk had ze ook toelatingsexamen moeten doen
op het stadhuis.

De school sloot precies aan bij Sjoukjes belangstelling en behoeften.
Ze leerde er nog meer boeken en schrijvers kennen, ‘er was goede jeugd-
lektuur, en bij het onderwijs in vreemde talen werden de klassieken van
elk land voorgelezen op een manier, die verdere kennismaking met deze
soort lektuur aanmoedigde’. Dit intensieve onderwijs was aan haar be-
steed en bij een overgangsexamen bleek ze zulke goede resultaten te be-
halen dat een lid van de schoolcommissie haar vader feliciteerde met zijn
dochter die ‘de hele Shakespeare van buiten kende’. Sterk overdreven,
vond Sjoukje, maar haar leven lang herinnerde ze zich met vreugde hoe
ze op deze school de klassieken leerde lezen en hoe heerlijk ze het vond
om nieuwe talen te leren. Thuis, in de vakanties, werd ze er door haar ou-
dere zusters om uitgelachen: ‘Je begrijpt er niets van! Hoe kunnen ze
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zoo’n kind nu ook zulke werken in handen geven, wier diepere zin tot
ons, volwassenen, misschien nog niet eens geheel doordringt?’ Vanwege
het geplaag trok ze zich thuis met ‘de werken van Schiller’ in een stil
hoekje terug, maar op school werd haar leeshartstocht verder gevoed met
nieuwe lectuur. 

Belangrijker nog dan de stimulerende lessen was het grote gezelschap
huisgenoten waarin ze terecht was gekomen. Thuis was ze niet gewend
aan een groot gezin, maar in Dokkum zat ze aan tafel met minstens vijf-
tien anderen. Er waren acht kostschoolleerlingen, vijf kinderen Schelte-
ma, van wie drie dochters ook les kregen, de ouders Scheltema en tante
Tideman, een Nederlands-Indische huishoudster die bovendien Frans en
Nederlands gaf, en een onderwijzeres uit Wesel voor Duits. Die juffrouw
Schön was sentimenteel en ietwat glibberig, herinnerde Clara zich, en
Sjoukje dweepte met haar. Clara voelde zich meer aangetrokken tot de
andere lerares, die humoristisch was en zich erop beroemde in haar
jeugd driemaal van school te zijn weggestuurd. Sjoukje genoot van dit
grote gezelschap, waarin Clara en zij zich onderscheidden doordat ze,
volgens Clara, het allebei heerlijk vonden om in een intellectuele omge-
ving te verblijven waar over alles gesproken werd. Ze voegde er vilein aan
toe dat er in het gezelschap ook meisjes waren aan wie dat voorbijging. 

Boezemvriendinnen werden ze en ze bleven hun hele leven bevriend:
‘Die meisjesvriendschappen uit mijn jeugd waren nog zoo diep, wij ver-
gaten elkaar niet, na meer dan zestig jaar niet.’ Ze dachten over veel din-
gen hetzelfde en konden goed met elkaar praten. Clara vond Sjoukje lief,
goedaardig en vrolijk, maar over haar uiterlijk oordeelde ze gemengd:
‘Sjoukje was volgens algemeen oordeel een knap meisje, ze had mooie
groote bruine oogen, donker krullend haar, een goed beloop van gezicht
en een aardigen lachenden mond. Ik hield veel van haar maar haar ge-
zicht had voor mij iets zenuwachtigs en onrustigs.’ 

Er bestaat een foto van Sjoukje als zestienjarige. Ze kijkt bedremmeld,
nadenkend. Volle wangen, een breed voorhoofd, een aardige mond en
het donkere haar strak naar achteren gekamd. Op haar jurk draagt ze een
grote witte kraag en een donkere fluwelen strik. Echt een bedeesd school-
meisje.

In Clara’s ogen was Sjoukje licht geëxalteerd. Al de eerste dag merkte
ze door Sjoukjes reactie op de Dokkumer wethouder, dat ze romantisch
was. Sjoukje was dromerig, ze fantaseerde, ze zweefde eigenlijk altijd
een beetje in de lucht, tot ergernis van de nuchtere Clara: 
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Wij kibbelden ook vaak, zij was wat sentimenteel en kon zoo – volgens

mijn idee – idioot dweepen met helden en heldinnen uit boeken (zooals

meisjes nu vaak doen met filmsterren), dan trachtte ik uit reactie die

wezens bespottelijk te maken als zij er vaak over begon te zeuren. En daar

zij haast voortdurend met iets of iemand dweepte, had ik vaak aanleiding

om met de klompen op ’t ijs te komen en te trachten haar te ontnuchte-

ren.

Dan zei Clara tegen Sjoukje dat ze gewoon moest doen, anders zou ze
een glas water in haar gezicht krijgen. Toen Sjoukje eens, in bed met een
boek, hevig lag te giechelen, heeft Clara dat dreigement uitgevoerd. Ze
heeft die scène beschreven: 

Op een zaterdagavond waren 2 van onze kamergenooten (boerendochters

uit de buurt) naar huis tot zondag, het nichtje-huishoudster der familie

was op bezoek en een der meisjes Scheltema in de kamer harer moeder,

Sjoukje en ik hadden op een gedeelte zolder zaterdagavond toilet gemaakt

en waren nu half in half op onze schoone bedden gezeten aan ’t babbelen.
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Maar er was niets aan Sjoukje dien avond, zij had natúurlijk weer een

boek, Ann of Geijerstein, zij zat met opgetrokken knieën te lezen, en

sloeg telkens achterover op haar kussen van ’t lachen, dat zachtjes aan

overging in een soort gniffelen en vervelend zenuwachtig gesnuffel, waar

ik mij bij iedere lachbui weer boos over maakte. ‘Ik zal je wat moeten

kalmeeren’, zei ik mijn bed uitstappende, nam de lampetkan en begon

haar gezicht en tevens bij ongeluk ook haar boek en schoone nachtjapon

rijkelijk met water te besprenkelen. Zij sprong overeind en haar bed uit

om mij te tuchtigen, doch trapte bij ongeluk tegen de lampetkan die ik in

haast tusschen haar bed en waschtafel had neergezet, zoodat deze omviel.

En hoewel wij dadelijk onze handdoeken in de waterplas gooiden en deze

trachtten op te dweilen, waarbij mijn schoone nachtjapon tot boven de

kuiten kletsnat werd, konden wij niet verhinderen dat er nog een groot

deel van het water door de zoldernaden drupte, in dominé’s studeer-

kamer. [...] En nu drupte of stroomde het water door de naden van den

houten zolder (plafonds waren er nog niet in dat grote huis) op dominé’s

schrijftafel, op dominé zelf en op de aanteekeningen voor de volgende

morgenpreek. We hoorden drukke voetstappen op de trap en daar kwam

mevrouw en juffrouw Tideman alsmede Lucie Scheltema (de huishoud-

ster) en een dienstbode met dweil. Achter allen stond tot onzen grooten

schrik – dominé met de lange grijze bakkebaarden, doch kwam vanwege

de convenance niet verder dan de deur. 

Het verhaal stopt hier; de reacties van de dominee en zijn gezin zijn jam-
mer genoeg niet overgeleverd.

Wat hinderde Clara aan Sjoukjes gegiechel? Alle meisjes giechelen im-
mers? Het was waarschijnlijk het overdrevene, dat Clara ergerde. Sjoukje
was zenuwachtig en snel geagiteerd. Er is nog een verhaal waaruit Sjouk-
jes nervositeit zou kunnen blijken, maar waarbij Clara zelf ook heel ze-
nuwachtig was. Die gebeurtenis speelde zich af bij Sjoukje thuis in Nes,
waar Clara in de vakantie vaak logeerde. 

Op een nacht maakte Sjoukje Clara wakker en zei dat er dieven in huis
waren. Ze had een knal gehoord en nu klonken er duidelijk tikken. Clara
hoorde ook een ‘zonderling, angstaanjagend geluid’ in de stille nacht en
fluisterde: ‘O, mijn arme reisgeld. Het ligt in mijn zak op mijn stoel, nota
bene twee gulden vijftig.’ Clara durfde niet naar beneden – de meisjes
sliepen op zolder – en Sjoukje durfde alleen als ze samen zouden gaan.
Onderweg klopten ze op de slaapkamerdeur van Sjoukjes ouders om hen
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te waarschuwen. Eerst kwam het hoofd van de dominee met een toppert
(slaapmuts) om de hoek van de bedsteedeuren, daarachter verscheen me-
vrouws hoofd met een slaapmuts met strookjes. Sjoukje vertelde dat ze
dieven had gehoord en dominee ging mee naar beneden. Uiteindelijk
bleken de geluiden uit de kelder te komen, waar flessen bessensap be-
gonnen te gisten, waardoor de kurken er met een knal af sprongen. Het
getik werd veroorzaakt door het bessensap dat op de keldervloer drupte.

Sjoukje had veel fantasie en stond op school bekend om de griezelver-
halen waarmee ze de andere meisjes bang maakte. Ze vertelde ze graag,
ze was er van jongs af aan mee vertrouwd. Ook schreef ze de toneelstuk-
jes voor de jaarlijkse feestavond. De teksten daarvan zijn niet bewaard ge-
bleven en of ze zelf in haar stukjes meespeelde is evenmin bekend. 

In die tijd dacht ze nog niet aan een toekomst als schrijfster; iemand
anders wees haar op haar verteltalent. Het was eind juni 1879, de avond
voor Sjoukjes laatste schooldag. Ze moest bij dominee Scheltema komen
in zijn studeerkamer, waar de schoolmeisjes zelden of nooit mochten ko-
men. De dominee vertelde haar dat hij door het lezen van haar opstellen
gemerkt had dat ze een geboren schrijfster was. Ze moest dat talent voor-
al niet verwaarlozen. Sjoukje was met stomheid geslagen: ‘Ik geloof niet,
dat ik één woord heb geantwoord, zóó verbijsterd was ik over deze ont-
hulling! Ik kón het niet gelooven en geneerde mij zelfs, er tegen iemand
over te spreken.’

Het was nieuw voor haar, daar had ze nooit aan gedacht. Ze las alles,
van kinderboeken tot en met de klassieken uit de wereldliteratuur, maar
ze had nog nooit iemand ontmoet die boeken schreef. Ze kende geen
schrijfsters. En nu was ze door de dominee ingedeeld bij die mensen-
soort die ver buiten haar voorstellingsvermogen lag. 

De harde werkelijkheid

Het was 1879 en Sjoukje Bokma de Boer woonde weer bij haar ouders in
Nes. Ze was negentien jaar en had een redelijke schoolopleiding achter
de rug. Meisjes zoals zij, meisjes uit de betere kringen, hadden de keus
tussen een huwelijk en een beroep dat voldoende vrouwelijk was om er
respectabel je brood mee te verdienen. Onderwijzeres dus, gouvernante
of ‘iets verplegends’. 
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Een huwelijk was nog niet aan de orde. Jongens waren er niet op de
kostschool van juffrouw Tideman, maar precies zoals in echte meisjes-
boeken vaak voorkomt, stond er naast het huis van dominee Scheltema
een jongenskostschool. Het ging om jongens van een jaar of twaalf, in de
ogen van de meisjes weliswaar kleine jongens, maar interessant genoeg
om er voor op het muurtje tussen hun tuin en de jongensschool te klim-
men, door de bovenramen te gluren en de jongens proberen vóór te zeg-
gen. Veel contact tussen die jongens en de meisjes van juffrouw Tide-
mans school zal er wel niet geweest zijn, de meisjes leidden een georga-
niseerd en gecontroleerd leven. Sjoukje kende wel een paar andere jon-
gens. De zoons van dominee Scheltema zal ze wel ontmoet hebben, van
wie er één in Leiden studeerde en een ander in Leeuwarden op de hbs
zat. Bij Clara thuis leerde ze Clara’s broers kennen, één een jaar ouder
dan Clara, en twee ‘jonkjes’ voor wie Clara moest zorgen omdat haar
moeder voortdurend ziek was. In Nes kende ze uiteraard de dorpsjon-
gens met wie ze op school had gezeten. Een van die jongens nodigde
haar een paar jaar later uit voor het Groningse studentenbal.

Sjoukjes zusjes hadden geen van beiden een vak geleerd. De jongste,
Renske, was in december 1877 getrouwd met een vroegere collega van
haar vader, de 42-jarige weduwnaar Willem Reilingh. In de stormen die
de moderne theologie in die jaren deed opwaaien, had Reilingh het domi-
neesambt neergelegd, was rechten gaan studeren en vervolgens leraar
staathuishoudkunde geworden in Wageningen. Na haar huwelijk volgde
Renske hem daarheen, ver van Friesland. De oudste zuster, Jette, is onge-
trouwd gebleven. Na haar kostschooltijd kwam ze weer in Nes wonen bij
haar ouders. 

Jette was godsdienstig en aanzienlijk orthodoxer en strenger in de leer
dan haar vader. Op het dorp werd verteld dat ze over een verbrande voet
had gezegd dat ze zo’n verwonding – in het licht van het geloof dan – een
zegen vond. Ze vertaalde sprookjes en jeugdromans en in 1887 bewerkte
ze uit het Duits Onze kleintjes, een boekje met zoetelijke versjes, pedago-
gische verhandelingen en vraag-en-antwoorden zoals:

Vraag: ‘Hoeveel kinderen zullen het zijn?’ Antwoord: ‘Twaalf is het ideaal,

dat is schoon en indrukwekkend, maar te veel is het niet. [...] Het eerste

moet een jongen zijn. Móet? Ja, moet. Waarom eigenlijk? [...] Alleen daar

waar broeders en zusters tezamen opgroeien, kan de mens zich harmo-

nisch ontwikkelen en in vele opzichten voor eenzijdigheid gespaard

blijven.’ 
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Toen Bokma de Boer in 1882 met emeritaat ging en naar Brummen in
Gelderland verhuisde, gingen Jette en Sjoukje mee. Later verhuisde Jette,
opnieuw met haar ouders mee, naar Scheveningen, waar ze een pension
begon.

Na haar schooltijd in Dokkum die het begin van een beroepsopleiding
had kunnen zijn, kwam Sjoukje thuis wonen. Ze trok zich terug in huis,
net als Jette had gedaan. Daar wachtte haar een taak: het verzorgen van
haar ziekelijke moeder. Ze stond daar niet alleen voor, want Jette woonde
ook thuis en er was personeel. Ze had kunnen doorleren, net als haar
vriendin Clara deed, maar dat deed ze niet. Ze ging thuis zitten wachten.
Afwachten. Sjoukje was een romantisch meisje en wellicht rekende ze op
een huwelijkskandidaat. Maar Jette woonde ook thuis en bleef onge-
trouwd. 

Misschien probeerde ze, met het dringende advies van dominee Schel-
tema in haar achterhoofd, iets te schrijven, maar als dat zo is, is daarvan
niets overgebleven. Ze schreef, naar het schijnt, gedichten, waarvan ook
niets bewaard is gebleven. Ze kon mooi rijmen, haar sinterklaasgedich-
ten werden zeer gewaardeerd. ‘Aardige rymkes, tige [heel] moai,’ ver-
klaarde een dienstmeisje later.

Thuis leidde ze een ontspannen leven, want huishoudelijk werk hoef-
de ze niet te doen. Clara van Loon vertelde later dat ze Sjoukje nooit heeft
zien koken, afwassen of de kamers doen. Laat staan wasgoed stoppen en
boorden strijken, zoals Clara thuis deed:

Op míjn vrijen zaterdag thuis moest ik meêhelpen, het zilver poetsen, 

de messen slijpen, wel 80 aardappelen schillen (ook voor zondag) en

groente voor twee dagen schoonmaken en de zondagspudding koken 

en ’t schoone goed voor mijn broertjes klaarleggen. Geen sprake van 

romans.

Clara las haar moeder die aan malaria en reumatische koortsen leed, his-
torische romans voor, meer tijd om te lezen had ze niet, terwijl Sjoukje de
gelegenheid kreeg om zelf te lezen en dat met overgave deed. Boeken
met op de kaft titels in goudopdruk; romans, historische verhalen,
sprookjes, reisverhalen. Het enige wat ze aan het huishouden bijdroeg,
was het verzorgen van de bloemen in de tuin en in huis, en ze deed naai-
werk. Dat kon ze ‘perfect’, zei Clara.
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Clara moest om lerares te worden vóór 1881 (toen de nieuwe Lager-On-
derwijswet van 1878 werd ingevoerd) eindexamen doen, een hulpakte ha-
len en drie moderne taalaktes. Dat was hard werken en dus kwam Sjouk-
je vaker bij Clara in Leeuwarden logeren dan omgekeerd. Aan de enkele
logeerpartij in Nes bewaarde Clara goede herinneringen. Thuis had ze
het zwaar omdat ze in feite de huishouding voor haar zieke moeder waar-
nam. In Nes werden zij en Sjoukje als een paar ‘spring in ’t velden’ be-
schouwd die enkel voor hun plezier in het leven waren. Clara noemde
Sjoukjes moeder een stille, vriendelijke vrouw, en de dominee afwezig en
verstrooid. De meisjes deden taalspelletjes waarvan Bokma de Boer in de
war raakte: ‘Wij hadden de gewoonte woorden om te keeren, bv. een
boordenknoopje was een knoordenboopje, een deurknop een kneurdop.
Dominee verbood het op ’t laatst zeggende, morgen preek ik nog over
Edam en Ava.’ 

Toch vergiste dominee zich wel eens. Toen hij een keer van tafel werd
weggeroepen, nam hij afscheid van Clara en vervolgens van zijn vrouw
en van Sjoukje, die thuis Pop werd genoemd, ‘Dag Poeke!’, ‘Dag Mop!’.
Er werd wel vaker om de dominee gelachen, bijvoorbeeld als hij Fries
probeerde te spreken, wat hij niet goed kon en zijn vrouw en kinderen
wél. Thuis werd ook geen Fries gesproken, de meisjes zeiden geen ‘heit’
en ‘mem’, maar ‘pa’ en ‘moeke’. 

Toen Clara na haar laatste examen naar Arnhem verhuisde om les te
gaan geven op een kostschool, werd het bestaan serieuzer. Voor Sjoukje
kabbelde het leven na haar schooltijd rustig voort. Had ze dan helemaal
geen zorgen? Haar moeder was zwak, maar daar was Sjoukje haar hele
leven al aan gewend. En bovendien: zo veel moeders waren ziekelijk. Cla-
ra’s moeder was bedlegerig en ook mevrouw Scheltema in Dokkum was
vaak ziek. Het beeld van een moeder die een groot deel van de tijd was
uitgeschakeld, was haar vanuit haar jeugd volkomen vertrouwd. 

Als er in die periode van haar leven al iets onaangenaams is geweest, dan
zou dat de omstreden positie van haar vader geweest kunnen zijn. Bok-
ma de Boer was in 1856 in Nes en Wierum gekomen nadat er meer dan
een jaar naar een geschikte dominee was gezocht en drie beroepen predi-
kanten voor de eer hadden bedankt. Hij is er tot zijn emeritaat in 1882 ge-
bleven. In die jaren in Nes ontwikkelde hij zich tot een vrijzinnige mo-
derne dominee en hij stak zijn overtuiging niet onder stoelen of banken.
Aan wonderen geloofde hij niet en Jezus’ opstanding uit de dood be-
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schouwde hij als strijdig met de natuurwetten. Hij zag de opstanding van
Christus als een droom, een visioen.

Zijn gemeenteleden vonden hem een ‘beste man’, maar veel toehoor-
ders had hij niet. Of dat kwam vanwege zijn saaie preken, of omdat de or-
thodoxe dorpsbewoners zijn moderne diensten meden, is niet uit te ma-
ken. Het kan allebei waar zijn: Bokma de Boer was een formele, wat stijve
man die thuis goed kon vertellen, maar een groter gehoor niet kon boei-
en. Daar kwam bij dat de orthodoxen bij hem wegliepen en ter kerke gin-
gen in een ander dorp waar wel volgens de zuivere leer gepreekt werd.
Daarvan waren er in de buurt van Nes genoeg. Als ze in een andere ge-
meente wilden deelnemen aan het sacrament van het Avondmaal of de
doop, moesten ze een briefje vragen aan hun eigen dominee. Bokma de
Boer was daar ruimhartig in. Hij was er de man niet naar om zijn ge-
meenteleden de zegeningen van de kerk te onthouden, en schreef brief-
jes als: 

Sytze Groen, woonachtig in het Moddergat onder Nes, is voorzover 

wij weten van een goed gedrag. Derhalve wij hem volgaarne tot bericht

medegeven aan den leraar buiten deze gemeente bij wien hij zijn kin-

deren wenschte dopen te laten. 

Bokma de Boer had oog voor de sociale ellende waarin veel van zijn ge-
meenteleden verkeerden. Door magere visvangsten en slechte oogsten
was Friesland in de jaren zeventig in een crisis beland, die in 1878 nog
verscherpt werd door de toenemende concurrentie van graanproducen-
ten uit de Verenigde Staten. De Nederlandse landbouwtechniek was ach-
terlijk vergeleken met die van die andere landen, die snel (door het mo-
derne vervoer per trein en stoomschip) en goedkoop (door de mechanisa-
tie) graan konden leveren. Ook zuivelfabrieken in het buitenland produ-
ceerden zo veel en zo goedkoop boter, dat de relatief kleine boeren in Ne-
derland er totaal niet tegenop konden. Vanaf het platteland trok een
groeiende groep arbeiders en boeren naar de stad om daar werk te zoe-
ken. Vaak reisden ze nog verder, naar het buitenland, naar het land vol
beloften, Amerika. Er kwam een enorme emigratiegolf op gang, die jaren
zou duren.

De Friezen die achterbleven, hadden het zwaar en een groot deel van
de bevolking leed honger. De mensen waren op gemeentelijke en kerke-
lijke bijstand aangewezen; omdat ook de Kerk armer werd, werden de
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werkloze vissers en landarbeiders steeds afhankelijker van gemeente-
steun. Hun gezondheid verslechterde, aangezien dokters alleen na een of-
ficiële machtiging van de overheid arme mensen mochten helpen, en die
machtiging werd niet makkelijk gegeven. In Moddergat was de armoede
zo schrijnend dat men in de winter zoveel mogelijk in bed bleef. In dit
vissersdorp heerste volgens tijdgenoten ‘armoede, ruwheid en barbaars-
heid’ en men leefde ‘in een nacht van domheid en bekrompenheid’. Een
vriendelijke intellectueel als Bokma de Boer moet er een opvallende ver-
schijning zijn geweest, en zijn gemeenteleden zullen hem vaak niet be-
grepen hebben. Maar dat hij diepgaand met hen meeleefde, bleek ook na
de stormramp in 1883. Op 6 maart verging de hele vissersvloot, drieën-
tachtig mannen kwamen om en veertien schepen sloegen stuk op de gol-
ven. Het toch al arme Moddergat was nu helemaal aan de grond geraakt
en overal werd om hulp gevraagd voor de familieleden van de veronge-
lukte vissers. 

Een van de eerste giften kwam van Bokma de Boer, inmiddels emeritus
predikant. Hij was waarschijnlijk niet onbemiddeld en financiële hulp
bieden was voor hem vanzelfsprekend. Wie rijk was, hoorde daarvan
arme mensen zoveel mogelijk te laten profiteren. De godsdienstleraar
moest in zich zuiverheid en soberheid verenigen, schreef hij in een tijd-
schriftartikel, en een voorbeeldfunctie vervullen. Hij moest matig, recht-
vaardig en godzalig leven opdat de leden van de gemeente gedrongen
werden om ‘van het schepsel tot den Schepper op te klimmen’. 

Als kerkelijk voorganger probeerde Bokma de Boer zijn gemeente
‘links’ te houden, wat betekende: niet conservatief, niet orthodox. Waar-
schijnlijk was dat een gevecht tegen de bierkaai, maar hij was niet bang
voor kritiek. Iedereen moest zelf maar oordelen, vond hij, en ‘door gedu-
rige wrijving van gedachten tot de volle ons bereikbare waarheid komen’.

Als een kerk zonder dominee zat – wat vaak voorkwam, gemeenten
waren soms jaren vacant –, werd een dominee of een kerkenraadslid uit
de buurt aangewezen om als consulent op te treden. Toen dominee Bok-
ma de Boer met emeritaat ging, kreeg ouderling Langhout uit het recht-
zinnige Anjum het consulentschap van zijn gemeente: hij verving hem
tot er een andere dominee zou zijn. Hij was een streng-orthodoxe man
die nieuwe inwoners van Nes en Wierum alleen als lid van de kerk accep-
teerde nadat ze een aantal vragen hadden beantwoord waaruit hun ortho-
doxie moest blijken. 
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De sfeer in kerkelijk Nes was al jaren eerder grimmig geworden. Niet al-
leen liepen de gemeenteleden naar andere kerken, ook de leden van de
kerkenraad keerden zich tegen hun dominee. In 1881 lukte het de ortho-
doxen met twee vertegenwoordigers in de kerkenraad te komen. ‘Door
lauwheid en onverschilligheid van enige liberale stemgerechtigden,’
stond in het kerkblad te lezen, ‘werd de flinke liberale predikant nog voor
de laatste maal een paar confessionele elementen in zijn kerkeraad toe-
gevoegd.’

Bokma de Boer nam een paar maanden later afscheid van de gemeen-
te. Zijn afscheidspreek ging over teksten uit de brieven aan de Hebreeën
en aan Timoteüs: ‘En wat moet ik nog verder aanvoeren?’ en ‘En het doel
van alle vermaning is liefde uit een rein hart, uit een goed geweten en
een ongeveinsd geloof’. Na de preek werd hem eervol ontslag verleend,
sprak Langhout, zijn voorlopige vervanger, hem hartelijk toe en bedankte
hem voor zijn vele diensten aan de gemeente. Na afloop van de dienst
was er een gezellige bijeenkomst bij dominee thuis.

De problemen voor Nes en Wierum waren niet voorbij met het vertrek
van de moderne Bokma de Boer. Een opvolger bleek niet te vinden en uit-
eindelijk nam pas in 1900, achttien jaar later dus, een nieuwe dominee
het beroep aan. In de tussentijd namen consulenten de taak van de domi-
nee over. De kerk overleefde in 1887 een splitsing in hervormd en gere-
formeerd – de Doleantie –, maar uit een rapportage uit 1888 blijkt dat in
de ogen van de twee rapporterende dominees van de Gereformeerde Ker-
ken de toestand in de kerken in dit stukje Friesland deplorabel was. Kerk-
diensten werden slecht bezocht, gezinnen waren door de kerkstrijd uit el-
kaar gescheurd. Vooral in de kerken van Nes-Wierum en van Paesens
was de ellende groot: 

In Nes-Wierum is de gemeente meer dan vijftig jaar verwoest. Er werd

geen Woord Gods bediend, naar de zielen der mensen werd niet om-

gezien zodat de bevolking zeer loszinnig werd, de bediening des Woords

begon te veronachtzamen en zich overgaf aan drank en spel. Er zijn ge-

lukkig uitzonderingen, doch de bevolking in haar geheel zinkt zedelijk

hard en diep. Meestal levend van de visvangst zwerven de mannen op zee,

en venten vrouwelijke personen het gevangene langs de huizen. In plaats

van het woord Gods te gaan horen op de dag des Heren, liggen vele, ja de

meeste jongelingen het eerste gedeelte van den dag aan den dijk om het

laatste in de kroeg te eindigen. De kerkeraad is thans niet bij machte daar
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veel tegen te doen, maar oordeelt dat boven alles herderlijk opzicht nodig

is om iets goeds uit te werken.

Hier had dominee Bokma de Boer bijna zesentwintig jaar gewerkt: in een
gemeente die ‘meer dan vijftig jaar verwoest’ was. Dit harde rapport van
de gereformeerde visitatoren is hem wellicht onder ogen gekomen. Al
kon hij weten dat orthodoxe en moderne theologen zijn werk in de ge-
meente verschillend waardeerden, het keiharde gereformeerde oordeel
over zijn vroegere gemeenteleden en (indirect) over de leiding die hij de
gemeente had gegeven moet hem diep gekwetst hebben. 

De vraag is hoeveel er van deze discussies, die in de loop der jaren
steeds heftiger en onverzoenlijker werden, doordrong tot het gezin van
de dominee. Zelfs al had Bokma de Boer de meningsverschillen buiten
de deur van de pastorie willen houden, hij had het niet gekund. Nes was
klein, iedereen kende iedereen en het gezin van de dominee woonde
midden in het dorp. Zijn vrouw en kinderen hebben gezien dat de kerk
leeg bleef en wisten natuurlijk waarom steeds meer gemeenteleden in
andere dorpen ter kerke gingen. En dan kwam Willem Reilingh, de ex-
dominee die in 1877 met Renske trouwde, bij hen over de vloer. Ook ie-
mand bij wie een verandering in geloofsovertuiging tot problemen had
geleid. Op verschillende manieren drong zo de strijd rond godsdienstige
opvattingen de pastorie binnen. 

De sfeer van vijandschap en meningsverschillen rond hun man en va-
der moet benauwend zijn geweest. Sjoukje had in 1880 bij haar vader be-
lijdenis gedaan, ze had zich dus zelf in het openbaar uitgesproken voor
het lidmaatschap van de Kerk. Of ze daarmee bewust een keuze maakte
voor een bepaalde levensbeschouwing of voor haar vader, die haar een
groot moreel besef had bijgebracht, verantwoordelijkheid voor andere
mensen en tolerantie, is niet zo belangrijk. Wel dat hij ook in die moeilij-
ke omstandigheden een voorbeeld voor haar bleef en haar liet zien hoe
belangrijk het was haar eigen overtuiging te volgen en te proberen ande-
re mensen mee te krijgen. Hij hield, ondanks weerstand van de buiten-
wereld, vast aan zijn opvattingen en raakte niet verbitterd.

Vasthoudendheid, overtuigingskracht en tolerantie, voor Sjoukjes late-
re leven waren het voorbeeldige eigenschappen. 

Direct na het afscheid van de gemeente verhuisden dominee en me-
vrouw, Jette en Sjoukje naar Gelderland. IJtje Holwerda, de dienstbode,
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ging met hen mee. Ze gingen in Brummen wonen, een dorp tussen Arn-
hem en Zutphen, een kilometer of vijftig van Wageningen, waar Renske
en Willem woonden. Ver weg van Friesland, iets dichter bij hun dochter.
Dat bepaalde misschien de keus voor deze plek, die in deze periode
steeds populairder werd bij deftige Friezen die hun provincie wilden ver-
laten. Een andere reden kan zijn geweest dat de zandgrond van de Velu-
we voor een astmapatiënte als Dieuwke Bokma de Boer gezonder was
dan het zeeklimaat. Maar het is ook mogelijk dat Bokma de Boer Fries-
land verliet om afstand te nemen van zijn gemeente. Door ver weg te
gaan wonen liep hij zijn opvolger niet voor de voeten en werd hij niet da-
gelijks herinnerd aan de werkkring waarin hij het jarenlang zo moeilijk
had gehad.

Het studentenbal in Groningen 

Zo vertrok Sjoukje in 1882 met haar vader, haar moeder en haar oudste
zusje Jette naar Brummen. Het was een enorme verandering. Gelderland
was een andere wereld dan Friesland, het Gelderse landschap met zijn
bossen en hei verschilde van de Friese weilanden en de zee, de Gelderse
bevolking leek in niets op de Friezen en sprak een andere taal. Thuis
spraken de Bokma de Boers weliswaar nooit Fries – in beschaafde Friese
kringen werd ‘Hollands’ gesproken – maar in het dorp vormde het het
geluidsdecor van Sjoukjes jeugd. Iedereen om haar heen sprak Fries. Dat
was nu voorbij. 

Voorlopig leidde ze een rimpelloos bestaan. Ze was begin twintig,
woonde thuis en had weinig om handen. Ze zorgde voor haar moeder, ze
knipte bloemen in de tuin, schikte die in een vaas en wachtte af. Zelfs
voor een meisje als Sjoukje, die met haar dagdromen en fantasieën in
een eigen wereld leefde, moeten de dagen eentonig zijn geweest. Eén
voordeel van Brummen was dat Clara van Loon in de buurt woonde. Zij
was lerares in Arnhem geworden en kwam vaak zaterdags en zondags bij
Sjoukje. Toen de familie na twee jaar naar Renkum, dichter bij Arnhem,
verhuisde spraken Sjoukje en Clara soms af op woensdagmiddag, als
Clara’s school uit was, om naar Beekhuizen te gaan, een landgoed bij
Velp in Engelse landschapsstijl met beken, kunstmatige watervallen, met
een hotel, een hermitage bij een vijver en een fontein. Ze namen boter-
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hammen mee, wandelden en praatten. Sjoukje, idealistisch als ze was,
verkeerde vaak in hoger sferen volgens Clara (die zichzelf altijd als de
broodnuchtere tegenpool van Sjoukje beschreef), maar ze waren vrien-
dinnen en ‘allebei typisch Friesch’.

En natuurlijk bespraken ze het onuitputtelijke onderwerp van de lief-
de. Sjoukjes zuster Renske was getrouwd, Jette woonde nog thuis. Hoe
zou het met hen zelf gaan? Sjoukje had idolen, ze was verliefd op roman-
figuren en is ten minste eenmaal serieus verliefd geweest. Op wie is niet
zeker, maar over een van haar liefdes heeft haar latere man Pieter Troel-
stra iets verteld. Toen hij haar leerde kennen, had ze net een ongelukkige
liefde achter de rug met een vriend van hem. Die vriend zou de oudere
broer Jan van Clara kunnen zijn geweest, met wie Troelstra goed be-
vriend was en die een van de weinige mannen was die Sjoukje van nabij
kende. 

Op een dag in 1885 kwam Sjoukje bij Clara langs met een bijzonder
nieuwtje: ze had een uitnodiging gekregen voor het Groningse studen-
tenbal. Clara was stomverbaasd en vroeg wie haar had uitgenodigd. Het
was Dirk Hartmans, een boerenzoon uit Nes die daar net als Sjoukje in
1860 was geboren. Ze vertelde Clara dat ze Dirk ooit een grote dienst had
bewezen door op de zondag dat Dirk en zij gedoopt zouden worden, haar
plaats in de wieg af te staan aan Dirk. ‘Nu, uit dankbaarheid heeft hij me
nu natuurlijk voor het bal gevraagd!’ 

Over Dirk Hartmans is verder niet veel bekend. Hij was de zoon van
een invloedrijke Nessumer boer en kennelijk intelligent genoeg om in
Groningen te studeren. Sjoukje en hij zaten op dezelfde school en ze zal
hem zolang ze in Nes woonde vaak gezien hebben. Maar erg goed ken-
den ze elkaar toch niet, want een paar dagen nadat Sjoukje naar Gronin-
gen was afgereisd, schreef ze Clara een ontstelde brief: Dirk Hartmans
had haar afgeschreven omdat hij er tegen opzag ‘met een Juffer naar het
bal te gaan’. De verlegenheid had bij hem toegeslagen of het pijnlijke be-
sef dat een boerenzoon, zelfs een studerende boerenzoon, toch van een
andere stand was dan een domineesdochter. Misschien was de uitnodi-
ging voor hen allebei even gênant geweest: voor Dirk, die zich uiteinde-
lijk toch te boers voelde en voor Sjoukje, die met haar vijfentwintig jaar
zo dolblij was met een uitnodiging van willekeurig wie. 

Sjoukje was woedend. Het speet haar dat ze die Dirk indertijd in haar
wieg had laten slapen, schreef ze aan Clara. Het was een vernederende si-
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tuatie: Sjoukje op haar logeeradres in Groningen, die de baljurk die ze
nota bene speciaal had laten maken, weer kon gaan inpakken om onver-
richter zake terug te reizen naar Gelderland. 

Maar er gebeurde een wonder en Clara kreeg al snel een vrolijke brief:
Sjoukje had op het nippertje een andere uitnodiging gekregen. De stu-
dent die haar had uitgenodigd kende ze niet, maar ze schreef opgetogen:
‘Met het bal is het in orde. Je raadt nooit met wien ik ga: met Piet Troel!!’

Sjoukje had Pieter Troelstra nooit ontmoet, Clara van Loon wel. Ze
kende hem maar al te goed, want Troelstra was bevriend met haar broer
Jan en kwam al tien jaar bij hen thuis over de vloer. Een geestig, scherp-
zinnig man, dat zeker. Maar Clara had haar reserves en die stak ze niet
onder stoelen of banken.

Toen Sjoukje en Pieter Jelles kennis met elkaar maakten, waren ze allebei
25 jaar. Hij was derdejaars student rechten in Groningen en voldeed in
alle opzichten aan het romantische beeld van de student zoals dat door
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Johannes Kneppelhout (Klikspaan) is geschetst. Het studentenleven in
diens boeken werd bepaald door drank en feesten, smachten naar meis-
jes, nachtenlang doorzakken, redevoeringen en gekostumeerde bals, stu-
dentenpoëzie, ’s nachts liederen zingen in de straten terwijl de burgerij
van haar welverdiende rust genoot. De student gold als tegenpool van de
keurige, hardwerkende, saaie burger. 

Kneppelhout had dit leven beschreven in Studententypen (1841) en in
Studentenleven (1844), boeken die Pieter Troelstra had gelezen op de mid-
delbare school. De invloed die deze lectuur op hem had gehad betreurde
hij later in hoge mate. In zijn Gedenkschriften schreef hij op de wat plech-
tige toon van oude, wijze man die terugkijkt op een roerig verleden, dat
de romantiek van het studentenleven die de lectuur van Kneppelhout
hem had bijgebracht hem tot diep in zijn studententijd was bijgebleven
‘tot schade van mijn studie en mijn ontwikkeling op sociaal gebied’. Toen
Sjoukje Bokma de Boer Piet Troel, zoals hij in Groningen genoemd werd,
ontmoette, dacht hij daar nog heel anders over en op díe studentikoze
student werd ze onmiddellijk verliefd. Vrolijk, ondernemend, haantje-de-
voorste, een feestvierder die zich graag met vrouwen omringde; maar
ook Fries gelegenheidsdichter, toneelschrijver en een uitstekend spreker.
In de maskeradeoptocht in 1884 ter gelegenheid van het universiteitslus-
trum trok hij de aandacht als Gysbert Japiks, de beroemde zeventiende-
eeuwse Friese dichter, en hij schreef ook verschillende feestteksten in de
trant van Japiks, waarvoor hij tijdens een receptie een erekrans kreeg van
de Japikskenner en hoogleraar in de letteren Tjalling Halbertsma. 

Verkleed als boer of als de waarzeggende boerin Foekje fen Heech
speelde hij bij festiviteiten van het Groninger studentencorps Vindicat at-
que Polit een paar opmerkelijke rollen. Hij vervulde verschillende func-
ties in het corps (groenpreses, lid van de senaat), was een vooraanstaand
lid van de debatingclub, van het gezelschap van Friese studenten en van
enkele ‘borrelgenootschappen’, en hij maakte opmerkelijke notulen van
de melige vergaderingen van de almanakredactie waarvan hij lid was; hij
was een niet onverdienstelijk toneelspeler, schreef liederen en gedichten
en stelde dichtbundels samen. Een bijzonder actieve en veelzijdige stu-
dent, die bekendstond – en berucht was – om zijn scherpe tong. ‘Pieter,
die was zo brutaal als een koetspaard!’ vertelde een oude studievriend la-
ter. Een ander herinnerde zich zijn ‘scherp gesneden mephisto-gelaat’.
Pieter Troelstra was populair, maar werd eerder gevreesd dan bemind:

de jonge jaren 83



Op de societeit was hij de vroolijkheid zelve; vroolijk, doch met een bitter

bijsmaakje. Scherp en snerpend klonk zijn spotlach door de heete rook-

lucht. Kleine vlammetjes vonkten dan uit zijn roofvogeloogen en de

groote sterke neus richtte zich uitdagend op het voorwerp dat het ont-

gelden moest. Het geheele gezelschap had schik, uitgezonderd het...

voorwerp. Hij was een aartsspotter en ik heb wel gezien, dat hoogere 

personages dan een corpsgenoot de slachtoffers waren van zijn mee -

dogenloze scherts.

Roofvogelogen? Op de foto’s van Troelstra uit die tijd staat een jongeman
met smalle ogen die een beetje laatdunkend kijken. Hij heeft een grote
neus en dunne lippen. Op geen enkele foto vertoont hij zelfs maar het be-
gin van een glimlach. Als waarzegster Foekje fen Heech, een Friese boe-
rin met oorijzer, als Friese boer met pijp, als de beroemde Friese dichter
Gysbert Japiks met kuitbroek, zelfs in het gezelschap van vrienden, alle-
maal met bolhoedjes op het hoofd, kijkt Troelstra ernstig. Dat was overi-
gens niet ongewoon in die tijd: het poseren voor een portret duurde te
lang om er anders dan serieus bij te kijken.

Natuurlijk was de student Pieter Troelstra van plan naar het jaarlijkse stu-
dentenbal te gaan. Hij stond op het punt om terug te verhuizen naar zijn
ouderlijk huis in Leeuwarden om daar af te studeren en 1885 zou mis-
schien wel zijn laatste bal worden. Hij had zich voorgenomen uit te kij-
ken naar een meisje met wie hij zou kunnen trouwen. Het werd tijd voor
een serieuze verhouding, en het voorjaarsbal gold als een solide huwe-
lijksmarkt. Met een vriend besprak hij de mogelijkheid een vriendin van
diens zuster uit te nodigen – die vriend zal Jan van Loon geweest zijn, de
broer van Clara – en die raadde hem aan via zijn zusje contact te leggen.
In Leeuwarden zou zo’n manier van kennismaken volstrekt niet gepast
zijn geweest, tenminste niet in deftige burgerkringen, maar bij de Gro-
ninger studenten kon het heel goed. Voor Troelstra was dit dan ook de
aangewezen manier om aan een meisje uit een behoorlijk milieu te ko-
men. Met hulp van de zuster van zijn vriend kwam de uitnodiging tot
stand. En zo begon het. ‘Dit werd de aanleiding tot mijn engagement in
mei 1885,’ schreef Troelstra in zijn memoires.

Sjoukje vertelde een iets ander verhaal. In de brief aan Clara waarin ze
schreef dat ze met ‘Piet Troel’ naar het bal zou gaan, vertelde ze ook dat
hij op het laatste moment zonder meisje zat. Daarom was ze door hem
uitgenodigd.
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Tégen Troelstra’s versie pleit dat Clara bijzonder kritisch stond tegen-
over Troelstra. Althans, zo uitte ze zich vele tientallen jaren later, toen
Sjoukje was overleden: 

’t Was heel eigenaardig, ieder vond hem geestig maar – hij kwam bij 

niemand van onzen kring aan huis. Met ‘kring’ bedoel ik heelemaal geen

‘stand’ maar meer opvoeding, manieren, bescheidenheid enz. aan al die

eigenschappen ontbrak het hem totaal, zoodat alle ouders in onzen kring

van conversatie met P.Tr. niets moesten hebben. Hij kwam wel bij de 

jongens op hun kamer, maar was er een gezellig avondje of uitgangetje

waar ook meisjes bij waren dan hoorde hij er niet bij. Niet zoozeer nog

omdat hij bovenstaande eigenschappen miste dan wel dat hij ze in een 

ander bespottelijk maakte. Als U bijv. een oude dame op weg naar ’t 

station achterop liep en haar vriendelijk aanbood haar koffertje te dragen,

dan was Uw ‘ongeluk niet te overzien’ als Tr. in de buurt was geweest.

Kwam U dan den volgenden morgen voor school dan was het: Och zoo,

hebben wij daar het beleefde heertje? En dan – hij is altijd een geboren

comediant gebleven – maakte hij ieder gebaar van U én van de oude dame

zóó comisch overdreven ná, dat de meeste jongens het uitproestten, vaak

tegen hun zin. [...] Hij maakte altijd propaganda voor onbeleefdheid enz.

maar door zijn grenzenlooze ijdelheid en zucht naar reclame, waar hij 

iedereen aan opofferde was hij veel meer gevreesd dan bemind, reeds als

schooljongen, en een meisje uit onze omgeving zou hij nooit krijgen.

Zou Clara haar vriendin hebben opgezadeld met een man over wie ze zo
negatief oordeelde? Waarschijnlijk dacht ze in haar jeugd wat milder over
hem. Als schoolmeisje had ze ook veel plezier gehad met ‘Troel’. Ze had-
den elkaar veel geplaagd, ze had ‘railleerend met hem gestreden, monde-
ling en schriftelijk’, en hij had haar aanvallen op hem ‘zwakke vernuft-
schoten’ genoemd, waarover hij alleen maar ‘kon grimlachen’. 

Als Clara in 1885 haar scepsis al liet merken aan haar vriendin, dan heeft
dat niet geholpen: Sjoukje genoot van het feest. En Pieter Troelstra ook.

Het bal werd gehouden op 10 maart 1885 in de Harmonie, het vereni-
gingsgebouw waar ook concerten en tentoonstellingen werden georgani-
seerd. De grote zaal was schitterend versierd, het podium voor het orkest
was herschapen in een rustieke brug die uitzag over de hele zaal: ‘Vóór
deze brug liet eene vrij groote fontein haar frisch water springen, dat op-
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gevangen werd in een heldere beek te midden van een uitgestrekt bloem-
bed. Verder was de zaal in een lusthof veranderd, terwijl talrijke beelden
naar klassieke modellen aanduidden, dat het Minerva’s zonen waren, die
hier feest vierden.’

Daar dansten Pieter en Sjoukje, in deze glansrijk verlichte balzaal die
geurde naar zomerse bloemen en waar meeslepende dansmuziek klonk:
‘En als men dan in zulk eene omgeving luistert naar het geruisch der
door den dans bewogen kleederen, het gefluister der paren en den ver-
lokkenden lach der schoonen, dan is het of al die verschillende geluiden
samensmelten tot de even schoone als bekende hymne “Ach! das Leben
ist so schön”.’

In Sjoukjes balboekje stonden de polonaise, de polka, de mazurka, de
wals en de scottisch, de dansen uit de ‘dansorde’ die bij elk bal gedanst
werden. Achter die dansen hoorden namen te worden ingevuld en Piet
Troelstra’s naam stond bij veel, zo niet alle dansen. 

Ze dansten en toastten daarna bij het souper op het studentencorps en
op de Groningse burgerij. En vervolgens dansten ze opnieuw ‘tot zeer
laat in den nacht...’, en werden verliefd op elkaar. 

Pieter Jelles Troelstra

Sjoukje Bokma de Boer was verliefd geworden op Pieter Troelstra, een
opvallende student en bovendien een dichter die zich inzette voor de
Friese cultuur en taal. Maar zou ze enig idee hebben gehad van Piets ach-
tergrond en van zijn verleden? Had hij tijdens het bal verteld over zijn
jeugd, zijn strenge vader, zijn zusjes en broertje? 

Pieter Troelstra was net als Sjoukje in 1860 geboren, op 20 april in
Leeuwarden. Hij was de oudste zoon van de belastingontvanger Jelle
Troelstra en Grietje Landmeter. In de Gedenkschriften – met de mooie, re-
torische, typerende beginzin ‘Uit de massa der naamlooze werkers voor
hun dagelijksch brood ben ik voortgekomen’ – heeft Troelstra zijn ouders
beschreven als hardwerkende, ambitieuze, serieuze mensen. Zijn in 1833
geboren vader groeide op in een doodarm gezin. Vanaf zijn zesde moest
hij, als knechtje van een goudsmid, meewerken om geld te verdienen,
negen jaar oud ging hij van school af en werkte zich via allerlei kantoor-
baantjes op tot, uiteindelijk, belastingontvanger. Geld verdienen, vooruit-
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komen en ‘knapper worden dan de patroon’, dat waren de doelen die hij
nastreefde. Daarnaast hield Jelle Troelstra zich intensief bezig met litera-
tuur. Als vijftienjarige stichtte hij met een paar vrienden een ‘dichtgezel-
schap’ en schreef een aantal stijve gedichten over God, straf, vrije genade
en andere hoogst ernstige onderwerpen. Een jeugdige grijsaard noemde
zijn zoon Piet hem, een stroef en ernstig man. Op het gebied van de
godsdienst ontwikkelde hij zich in een paar jaar van orthodox christen tot
atheïstisch vrijdenker; hij ging meewerken aan De Dageraad, Tijdschrift
toegewijd aan de verspreiding van Waarheid en Verlichting in den geest van
de natuurlijke godsdienst en zedeleer, het blad dat vrijdenkers in 1856 had-
den opgericht. Vervolgens werd hij vrijmetselaar en liberaal.

Piets moeder, Grietje Landmeter, was geboren in Lemmer, en ook zij
nam het leven ernstig. Toen ze moderne vrijzinnige gedachten over God
en godsdienst begon te ontwikkelen, weigerde de dominee haar belijde-
nis te laten doen. Grietje zette door, haar vader spande zelfs een rechts-
zaak tegen de kerk aan om zijn dochter als lid te laten accepteren. Met
succes, Grietje werd als lid aangenomen, al preekte de dominee bij die
gelegenheid over ‘Ik, ellendig mens’ en legde hij uit waarom vrijzinnigen
eigenlijk geen lid van de Kerk mochten worden. Grietjes vader protes-
teerde weer, maar het lukte hem niet Grietje opnieuw en nu zonder com-
mentaar als belijdend lid van de Kerk te laten aannemen. 

Behalve een strenge, ambitieuze vader die met hard werken hogerop
was gekomen, die nadacht over God en godsdienst en zich bezighield
met Friese letterkunde, had Piet een moeder die ook geïnteresseerd was
in godsdienst en bereid was voor haar mening te vechten en voor haar
recht op te komen. Zijn ouders lieten het niet op zich zitten als ze vonden
dat ze beledigd werden. Die houding maakte indruk op Piet en vormde
hem. 

Grietje had een sterke geest en ze liet niet over zich lopen, maar tegelij-
kertijd was ze gevoelig en had ze de behoefte haar hart uit te storten.
Haar lichaam was niet sterk, ze had aanleg voor tuberculose, de tering, de
infectieziekte die in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw
heel veel slachtoffers maakte (rond 1900 stierf een op de tien Nederlan-
ders aan tbc) en pas na de Tweede Wereldoorlog min of meer bedwongen
werd. Grietje Landmeter kreeg tuberculose, evenals later verschillenden
van haar kinderen.

Ondanks aarzelingen over haar gezondheid trouwden Jelle en Grietje.
In 1871 stierf ze, na twaalf jaar huwelijk en zeven bevallingen, uitgeput.
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Twee kinderen overleden jong en twee in het begin van hun volwassen le-
ven. Haar zoon Pieter schreef aan het eind van zijn leven heel liefdevol
over zijn moeder. Ze had hem veiligheid gegeven, het gevoel beschermd
te zijn. Hij zag hoe afgewerkt en slecht ze eruitzag, hoe mager ze was en
hoe ‘geraspt en gestoken’ haar handen waren. Met haar zwakke lichaam
had ze veel te hard moeten werken, op haar dertigste zag ze er afgeleefd
uit.

Pieter was elf jaar toen ze in het kraambed stierf en vanaf dat moment
kreeg hij de verantwoordelijkheid voor zijn jongere zusjes en broertjes;
zijn eigen jeugd was voorbij.

In zijn Gedenkschriften schetst Troelstra een levendig portret van zichzelf
als kleine jongen. Hij was bijzonder in godsdienst geïnteresseerd, al
werd er thuis niet veel aan gedaan. Als andere jongens hem plaagden,
beet hij van zich af – en hij werd veel geplaagd toen hij op zijn negende
van de stad Leeuwarden verhuisde naar het dorp Stiens ten noordwesten
van Leeuwarden. De dorpsjongens vonden hem te stads, hij praatte te
deftig en zonder de Friese rollende ‘r’ – hij brouwde – en hij was boven-
dien de zoon van de belastingontvanger, een soort notabele. Daarbij was
hij een vechtersbaas: ‘Ik vocht als jongen niet fel; alleen als mijn partuur
begon met mes, of klomp of valschigheid, dan werd ik fel door alles
heen.’ Op school deed hij zijn best, hij was een haantje-de-voorste die, als
de meester in de klas iets vroeg, voortdurend zijn vinger opstak.

Toen een paar maanden na de dood van zijn moeder ook het pasgebo-
ren broertje overleed, kreeg hij de taak dat tweede sterfgeval aan te zeg-
gen bij vrienden en kennissen. Maar hij kon het niet. Huilend zakte hij al
bij de eerste voordeur waar hij zijn boodschap moest overbrengen, in el-
kaar. 

Na de dood van zijn moeder werd hij ernstiger. Hij zong veel en graag,
en liep met zijn vriendjes ’t Zonnetje gaat van ons scheiden te zingen tij-
dens de avondwandeling. Dan voelde hij iets als een religieuze wijding.
Thuis had hij volwassen taken, hij moest boodschappen doen en met de
kinderwagen rondrijden – zijn broertje Dirk was een jaar oud toen zijn
moeder stierf. Maar hij was een kind en had ook kinderliefhebberijen. In
een hoek van de tuin zat Piet bij zijn konijnenhokken. Hij hield van die-
ren en zorgde goed voor ze. Om brood voor zijn konijnen te verdienen
poetste hij thuis de schoenen. 

Het is het portret van een gevoelige jongen die al heel jong zichzelf
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moest zien te redden. Hij miste zijn moeder en had een stroeve verhou-
ding met zijn vader. Ook over hem heeft Troelstra in zijn Gedenkschriften
respectvol geschreven, maar hij geeft zo veel voorbeelden van diens op-
vliegendheid, drift en onvoorspelbare buien dat de conclusie moet zijn
dat zijn vader een slecht opvoeder was, een man die buiten proporties
kon straffen en schelden en die Piet soms zelfs mishandelde. Toen Piet
op achttienjarige leeftijd, na een fikse ruzie met zijn vader, ’s nachts van
huis wegliep om in Parijs zijn geluk te gaan zoeken (met alleen een bun-
del van Heinrich Heine en wat schrijfpapier in zijn koffertje), brak, al-
weer, zijn vader deze droom aan stukken: in de vroege ochtend zocht hij
zijn zoon op het station en beval hem mee naar huis te gaan. Waarom
Piet wegliep, deed voor hem niet ter zake en er is nooit meer door ie-
mand een woord aan gewijd.

Toen het gezin in 1875 terugverhuisde naar Leeuwarden omdat Jelle
Troelstra hoofdontvanger van de belastingen was geworden, en hij in
1880 de Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij ‘Neerlandia’ oprichtte,
waarvan hij tot zijn dood in 1906 directeur is geweest, was zijn maat-
schappelijke positie gecompliceerd: op grond van zijn functie behoorde
Troelstra bij de hogere burgerij, maar in de praktijk hoorde hij er niet bij.
Hij werd lid van de gebruikelijke sociëteiten, maar in de hoogste kringen
waren de Troelstra’s niet welkom. Hij bleef de man die zich had opge-
werkt, hij hoorde van geboorte niet bij de gegoede burgerij. Ook zijn
zoon Piet werd niet geaccepteerd in de kringen van de Leeuwarder nota-
belen. Als reactie daarop ging hij zich uitdagend gedragen: hij hield zich
niet aan de omgangsvormen die in het notabele milieu gebruikelijk wa-
ren, hij was spotzuchtig en scherp. Zelf verklaarde hij zijn gedrag uit een
‘demokratische’ neiging, de behoefte om ook met arbeiders om te gaan,
maar het is waarschijnlijker dat hij zich zo gedroeg uit gekwetstheid,
woede over de vernedering en wellicht was hij ook, slecht opgevoed, ver-
legen met zijn figuur. 

Clara van Loon, die afkomstig was uit het milieu waar Piet niet zo wel-
kom was, noemde als reden van hun reserve zijn scherpe tong en botte
manier van doen. In zijn Gedenkschriften omschreef hij zichzelf, niet on-
tevreden, als iemand met ‘een zekere mate van ongebondenheid en ge-
mis aan discipline’. Een jongen vol levensdrang en zelfvertrouwen, bru-
taal, overdreven vrijheidlievend, en ruw in de omgang met zijn naaste
vrienden. Tegen een ruzietje meer of minder zag hij niet op. Met plezier
beschreef hij aan het eind van zijn leven hoe hij een meisje dat zijn atten-

de jonge jaren 89



ties had versmaad, met spotverzen overviel telkens als het vriendenclubje
waar ze beiden bij hoorden, bij elkaar kwam. Kennelijk zag hij dit ook
vele jaren later niet als een kinderachtige uiting van gekwetste trots en
mannelijkheid. 

Toch klinkt in dit deel van zijn herinneringen ook een zekere droefheid
door. De sfeer thuis was koel en gesloten, de Troelstra’s waren niet ge-
wend hun gevoelens te uiten en er werd weinig gepraat. Zijn vader was in
1876 hertrouwd met Geertje Rinsma, die een aardige stiefmoeder was
voor de kinderen Troelstra, maar ‘het nuchtere en eenigszins Noorsch
verkilde milieu’ van het gezin niet kon veranderen. Eigenlijk was alleen
Haukje, één jaar jonger dan Piet, liefdevol en belangstellend, én streng.
Toen ze hoorde dat Piet in zijn studententijd in januari met een paar
vrienden in een open rijtuig door Groningen had gereden, schreef ze
hem een boze brief. Dat deed ze wel vaker, ze was echt de oudste, verant-
woordelijke zuster, maar aan het slot van zo’n brief stond altijd iets harte-
lijks: ‘Ik ben je liefhebb. zuster Haukje, die zich soms misschien wel
eens hier en daar wat kras heeft uitgedrukt, maar die het toch goed met je
meent.’

Als de druk van zijn vader hem te sterk werd, zocht Piet zijn geluk bui-
tenshuis. Maar ook als hij zijn vleugels wilde uitslaan, vormde zijn vader
een obstakel. Hij mocht na de lagere school niet naar de hbs, zijn vader
had hem een baantje toebedacht op zijn belastingontvangerskantoor.
Daar was de jongen veel te speels voor, en toen het gezin naar Leeuwar-
den verhuisde, mocht hij toch naar de hbs. Vervolgens wilde Pieter naar
de universiteit. Ook nu was zijn vader tegen, ook nu zag hij meer in een
opleiding tot belastingontvanger. Maar Piet zette door en had er drie extra
jaren op het gymnasium voor over om toegelaten te kunnen worden op
de universiteit van Groningen.

Toen hij dan eindelijk op zijn tweeëntwintigste kon gaan studeren, was
hij de oudste van zijn jaar en kreeg hij – ook door zijn optreden – onmid-
dellijk de rol van leider toegewezen. Liever had hij een vriend gehad die
hem raad kon geven, die boven hem zou staan in moreel en zedelijk op-
zicht. Hij wist van zichzelf dat hij niet makkelijk in de omgang was en
was zich ervan bewust dat hij niet zo goed was opgevoed. Hij joeg geen
invloed na, schreef hij in zijn Gedenkschriften, en dat klinkt ongeloof-
waardig. Maar dat hij het type van de streber haatte en er niet op uit was
de medemens te behagen, zoals hij eraan toevoegde, is juist weer heel ge-
loofwaardig. Hij zelf zocht de oorzaak in de situatie in Leeuwarden, waar
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hij afgesloten was van de leidende burgerlijke kringen. Hij kon dan wel
een grote naam in het studentenleven opbouwen, het gemis aan contact
met de bourgeoisie werd er niet door opgeheven. 

Het is een gecompliceerd beeld dat Troelstra van zichzelf geeft in zijn
Gedenkschriften. Wel een heel nobel beeld: een rechtvaardige, actieve jon-
geman die tussen jongensachtige bedrijvigheden door nadacht over de
zin van het leven. Toch is het tot op zekere hoogte ook wel een eerlijk por-
tret, waarin zijn lastige eigenschappen niet worden verdoezeld. Er stre-
den verschillende zielen in zijn borst, meerdere eigenschappen die el-
kaar dwarszaten. Scherp en intelligent was hij, en tegelijkertijd roman-
tisch en emotioneel. Hij zette mensen graag voor gek – zelfs als hij op
hen gesteld was –, maar hij gaf zich ook moeite voor hen. Hij was soms
hardvochtig, op het wrede af, maar tegelijkertijd sentimenteel en kwets-
baar. Een typische romanticus, een gevoelsmens die niet altijd maat wist
te houden.

In de loop van zijn leven kwamen meer tegenstrijdigheden in zijn ka-
rakter aan het licht. Hij legde hoge normen op aan zijn omgeving, hij
stelde in zijn latere leven hoge morele eisen aan partijgenoten en aan an-
dere politici, en vrome praat ging hij ook niet uit de weg. Toch liep hij op
cruciale momenten zelf weg voor zijn verantwoordelijkheden en gedroeg
zich vaak als een opportunist en een draaier. Hij verafschuwde het autori-
taire gedrag van zijn vader, maar was zelf als vader soms even heerszuch-
tig en driftig. Ook dat begreep hij al vroeg: hij leek op zijn vader en dat
was een van de hoofdoorzaken van hun moeizame verhouding. 

Sjoukje Bokma de Boer leerde hem kennen op het toppunt van zijn po-
pulariteit als student, en dat is niet een positie waarin iemand zijn zwak-
ten en twijfels etaleert. Zij, met haar heel andere achtergrond, was zo ver-
liefd, dat ze misschien in het begin niet eens gemerkt heeft hoe slecht
Piet Troelstra viel in de kringen waarin zijzelf was grootgebracht. In zijn
ouderlijk huis trof ze een manier van omgang aan die totaal anders was
dan de sfeer in het gezin Bokma de Boer. Ze had wilskrachtige ouders,
maar zonder het dwingende van vader Troelstra. Sjoukje hield van haar
ouders en liet dat merken. Er heerste een uitgesproken warme sfeer in
het gezin en Sjoukje was zelfs verwend als nakomertje. Toch had ze ge-
leerd respect te hebben voor iedereen en voor de mening van anderen, en
ze was, in de ogen van haar schoolvriendinnen, een lief en zachtaardig
meisje. Het zou ook best kunnen dat ze heel goed wist hoe dubieus Piets
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reputatie was, maar er zich niets van aantrok. Zíj had geen kritiek op
hem, ze accepteerde hem zoals hij was en probeerde niet eens hem te
veranderen. 

Twee heel verschillende karakters en milieus. Maar dat ze meteen ver-
liefd op elkaar werden is begrijpelijk. Ze hadden allebei een romantische
ziel: de een was op zoek naar iemand die haar de wereld zou laten zien en
zou bevrijden van het saaie leven in Brummen, de ander zocht naar vas-
tigheid en degelijkheid en warmte. Daarover is Troelstra expliciet in zijn
Gedenkschriften. 

Op de middelbare school was hij wel eens verliefd geweest en hij had
zelfs een sterke platonische liefde opgevat voor Sietske Schreuder, het
zusje van zijn vriend Oene Schreuder. De Schreuders vormden een be-
schaafd, aardig gezin met een ‘lieve en verstandige’ moeder, waar gemu-
siceerd werd en ’s avonds een kaartje werd gelegd. Piet Troelstra was ge-
voelig voor zo’n sfeer. Maar het was niets geworden met Sietske: Oene
verhuisde en Sietske ging naar een kostschool. Ze trouwde in 1884 in
Leeuwarden met veel feestgedruis, feestliederen en een diner (waar Piet
Troelstra niet bij was, hij woonde toen in Groningen) met een huisarts,
Sietze (Sieds) Meindersma, die later de huisarts van Piet en Sjoukje
Troelstra werd. 

Op het moment dat Sietske trouwde, was Piet half en half verloofd met
een jonge Friese boerin. Toen die verhouding tot zijn verdriet stukliep,
begon hij vrijerijen met allerlei meisjes en ging naar de hoeren. Dat was
niet ongewoon onder studenten, maar hij had later toch behoefte om zijn
gedrag te verklaren uit teleurstelling en cynisme over het staaltje vrouwe-
lijke ontrouw dat hem was overkomen: ‘Onder den invloed der schokken-
de ondervinding verloor voor mij tijdelijk Venus Urania den glans, waar-
in zij steeds in mijn gedachtenleven had gestraald; inplaats van haar stel-
de Venus Vulgivaga hare eischen, zooals in mijn omgeving in de studen-
tenwereld zooveel het geval was.’ 

De gevolgen voor zijn zielenleven bleven niet uit, zoals hij het later om-
floerst omschreef, hij begon te twijfelen aan de kracht van zijn idealen.
Jaren later stelde hij over zichzelf in een voorversie van zijn memoires
vast dat hij altijd de puritein van vroeger was gebleven, 

die niet straffeloos zich kan vergrijpen aan de eerbied voor zijn eigen 

persoonlijkheid en aan de eerbiediging van het vrouwelijk geslacht. 

Dit wil niet zeggen, dat ik eenmaal den Rubicon overgetrokken, mij van
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verboden vrouwelijken omgang totaal zou hebben onthouden. […] Ik heb

nooit of te nimmer een fatsoenlijke vrouw of eene, die daartoe geacht

werd te behooren, met ontuchtige voorstellen kunnen lastig vallen. Hier-

uit volgt, dat voorzoover ik nu en dan (een enkele maal) buiten den regel

ging, ik mij steeds moest beperken tot vrouwen, aan wier eerbaarheid

twijfel gerechtigd was. Venus Vulgivaga vond dus voor mij haar belicha-

ming in de prostitutie, volgens Friedrich Engels in de kapitalistische

maatschappij een onmisbaar aanhangsel van het burgerlijk huwelijk. […]

Het ligt in de rede, dat de tijd, waarover ik thans spreek, slechts als vrij

kortstondige overgangstijd kon gelden.

Hij benadrukte ten overvloede dat hij er spijt van had en dat zijn ‘vergrij-
pen jegens de moraal’ hem altijd zwaar hadden gedrukt en ‘reakties van
pijnlijken aard’ in hem hadden veroorzaakt. 

In 1927 schreef hij zo versluierd over zijn ‘omgang met het vrouwelijk
geslacht’ dat het onduidelijk blijft of hij het alleen over zijn studentenpe-
riode heeft, of dat hij ook later in zijn leven, al dan niet met toestemming
van Friedrich Engels, een enkele keer prostituees bezocht. 

Piet besloot dat hij zich moest zien te verloven en het jaarlijkse studen-
tenbal leek hem de laatste kans om met een meisje uit zijn kringen ken-
nis te maken: hij zou na drie jaar studie weer terugverhuizen naar
Leeuwarden. Met dit toekomstplan in het achterhoofd lag het voor de
hand dat hij een meisje van zijn gading zou ontmoeten en zo gebeurde
het ook. Achteraf is het niet moeilijk te zien hoe wankel de basis was on-
der deze verbintenis, maar aan de andere kant, verschilde de vurige wens
om verliefd te worden plus de aanwezigheid van een intelligent en aardig
meisje dat droomde van een bijzonder leven, erg veel van de manier
waarop de meeste verliefdheden en verhoudingen beginnen?

Er was nog een reden waarom Sjoukje Bokma de Boer op dat moment
de ideale vrouw voor Piet Troelstra was: ze was Friezin. Piet was opgevoed
door een man die de Friese taal en cultuur wilde bevorderen en die actief
was in het Selskip for Fryske Tael- en Skriftekennisse (Gezelschap voor
Friese taal- en letterkunde). Het Selskip was in 1844 opgericht om het ge-
bruik van het Fries op allerlei gebieden te propageren en het Fries be-
wustzijn en nationaliteitsgevoel aan te wakkeren. 

Het Selskip was niet de eerste vereniging met aandacht voor de Friese
identiteit. In 1827 was al het Friesch Genootschap voor Geschied-, Oud-
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heid- en Taalkunde opgericht. De Friezen die lid werden van het Genoot-
schap hoorden bij de hogere, stedelijke burgerij die geen Fries maar Ne-
derlands sprak. Genootschapsleden waren geïnteresseerd in de Friese
cultuur, ze deden aan bodem- en aan terpenonderzoek en richtten een
‘antiquarisch kabinet’ op waaruit later het Fries Museum ontstond. De le-
den van het Selskip waren minder deftig en intellectueel. Hun drijfveer
was niet alleen de liefde voor Friesland en de Friese cultuur, maar ook
verzet tegen de Nederlandse overheid die in hun ogen veel te centralis-
tisch was en Friesland veronachtzaamde. Terwijl het Genootschap de
Friezen een waardige plaats binnen de Nederlandse cultuur wilde bezor-
gen en Friesland dus uitdrukkelijk als onderdeel van Nederland be-
schouwde, meende het Selskip dat Friesland een aparte cultuurgemeen-
schap was en dat taal en literatuur hét middel waren om het eigene van
Friesland te benadrukken en te bewaren. Daarnaast wilden ze zich ook
sterk maken tegenover het buitenland en de Friese letterkunde bescher-
men tegen de overmacht van de rijke Duitse, Franse en Engelse letter-
kunde. Overigens spraken ook de Selskippers lang niet allemaal Fries.

Joost Hiddes Halbertsma, een van de drie broers Halbertsma die in de
loop van de negentiende eeuw de steeds meer uitdijende verhalen- en
verzenbundel Rimen en Teltsjes samenstelden, maakte zich zorgen om de
positie en de toekomst van het Fries. Hij was bang dat de taal zou verdwij-
nen als er niet veel meer in het Fries zou worden geschreven. Voor veel
Friezen was het alleen een spreektaal, Halbertsma wilde er ook een
schrijftaal van maken en daar waren de Rimen en Teltsjes een uiting van.
Een bijkomend voordeel vond hij dat in die bundel ook de Friese volks-
cultuur en typisch Friese deugden voor het nageslacht werden vastgelegd
en doorgegeven, zoals vrijheidszin en gevoel voor gelijkheid tussen arm
en rijk, tussen geletterden en ongeletterden. De aanhangers van de Frie-
se Beweging – Selskippers en leden van het Genootschap – dachten niet
gering van de Friezen, van zichzelf dus. ‘Opregtheid, standvastigheid, va-
derlandsliefde en andere deugden’, dat waren volgens hen de kenmerken
van het Friese volkskarakter.

Na 1848, het jaar waarin in Nederland de parlementaire democratie
werd ingevoerd, kreeg de kleine burgerij geleidelijk aan meer invloed in
Friesland. De grote burgerij had macht moeten inleveren en een deel van
de aristocratie en de hogere burgerij ging zich nu meer richten op Neder-
land en verhuisde in groten getale naar het westen. De Friese cultuur en
de propaganda daarvoor werden ook daardoor steeds meer een zaak van
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de kleine burgerij. Er ontstonden in de loop van de jaren in allerlei Friese
plaatsen, maar ook buiten Friesland en later zelfs in het buitenland, tallo-
ze Friese verenigingen, selskippe. Dat waren gezelligheidsverenigingen
met aandacht voor Friese boeken en toneel en natuurlijk voor het Friese
‘stamgevoel’, de eigen, bijzondere identiteit. Maar waaruit bestond die ei-
gen identiteit en bezaten alle Friezen die? 

De leden van het Genootschap en van het Selskip waren burgers,
woonden voor het merendeel in de Friese steden en stadjes en spraken
vaak nauwelijks Fries. Vertegenwoordigden zij de typisch Friese cultuur?
Ze vonden zelf dat dat niet zo was. De Friese identiteit was op het platte-
land te vinden waar de boeren het echte, oude Fries spraken. De aanhan-
gers van de Friese Beweging begonnen in de loop van de jaren steeds
meer het platteland en de boerencultuur te idealiseren. In hun romanti-
sche – en in sommige opzichten reactionaire – visie was dáár de Friese
cultuur in haar zuiverste vorm te vinden en moest die oervorm geconser-
veerd worden. Of de dragers van die cultuur, de plattelanders zelf, daar
ook zo over dachten, is maar de vraag. De Friese Beweging was een lief-
hebberij van de burgerij in de stad, niet van de boeren op het land. 

Uiteindelijk, tientallen jaren later, zouden de opvattingen van leden
van de Friese Beweging radicaliseren, met pleidooien voor zelfbestuur
van Friesland, met een strijdbare club als Fryslân Frij en een beginselpro-
grammavoorstel dat als titel ‘Fryslân for de Friezen’ kreeg. 

Zover was het nog lang niet toen Piet in zijn hbs-tijd enthousiast werd
voor de Friese Beweging. Hij schreef toneel en gedichten in het Fries –
hij debuteerde in 1880 –, stelde met zijn vriend Onno Sytstra in 1881 een
bloemlezing samen van nieuwe Friese poëzie, It jonge Fryslân, en begon
toen liederen met muziek te verzamelen die in 1886 in het Ny Frysk Liete-
boek verschenen. Het Fries was ongelooflijk belangrijk voor hem, niet al-
leen de taal, maar ook de cultuur waarvan het landschap, de bevolking, de
strijdbare geschiedenis van de Friezen en het Friese karakter deel uit-
maakten. Hij dichtte de Friezen een ‘demokratische aard’ toe, en achtte
hen niet in staat om slaafs achter meesters en heren aan te lopen. Dat
maakte hen geschikt voor ‘het Kalvinisme, de demokratie in den gods-
dienst, en anderzijds voor de sociaal-demokratie, de demokratie in staats-
bestuur en maatschappij-inrichting’, twee bewegingen die niet toevallig
in Friesland veel aanhangers vonden. Het kwam prachtig uit dat hij als
Fries was geboren en deel uitmaakte van een zo roemrucht en uitzonder-
lijk volk. Piet was een romanticus.
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Als kind al schreef Piet Troelstra gedichten, en hij werd eerder als dich-
ter bekend dan als politicus. In zijn studententijd werd hij, in de woorden
van zijn zuster Haukje, door de Groningse hoogleraar Tjalling Halberts-
ma (zoon van Joost Halbertsma, een van de broers van de Rimen en Telts-
jes) ‘zoowat tot een frieschen Tennyson verheven’. Een hele eer waarvoor
Piet wel gevoelig zal zijn geweest. Haukje tenminste had ‘een gevoel van
trotsch op en dankbaarheid voor zulk een begaafden broeder’ niet kun-
nen onderdrukken. 

Troelstra was geen moderne dichter. Hij was niet gevoelig voor de nieu-
we stromingen in de Nederlandse literatuur, voor kunstenaars als
Jacques Perk en Willem Kloos, die zich met nieuwe poëzie en strijdbare
artikelen verzetten tegen de retorische domineesgedichten van hun tijd.
Een medestudent uit Groningen beschreef de dichter Troelstra als ‘een
zanger en minstreel, rondgaande met vedel en strijkstok en vreugde
brengende in het hart van de verlaten edelvrouwe’. Terwijl medestuden-
ten druk artikelen bespraken over de stelling van de Tachtigers dat vorm
en inhoud één waren en hun pen slepen ‘naar den stijl die uit zuidelijker
gewesten werd aangegeven’, schreef Troelstra ‘stukjes oude sentimentee-
le romantiek’. Hij debatteerde niet over de Tachtigers, ‘hij zat nog voor
het oude spinet en liet de ballade weerklinken’. In zijn Gedenkschriften,
bijna vijftig jaar na zijn studententijd geschreven, legde Troelstra uit
waarom hij niet onder de indruk van de Tachtigers was geweest. Hij had
een hekel aan ‘het uitpluizen en overdrijven van individualistische, veelal
zuiver literaire gevoelens, vaak tot wereldstormen opgevijzeld’. Zijn af-
weer had ook te maken met het feit dat hij een Fries dichter was. Hij wil-
de zijn taal niet toetsen aan ‘de taalrevolutie der Hollandsche jongeren,
maar aan het mooie, dat [...] de 17-eeuwsche poëzie van Gysbert Japiks en
vooral ook de gave eenvoud, beurtelings innig hartroerend en gullen lach
wekken, zoo echt menschelijk, der Grouster gebroeders Halbertsma
bood’. 

Het Fries, niet het Hollands, bracht hem met zijn klanken, woorden en
ritme aan het dichten, en al stopte hij in 1890 bijna helemaal met het
schrijven van gedichten in het Fries, tot het eind van zijn leven is hij zich-
zelf blijven beschouwen als een Fries dichter, als een idealistische kun-
stenaar die via zijn belangstelling voor de Friese cultuur was terechtgeko-
men bij de opkomende Friese volksbeweging. Want het Fries was de taal
van het volk op het platteland, de hogere kringen keken erop neer. Daarin
wilden Troelstra en de zijnen verandering brengen. Ook op dit punt ver-
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zette hij zich tegen het milieu dat altijd gesloten was gebleven voor zijn
vader, en ook voor hem niet openstond. 

Natuurlijk moest zijn aanstaande vrouw Fries zijn, dat was voor hem een
absolute voorwaarde. In Sjoukje Bokma de Boer, Friezin met een meer
dan gemiddelde belangstelling en aanleg voor literatuur, vond hij al zijn
idealen verwezenlijkt.

Piet Troelstra en Sjoukje Bokma de Boer leken voor elkaar geschapen
te zijn. Een geschenk uit de hemel, zo beschouwden ze elkaar.

De verloving

Sjoukje was in de wolken toen ze Pieter Troelstra had ontmoet. Weer
thuis in Brummen praatte ze alleen nog maar over Piet. Clara van Loon
werd er dol van, maar ze was wel hartelijk genoeg om Sjoukje te helpen
toen er geen schot in de zaak leek te zitten. Sjoukje had Troelstra maartse
viooltjes gestuurd als een dankbaar aandenken aan het bal en Piet ant-
woordde met een mooi gedicht, ‘Maerteblommen’, over de bloemen die
in maart met moeite hun kopjes boven de harde grond uitsteken en een
teken zijn dat de koude winter voorbij is; ze zullen nieuwe hoop brengen,
verwelken en plaatsmaken voor de vrolijke pinksterbloemen. Het laatste
couplet: 

‘Wol, Maerteblommen fen mijn hert,

Den ek for oare herten bloeije,

Lit dêr wer foarjiersglânsen gloeije,

Lit wike d’âlde wintersmert.

Wol dêr wer nije hope bringe,

En den – forwylje en stear den wei;

De pinksterblommen scill’ tonei

Blier laitsjend út ‘e knoppen springe.’

(Wil, maartbloemen van mijn hart, dan ook voor andere harten bloeien,

laat weer lenteschitteringen gloeien, laat het oude winterverdriet wijken.

Breng nieuwe hoop, en dan – verwelk en sterf dan weg; de pinksterbloe-

men zullen daarna blij lachend uit hun knoppen springen.) 
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Explicieter werd Piet niet en pas een paar weken na het bal kreeg Sjoukje
het te lezen. Eerder had hij haar ook wel geschreven, maar niet één brief
of gedicht waarin hij zijn gevoelens uitsprak. Toen greep Clara in. Ze had
een brief van Piet ontvangen met wat algemeenheden. Onder aan de eer-
ste bladzijde stond: ‘Ik zou graag willen weten of Sjoukje...’, een vraag die
op het tweede blad verder ging. Clara scheurde het eerste blad van de
brief af en stuurde het naar Sjoukje toe. Die schreef direct een woedende
brief terug: ‘Wat gemeen van je!! Ik zeg de vriendschap hierbij op! Schan-
delijk om mij zo in spanning te laten!!! Wát stond op het tweede blaad-
je???? Stuur het mij dadelijk.’ 

Clara stuurde die brief per expresse naar Troelstra met de opmerking:
‘Ik vind het moeilijk mij in zulke zaken te mengen. Deze brief kreeg ik zo
juist van Sjoukje. Lees jij misschien iets tusschen de regels? Kennelijk
was dit het zetje dat Troelstra nodig had, want niet veel later meldde hij
zich bij Sjoukje en haar ouders die midden in de verhuizing naar Ren-
kum zaten. En vlak daarna schreef hij zijn oudste zusje Haukje over
Sjoukje en hun toekomstplannen. 

Het waren moeilijke tijden voor het gezin Troelstra. Ze maakten zich
zorgen over de gezondheid van Moe (zoals de kinderen hun tweede moe-
der noemden), die voortdurend ‘kuchelde’ en er smalletjes uitzag. En ook
een van de jongere zusjes, Rinskje, was ziek en leek te lijden aan de fami-
liekwaal tuberculose. Hoe zwaar die ziekten op het gezin en met name op
de oudste dochter hebben gedrukt, beschreef Haukje later: 

Zeven van ons, klein, maar de meesten in de kracht van het leven, waar-

van één twaalf, een ander acht jaar lijden moest, allemaal weg, hoeveel er

ook aan gedaan is. Mijn jonge jaren zijn onder al dat leed vervlogen en als

ik wel eens terugdenk, dan begrijp ik haast niet hoe ik alles doorstaan

heb. 

Haukje ontving Piets brief op de dag dat er met spanning gewacht werd
op de uitspraak van de professor die Rinskje had onderzocht. Ondanks
de zorgen was ze blij voor hem. ‘Je zuster verheugt zich van harte, nu je
bijna zoo goed als zeker dat geluk ten deel is gevallen, waarnaar je zoo
lang hebt gestreefd,’ schreef ze en ze verlangde ernaar kennis te maken
‘met haar die naar alles zich laat aanzien, voor geheel je volgend leven
een eerste plaats in je hart zal innemen’. Ze was blij voor Piet, maar ook
verdrietig omdat haar eigen verloofde, de Groningse student Tjeerd

sjoukje bokma de boer98



Hoekstra, het jaar daarvoor ‘zijn jong, rijk leven moest afstaan aan den
onverbiddelijken dood’. Ze toonde misschien opgeruimd, schreef ze,
maar in haar hart was een verwoesting aangericht.

Piet had Haukje gevraagd wat hun vader van zijn verkering vond, maar
Haukje kon daar geen duidelijk antwoord op geven. Va was door Moe op
de hoogte gebracht en had er geen woord over gezegd, maar ze verwacht-
te dat hij behalve een paar vaderlijke en praktische op- en aanmerkingen
zich niet tegen Piets plannen zou verzetten: ‘’t Humeur was den gehee-
len dag bijzonder opgewekt. Me dunkt dus dat dit geen slecht voorteeken
is; en ’k zou je raden maar zoo spoedig mogelijk in eigen persoon met ’t
zaakje voor de heeren te komen.’ En dat deed Piet, per brief, en hij drong
er bij zijn vader zo sterk op aan om Sjoukje snel uit te nodigen voor een
bezoek, dat Troelstra enigszins geïrriteerd reageerde: 

Ruimschoots had ge den tijd gehad mij eerder te schrijven in plaats van

van mij te vorderen dat ik midden in de vrijdagdrukte een dergelijken

brief moet pennen en nu natuurlijk ook U nog moet antwoorden. Het

mankeert er nog maar aan dat ik het niet per telegraaf moet doen! 

De zaken moesten ordelijk, met overleg en zonder overhaasting geregeld
worden, vond zijn vader, en hij hechtte aan de etiquette die voorschreef
dat niet zijn oudste dochter Haukje als eerste met Piets vriendin mocht
corresponderen: 

Ik vind dat Moe dit het eerst moet doen en dit kan dan tevens eene uit-

nodiging zijn om hier te komen. [...] Na nadere kennismaking loopt alles

vanzelf los en kunnen Sjoukje en Haukje en Haukje en Sjoukje zoveel

correspondeeren als haar goed dunkt. 

Maar hij eindigde zijn brief goeiig: ‘Geef Uw meisje nu maar een zoen en
groet haar hartelijk van ons allen.’

In mei 1885 verloofden Sjoukje en Piet – jur. cand. zoals op de aankondi-
ging stond – zich, en werd er een receptie in Renkum gehouden. Vanaf
nu konden de jongverloofden elkaar bezoeken. Vanuit het Noorden reis-
de Piet regelmatig naar Renkum en Sjoukje ging naar Leeuwarden.
Sjoukje viel in de smaak bij haar aanstaande schoonfamilie. Piets moeder
putte zelfs moed uit het geluk van Piet en Sjoukje. Ze was bezorgd over
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haar slechte gezondheid, het hoesten en de koorts, maar vond, dat het
‘ondanks ramp en teleurstelling hoogst ondankbaar zou zijn ons niet on-
der de ruimbedeelden te rekenen. We zullen trachten moed te houden en
beloven ons van Uw beider komst vernieuwde levenslust.’ 

Piet en Sjoukje zijn ruim drie jaar verloofd geweest. Ze woonden ver
van elkaar vandaan – de reis per trein duurde minstens vierenhalf uur –
en moesten het vooral hebben van brieven en van logeerpartijen over en
weer in Renkum, Leeuwarden en Groningen. Volgens de dienstregeling
van 1892 kon Piet bijvoorbeeld ‘s morgens om 7.47 uur uit Leeuwarden
vertrekken en via eenentwintig tussenstations en twee keer overstappen
om 12.20 uur in Renkum aankomen. Het duurde lang, maar de trein
kwam wél bijna overal. Een in de begintijd van hun verloving in Gronin-
gen gemaakte foto toont Piet en Sjoukje samen met postillon d’amour
Clara van Loon en haar verloofde Lykle de Jong. De heren dragen een bol-
hoed, een corsage en een paraplu; Clara, met grote hoed, ondersteunt
met een gehandschoende hand haar hoofd en kijkt koket in de lens.
Sjoukje, ook met hoed, ziet er verlegen en kwetsbaar uit. Het viertal is op-
gesteld in een pastoraal decor met tuinbank en loofboom. Aan hun voe-
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ten staat een bord met de datum: 1885, 20 mei, en DE Seringe CLUB In
liefde Bloeiend. Het was een van de genootschappen van het Groningse
studentencorps, waarvan Piet Troelstra lid was. In die tijd schreef hij ook
een paar liefdesgedichten die op Sjoukje geïnspireerd zijn, zoals ‘Wun-
derblom’

Ik rin alhiel forwêzen om

En bin net mear my selme;

De swietrook fen in wûnderblom

Het my alhiel bidwelme.

Nou sjong en floitsje ‘k yn ‘e moarn

En laitsje tsjin ‘e sinne.

O wûnderbliere hertesoan,

Dou blide jonge minne!

(Door Theun de Vries werd het vertaald als: ‘Ik loop geheel verwezen

rond/ en ben zo vreemd van binnen;/ de zoete wonderbloem die ’k vond/

bedwelmde al mijn zinnen./ Nu fluit ik ’s morgens en ik zing/ En lach het

zonlicht tegen./ Kind van mijn hart, verlustiging,/ O jonge minnezegen!’)
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Het dienstmeisje van de familie Bokma de Boer, IJtje Holwerda, vertelde
hoe uitgelaten Sjoukje was als Piet in Renkum op bezoek kwam. Na zijn
vertrek declameerde Sjoukje: ‘Bij ’t komen een zoen, bij ’t gaan een zoen/
En tussen die beiden een miljoen!’ Hij had een reputatie op kusgebied:
als kind gold hij bij kinderzoenspelletjes als een goede ‘tûtsjer’ (kusser). 

Maar er doemde in deze periode ook een dreiging op, het begin van een
aandoening die van grote invloed zou worden op hun beider leven. Er be-
staat een brief van Piet Troelstra uit 1928, waarin hij aan zijn zoon Jelle
uitlegde hoe de verloving indertijd tot stand was gekomen. Beiden waren
indertijd vervuld geweest van romantische gevoelens. Sjoukje had een
ongelukkige liefde gehad en Piet wilde haar een tweede ‘deceptie’ bespa-
ren. Maar er waren moeilijkheden in de verlovingstijd die samenhingen
met Sjoukjes zwakke zenuwen. Troelstra had twee onvoltooide en nooit
verstuurde brieven liggen, die

een antwoord moesten zijn op een schrijven van haar, waaruit mij haar

zenuwgesteldheid bleek, die totaal indruischte tegen mijn eigen gesteld-

heid. In die brieven kom ik met kracht op tegen beschouwingen harer-

zijds, waarbij zelfs van ‘verdrinking in de Rijn’ wordt gesproken zonder

eenige noemenswaardige reden. Ik voeg eraan toe, dat die beschouwingen

niet het gevolg waren van woorden of daden van mij. Ik heb die brieven

niet verzonden, daar ik bang was, dat zij haar tezeer zouden aangrijpen

en waarschijnlijk tot een verbreking van ons engagement zouden leiden;

die verantwoordelijkheid wilde ik niet op mij nemen. Haar zenuwtoe-

stand bleef ernstig; zij had een reis naar Hamburg tengevolge, waarheen

ik je Moeder begeleidde, en op zekeren dag opperde zij het idee, dat het

beter zou zijn niet te trouwen wegens haar kwaal. Ik wierp deze gedachte

verre van mij, zeggende, dat wij niet trouwden, zooals men met elkaar

naar de kermis gaat, maar om lief en leed met elkaar te deelen.

Behalve deze brief is er geen enkele verwijzing overgebleven naar een 
zenuwinzinking van Sjoukje in haar verlovingstijd. Maar uit Piets brief 
– jammer genoeg zijn de twee nooit verstuurde brieven niet bewaard ge-
bleven – blijkt dat er in hun verlovingstijd een ernstige crisis moet zijn
geweest die Sjoukje tot een dramatisch optreden bracht: dreiging met
zelfmoord en het voorstel om de verloving te verbreken zijn geen gebrui-
kelijke onderwerpen voor pas verloofden.
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In haar schooltijd stond Sjoukje bekend als dweepziek en buitenge-
woon romantisch. Geëxalteerd, noemde Clara van Loon haar. Niet onge-
woon voor een tiener, maar het zou erop kunnen duiden dat Sjoukje la-
biel was. Zelf heeft ze zich nooit ronduit over haar psychische situatie uit-
gelaten. Als ze later in haar leven haar gezondheid ter sprake bracht – en
dat gebeurde buitengewoon vaak – dan verwees ze uitsluitend naar licha-
melijke zwakte; ze schreef over koorts, over maandenlange bedlegerig-
heid en over een geest die wel wilde, maar gehinderd werd door een ziek
lichaam. 

Nervositeit, angsten, zenuwen, agitaties kwamen in haar brieven niet
ter sprake. Dat ze lichamelijk kwetsbaar was verhulde ze niet, integen-
deel zelfs, maar haar psychische kwetsbaarheid hield ze angstvallig voor
de buitenwereld verborgen. Hoogstwaarschijnlijk hing dat samen met
haar opvoeding: Sjoukje was gewend aan vrouwen die lichamelijk zwak
waren, maar geestelijk ijzersterk. Haar moeder was weliswaar ziekelijk,
maar had een sterk karakter en vervulde thuis een rol van betekenis. Het-
zelfde gold voor mevrouw Scheltema in Dokkum, en voor Clara’s moe-
der. Dát patroon heeft Sjoukje zichzelf goed ingeprent: het lichaam
mocht zwak zijn, de geest moest alle obstakels overwinnen. Talloze keren
zou ze later in haar brieven dat punt ter sprake brengen: ze moest en ze
zou, ook al was ze volkomen uitgeput. 

In zekere zin gingen Piet en Sjoukje in hun verlovingstijd elk hun eigen
gang. Piet verhuisde van Groningen naar Leeuwarden terug, zoals hij bij
het begin van zijn studie had afgesproken met zijn vader. Hij zei zijn
Groningse kamer op, pakte zijn spullen in en liet zijn hond Blom – op
uitdrukkelijk verzoek van zijn moeder – achter in Groningen. Ze schreef
hem: ‘Ge hebt nu Sjoukje om al je liefde op over te dragen en zijt Gij een-
maal getrouwd dan kan je je een menagerie aanschaffen zoo groot als je
verkiest. De goede eigenschappen trouwens van het dier in kwestie zijn
niet van dien aard om er zoo vreselijk (?) aan gehecht te zijn, dunkt me.’ 

Het viel Piet niet mee om weer thuis te wonen. Niet alleen drukte de
bezorgdheid over de zieke Moe en Rinskje op het gezin, ook de verhou-
ding tussen Piet en zijn vader was niet goed. In zijn Gedenkschriften heeft
hij beschreven hoe de spanningen tussen hem en zijn vader toenamen.
Hun politieke opvattingen liepen steeds verder uiteen. Zijn vader was
een voorman van de liberale partij en Piet begon zich in deze tijd te inte-
resseren voor de kiesrechtbeweging die algemeen kiesrecht nastreefde;
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tot dan toe was het kiesrecht beperkt tot mannen boven de 23 jaar die
jaarlijks meer dan ƒ 20,- afdroegen aan de directe belastingen. 

De strijd om het kiesrecht was in de jaren tachtig van de negentiende
eeuw een van de grote politieke onderwerpen, een kwestie die bovendien
nauw samenhing met de opkomst van de arbeidersbeweging. Piet Troel-
stra gaf zich na een grote meeting voor algemeen kiesrecht in Leeuwar-
den in 1885 op als lid van de Friesche Volkspartij, een groepering waarin
voorstanders van algemeen kiesrecht, grondnationalisatie en sympathi-
santen van de Sociaal-Demokratische Bond (sdb) samenwerkten. De
sdb, opgericht in 1881, met aan het hoofd de opvallende ex-dominee Fer-
dinand Domela Nieuwenhuis, was een vereniging die voor de belangen
van alle arbeiders wilde opkomen, van alle werklozen en van de laagstbe-
taalden, die in vaak verschrikkelijke omstandigheden leefden. De sdb
was niet een vakbond, maar bijna een politieke partij, de eerste arbeiders-
partij in Nederland.

Sociale kwesties gingen Piet al langer ter harte. Als ‘Piet van Heuvel’,
timmerman te Leeuwarden, schreef hij van 1883 tot 1886 eens per twee
weken de rubriek ‘Brieven uit Friesland’s hoofdstad’ in de liberale Frie-
sche Courant, de krant waarvan zijn vader hoofdredacteur was. Het waren
commentaren op plaatselijk nieuws en op de ‘grotere’ politiek, vanuit het
standpunt van de gewone man. Een belangrijk thema was de toenemen-
de werkloosheid op het Friese platteland in de jaren tachtig, en als ‘tim-
merman Piet’ schreef Troelstra over de noodzaak om algemeen stem-
recht in te voeren. Zijn belangstelling voor politieke kwesties groeide met
het jaar en hij wond er geen doekjes om waar zijn sympathieën lagen. Hij
schreef in een liberale krant en werd in die tijd ook nog als een liberaal
beschouwd, maar behorend tot de vleugel die sociale hervormingen na-
streefde. 

Toen de autoritaire vader zijn zoon binnen de invloedssfeer van de libe-
rale partij probeerde te halen door hem zonder enig overleg in het colo-
fon van de liberale Friesche Courant op te nemen als redacteur, werd de si-
tuatie explosief. Piet liet niet over zich lopen en hij dwong zijn vader in de
krant te verklaren dat zijn zoon niet met de binnenlandse politiek van de
krant te maken had. De affaire was tekenend voor de verhouding tussen
vader en zoon Troelstra: twee overheersende, militante karakters die el-
kaar niets toegaven. Vader Troelstra had een machtig wapen tot zijn be-
schikking: geld. Na de ruzie ontnam hij Piet zijn krantenrubriek en daar-
mee een bijverdienste. En bij een later conflict, waarbij Piet via brochures
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een politieke twist uitvocht, liet zijn vader weten dat het niet te pas kwam
dat iemand die financieel afhankelijk was, polemische brochures liet
drukken en verspreiden. Waarschijnlijk stond vooral het onderwerp van
die polemiek, de strijd om het algemeen kiesrecht, Jelle Troelstra niet
aan. Piet haalde uit tegen de anti-revolutionaire dominee Lutsen Wage-
naar, die een fervent tegenstander van de kiesrechtbeweging was, net als
Jelle Troelstra. 

De stemming thuis werd zo grimmig dat Piet al snel besloot opnieuw
uit huis te gaan. Hij vroeg het erfdeel van zijn moeder op en ging op ka-
mers wonen. De verhouding met zijn vader zou jarenlang bijzonder
stroef blijven.

Het was niet een warme familiesfeer waarin Sjoukje in Leeuwarden te-
rechtkwam. Ze wist natuurlijk dat de stemming somber was doordat –
nadat Piets moeder en een zusje aan tbc waren overleden – nu ook Piets
stiefmoeder tbc had en er opnieuw een zusje ziek was. Maar aan ziekte
was ze in zekere zin gewend. Het echte probleem was de slechte verhou-
ding tussen Piet en zijn vader. Zoiets kende Sjoukje van huis uit niet: bij
haar thuis vielen geen harde woorden en werd niet met de deuren gesla-
gen. Geen wonder dat Piet graag bij Sjoukjes ouders op bezoek kwam, al
verschilde hij ook met zijn aanstaande schoonvader heftig van mening
op politiek gebied. Bokma de Boer was, net als de oude Jelle Troelstra,
een liberaal. Hij schreef in 1888 een bekommerde brief in de Leeuwarder
Courant over de boosaardige tegenstanders van de liberalen waartoe zijns
inziens iedere groepering hoorde die voor het eigen welzijn opkwam en
niet wilde samenwerken, zoals de anti-revolutionairen van Abraham
Kuyper en de Sociaal-Demokratische Bond. Als hij zo tegen zijn schoon-
zoon heeft gesproken – en waarom niet –, dan heeft hij hem zeker niet
overtuigd. Maar hij joeg hem ook niet tegen zich in het harnas, zoals Jelle
Troelstra deed.

In Leeuwarden lukte het Piet niet zich uitsluitend te concentreren op
zijn studie, en dus verhuisde hij in het najaar van 1886 terug naar Gro-
ningen. Maar hij was niet een man van één bezigheid: hij werd weer ac-
tief in het studentencorps en organiseerde debatten over politiek en over
de sociale beweging. Een uitnodiging om rector van het corps te worden
sloeg hij af toen zijn stiefmoeder stierf, maar hij werd wel lid van de se-
naat. Ondanks al deze activiteiten studeerde hij binnen het jaar af, in juni
1887. Om de studie helemaal af te ronden, moest hij nu nog promoveren.
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Niet alleen geografisch was Troelstra ver verwijderd van het bedaarde le-
ven dat zijn verloofde in Gelderland leidde. De strijd voor het algemeen
kiesrecht en het opkomend socialisme vroegen steeds meer van zijn aan-
dacht, en onder de indruk van de ellende onder de boerenarbeiders be-
gon Piet zich in te zetten voor nationalisatie van de grond. De situatie op
het Friese platteland was al jaren buitengewoon slecht. Aan armlastige
schoolkinderen werden boterhammen uitgereikt, armvoogden lieten bij
wijze van werkverschaffing vlas bewerken en bij sommige schaatswed-
strijden werden spek en meel of bonen uitgereikt aan de winnaars. In de
veengebieden was de situatie weinig beter: daar werden de arbeiders
door de verveners, de werkgevers, zo uitgebuit dat ze uit protest voortdu-
rend stakingen en relletjes organiseerden.

Piet begon acties te ondersteunen voor loonsverbetering en stakingen
tegen werkgevers. In zijn opvatting was privaat grondbezit de bron van
alle sociale ellende, en via de acties voor grondnationalisatie en de kies-
rechtbeweging werd hij steeds dieper de socialistische beweging in gezo-
gen. De charismatische Ferdinand Domela Nieuwenhuis speelde daarbij
zeker een rol; Troelstra was in deze periode, na aanvankelijke aarzeling,
gefascineerd door hem. 

Ook in deze ‘politieke’ periode bleef hij sterk betrokken bij de Friese
cultuur. Voor het Selskip for Fryske Tael- en Skriftekennisse hield hij le-
zingen; hij las zijn Friese gedichten voor op avonden van het Selskip,
schreef verhalen en poëzie in Friese tijdschriften, won in 1884 vijfen-
twintig gulden voor zijn gedicht ‘De Ljurken’ (De Leeuweriken), als beste
bijdrage in het tijdschrift Swanneblommen (Waterlelies), en hij stimuleer-
de bekende Friezen om nieuwe liederen te schrijven. Frisia non cantat?
Friesland zou niet zingen? Friesland zong wel degelijk en als het aan
hem lag zou het nog veel meer gaan zingen. Onder zijn redactie ver-
scheen in 1886 het Ny Frysk Lieteboek, waarvoor hij ook zelf een paar lie-
deren had geschreven, en bij sommige teksten de muziek had gecompo-
neerd, – zoals bij een lied van zijn vader, ‘Jongfolk, ha wille!’ (Jongelui,
heb plezier!), en bij ‘Dokter Eeltsje sankje’ van Eeltje Halbertsma . Frie-
zen die ‘Rôlje, rôlje, wetterweagen, Rôlje en brûs om ’t âlde Grou!’ (Rol,
rol, watergolven, rol en bruis om het oude Grouw) aanheffen – en dat lied
wordt nog steeds gezongen –, zingen een melodie van Pieter Jelles Troel-
stra. 

Piet Troelstra was een tomeloos energieke man met een zo boordevol
leven, dat er nauwelijks tijd overbleef om een huwelijk te sluiten. Sjoukje
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stond buiten al die activiteiten, zeker in haar verlovingstijd. Renkum was
in de praktijk niet minder geïsoleerd dan Nes, ook hier drong de buiten-
wereld nauwelijks binnen, behalve dan via de krant. Over Friesland bleef
het gezin Bokma de Boer geïnformeerd door de Leeuwarder Courant. Van
een afstand kon Sjoukje op die manier volgen waar Piet zich mee bezig-
hield. In Renkum lazen ze over de emigratiegolven van Friezen naar
Amerika, maar ook naar Zuid-Afrika, Argentinië en Java. Door de aan-
houdende armoe gingen ze met honderden tegelijk met de boot weg. De
achterblijvers waren vaak zo arm, dat ze, zoals in Dokkum gebeurde,
kraaien vingen om iets te eten te hebben. Er was te weinig voedsel en te
veel alcohol: een op de negentig inwoners van Leeuwarden verkocht ge-
distilleerd. Aan de lopende band verschenen brochures tegen alcohol-
misbruik, maar de overheidsmaatregelen om per dorp maar één herberg
toe te staan hadden nauwelijks succes. In Renkum lazen ze dat Ferdi-
nand Domela Nieuwenhuis naar Friesland kwam om propaganda te ma-
ken voor het algemeen kiesrecht en voor de sdb en dat in 1885 de voor-
malige meubelmaker B.H. Heldt, de eerste vertegenwoordiger van de
werklieden, voor het district Sneek in de Tweede Kamer werd gekozen.
Veel verder drong het socialisme toen nog niet door, ook niet in Fries-
land. Maar er waren, afgezien van de socialisten, meer politiek ‘verdach-
te’ groeperingen: het weekblad De Amsterdammer berichtte in 1889 dat
vrijmetselaarsloges grote invloed uitoefenden op de politiek. Verschillen-
de Friese kranten waren in vrijmetselaarshanden. Ook Jelle Troelstra,
hoofdredacteur van de Friesche Courant, was vrijmetselaar en tot zijn te-
vredenheid was Piet hem in dit opzicht gevolgd en lid geworden van de
loge in Leeuwarden, De Friesche Trouw.

Als Sjoukje in haar romantische dromen de illusie heeft gekoesterd dat
ze voortaan het centrum van Piets bestaan zou vormen en dat zijn aan-
dacht helemaal naar haar zou uitgaan, dan kwam ze bedrogen uit. Haar
verloofde leidde een eigen leven en was niet afhankelijk van het meisje
met wie hij wilde trouwen. Wat niet betekende dat hij onverschillig was,
want niets was minder waar. Hij schreef voor Sjoukje liefdevolle gedich-
ten, hij ging met haar op reis toen ze er slecht aan toe was en bereidde
zich voor op hun huwelijk. Hij betrok haar bij zijn werk als hij haar daar
geschikt voor vond: niet bij politieke zaken en acties, wel bij de literatuur,
de Friese literatuur.
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