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SJOUKJE TROELSTRA

Een gecompliceerd huwelijk





Teltsjes yn skimerjoun

In augustus 1887 drukte de Friesche Courant bij uitzondering een boekre-
censie af. De Friesche Courant, de krant van Jelle Troelstra, verscheen
twee keer per week en hield de Friese lezers in enkele grote pagina’s met
vier kolommen tekst zonder illustraties op de hoogte van wat er in Fries-
land en de rest van de wereld gebeurde; boeken, concerten en theaterver-
slagen hoorden daar niet bij. Naar moderne maatstaven waren de kran-
ten in die tijd dun en saai opgemaakt, maar toch kwam er verrassend veel
aan bod in bladen als de liberale Friesche Courant en de – ook liberale –
Leeuwarder Courant. 

Hoe dun de ‘couranten’ ook waren, ze waren compact, zeer leesbaar
en, vanuit de Nederlandse leunstoel gezien, compleet. Meestal was de
opening een buitenlandartikel. In de jaren tachtig van de negentiende
eeuw waren er in de wereld veel oorlogen, geruchten van oorlogen en
oorlogsdreigingen: oorlog in Zuid-Amerika, gisting in België, woelingen
in Armenië en Tripoli. Daarnaast werden buitenlandse onderwerpen be-
handeld, zoals de ziekte beriberi in Nederlands-Indië (hoewel deze kolo-
nie natuurlijk eigenlijk binnenland was), en stonden er binnenlandarti-
kelen in over politieke hot items als de ‘sociale kwestie’ en de uitbreiding
van het kiesrecht. 

Binnenlandse politieke artikelen bestonden voornamelijk uit uitge-
breide verslagen van debatten in de Tweede Kamer en nieuwtjes over ka-
merleden en hun gedrag. In die tijd aarzelden kranten niet om berichten
en verhalen over te nemen uit andere bladen, vergezeld van commentaar,
zodat er een merkwaardige discussie, vaak zelfs een polemiek, ontstond
tussen de verschillende commentatoren. Drukte een katholieke krant
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een aanval af op vrijmetselaars, dan antwoordde een liberaal met een vin-
nig weerwoord. Het overnemen van ‘hoofdartikels’ was gewone praktijk,
en het leveren van commentaar ook, maar een bronvermelding werd er
lang niet altijd bij geleverd.

Regelmatig werd bij de krant een bijvoegsel geleverd met feuilletons
en rechtbankverslagen: leesstof voor het hele gezin. En ten slotte waren
er de verstrooiende ‘faits divers’: moppen en rare voorvallen, uitslaande
branden, ongelukken met een koets, de aubade voor het koninklijk gezin
op de Dam in Amsterdam. Maar boekrecensies stonden er niet in. De be-
spreking van Teltsjes yn skimerjoun in de Friesche Courant van 7 augustus
1887 was een uitzondering. Een zekere Pieter Jelles prees de sprookjes
van Leander en de verfriezing ervan door ene Nynke fen Hichtum de he-
mel in: 

Hja binne wier en naturlik, sûnder plat to wirden. Det is it wiere realisme.

Det, hwet de ynhâld oangiet. De útjower het der for soarge, det it boekje

der kreazer utsjucht, as alle oare Fryske wirkjes, dy by myn witten yn

Fryslân útjown binnen. 

(Ze zijn waar en natuurlijk zonder plat te worden. Dat is het ware 

realisme. Dat wat betreft de inhoud. De uitgever heeft ervoor gezorgd dat

het boekje er mooier uitziet dan alle andere Friese boekjes die bij mijn

weten in Friesland zijn uitgegeven.)

De recensent sprak de hoop uit dat het boekje in vele handen terecht zou
komen, want de lezers zouden de tijd en het geld dat ze eraan besteedden
niet betreuren.

Het was de recensie van een verliefde lezer. Pieter Jelles was natuurlijk
Piet Troelstra en zijn alter ego Foekje fen Heech had een exemplaar van
Teltsjes met een opdracht van de schrijfster gekregen, van Nynke fen
Hichtum. Teltsjes yn skimerjoun, verschenen bij uitgeverij Pyttersen in
Sneek, was Sjoukjes debuut, waarin een paar elementen samenkwamen
die essentieel zouden blijken te zijn voor haar schrijverschap: de Teltsjes
waren verfrieste bewerkingen van sprookjes, een genre verhalen dat ze
haar leven lang zou blijven bewerken en schrijven; Friesland was haar ge-
boorteland en zou, waar ze later ook kwam te wonen, altijd een speciale
plaats in haar hart innemen. 

Sjoukje hield van sprookjes; ze hield ervan voorgelezen te worden en
ze was een goed vertelster. Op kostschool in Dokkum kreeg ze een zekere
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faam vanwege het vertellen van spookverhalen. Dat kon ze zo goed dat de
andere meisjes ’s avonds op de slaapkamers doodsbang de dekens over
hun hoofd trokken. Ze wist hoe verhalen verteld moeten worden: direct,
levendig, met veel dialogen en een mooi oplopende spanning. 

Aan Nynke, de tuinvrouw uit Foudgum, dankte ze het gevoel voor
volksverhalen, een boeiende manier van vertellen, én een pseudoniem.
Toen Sjoukje een schuilnaam zocht voor haar eerste sprookjesbewer-
king, koos ze voor Nynke. Maar de naam Foudgum wilde ze niet gebrui-
ken, want de oude Nynke leefde nog en dat vond ze niet gepast. Ze koos
voor Hichtum, een dorpje vlak bij Bolsward. Of Sjoukje een relatie met
dat dorp had en zo ja, welke, is niet bekend. Zelf zei ze dat Hichtum als
woord het eerst bij haar opkwam, en het klonk goed. Ze heeft haar pseu-
doniem tot haar dood toe gebruikt. 

Veel schrijvende vrouwen kozen in die tijd een schuilnaam. Dikwijls
een enkele voornaam: Betty, Anna, Agatha, soms alleen een letter of een
afkorting, A., Johanna S., een enkele keer een mannelijk pseudoniem zo-
als Rudolf Curtius (Marie Boddaert) en Philemon (Betsy Perk). Sjoukje
koos voor een volledige naam. Terwijl de voornamen en de afkortingen
erop kunnen duiden dat schrijfsters zich verstopten en zich zo klein mo-
gelijk maakten, wijst een hele naam niet op verlegenheid of schaamte,
maar op iets anders. Maar wat? Veel vrouwen kozen voor een pseudo-
niem omdat schrijven in de heersende opvattingen van hun tijd, de ne-
gentiende eeuw, niet passend werd geacht voor een vrouw. Het zou niet
stroken met hun aard en hun capaciteiten en bovendien lag hun taak
thuis, in het gezin en bij de kinderen. Een vrouw die wilde schrijven,
deed er verstandig aan zich te beperken tot boeken over het huiselijk le-
ven. Het mes sneed dan bovendien aan twee kanten: de romans van deze
schrijfsters waren uitstekende en verantwoorde leesstof voor lezende da-
mes en meisjes. In dat geval was het heel acceptabel om onder pseudo-
niem te schrijven, maar de schrijfsters hoefden niet te rekenen op literai-
re erkenning.

Schrijven was voor vrouwen in de negentiende eeuw een mogelijkheid
om geld te verdienen. Gouvernante, lerares, verpleegster, dat waren voor
nette meisjes die (nog) niet getrouwd waren keurige beroepen om de
kost mee te verdienen. Maar als ze konden schrijven, gaf dat ruimere mo-
gelijkheden. Het was de perfecte bezigheid voor mensen die om een of
andere reden thuis wilden of moesten werken – ook voor getrouwde
vrouwen die thuis nog een huishoud- en opvoedingstaak hadden. Het pu-
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bliek accepteerde hun werk vaak wel en waardeerde het zelfs zeer, hoe-
veel bedenkingen critici en mannelijke schrijvers ook mochten hebben.
Ze lazen de historische romans van mevrouw Bosboom-Toussaint (die
geen schuilnaam gebruikte) en ze verslonden de kasteelromans en feuil-
letons voor het grote publiek, waarmee een aantal schrijfsters immens
populair en steenrijk is geworden.

Sjoukje Bokma de Boer koos een schuilnaam omdat ze jong was en een
beetje ‘skruten’ (schuchter) was, zoals ze later zei. Ze liep niet met haar
kwaliteiten te koop en zeker in die eerste jaren was ze geen zelfverzekerd
schrijfster. Maar of het alleen bescheidenheid was, is de vraag. Het kan
ook zijn dat ze haar verloofde navolgde. Piet had twee pseudoniemen: als
waarzeggende oude Friese boerin heette hij Foekje fen Heech, en als
dichter en schrijver Pi(e)ter Jelles. Met haar schuilnaam kon Sjoukje la-
ten zien dat ze heel dicht bij hem, bij Foekje fen Heech, stond. 

Ze koos in ieder geval voor een naam die verwees naar iemand als
Foekje fen Heech. Ze had een ‘typisch oud mensje, oude Nynke van
Foudgum zoals wij haar noemden’, in het hoofd. Door de keuze van haar
pseudoniem maakte ze duidelijk wat voor schrijfster ze wilde zijn: een
moekeachtige oude vrouw die van een klein Fries dorpje afkomstig was
en bij wie iedereen terechtkon voor een mooi verhaal. Typisch het soort
vrouw dat eeuwenoude, van moeder op dochter doorvertelde verhalen
kent en doorgeeft aan de jongste generatie. Een vrouw als de oude dorps-
vrouw Viehmann, bij wie de gebroeders Grimm in het begin van de ne-
gentiende eeuw zo veel oude volkssprookjes hadden opgetekend. 

In het voorwoord van Teltsjes yn skimerjoun richtte Nynke fen Hichtum
zich rechtstreeks tot de ‘berntsjes fen 8 ta 88 jier’ (de kindertjes van 8 tot
88 jaar). Het was een aanspreekvorm die ze in haar boeken vaak zou ge-
bruiken: kinderen van 8 tot 88 of van 11 tot 101, voor iedereen dus. In dit
voorwoord bij haar eerste boek legde ze dat nader uit. Het heeft een op-
vallend assertief begin:

Ja, hear der mar net sa freamd fen op, det ik âlde minsken ek yette 

berntsjes neam! – det binne en bliuwe wy allegearre, binammen op it stik

fen teltsjes. Elk en ien mei se sa oerivelde graech hearre, it mei den wier

bard wêze of net. Ik ken jimme sizze, det ik, nou-t ik yn myn seisent-

sechstichst bin, yet like folle fen teltsjes hâld, as do-t ik als lyts famke by

ús Beppe skirte stie, as ’t âld minske op ‘e praetstoel rekke. (Ja, hoor daar
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maar niet zo vreemd van op dat ik oude mensen ook nog kindertjes noem!

– dat zijn en blijven wij allemaal, vooral als het op verhaaltjes aankomt.

Iedereen hoort ze zo bijzonder graag, of ze echt gebeurd zijn of niet. 

Ik kan jullie zeggen, dat ik, nu ik vijfenzestig ben, nog net zoveel van 

verhaaltjes houd als toen ik als klein meisje bij grootmoeders schoot

stond als de oude vrouw op haar praatstoel zat.) 

In haar voorwoord spéélde Sjoukje (toen zelf zevenentwintig jaar) de
vrouw die haar pseudoniem belichaamde, een oude vrouw met herinne-
ringen aan haar grootmoeder. ‘Nynkmoi’ (tante Nynke) deed niets liever
dan verhalen vertellen in een grote, gemakkelijke stoel met kleine kinde-
ren op schoot en naast haar knie, en met haar voeten op een stoof. Na ver-
loop van tijd kwamen dan ook de dominee en zijn vrouw – Nynkmoi lo-
geerde eens per jaar bij een groot domineesgezin – luisteren.

Sjoukje schreef in spreektaal en met veel omhaal van woorden. Ze
sprak haar gehoor vaak direct toe, ze laste stukjes dialoog in en allerlei
sprekende details die de sfeer van een gezellige huiskamer met een hele-
boel mensen rond een oude vrouw moesten oproepen. Ze legde uit hoe
ze tot haar verhalenkeuze was gekomen. Eerst had Nynkmoi de kinderen
oude verhalen verteld, vervolgens vertellingen uit haar jeugd over ge-
beurtenissen op het dorp, zoals over de roodbonte koe die bij de veepest-
epidemie stierf en in een diepe, diepe kuil begraven werd. Als kind van
zes had ze daar dagen om gehuild. Toen de voorraad vertelsels op was be-
gon ze van voren af aan. De kinderen herkenden het verhaaltje van het
oude vrouwtje dat een geldstuk vond waarmee ze een varken kocht dat
niet met haar mee naar huis wilde; waarna ze een hond zocht die het var-
ken moest bijten om hem te dwingen; de hond wilde ook niet en nu ging
het oude vrouwtje naar de stok die de hond moest slaan. Enzovoort, enzo-
voort, de kinderen vulden het stapelverhaal aan, en toen ze daarmee klaar
waren wilden ze iets nieuws horen. 

Nynkmoi kon alleen nog maar een oud bakerrijmpje bedenken, maar
gelukkig deed de dominee haar een idee aan de hand: hij liet haar de
sprookjes lezen die de Duitse chirurg Richard von Volkmann onder het
pseudoniem Leander had geschreven. Als legerarts was hij met het Duit-
se leger in de Frans-Duitse Oorlog in 1870 gelegerd in de buurt van Pa-
rijs. Maandenlang wachtten de Duitsers in verlaten Franse villa’s en kas-
telen op de overgave van de Parijse bevolking en verlangden ze naar huis.
Tijdens de lange avonden bij het haardvuur schreef Volkmann verhalen
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en fantasieën die hem invielen en stuurde ze velletje voor velletje naar
huis. Träumereien an Französischen Kaminen noemde hij de verzameling
schetsen, ‘dromerijen bij Franse haarden’. In 1871 verschenen ze in boek-
vorm en ze werden zo populair dat er drie jaar later al een vierde ‘Hoog-
duitsche druk’ was, waarnaar Ch.F. van Duijl in 1874 een vertaling maak-
te. De Nederlandse vertaling heette Sprookjes van Leander. Of Sjoukje
deze vertaling gebruikte of het Duitse origineel, is niet duidelijk. Het
Duits was geen probleem voor haar, ze had op kostschool veel Duitse lite-
ratuur gelezen. 

Nynkmoi was niet helemaal tevreden met Leanders verhalen. Ze vond
ze nogal zonderling, omdat er bergen en dalen en rivieren en beken in
voorkwamen en de mensen zulke gekke namen droegen dat zij ze met
haar boerenverstand niet kon uitspreken. Maar dat hoefde ook niet, de
dominee suggereerde haar de verhalen zo te vertellen alsof ze over de
boeren in Hichtum gingen en als Leander over een stad schreef, moest ze
maar net doen of het Leeuwarden was. Zijn advies was dus om de Duitse
verhalen te verfriezen en óm te schrijven naar een boerenniveau. 

Zo zette Sjoukje Bokma de Boer de stap van vertelster en luisteraar naar
schrijfster. Haar bundel Teltsjes yn skimerjoun was het eerste schriftelijke
bewijs van haar verteltalent. Ze ging schrijven – beweert het voorwoord –
omdat iemand haar ertoe aanzette. In werkelijkheid was het niet een do-
minee, maar haar verloofde Piet Troelstra. In deze jaren was hij zelf bui-
tengewoon actief met literatuur bezig: hij schreef gedichten, stelde bun-
dels samen van Friese dichters en bereidde de uitgave voor van een
nieuw Fries familietijdschrift. Zijn energie was inspirerend voor Sjoukje,
die wel kon, maar niet durfde. Hij hielp haar over de drempel.

Sjoukjes bewerkingen van de sprookjes van Leander verschenen als
boekje van achtenveertig bladzijden met een slappe kaft. Een mooie typo-
grafie, een zorgvuldige lay-out met een paar simpele versieringen op de
eerste bladzij van elk sprookje. Een debuut dat er eenvoudig, maar wel
chic uitzag. Het was een dun boekje: Leanders boek bevatte tweeëntwin-
tig verhalen en Teltsjes yn skimerjoun zes. Later bewerkte Sjoukje er nog
een aantal.

Leanders sprookjes die goed pasten bij de volksverhalen die Sjoukje uit
haar jeugd kende, waren wondersprookjes, en uit het voorwoord dat Ri-
chard Leander bij zijn Träumereien schreef bleek dat het om verhalen uit
zijn kindertijd ging. Natuurlijk met thema’s als goed en kwaad: over het
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meisje met een bochel dat door haar stiefmoeder verwaarloosd werd,
maar later als engel in de hemel haar eigen lieve moeder terugzag. Of
over de hoogmoedige orgelmaker die meer aan zijn eigen kunstzinnig-
heid dacht dan aan zijn bruid of aan God; en over de hemelse muziek van
de engelen, waarnaar de mensen eerst aandachtig en eendrachtig luister-
den tot ze ruzie kregen. De muziek werd in stukken geknipt en dwarrel-
de naar de aarde, en de mensen konden nu gaan kiften over wie het
grootste stuk hemelmuziek had. 

Sjoukje veranderde de verhalen niet ingrijpend. Ze liet hier en daar
een alinea weg die haar te uitheems voorkwam, maar ze voegde vaker iets
toe. Ze verving namen en gezegdes door Friese equivalenten, legde soms
iets uitvoeriger uit dan in het origineel. Sommige zinnen werden langer
en wat ‘sprekeriger’, ze verving een term door een uitdrukking die haar
kennelijk wat Nederlandser (of Frieser) voorkwam. Soms is haar keuze
ondoorgrondelijk: waarom zou ze ‘een rumoer als in een mallenmolen’
vervangen hebben door ‘getsier en gebear as yn in Joadetsjerke’ (getier en
gedoe als in een jodenkerk)? En waarom zou ze de ‘droombeuk’ van
Leander veranderd hebben in een ‘greate linebeam’, een grote linde?
Waarschijnlijk lette ze vooral op het ritme van de tekst en op de klanken.
De bewerkingen van sprookjes van Leander en de talloze andere die ze la-
ter in haar leven zou maken, waren bedoeld om te worden gelezen, maar
vooral ook om voor te lezen, om te klinken. Sjoukjes schrijfstijl had een
vertellerscadans en ze wist uit haar jeugd blijkbaar dat de verhalen een
deel van hun fascinatie ontleenden aan klank en ritme.

Men kan zich afvragen of bewerkingen van bestaande verhalen tot nieuw
en oorspronkelijk werk leiden. Is Teltsjes yn skimerjoun Sjoukjes debuut
als schrijfster? Zelf beschouwde ze het wel als eigen werk, en ze zou zich
daarvoor kunnen beroepen op de vele sprookjesverzamelaars zoals de ge-
broeders Grimm, die teksten die ze bij het volk aantroffen bewerkten tot
sprookjes die onder hún naam bekend zijn geworden. Een bewerking die
iets origineels toevoegt aan de oorspronkelijke tekst is meer dan een ver-
taling en een bundeling van zulke bewerkingen is een ‘eigen’ boek ge-
worden. Sprookjes en parabels kwamen vaak bewerkt voor als onderdeel
van romans, en wie twijfelt aan het auteurschap van de schrijver van het
verhaal van de Japanse steenhouwer? Sjoukje Bokma de Boer voegde ze-
ker een element toe aan Leanders tekst. Ze deed wat de dominee in het
voorwoord de schrijfster aanried: ze haalde de tekst naar een dorp op het
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Friese platteland en maakte hem geschikt om te worden voorgelezen en
verteld.

In het begin van haar loopbaan verschool ze zich nog achter de verha-
len (en de naam) van een andere schrijver. Na Teltsjes ging ze door met
sprookjes vertellen en het zou nog jaren duren voor Sjoukje geheel eigen
werk ging publiceren. Haar naam was toen inmiddels gemaakt.

Pieter Jelles, de jubelende, enthousiaste recensent, was natuurlijk niet
onbevooroordeeld, en zijn lofzang op het ‘kreaze’ (prachtige) uiterlijk van
het boek is erg overdreven, een staaltje van verliefde verblindheid. Een
paar maanden later verscheen nog een bespreking, ditmaal kritischer van
toon, in het Friesch Volksblad, van iemand die zich Pibe noemde en zelfs
‘Jou Frjeun Pibe’ (je vriend Pibe). Pibe gaf een zuinige recensie van het
boekje van Nynke fen Hichtum. Hij vond het duur: achtenveertig bladzij-
den voor veertien stuiver. Hij had het boekje goed gelezen, maar vond de
verhalen niet erg geschikt voor kinderen: ze waren onlogisch, onbegrij-
pelijk, te ouwelijk soms. Bovendien had hij heel wat aanmerkingen op
het Fries, er stonden verkeerde woorden in, uitdrukkingen die niet goed
gebruikt werden. Pibe had niet veel aardigheid aan het boek beleefd, hij
hield bovendien helemaal niet van sprookjes. Hij eindigde zijn bespre-
king met de wens dat de schrijfster bij een volgend boek niet naar dit
soort wonderbaarlijke verhalen zou zoeken, maar zich zou houden aan
de leus ‘út it libben, nei it libben, for it libben’ (uit het leven, naar het le-
ven, voor het leven). 

Waar het ook aan lag, aan de prijs of aan de inhoud, veel exemplaren
zijn er van Sjoukjes debuut niet verkocht. Toen Nynke fen Hichtum als
Nynke (of Nienke) van Hichtum in het Nederlands in 1930 met haar
sprookjesbewerkingen een nationale beroemdheid was geworden, ble-
ken er nog steeds Friese Teltsjes bij de uitgever te liggen. 

De gelukkigste jaren van haar leven

Op 7 oktober 1888 hielden Sjoukje en Piet hun huwelijksreceptie in Ren-
kum – de woonplaats van de bruid – en vier dagen later trouwden ze.
Burgemeester van Embden verbond hen in Oosterbeek, de gemeente
waarbij Renkum hoorde, in het huwelijk. Getuigen waren zwager Rei-
lingh, Mindert Bokma de Boer (een neef), en Johan Duparc en Roelf H.
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Boerma, die ook paranimf geweest waren bij Piets promotie. Piet was in
juni bij de hoogleraar strafrecht J. Domela Nieuwenhuis (een broer van
Ferdinand Domela Nieuwenhuis) op Art. 165 van het Wetboek van Straf-
vordering gepromoveerd en begin augustus 1888 in Leeuwarden beëdigd
als advocaat en procureur. De bruiloft was het sluitstuk van een glorieus
jaar.

Trouwden ze in de kerk? Een kerkelijke inzegening naast het burger-
lijk huwelijk was in die tijd lang niet in alle protestantse kerkgemeenten
gebruikelijk. Aan de andere kant: Sjoukje was een domineesdochter en
ze was belijdend kerklid. Als een van beiden er al iets over heeft opge-
schreven of verteld, dan is dat in ieder geval niet bewaard gebleven en de
archieven van de burgerlijke stand van Oosterbeek en de kerkelijke ar-
chieven zijn tijdens de Slag om Arnhem in de Tweede Wereldoorlog ver-
loren gegaan. 

Wel is er een foto van het paar in hun bruidstijd, gemaakt door een fo-
tograaf uit Wageningen. Daar staan ze: Piet met een lange jas en een
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hoge hoed, Sjoukje met een zwart mantelpak, een lange rok met zijkno-
pen, een hoed en een mof. Sombere kleding en ze kijken er ook niet erg
vrolijk bij. Een donkere jurk wees overigens niet op rouw, maar was in
die tijd bij de burgerij heel gewoon voor een bruid. Ze waren allebei 28
jaar, maar ze zagen er ouwelijk uit. Sjoukje maakte kennelijk een nog
veel oudere indruk dan Piet, want toen ze tijdens hun huwelijksreis (als
ze al zo’n reis hebben gemaakt, huwelijksreizen waren niet gebruikelijk
in die tijd) of een reisje vlak na hun huwelijk in een hotel logeerden, zei
de ober, toen Piet voor het ontbijt de ontbijtzaal binnenkwam: ‘Uw moe-
der zit al aan tafel.’ 

Een bruiloftsfeest bestond uit een uitvoerige maaltijd voor naaste fami-
lieleden en getuigen, waarbij vaak berijmde toespraken werden gehou-
den. Zo ging het bij Piet en Sjoukje ook, en van een van hun vrienden is
zo’n bruiloftslied bewaard gebleven. Een lied in het Fries, geschreven
door de Grouster onderwijzer Tjalling Halbertsma. Het lange vers begon
met: Dei Pieter! Dei Sjoukje! Myn hân nommel pear!/ Goereis nei de
Skrâns, nei jimme hûske! (Dag Pieter, Dag Sjoukje, Mijn edel paar. Goe-
de reis naar de Schrans, naar jullie huisje!) en beschreef vervolgens uit-
gebreid een droom van Halbertsma waarin Sjoukje met zoontje Jelle en
dochtertje Dieuwke (niet moeilijk te voorspellen namen voor eventuele
kinderen van Pieter en Sjoukje) in de huiskamer met het theeblad zat te
wachten tot ‘heit’ thuiskwam. In Halbertsma’s lied werd een hemels tafe-
reel geschetst, met als super-Droste-effect het voorstel van de Pieter in
het lied om Sjoukje een vers over het huwelijksgeluk voor te lezen. Het
lied eindigde met de heilwens: Jimm’ hûske fol wille, fol seine, hihop!
Dêr drink ik in glês “Confidentia” op! (Jullie huis vol plezier, vol zegenin-
gen, hihop! Daar drink ik een glas Confidentia op!)

Als woonplaats kozen ze Huizum, een dorp ten zuiden van Leeuwar-
den met veel bomen en tuinen. De moestuin van Leeuwarden werd het
genoemd. Ze gingen wonen aan de Schrans, een rechte, drukke weg die
Huizum met Leeuwarden verbond, waar boeren en handelaren dagelijks
langskwamen met hun paarden en volbeladen wagens op weg naar de
winkels in Leeuwarden. 

Elke vrijdag trokken er honderden boeren en burgers uit de provincie
met rijtuigen en schepen naar de wekelijkse markt. Koeien, varkens en
paarden die op de veemarkt op handslag werden verhandeld, werden met
schuiten vol aangevoerd. Behalve de veemarkt waren er op vrijdag ook
vismarkten en groentemarkten, aardappel-, kippen en vogelmarkten,
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‘suupmarkten’ (sûpe is karnemelk) en bloemenmarkten, en er was zelfs
een beschuitmarkt. Planten, bomen, boter, alles werd verhandeld en alle
goederen moesten elke week vers worden aangevoerd, zodat Leeuwarden
vanaf donderdag al druk was. Ook buiten de marktdagen was Leeuwar-
den een levendige stad met meer dan dertigduizend inwoners, die zich
met karren, rijtuigen, paardenwagens en hondenkarren verplaatsten.
Een stad met kledingzaken die waren gesticht door Westfaalse stoffen-
handelaars, de ‘lapkepoepen’, Duitsers die lappen verkochten, zoals de
Brenninkmeijers en Lampe. Er waren meer befaamde winkels: een grote
winkel van Sinkel waar alles te koop was, en de hoeden- en pettenzaak
van Adam Zelle, de vader van Margreet, de latere Mata Hari. 

Het was ook een mooie stad. Provinciaal maar met allure. De stadhou-
ders en de Friese adel hadden in de zeventiende en achttiende eeuw een
paar prachtige huizen en stadspaleizen laten bouwen en aangekocht. Er
stond een indrukwekkend paleis van justitie met een zuilenportiek aan
een enorm met bomen omzoomd plein waar harddraverijen werden ge-
houden en parades, circussen en de jaarlijkse kermis; de Kanselarij, het
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kolossale gotische gerechtshof uit de zestiende eeuw; een aantal voorna-
me woonhuizen (stinsen), waar patricische Friezen woonden, en iets bui-
ten het centrum stonden grote villa’s midden in tuinen zo groot als parken. 

In de Prinsentuin, ook een erfenis van de stadhouders, was een wan-
delpark en ’s zomers kon Sjoukje er met Piet luisteren naar romantische
concerten in de muziektent. Weense walsen van Johann Strauss, muziek
van Verdi, soms trad er een harmonieorkest op, en terwijl de muzikanten
speelden, dronken de bezoekers thee en wijn en zaten aan tafeltjes met
elkaar te converseren. Voor de kunstminnende en intellectuele elite had
Leeuwarden enkele boekhandels en een kunsthandel waar moderne
kunst werd verkocht van Friese kunstenaars als Lourens Alma Tadema
en Antoon en Theo Molkenboer. En er bestond sinds 1881 een Fries
museum waarin de collectie voor geschied-, oudheid- en taalkunde werd
tentoongesteld voor mensen als Piet en Sjoukje, die in de Friese taal en
geschiedenis waren geïnteresseerd.

Maar een drukke stad als Leeuwarden had rond 1880 ook zijn scha-
duwkanten. Er was geen waterleidingnet, de mensen moesten regen op-
vangen, water putten of water halen bij een centrale kraan. Al werd er
sinds kort niet meer geloosd op de grachten, een behoorlijk rioleringssys-
teem bestond niet, en er kwamen wagens bij de huizen langs om de ton-
nen met uitwerpselen op te halen; de ongeplaveide straten waren modde-
rig als het regende en keihard bevroren in de winter: moeilijk begaanbaar
voor de karren en de paarden en erg onaangenaam voor gewone wande-
laars. De wegen waren smerig en de grachten stonken. 

Sjoukje en Piet woonden in een ruim huis en ze hadden een dienst-
meisje dat zo nodig vers water kon gaan halen. Dat gold maar voor een
beperkt aantal Leeuwarders. Velen van hen waren doodarm en woonden
met tien, twaalf man op een kamertje, met één bedstee, zonder frisse
lucht, zonder verwarming vaak, in zompige en wrakke huisjes in achter-
buurten aan de rand van de stad, of in het centrum in krotten tussen de
smalle stegen. Er waren weliswaar wat sociale bouwprojecten opgezet en
er bestonden een paar keurige wijkjes met namen als Werkmanslust, of
Oud Eigen Brood, maar daar was maar een klein aantal mensen mee ge-
holpen. De ellende was niet alleen te zien aan de verkrotte huizen, ook
besmettelijke ziektes als pokken, roodvonk en tyfus maakten vooral in de
smerige, dichtbevolkte buurten veel slachtoffers.

Werkloze landarbeiders kwamen naar de stad om werk te zoeken,
maar er was nauwelijks werk en de Leeuwarder fabrieksarbeiders die
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werkloos werden, kregen nauwelijks of geen steun. Dankzij de markt,
maar ook doordat Leeuwarden een garnizoensstad was met soldaten en
officieren, was de stad vol kroegen, sta-cafés en koffiehuizen. Bovendien
kwamen er nogal wat scheepslui langs, schippers die via Leeuwarden
naar Duitsland reisden, of juist de andere kant op, naar Harlingen en dan
verder naar Engeland. Dat betekende goede zaken voor de logementen,
voor de cafés en voor de hoeren.

Alcoholisme was een plaag – Leeuwarden stond in de jaren zeventig
van de negentiende eeuw in de landelijke top-drie van sterkedrankcon-
sumptie – en op praktisch elke straathoek was een distillateur te vinden.
Om de straatprostitutie tegen te gaan werd er een officieel overheidsbor-
deel geopend. Dat duurde niet lang; de overlast werd niet minder en het
bordeel ging weer dicht.

De klasse waartoe Sjoukje en Piet hoorden, kende – althans in het
openbaar – heel ander vermaak. Er waren twee sociëteiten, de Groote So-
ciëteit en Amicitia, fraaie classicistische gebouwen met zuilenportalen
en ruime, hoge zalen waar de leden exclusief met elkaar konden praten
en borrelen. Om ook de middenklasse een ontmoetingsplaats te bieden,
werd in 1881 de sociëteit De Harmonie opgericht. Een mooi gebouw dat
in stijl deed denken aan Amicitia, met een hoge entree met luifel en bin-
nen verlicht met gasballonnen. Het was een sociëteit, maar er werden
ook vergaderingen gehouden, culturele avonden, concerten en tentoon-
stellingen, en elk jaar een groot sinterklaasfeest. De Harmonie werd al
gauw dé zaal in Leeuwarden. 

Al woonden Piet en Sjoukje officieel niet in de stad, door Piets werk hoor-
den ze er wél bij, bij de jonge, aankomende notabelen van Leeuwarden.
Sjoukje was nu een mevrouw, die in een smaakvol ingericht huis woonde
en toezicht moest houden op het huishouden. Er was natuurlijk een
dienstmeisje, Hiltje Feenstra uit Warga, dat Sjoukje het meeste dagelijk-
se werk uit handen nam, en waarschijnlijk was er ook een werkster voor
het zware werk; maar het was Sjoukje die de aanwijzingen gaf hoe het
huishouden georganiseerd moest worden. Dat had ze thuis zo geleerd:
hoe en in welke volgorde er schoongemaakt moest worden, hoe de was
behandeld diende te worden – tweemaal per jaar, een uitzet bestond uit
zo veel handdoeken, lakens, slopen en ander linnengoed dat een gezin er
een halfjaar mee toe kon – en alles wat daar in die tijd bij kwam kijken:
water koken, wassen, schrobben op een ribbelwasbord, spoelen, mange-
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len, bleken, drogen en ten slotte al het wasgoed strijken met een strijk-
bout die op een vuurtest of op het fornuis werd verwarmd. 

En dan de kachels die in het kille najaar en de winter elke dag uitge-
haald moesten worden en brandend gehouden of opnieuw aangestoken.
Het gesjouw met kolenkitten. Het legen van asladen. Na de winter elk
voorjaar de grote schoonmaak waarbij een huis van onder tot boven op
zijn kop kwam te staan, kasten werden geleegd, meubels verplaatst, gor-
dijnen gewassen, vloeren gewreven. Een huishouding voeren was een
tijdrovende baan, zelfs een klein huishouden met personeel. Sjoukje be-
sliste hoe het huis in het voorjaar zomerklaar en in de herfst winterklaar
gemaakt moest worden. Ze hield de voorraden in de keuken en kelder
bij, maakte boodschappenlijsten die door winkeliersknechten werden op-
gehaald, en als de bestellingen bezorgd waren, ruimde het dienstmeisje
ze op haar aanwijzingen op in kasten en kelders. 

Van huis uit was ze niet gewend te koken en als ze die achterstand in
haar verlovingstijd niet heeft ingehaald, moet ze afhankelijk zijn geweest
van Hiltjes kookkunst. Koken was trouwens ook een taak voor het dienst-
meisje, net als wat verder bij een maaltijd hoorde zoals tafel dekken, eten
opdienen, afruimen en afwassen. Sjoukje was niet erg huishoudelijk van
aanleg. Hooguit heeft ze in haar verlovingstijd haar eigen uitzet samen-
gesteld; in ieder geval heeft ze in die jaren in Renkum de lakens en slo-
pen, theedoeken en glazendoeken, tafelkleden en servetten uitgezocht en
er naamstrookjes en monogrammen op genaaid, een passend werkje
voor een verloofd meisje. 

Als getrouwde vrouw moest Sjoukje de sociale contacten onderhou-
den. Ze ontving en legde bezoeken af en bezocht met Piet sociale en cul-
turele evenementen. Dat werd van hen verwacht. Sjoukje leerde nieuwe
mensen kennen, kreeg er vrienden bij en moest ze thuis stijlvol en harte-
lijk ontvangen. ‘De vrienden van Piet zijn op alle tijden van de dag wel-
kom,’ schreef ze aan Foeke Buitenrust Hettema, taalkundige en leraar in
Zwolle, ‘huis en tafel staan altijd open.’ Maar als hij van plan was bij hen
te blijven eten, dan wilde Sjoukje wel graag een paar uur van tevoren een
bericht: ‘Anders komt het vaak zo “mal” uit.’ 

Bij Troelstra’s werk als advocaat hoorden sociale verplichtingen zoals offi-
ciële recepties. Hij had er een hekel aan en weigerde ook lid te worden
van de Groote Sociëteit, waar de mannen die er in Leeuwarden toe deden,
elkaar ontmoetten. De manier waarop daar over politiek gepraat werd,
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betekende dat Piet zijn mond moest houden of telkens in debat zou moe-
ten gaan. Zijn politieke inzichten verschilden in toenemende mate van
die van anderen uit zijn kring en vroeger of later zou dat verschil van in-
zicht tot moeilijkheden gaan leiden. Zolang hij nog niet wist welke poli-
tieke richting hij moest kiezen, hield hij zich liever afzijdig. 

Het verzoek om betaald propagandist voor de liberale partij (de partij
van zijn vader) te worden, wees hij af. Hij was geen liberaal en kon daar
dus, vond hij, geen propaganda voor maken. Maar wat hij dan wel was,
wist hij niet. Hij bezocht vergaderingen van de sdb van Domela Nieu-
wenhuis, niet om te debatteren maar om te luisteren. Hij oriënteerde
zich. In zijn advocatenpraktijk kreeg hij te maken met arbeiders die wer-
den ontslagen omdat ze actie voerden, en met mensen die bij het minste
of geringste hardhandig door de politie werden gearresteerd. Het ont-
ging hem niet dat stakende arbeiders en actievoerende landarbeiders bij
rechtbankprocessen slachtoffer werden van klassenjustitie.

Zo paste de rol van notabel lid van de bourgeoisie al snel niet meer bij
hem. Hij hield er niet van naar de sociëteit te gaan, al wist hij dat het hem
kwalijk werd genomen. En de visites die nieuwkomers en pasgetrouw-
den aan buren en mensen uit hun kring hoorden te brengen – en te ont-
vangen –, probeerde hij ook zoveel mogelijk te vermijden. Gelukkig
kreeg Piet een prachtig excuus om zich aan die beleefdheidsbezoeken te
onttrekken: Sjoukje werd al snel na de bruiloft zwanger en een zwanger-
schap gold als een reden om zich sociaal op de achtergrond te houden. 

Op 4 juli 1889 kregen Sjoukje en Piet hun eerste kind, een dochtertje. Ze
noemden haar Dieuwke, naar Sjoukjes moeder. Ze zetten een geboorte-
aankondiging in de Leeuwarder Courant en daar kwam het bericht te
staan tussen het nieuws en de Friese advertenties. Het grote nieuws, de
opening van de krant, ging over de zalving van de jonge koning van Ser-
vië door een Russisch-gezinde priester. Waarnemers zagen in deze zal-
ving een pan-Slavistische demonstratie tégen de Habsburgse keizer
Frans Josef van Oostenrijk. Belangrijk en verontrustend nieuws. Ander
buitenlands nieuws dat ook op onrust wees: in Engeland werd gedemon-
streerd voor een parlementslid dat gevangenisstraf gekregen had omdat
hij was opgekomen voor Ierse pachters die bittere armoede leden, terwijl
de regering tegelijkertijd handen met geld uitgaf om de sjah van Perzië
luisterrijk te ontvangen. 

Het Friese nieuws was minder interessant. De Staten hadden vergaderd,
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er was een grote parade van het garnizoen gepland ter gelegenheid van
het bezoek van prinses Maria von Wied, een nicht van koning Willem iii,
en op Texel was een groot zilveren geldstuk met het jaartal 1729 gevon-
den.

Voor Piet en Sjoukje lag het nieuws niet in het buitenland of dicht bij
huis in Friesland, maar ín huis. Zij hadden Dieuwke, Dute, zoals ze thuis
zou gaan heten. Het huwelijk bracht hun wat ze er beiden van hadden ge-
hoopt: liefde, geborgenheid, stabiliteit en nu ook nog een kind. Lucie
Boerma, de vrouw van paranimf en huwelijksgetuige Roelf Boerma, haal-
de later herinneringen op aan die tijd, aan Dieuwke, ‘dat kleine hartje
met hare sterrenoogjes in de tafelstoel’. Piet was dol met ‘dat ding en met
jou’. Alles was mooi en zonnig en vrolijk, het aardig ingerichte huis, de
gesprekken, het vele lachen ‘waarbij Piet de leukste van allen was’. Ook
Silvie de Vries, de verloofde van Piets jongere broer Dirk, kwam vaak op
bezoek en genoot ervan hoe gezellig en warm Sjoukje haar huis inrichtte:
‘Of liever, wat schept ze een gezelligheid rond zich.’ 

Piets leven buitenshuis zag er heel anders uit. Deels beroepshalve,
deels in zijn vrije tijd raakte hij steeds sterker betrokken bij de politieke
acties van die dagen: de strijd voor algemeen kiesrecht, de achturige
werkdag en nationalisatie van de grond. Politiek speelde zich buiten de
deur af, ’s avonds in vergaderzaaltjes en cafés en overdag op openlucht-
meetings. Piet begon dergelijke bijeenkomsten regelmatig te bezoeken
terwijl Sjoukje thuisbleef. De jonge vrouw met een huishouden en een
kind, getrouwd met een man die een succesvol advocaat leek te worden.
Er kwamen veel vrienden over de vloer. Ze woonden prettig en hadden
een aardig dienstmeisje. 

Sjoukje leidde een comfortabel leven en had alle reden om met ver-
trouwen de toekomst tegemoet te zien: het moeten de gelukkigste jaren
van haar leven zijn geweest. 

For Hûs en Hiem

Hun leven was vol. Piet had het druk met zijn beginnende advocaten-
praktijk, Sjoukje met haar huis. Hun gezamenlijke passie was de litera-
tuur, met name de Friese literatuur. Begin 1888 had Piet met een paar
vrienden een kwartaaltijdschrift opgericht, For Hûs en Hiem. Tiidskrift for
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it Fryske húsgesin (Voor huis en erf. Tijdschrift voor het Friese huisgezin).
Hij maakte het samen met de onderwijzers Tjalling E. Halbertsma en
Kees (Cornelis) Wielsma, maar Pieter Jelles (zijn pseudoniem als dichter
en onder die naam ook de uitgever van For Hûs en Hiem) was de drijven-
de kracht. Zijn visie gaf het blad een eigen identiteit. Er werd een behoor-
lijk aantal medewerkers aangetrokken, en een van hen was Piets – toen
nog – verloofde. Sjoukje werd redactrice van de kinderrubriek. In het eer-
ste nummer, voorjaar 1888, verscheen direct al haar rubriek ‘For de Bern:
Teltsjes, sankjes, riedlingen en sok spil’ (Voor de kinderen: verhalen, lied-
jes, raadsels en dergelijke), en daaronder ‘Nynkmoi is oan ’t wird’ (Tante
Nynke aan het woord). Nynkmoi, dat was Nynke fen Hichtum, die door
haar Teltsjes yn skimerjoun in Friese lezerskringen niet helemaal onbe-
kend meer was.

For Hûs en Hiem was een tijdschrift voor het hele gezin en voor alle
standen en gezindten. Het werd gemaakt voor Friezen en was er in de
eerste plaats op uit om de Friese taal en cultuur te bevorderen. Het eerste
nummer opende met een opsomming van de potentiële lezers: boeren
die in hun vrije tijd wel eens wat anders wilden dan krantenlezen, slapen
of bittertjes drinken; kooplui die ook eens een ander boek dan een groot-
boek in handen wilden hebben; dominees ‘fyn en grou, grien of read’
(rechtzinnig of vrijzinnig, groen of rood), van alle richtingen dus, van
vrijzinnig tot orthodox; dokters; studenten die niet alleen van Friese klare
hielden, maar ook van ‘onze’ Friese taal; notarissen en schoolmeesters en
verder iedereen die in of buiten Friesland woonde en ‘Fryslân, Fryslân
boppe’ riep. 

Troelstra wilde er meer dan alleen een lezenswaardig tijdschrift van
maken. Het was zijn bedoeling de Friezen aan het schrijven te krijgen en
de Friese literatuur te dienen en te verheffen. Er waren meer tijdschriften
die dat beoogden, zoals de tijdschriften en jaarboekjes van het Frysk Sel-
skip for Fryske Tael- en Skriftekennisse, maar over de manier waarop dat
gebeurde was hij niet tevreden.

In de tweede helft van de negentiende eeuw was Nederland rijk aan tijd-
schriften voor het hele gezin, met verhalen en gedichten, reisreportages,
opstellen over moderne technische ontwikkelingen en historische verha-
len. Ze verschenen wekelijks of maandelijks, waren meestal aantrekke-
lijk geïllustreerd met gravures, foto’s en tekeningen en werden aan het
eind van het jaar gebonden in donkerrode, bruine of groene banden met
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de titel in sierlijke gouden letters, zodat in veel burgergezinnen een serie
van zulke boeken stond met titels als De oude Huisvriend, Eigen Haard en
De Vriend des Huizes. Die tijdschriften waren er om in de huiskamer ge-
lezen te worden, bij de kachel, onder de leeslamp. Ze waren bestemd
voor vaders, moeders en voor grootouders, en als alle volwassenen het
blad uit hadden, konden de kinderen er ook vaak iets aardigs in lezen.
Nieuwsgierige kinderen die van avonturenverhalen hielden, van histori-
sche, romantische vertellingen en van plaatjes kijken, konden er hun
hart aan ophalen.

Elke groepering in de samenleving had haar eigen familietijdschrift: er
waren katholieke, liberale en protestantse tijdschriften, er waren eenvou-
dige en dikke tijdschriften, verhalende tijdschriften en tijdschriften waar-
in de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen aan de orde kwamen;
sommige bladen richtten zich speciaal op aardrijkskunde of op geschie-
denis, andere legden de nadruk op bijbelse en christelijke verhalen. Wat
ze gemeen hadden was het Nederlandse karakter. Al die tijdschriften bij
elkaar lieten zien dat Nederland een rijke geschiedenis had en een be-
langwekkende natie was met een benijdenswaardig koningshuis. Het fa-
milietijdschrift bezorgde zijn lezers een gevoel van saamhorigheid, trots
en tevredenheid over het vaderland.

For Hûs en Hiem was een kwartaalblad dat in navolging van de Hollandse
bladen ook verhalen, gedichten en reportages bevatte. Maar het formaat
was vrij klein en door het ontbreken van illustraties zag het er eenvoudi-
ger uit dan andere tijdschriften. Het was in de eerste plaats bestemd voor
lezers die de Friese taal en cultuur wilden hooghouden. Het blad stond in
een traditie die in de loop van de negentiende eeuw was gegroeid en
steeds indringender werd gepropageerd. Het Selskip for Fryske Tael- en
Skriftekennisse propageerde het Fries en de Friese cultuur door woor-
denboeken en grammatica’s uit te geven en toneel, zang en onderwijs in
de Friese taal te bevorderen. De Friezen moest saamhorigheidsgevoel bij-
gebracht worden, ze moesten trots zijn op hun vaderland en hun moe-
dertaal. Er werden een paar Friese tijdschriften opgericht met Friese ge-
dichten en verhalen, en er kwamen jaarboekjes uit zoals Swanneblommen
(Waterlelies), waarin artikelen stonden over de Friese geschiedenis en
oude Friese gewoonten, toneelstukjes werden opgenomen, en boekbe-
sprekingen, verhalen uit het volksleven, moppen en anekdotes uit oude
Friese geschriften. Maar in de ogen van Troelstra ontbrak het deze bladen
en boeken aan literair niveau.
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Ook For Hûs en Hiem stond vol verhalen over Friesland, het roemruch-
te Friese verleden, Friese gewoonten en belevenissen van Friezen in het
buitenland, dat al begon bij de provinciegrenzen. Het blad bevatte rubrie-
ken over de noodzaak om de Friese taal en cultuur zuiver te houden. Veel
anekdotes en korte stukjes over typisch Friese uitdrukkingen, vragen en
opmerkingen van lezers (en antwoorden van de redactie) over Friese ge-
bruiken en specialiteiten. En natuurlijk de ergernissen over het verzaken
van Friese plichten. Want voor de lezers was het een plicht om hun eigen
taal te gebruiken. Waarom stond er op een verkleedhokje voor schaatsen-
rijders het Franse woord ‘boudoir’? Waarom niet ‘forstrûperstintsje’ (ver-
kleedtentje) of gewoon ‘út en oanklaeije’ (uit- en aankleden)?

Troelstra kon in zijn tijdschrift veel meer kwijt dan zijn liefde voor het
Fries en de Friese cultuur. Hij schreef beschouwingen over het goede,
over de liefde, over de strijd tussen stof en geest, en over het bestaan van
God. Verder publiceerde hij gedichten, liefdesgedichten vooral, romanti-
sche verzen over bloemen en hun zoete geur, over een heerlijke zomer-
avond met de zang van de nachtegaal. Gedichten van een gelukkig man
die met welbehagen naar de wereld keek die er dankzij zijn geliefde zo
mooi uitzag. Hij schreef liefdesgedichten voor Sjoukje, zoals ‘Lieafde-
Tankliet’, en ‘Treast’ (troost): 

Swieter as de weachjes brûze,

Brekkend tsjin ’t biblomme strân,

Scil myn lieafde dy omrûze,

Dy, myn prûze

Blom yn ’t moaije Gelderlân. 

(Zoeter dan de golfjes bruisen, brekend op het met bloemen bedekte

strand, zal mijn liefde om jou ruisen, om jou, mijn bevallige bloem uit

het mooie Gelderland.) 

In het laatste gedicht van deze serie stonden de zinnen: 

O faem, myn laits en ljocht! myn fielen, tinken,

Ik wij it dy – yn dy myn ideäel;

Myn siele heart myn faem en folk en tael.

(O meisje, mijn lach en lucht! mijn voelen en denken, ik draag het aan je

op – in jou mijn ideaal; Mijn ziel hoort toe aan mijn meisje en volk en

taal.)
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Liefde, Friesland en de Friese taal: in de begintijd van For Hûs en Hiem
waren dat de belangrijke onderwerpen voor Troelstra. Een paar jaar later
was dat drastisch veranderd: toen hielden de politiek en de arbeiders-
strijd hem meer bezig dan al het andere. 

Van meet af aan was Sjoukje bij het blad betrokken. Piet wist dat ze
schrijftalent had en popelde om zijn naam met die van Nynke fen Hich-
tum in verband gebracht te zien. Aan een van de medewerkers vroeg hij
tegenover de lezers te laten doorschemeren dat ‘Nynke fen Hichtum een
tige sibbe [heel dierbare] vriendin is van PJ’. In het eerste nummer schreef
hij zelf ‘Oan ’e Fryske Memmen!’, een oproep aan de moeders om hun
kinderen Fries te leren spreken en lezen. Hij legde uit dat Nynke fen
Hichtum een heel goede vriendin was van Foekje fen Heech. Als Foekje
fen Heech – zijn vrouwelijke Friese alter ego – had hij in zijn studenten-
tijd op feesten meisjes de toekomst voorspeld. Maar Foekje richtte zich op
meisjes en jonge vrouwen, terwijl Nynke de kleine kinderen te vriend hield.
Zij was dus de uitgelezen persoon om een kinderrubriek te schrijven. 

Troelstra legde ook uit waarom zo’n rubriek belangrijk was. Kinderen
konden niet jong genoeg het Fries onder ogen krijgen en als ze het te
moeilijk vonden om Fries te lezen, dan moesten de moeders hen maar
voorlezen. Waarom kinderen Fries moesten leren? Dat was een kwestie
van gevoel, schreef Pieter Jelles, en wie dat gevoel niet had, kon niet be-
keerd worden. Waarom zou je voor het aankweken van liefde voor de
moedertaal niet mogen rekenen op een gevoelig vrouwenhart?

Hij legde de verantwoordelijkheid geheel en al bij de vrouwen, de moe-
ders met name. De Friese vrouwen werden opgehemeld om ze van hun
belang in de ‘hillige striid for heitelân, tael en seden’ (heilige strijd voor
vaderland, de taal en de zeden) te overtuigen en hij schermde met grote
woorden om zijn oproep overtuigingskracht te verlenen. Als kinderen
met de moderne tijd meegingen en geen Fries meer leerden, kwam de
schande grotendeels op de hoofden van hun moeders neer. Als iemand
later zou vragen waarom toch dat kloeke volk dat eeuwenlang pal had ge-
staan voor de eigen taal en gewoontes aan het eind van de negentiende
eeuw was uitgestorven, dan zou het antwoord moeten luiden: ‘Der wier-
ne gjin Friezen mear, om ’t der gjin Friezinnen mear wierne.’

Dit was de loodzware boodschap die Sjoukje meekreeg van haar hoofd-
redacteur en verloofde. Haar verhalen moesten de Friese kinderen aan
het lezen brengen en hun moeders aan het voorlezen, anders zou het
slecht met de Friezen en hun taal aflopen. 
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Op haar eigen manier voerde Sjoukje deze opdracht uit. In elk num-
mer van For Hûs en Hiem verscheen een kinderrubriek van tien, vijftien
bladzijden met verhalen, gedichten en raadseltjes. In bijna elke afleve-
ring schreef ze zelf een groot verhaal of twee kleinere. Ze bewerkte volks-
verhalen die ze in haar jeugd had gehoord of gelezen en werkte anekdo-
tes om tot een volwaardige vertelling. Sommige avonturen van Japik Ing-
berts, de legendarische slimme dief uit de verzameling Rimen en Teltsjes
van de gebroeders Halbertsma, over wie in heel Friesland wonderverha-
len de ronde deden, vertaalde ze naar haar rubriek; ze verfrieste nog vier
sprookjes van Leander, zoals ze in Teltsjes yn skimerjoun had gedaan, en
deed hetzelfde met sprookjes van Hans Christian Andersen, en met ver-
haaltjes van indertijd heel populaire sprookjesschrijvers, Ludwig Bech-
stein en Jean Macé. Daarnaast vertelde ze jeugdherinneringen, al of niet
verzonnen, over de dominee uit haar jeugd die een aapje had dat een keer
de kerk in geslopen was en tijdens de preek de mensen aan het lachen
maakte, of een verhaal over kooplui die tijdens een lange tocht met de
trekschuit elkaar raadsels opgaven. Al die anekdotes, vertelsels, overleve-
ringen en herinneringen schreef ze op in levendig Fries. Voor Sjoukje
was de kinderrubriek in For Hûs en Hiem een heel goede leerschool om
uit te proberen hoe ze verhalen kon schrijven die niet alleen gelezen,
maar vooral ook verteld konden worden. Ze zocht een manier om zowel
jonge kinderen als volwassenen te bereiken en ze probeerde ‘oude’ stof
opnieuw te bewerken. Wat ze in Teltsjes yn skimerjoun voor het eerst had
gedaan, werkte ze in For Hûs en Hiem verder uit. 

Vanaf 1890 begon hun leven te veranderen. De ommekeer kwam lang-
zaam op gang, maar raakte vanaf 1891 in een stroomversnelling die in
1892 tot een uitbarsting zou leiden. 

Het begon met Troelstra’s groeiende belangstelling voor de arbeiders-
beweging en zijn behoefte daarin een rol te spelen. Zijn politieke belang-
stelling had grote gevolgen voor zijn advocatenpraktijk en voor het dage-
lijks leven van zijn gezin. Een andere consequentie was dat Piet en Sjoukje
zich in 1890 terugtrokken uit For Hûs en Hiem. Het blad bestond pas drie
jaar, maar Piet vond het verstandiger zijn redacteurschap neer te leggen. 

Socialistische sympathieën werden niet zomaar geaccepteerd, laat
staan toegejuicht door de mensen uit hun eigen kring. Dat Troelstra ver-
gaderingen bezocht van de Sociaal-Demokratische Bond van Ferdinand
Domela Nieuwenhuis werd misschien door de vingers gezien – een ad-
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vocaat moet nu eenmaal belangstelling hebben voor wat er in de maat-
schappij omgaat – maar dat hij niet alleen interesse, maar zelfs sympa-
thie voor die ideeën koesterde, was een schok voor zijn omgeving. 

In september 1890 publiceerde hij een gedreven gedicht in For Hûs en
Hiem, waaruit bleek dat hij de socialistische beweging een warm hart
toedroeg. Het gedicht heette ‘In Nije Tiid’ en het begon met ‘Der giet in
rop oer alle lânnen,/ In rop om frydom, witnis, ljocht’ (Er gaat een roep
door alle landen, een roep om vrijheid, kennis, licht). Die beginregels de-
den denken aan de beginzin van het Communistisch Manifest uit 1848.
De retorische, beeldende strofen van Piets gedicht gingen over geknechte
mensen die moeten weten dat ze mensen zijn; over de mens die eindelijk
‘ziet’ en met fonkelende ogen uitschreeuwt dat de hele wijde wereld van
hem is; die voor recht voor allen gaat strijden, voor het recht op loon voor
iedereen, en voor loon naar werk. Pieter Jelles schreef een hymne voor de
miljoenen die tot nu toe ‘vertrapt, blind, meer dood dan levend’ hadden
geploeterd voor hun schamele dagelijks brood en alleen maar konden
hunkeren naar een wereld van ‘vrede, liefde en lucht’. Die mensen wer-
den opgeroepen om de aarde te veranderen, óm te toveren. 

Het was een gedicht om dramatisch, met brede gebaren voor te dra-
gen. Verheven, met de pathetiek van enorme getallen, heftige emoties en
grote woorden. Er kwamen bijbelse begrippen in voor als ‘het beloofde
land’, en verwijzingen naar de historische gedichten die in de negentien-
de eeuw zo populair waren. Origineel was deze stijl zeker niet, dergelijke
retorische gedichten werden in deze tijd vaak gemaakt. Maar het gaf heel
goed de romantische hartstocht van de dichter Troelstra weer en zijn be-
hoefte om te strijden voor de mensen uit ‘de vierde stand’. Niet alleen om
ze brood te geven, maar ook ‘Kinst, witnis, frijdom, lieafde, rom,/ Ja, alles
moatte hja yet winnen...’(Kunst, kennis vrijheid, liefde, roem, ja, alles
moeten ze nog winnen).

‘In Nije Tiid’, waarin een gevecht werd aangekondigd tegen de zelf-
zucht, ‘beestich kwea fen d’Ieuw’ (beestachtig kwaad van de eeuw), en
waarin die strijd werd beschreven als ‘de reuzestriid fen disse greate, oer-
moaije tiid!’, móést wel reacties oproepen. In groten getale zegden lezers
hun abonnement op. En For Hûs en Hiem liep al niet zo best. In het eerst-
volgende nummer schreef Troelstra als Alde Foek over de felle reacties op
zijn strijdlied. Alde Foek kwam op kraamvisite bij haar neef Pieter Jelles
en sprak de jonge vader streng toe over de stukken die hij de laatste tijd
had geschreven. De lezers waren wonderlijke stukken gewend, zei ze,
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maar de laatste tijd was het eind zoek. Een schandalig gedicht, door en
door gemeen, haast net zo gemeen als het schelden en tieren van domi-
nee Nieuwenhuis die laatst nog in de gevangenis had gezeten omdat hij
de koning ‘traepje woe’ (getrapt had) met een schoen die hij er speciaal
voor had laten lappen. De vrouw raakte helemaal buiten adem toen ze het
woord probeerde uit te spreken waar al deze vreselijke dingen vandaan
kwamen: ‘It Soa... Soa..., nou ja, ho-t det ding hjit, wit ik net; mar it is alle-
gearre bloed en moardsjen en min moat al slachter wêze, om der aerrich-
heid oan te habben.’ (Het so... so... nou ja, hoe dat ding heet weet ik niet,
maar het is allemaal bloed en moorden en je moet al een slager zijn om
daar plezier aan te beleven.)

Zo liet Troelstra de tegenstanders van de nieuwe beweging aan het
woord komen, maar kon hij ook zelf zijn verhaal doen. Hij presenteerde
zich als een gemoedelijke man, die zijn tante graag een plezier deed. Niet
vanwege haar erfenis – hij wist allang dat hij uit haar testament ge-
schrapt was – maar om haar te kalmeren en haar uit te leggen waarom hij
zijn gedicht had geschreven. Het was een geraffineerd stuk waarin hij
alle kritiek behandelde naar aanleiding van het spraakmakende gedicht
en ook de afkeurende opmerkingen vanwege het groeiend aantal arbei-
derszaken in zijn advocatenpraktijk. 

Eerst liet hij Foekje helemaal uitpraten en haar uitleggen dat tevreden-
heid het beste voor de mensen was en dat ontevredenheid alleen maar
voor ellende zorgde. Arbeiders misgunden de rijken hun lekker eten he-
lemaal niet, zei Foekje, en ze vroegen zich niet af waarom rijken elke dag
vlees kregen en zij niet, terwijl de arbeiders (wij, zei Foekje) ’s morgens al
keihard aan het werken waren als zij nog lekker lagen te slapen: ‘Nee, we
namen het pak dat de Heer ons op de schouders gelegd had en wisten dat
we met al onze zonden geen beter lot verdiend hadden.’

Pieter Jelles antwoordde haar dat arbeiders rechten moesten hebben
en niet van liefdadigheid en armvoogden afhankelijk hoorden te zijn. Hij
was blij dat het volk wakker werd en in actie kwam. Vanuit die blijdschap
had hij het vers geschreven en hij nam er geen woord van terug. Tante
vertelde dat in dat geval de dominee For Hûs en Hiem niet meer in huis
wilde hebben en er waren er vast meer die zo reageerden. Dat moest Pie-
ter toegeven. En als de lezers zijn werk schandalig en slecht vonden, dan
moest hij maar met het tijdschrift ophouden.

Op dat moment nam Pieters ‘nommel [edel], best wiif’ het woord om
met tranen in haar ogen te zeggen dat dat niet moest gebeuren. Maar tan-
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te schudde haar hoofd en vond dat Pieter rekening moest houden met
het nieuwe kindje. Het verhaal eindigde met het huilende kind dat hon-
ger had. Die is ook alleen tevreden als het z’n buikje vol heeft, tante, zei
Pieter veelbetekenend, en het zou een slecht teken zijn als het kind zich
stilhield: ‘In soun bern gûlt moart en brân, as er honger het.’ (Een gezond
kind schreeuwt moord en brand als het honger heeft.) De moraal was
duidelijk: als een gezond kind om eten schreeuwt als het honger heeft,
waarom zouden volwassenen dat dan ook niet doen? Piet was overtuigd
van zijn gelijk, en trok de consequenties: zijn verhaal over Foekjes be-
zoek was zijn laatste bijdrage aan For Hûs en Hiem. Hij trok zich terug
uit de redactie.

Toen Piet uit de redactie stapte, deed Sjoukje dat ook. Voor haar, het
‘nommel, best wiif’ dat in Pieter Jelles’ artikel met tranen in haar ogen
had gezegd dat Piet niet met zijn tijdschrift moest ophouden, was het af-
scheid van het blad een bittere teleurstelling. In alle afleveringen had een
rubriek voor kinderen gestaan, en dat was háár werk geweest. Toen Piet
For Hûs en Hiem vaarwel zei, was ook Sjoukje haar podium kwijt. Er was
niet direct een ander blad beschikbaar waarin ze haar verhalen kon publi-
ceren en om toch iets zinnigs te doen, stelde ze een kalender samen met
een spreuk voor elke dag. Wijsheden uit verschillende talen, van Pasteur,
Goethe, Dickens (‘In ieder streven ligt reeds een begin van zegepraal over
traagheid en onverschilligheid opgesloten’), van George Eliot (‘Those
who trust us educate us’), Shakespeare en Victor Hugo. Dat waren de
schrijvers die Sjoukje thuis in Nes en op de kostschool in Dokkum had
leren kennen, en de spreuken waren de chique versies van tegeltjeswijs-
heden als ‘Wie goed doet, goed ontmoet’. Op het blaadje voor 25 decem-
ber stond een uitvoerige tekst: 

‘Vrede op aarde’, dit is het heerlijk verschiet, dat den mensch is geopend.

In die woorden ligt de illusie van alle geslachten. Nimmer zal ze verwe-

zenlijkt worden en toch geven we de moed niet op om er onophoudlijk

naar te streven. De ‘vrede’ zal met zwaren strijd moeten gekocht worden.

Alleen wanneer alle menschen volmaakt zijn, kan die vrede bestaan.

Daarom gorden wij ook op den dag van dit feest der liefde met nieuwen

moed het strijdzwaard aan. 

Ondertekend met P.T. Was dit een tekst van Piet? Klonk hier een oproep
tot de nieuwe strijd waaraan hij was begonnen? 
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De grote stap naar het socialisme

Eigenlijk was het wonderlijk dat zijn omgeving zo ontzet was over Troel-
stra’s wending naar het socialisme. Als ‘Piet van Heuvel’ had hij jaren-
lang in de Friesche Courant geschreven over onderwerpen als de toene-
mende werkloosheid op het platteland en de noodzaak van algemeen
kiesrecht; bovendien was hij lid van de Bond voor Algemeen Kies- en
Stemrecht. In Nederland had maar een klein deel van de bevolking stem-
recht. Alleen meerderjarige mannen mochten stemmen en niet alle
mannen: wie geen of weinig belasting betaalde had geen stemrecht. In
1850 kon ongeveer tien procent van de mannelijke bevolking van 23 jaar
en ouder stemmen, in 1887, na een wetswijziging, liep dat getal op tot
twintig procent. 

Piet was al jaren geïnteresseerd in de onderwerpen die in de arbeiders-
beweging speelden en had zich ontwikkeld van iemand die vanaf een af-
stand toekeek en commentaar leverde, tot een man die zelf actief werd.
In zijn jonge jaren, in 1877, had hij op de hbs een lezing gehouden over
het socialisme. Dat was een ‘wetenschappelijke voordracht’ geweest,
meer over de standpunten van utopisch-socialisten als Claude Henri de
Saint-Simon en Robert Owen dan over het actiesocialisme van Karl Marx.
Het was het betoog van een intelligente scholier, gedachteoefeningen van
een politiek geïnteresseerde jongen die van debatteren hield. In die jaren
was hij wel voorstander van meer rechten voor arbeiders, maar tegen ge-
lijkheid van de verschillende standen. Toen Ferdinand Domela Nieuwen-
huis in 1881 de Sociaal-Demokratische Bond oprichtte, voelde Troelstra
zich ook helemaal niet geroepen lid te worden. Hij ging wel een paar keer
naar bijeenkomsten waar Domela Nieuwenhuis sprak, maar met de hem
eigen spotzucht beschreef hij diens uiterlijk: ‘Hij kapt zijn haar à la
Christus, zoals een coquette jonge dame het à la Fédora draagt. Zijn ui-
terlijk tekent dan ook een man van smarte; zelden plooit een glimlach
zijn mond.’ 

De demagogie van Domela Nieuwenhuis ergerde hem, maar de doel-
stellingen van de sdb waardeerde hij wel. Tijdens een vergadering in En-
schede in 1886 raakte hij diep onder de indruk van de solidariteit tussen
arbeiders. Zulk betrokken socialisme beviel hem. Maar niet veel later re-
ageerde hij ook positief op een verzoek van de Friesche Courant om pro-
pagandastukken te schrijven voor de liberale partij. Al leidde het uitein-
delijk niet tot een artikel, het was wel duidelijk dat hij toen nog niet een
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definitieve keuze had gemaakt voor het socialisme. In de studentenver-
eniging in Groningen debatteerde hij ook wel over politiek, maar verder
hield hij zich er in het openbaar verre van.

Voor de Friesche Courant schreef Piet in 1887 het verhaal ‘Voor de
Schiettent’ over de tegenstelling tussen het arme volksjongetje Jantje, dat
van ’s ochtends vroeg tot diep in de avond op een drukkerij moet werken,
en de luidruchtige student Herman. De vrolijke Herman, gegrepen door
de armoe van Jantje, geeft zijn schietgeld aan de jongen. Toen Troelstra
het verhaal schreef, was hij diep onder de indruk van het verslag van de
parlementaire enquête van 1886 ‘naar den toestand van fabrieken en
werkplaatsen met het oog op de veiligheid, gezondheid en het welzijn der
werklieden’ over de werkomstandigheden in de kristal-, glas- en aarde-
werkfabrieken van P.D. Regout in Maastricht, in die tijd de grootste fa-
briek van Nederland. In het verslag stond de getuigenverklaring van
P.A.H. Regout, chef van de firma Regout, over de situatie waaronder jon-
gens van twaalf, dertien jaar elke dag en ook ’s nachts moesten werken.
Regout verzekerde dat de jongens niet onder dat werk leden, ook al zagen
ze zes nachten per week hun bed niet. Ze konden immers overdag sla-
pen. Op de vraag van de commissie of hij dat werk niet schadelijk vond
voor opgroeiende jongens, antwoordde Regout met een wedervraag: hoe
zou het werk gedaan kunnen worden zónder die jongens? Ze waren ge-
woon nodig. Hij vergoelijkte het werk ook: zo zwaar was het niet, de jon-
gens deden het ‘spelende. Als een jongen dit 12 uren gedaan heeft, is hij
onvermoeid en loopt nog als een haas’:

Vraag: Dus gij noemt dit nachtwerk van kinderen, in uw fabriek, 

zes nachten achtereen, een werk dat spelenderwijs verricht wordt?

Antwoord: Ja.

Vraag: En wanneer die kinderen, want dat zijn het nog, hunne nachtrust

terugkregen, zou dat geen weldaad voor hen zijn? Gij hebt veel met die

kinderen te doen gehad en kunt daar dus wel over oordeelen?

Antwoord: Zeer zeker, ik heb zelf kinderen...

Vraag: Maar die laat gij toch niet des nachts werken?

Antwoord: Och, ik weet wel dat de studenten ook wel eens niet naar bed

gaan zonder daarom ziek te worden.

Piets politieke activiteiten werden een bron van steeds scherpere conflic-
ten met zijn vader, de liberaal. Dat zijn zoon niets voelde voor het libera-
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lisme en een aanbieding om betaald propagandist voor de liberalen te
worden, had afgeslagen, beviel Jelle Troelstra al niet, maar het kruitvat
ontplofte toen Piet op 27 april 1890 een grote meeting bijwoonde voor de
achturige werkdag. Het was de eerste 1-meiviering nadat de socialistische
Internationale die speciale dag in 1889 had ingesteld. Piet at tussen de
middag bij zijn vader omdat Sjoukje bij haar ouders in Gelderland lo-
geerde. Vader Troelstra maakte een schampere opmerking over de men-
sen die de meeting hadden bezocht op een terrein vlak bij zijn huis – hij
had tot zijn verbazing geen dronken mensen gezien, zei hij – wat Piet zo
woedend maakte dat hij reageerde met een snier over een Leeuwardense
rechter, een bekend alcoholist. Jelle Troelstra werd nu ook razend en
gooide zijn zoon alles voor de voeten wat hij al lang had opgezouten. Hij
dreigde hem te onterven en hem te schrappen als opvolger bij de ‘Neer-
landia’, de brandverzekeringsmaatschappij die hij zelf had opgebouwd,
en raakte zo buiten zichzelf dat hij opvloog en Piet te lijf wilde gaan. Ook
Piet stond op en zo stonden vader en zoon een tijd tegen elkaar te
schreeuwen. Toen beiden gekalmeerd waren, sprak Piet de wijze woor-
den: 

Ons ongeluk is, dat wij teveel met elkaar gemeen hebben; als ik jong 

was geweest in uw tijd, dan was ik liberaal geworden. Als u jong was

geweest in mijn tijd, dan zou er kans zijn geweest, dat u zich aan de kant

der arbeiders had bevonden. [...] Denk niet, dat ik die zaak ooit ontrouw

zal worden. Ik moet; het is mijn roeping.’ 

De zinnen, bijna veertig jaar later opgeschreven, zullen niet letterlijk zo
uitgesproken zijn op 27 april 1890, maar ze geven goed de hartstocht
weer in de verhouding tussen Piet en zijn vader. Het verzet tegen zijn va-
der was een element dat bij Piets sympathie voor de arbeidersbeweging
een belangrijke rol heeft gespeeld.

Een paar maanden later, op 17 augustus 1890, werd er een grote bij-
eenkomst voor het algemeen kiesrecht georganiseerd in Heerenveen. In-
middels woonden Piet en Sjoukje in het centrum van Leeuwarden aan de
Nieuwestad, op een bovenhuis aan een gracht boven het kantoor van Piet.
Een mooie plek, maar vooral op marktdag ontzettend druk, en natuurlijk
minder landelijk en minder vrij gelegen dan hun huis aan de Schrans in
Huizum. 

Vanachter het raam van hun woonhuis op éénhoog zagen Piet en
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Sjoukje groepen mensen voorbijkomen die op weg waren naar de mee-
ting in Heerenveen. Piet werd gegrepen door de plechtstatigheid van
de arbeiders uit Het Bildt, die in rijen van vier door de stad schreden,
mannen en vrouwen, ernstig en wilskrachtig. Piet wilde erachteraan, on-
danks de bezwaren van Sjoukje, om ‘den polsslag van den tijd mede te
voelen’.

Hij ging en werd meegezogen door de duizenden arbeiders, voorna-
melijk uit Friesland, maar ook van daarbuiten, onder wie een duizendtal
Amsterdammers. Een menigte die de liederen van de Sociaal-Democrati-
sche Bond zong, meezingers, ‘velen meeslepend door hun vaak min of
meer sentimenteele melodie, alle gezongen met een geestdrift en een
overgave, die getuigden van het nieuwe geloof, dat hen bezielde. Daartus-
schen klonk de sleepende wijze van het Marianne-lied, zooals het in
Friesland werd gezongen.’ 

De geest van opstandigheid en revolutie werkte zo inspirerend op
Troelstra, dat hij besloot zich actief bij de arbeidersbeweging aan te slui-
ten. Hij werd onweerstaanbaar getrokken naar de maatschappelijke wan-
toestanden, naar het afschuwelijke bestaan van velen, ‘zoo droevig, zoo
wanhopig, zoo sprekend tot het geweten’. De maatschappelijke vragen
stormden ‘als woedende honden op mij aan, beten mij in het geweten en
dwongen mijn geest zich met den toestand der lijdende en ontberende
groote massa bezig te houden’.

Ook Sjoukje beschreef deze optocht als een beslissende gebeurtenis. On-
der de titel ‘Hoe ik tot het socialisme kwam’ vertelde ze in 1932 op een
scheurkalenderblad hoe op een zondag vanuit Het Bildt ‘verongelijkte
landarbeiders’ te voet naar Heerenveen togen: 

Kijkt nu eens even op de kaart van Friesland na, hoe ver deze plaats

verwijderd is van de in ’t uiterste Noord-Westen gelegen Bildtdorpen! 

De lange stoet mannen en vrouwen, marcherend op de maat van strijd-

liederen, (zes uren heen en zes uren terug) zag ik vanachter het raam

voorbijtrekken. Zelden heeft iets ter wereld me zo getroffen als dit. Ik wist

wat ze leden, hoe arm ze waren en hoe wreed ze werden verongelijkt – en

daar stapten ze nu voort, uit de volheid van hun hart het Marianne-lied

zingend! De tranen stroomden me over de wangen en ik voelde, dat ik

niet anders kón dan me bij hen aansluiten, welke gevolgen dit dan ook

mocht hebben voor mijn eigen verder leven en dat mijner twee kindertjes!
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Nu, die gevolgen zijn zwaar en moeilijk geweest, – maar ik heb geen

oogenblik berouw gehad over mijn besluit.

Ze was overigens vóór deze kiesrechtmanifestatie al gaan nadenken over
het socialisme. In het kalendertekstje vertelde ze hoe een arbeider uit Het
Bildt – Piet verdedigde in die tijd stakende en ontslagen landarbeiders uit
Het Bildt – haar ‘bijna met tranen in zijn eerlijke blauwe ogen’ had ver-
teld dat de boeren inmiddels vrouwen waren gaan aannemen voor het
zware werk op het land omdat vrouwen goedkoper waren, en hoe bitter
de vrouwen leden onder het werk terwijl de mannen met woede in het
hart aan de wastobbe stonden: ‘Dat greep me verbazend aan. [...] En on-
willekeurig bracht ik deze dingen in verband met wat ik gelezen had over
’t socialisme. Ja, dát zou misschien uitkomst kunnen geven!’

Sjoukje had een romantische blik op de wereld: ze zag de tranen van
arbeiders, werd ontroerd door ‘eerlijke ogen’ en was gevoelig voor het
massaal zingen van sentimentele liederen. In een ander kalenderstukje
beschreef ze een vergadering uit die pionierstijd in een schuur in Stiens:

We waren er naar toe gereden met een aantal Leeuwarders in een grote

‘Janplezier’, die niet alleen van binnen propvol was, maar op welks dak

daarenboven een paar bakkersknechts een uurtje hun verloren slaap

trachtten in te halen. Bij ’t binnentreden schalde ons het toen zozeer ge-

liefde Mariannelied (gezongen op de oude, ietwat weemoedige melodie) 

al tegemoet. Stamp-stampvol was de ‘zaal’. Enkele van ons gezelschap

klommen maar op de ‘hanebalken’, vanwaar reeds een aantal Stiensers

hun beslijkte klompen boven onze hoofden lieten bengelen. Wat was me

dat daar een volte en hoe benauwd de atmosfeer! Maar het gezamenlijk

zingen deed ons dit alles vergeten – om maar niet eens te spreken van 

de vurige aandacht, waarmee deze toen voor ’t merendeel nog heel 

eenvoudige, onontwikkelde mensen de woorden van den spreker in-

dronken – om daarna weer in een nieuw lied uit te barsten.

Zelden voelde ik mezelf zó meegesleept door ’t enthousiaste gezang,

als hier in dit benauwde hok met de bengelende modderklompen boven

mijn hoofd. Voor deze mensen was dit samen zingen als ’t ware een

openbaring – een belofte van betere tijden.

Vanaf de meetings in 1890 ging Piet Troelstra steeds meer zaken pro deo
behandelen, variërend van turfdiefstallen en stakingsdelicten tot en met
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faillissementen van kleine middenstanders. Het was de tijd waarin hij
het gewraakte gedicht ‘In Nije Tiid’ schreef, en de bijna religieuze toon
ervan gaf goed de stemming weer waarin hij verkeerde. De strijd van de
mens voor een beter leven kwam op de voorgrond te staan. Zijn getob en
gepuzzel over het godsvraagstuk, over of en hoe God bestond, serieuze
vragen in zijn leven tot dan toe, verdwenen naar de achtergrond. 

Dergelijke vragen hadden Troelstra vanaf zijn jeugd sterk beziggehou-
den. Als kind piekerde hij over God, over het bestaan en de macht van
God. Thuis was er geen aandacht voor religie. Gezien de strijd die zijn
moeder in Lemmer met de kerkenraad had gevoerd om als lid aangeno-
men te worden, klinkt dat merkwaardig. Jelle en Grietje Troelstra waren
vrijdenkers en niet bij een kerkgemeente aangesloten. Piet betreurde het
in zijn Gedenkschriften dat hem niet van jongsaf aan was geleerd te bid-
den. Nu kon hij alleen maar vaststellen dat bidden bij hem niets uitwerk-
te en dat hij zich altijd onbevredigd voelde na een poging daartoe.
Vreemd voor een man wiens leven was gekenmerkt door ‘vele en diepe
religieuze behoeften’, zoals hij zelf vaststelde.

Net als zijn vader was ook Piet een paar jaar lid geweest van de Leeu-
warder vrijmetselaarsloge. Lang hield hij het er niet uit, want hij stelde al
gauw vast dat vrijmetselarij typisch bij het liberalisme hoorde en de loge
als het voorportaal van de liberale kiesvereniging fungeerde. Toen hij een
keer met zijn vader in debat ging over het socialisme, werd hem dat door
leden van de loge zo kwalijk genomen dat hij er daarna niet meer naartoe
is gegaan.

Hij ging, ongetwijfeld onder invloed van de discussies over het Moder-
nisme in de protestantse kerk, steeds meer vraagtekens zetten bij gods-
dienst en Kerk. In ‘De striid om it heechste’ (De strijd om het hoogste),
een gedicht uit zijn studententijd met de Multatuliaanse beginregel ‘Is
dêr in God of is dêr net in God?...’, vraagt hij zich af hoe het mogelijk is
dat de God die bloemen, sterren, wolken en golven heeft geschapen, die
‘alles ken, dy alles wit,/ Hwaens earm de sterkste is fen al,/ Dy great is
sûnder mjitte en tal’ (die alles kent en weet, Wiens arm de sterkste is en
Die mateloos groot is), hoe zo’n God de heerschappij van het zondige kan
accepteren. De slotregel luidt: ‘God, ik sink wei yn ’t ûngelove!’ Tijdens
een bezoek dat Sjoukje en hij in hun verlovingstijd aan een progressieve
dominee brachten, ging hij zo opgewonden in discussie dat hij na afloop
een verontschuldigend briefje stuurde. Hij schreef dat hij vroeger zelf
predikant had willen worden.
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Met zijn ‘bekering’ tot het socialisme verloor hij zijn belangstelling
voor de officiële Kerk. Tegenover Domela Nieuwenhuis sprak hij over
‘het nieuwe evangelie’ dat hem zijn ideaal had teruggegeven. Hij verbrak
zelfs formeel de banden. Juli 1890, al vóór de meeting in Heerenveen,
verzocht hij in een brief aan de kerkenraad van de Nederduitsch Her-
vormde gemeente in Leeuwarden hemzelf en zijn vrouw uit de Kerk uit
te schrijven. Hij zelf was niet gedoopt en ‘had zich nimmer als lid van
deze gemeente beschouwd’, en dat gold ook voor zijn vrouw, die wel belij-
dend lid was van de Kerk, maar zich nooit had ingeschreven bij de
Leeuwarder kerkgemeente.

Piet schreef de brief namens hen beiden, maar of Sjoukje precies zo
over de Kerk dacht als hij is de vraag. Ze was als domineesdochter opge-
groeid met de Kerk en had in 1880 belijdenis gedaan. Met haar ‘moder-
ne’ vader die uitgesproken sociale opvattingen had en praktiseerde, had
ze altijd een uitstekende verhouding gehad. Het is mogelijk dat ze door
de vijandigheid die haar vader in Nes van orthodoxe kerkleden had on-
dervonden, verwijderd was geraakt van de Kerk. Hoe dan ook, nu er een
nieuwe roeping in haar leven was gekomen, zag ze aanleiding om defini-
tief afscheid te nemen van de overtuiging waarin ze was opgevoed. 

Het kan niet anders of het deed haar vader verdriet dat zijn dochter uit
de Kerk stapte en daar moet Sjoukje op haar beurt onder hebben geleden.
Maar een keus tussen haar vader en haar man was voor een vrouw als
Sjoukje niet moeilijk: een vrouw hoorde haar man te volgen. Dus ging ze
met Piet mee in zijn opvattingen en zijn strijd, waar die zich ook afspeel-
de.

Dat Sjoukje in 1890 tegelijk met de Kerk ook het geloof vaarwel zei, is
niet waarschijnlijk. Later in haar leven heeft ze verschillende keren op-
merkingen gemaakt waaruit religieuze gevoelens spraken, zoals in een
brief aan haar vroegere dienstmeisje Hiltje de Vries-Feenstra na de dood
van haar man Johannes, waarin Sjoukje schreef over haar eigen gestor-
ven moeder, die ze na haar dood hoopte weer te zien.

Voor Piet gold, in veel mindere mate, iets vergelijkbaars. Zijn kritiek
richtte zich op de Kerk als instituut, maar in zijn jeugd was hij sterk reli-
gieus geweest en toen hij zijn zoektocht naar God opgaf, kreeg hij de nei-
ging allerlei strevingen naar het hogere, ook de socialistische strijd, als
iets bijna religieus te beschouwen. Aan het eind van zijn leven las hij de
bijbel, maar het gaat te ver om dat als een opleving van zijn religieuze ge-
voelens op te vatten. In zijn politieke werk speelde het geloof geen rol en
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de (christelijke en katholieke) strijd voor het bijzonder onderwijs steunde
hij vooral om politieke redenen.

In Sjoukjes verhalen komen wel dominees voor, maar geloof, God of
een kerk zijn geen onderwerp van gesprek of overweging. De arbeiders-
beweging was een uitgesproken buitenkerkelijke stroming en toen Piet
naar die beweging overstapte, ging Sjoukje met hem mee en verruilde
het ene geloof voor het andere.

Toen Piet het redacteurschap van For Hûs en Hiem had neergelegd, zocht
hij een nieuw journalistiek podium. Omdat de advocatenpraktijk alleen
hem niet voldoende bevredigde – en misschien ook omdat hij extra in-
komsten nodig had –, had hij in mei 1890 bij de Heerenveense uitgever
Jacob Hepkema van het Nieuwsblad van Friesland geïnformeerd over een
mogelijkheid om bij diens krant te komen werken. Het Nieuwsblad van
Friesland stond goed bekend, en Hepkema had bovendien belangstelling
voor de Friese cultuur. 

Maar Hepkema had geen werk voor hem en toen wendde Piet zich in
het najaar van 1890 tot Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Onomwonden
vroeg hij hem om een baan bij Recht voor Allen. De brief illustreert wat
hem in die tijd bewoog. Hij was er aan toe, schreef hij, om te breken met
de positie waarin hij verkeerde, want hoe zou hij als socialist nog langer
de Mammon (de god van het geld) kunnen dienen? Toch moest hij dat
doen om vrouw en kind te onderhouden. Zelf zou hij zonder probleem
met alles breken, de verachting van zijn familie dragen, afzien van de
voorrechten van zijn stand, als hij maar leven kon en ‘mijn niet sterke
vrouw, die mijne idealen deelt, zich niet behoeft te overspannen’. Hij
zocht naar een manier om Leeuwarden te verlaten, schreef hij. De ver-
houding met zijn vader – het hoofd van de liberale kiesvereniging, redac-
teur van de Friesche Courant, wethouder – was slecht, en werd gecompli-
ceerd door diens harde optreden tegen de Volkspartij die voor kiesrecht
streed en waarvan Pieter Jelles lid was: ‘Een sterk sprekende persoonlijk-
heid als mijn vader werpt den schijn zijner eigene ideeën over geheel zij-
ne familie. Zoodoende wordt het haast ondenkbaar geacht, dat de zoon te
goeder trouw lijnrecht tegenover hem zou staan.’

Hij verkocht zichzelf niet goedkoop. Hij wilde zekerheid dat hij genoeg
zou verdienen om rond te kunnen komen en bovendien wilde hij jaar-
lijks duizend gulden extra om te besteden aan rente, aflossing (hij had
een grote studieschuld) en levensverzekeringspremie. Een zakelijk voor-
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stel waar Domela iets voor terug zou krijgen, want Pieter Jelles stond in
Friesland al tien jaar bekend als Fries dichter en het zou mooie propaganda
zijn voor het socialisme in deze streken als hij er openlijk toe zou overgaan.

Aan het slot van zijn brief benadrukte Piet dat hij niet als schipbreuke-
ling om een reddende hand kwam vragen. Hij was iemand die ‘door aller-
lei bijbaantjes en een zich flink uitbreidende (hoewel jonge) praktijk’ uit
financieel oogpunt een goede carrière tegemoet ging. Dat laatste was
bluf. Door zijn groeiende bemoeienis met het socialisme ging zijn advo-
catenpraktijk achteruit. Steeds vaker verdedigde hij mensen die protes-
teerden tegen de sociale misstanden en vervolgens door werkgevers op
straat werden gezet; dat soort klanten bracht niet veel geld binnen. De
klanten die wel geld hadden, trokken zich langzamerhand terug. Piets
glanzende carrière bestond alleen in zijn fantasie en dat hij een grootse
toekomst tegemoet ging, stond toen alleen nog maar voor hem zelf vast. 

Wat Nieuwenhuis ook van deze brief gedacht zal hebben – en enige
scepsis zal hij niet hebben kunnen onderdrukken –, het argument van
een jonge idealist die tegen een overheersende vader in opstand kwam,
moet hem hebben aangesproken. Hetzelfde was hem immers overko-
men toen hij theologisch student was en steeds verder afdreef van de op-
vattingen van zijn vader, die ook theoloog was, hoogleraar theologie zelfs,
en een man met een grote autoriteit, ook voor Ferdinand. En al was zijn
vader overleden voordat Domela zijn veranderende opvattingen naar bui-
ten bracht, Domela wist als geen ander hoe moeilijk het was om als zoon
met een dominante vader van mening te verschillen.

Er waren meer overeenkomsten tussen hen. Piet had zijn moeder ver-
loren toen hij elf jaar was, Ferdinand Domela Nieuwenhuis op zijn tien-
de. Beiden kregen een tweede moeder: Domela na een jaar, Piet na een
aantal jaren. Beiden waren jongetjes die zich moesten leren handhaven
in een omgeving zonder veel warmte, waar gevoelens niet werden geuit.
Domela Nieuwenhuis en Troelstra leken op veel punten op elkaar: beiden
waren mannen met grote ambities en veel talent, ze waren idealistisch
met een romantische inslag, beiden zagen zichzelf als redder van andere
mensen. Het zou een van de verklaringen kunnen zijn waarom ze later
zo scherp tegenover elkaar kwamen te staan.

Domela Nieuwenhuis kon Troelstra geen volledige baan aanbieden. In
december van datzelfde jaar schreef Piet opnieuw een brief aan Domela,
tot wie hij zich toen richtte als ‘Geachte Medeburger’, de gebruikelijke
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aanspreekvorm onder socialisten. In overleg met zijn vrouw had hij om
financiële redenen besloten in Leeuwarden te blijven en geleidelijk te
gaan deelnemen aan het partijleven. Zijn gezindheid zou toch wel be-
kend geworden zijn door de zaken die hij verdedigde, door een artikel in
de krant en door het gedicht in For Hûs en Hiem: ‘Kalm op die wijze
voortgaande, kom ik geleidelijk, waar ik wezen wil: tot een zuivere positie
tegenover mijne conscientie en mijne medemenschen.’ 

Zijn keuze om in Leeuwarden advocaat te blijven verdedigde hij met
het argument dat hij bij een verhuizing óók als advocaat zijn geld zou
moeten verdienen, omdat hij van werken voor de partij niet zijn hoofdbe-
zigheid zou kunnen maken: ‘En of ik nu arme debiteuren knoei voor so-
cialistische of voor kapitalistische dubbeltjes, komt vrijwel op hetzelfde
neer. Ons vak is, als men ervan leven moet, uit der aard zeer anti-sociaal.’

Op Domela’s uitnodiging om eens te komen eten kon hij niet ingaan,
omdat zijn vrouw ‘in zeer gezegende omstandigheden’ verkeerde. Dezer
dagen, schreef hij op 21 december 1890, kon hij niet van huis, maar hij
nodigde Domela Nieuwenhuis uit om als hij ooit in Leeuwarden zou
moeten overblijven hun gast te zijn. Voor burengeklets was hij niet bang:
‘Men mag den veelbespiede gerust mijne woning zien binnenkomen.’

Hij bewonderde Domela, die vanaf 1888 als eerste socialist in de Twee-
de Kamer zat, hij complimenteerde hem met uitspraken en speeches in
de Kamer en voorzag hem van materiaal voor nieuwe redevoeringen.
Ook liet hij hem uitspraken van de rechtbank van Leeuwarden lezen
waaruit socialistenhaat sprak. Misschien zou Nieuwenhuis daar een ‘kra-
nig woord’ aan kunnen wijden bij de behandeling van de begroting van
Justitie in de Kamer.

Of de bewondering toen wederkerig was, is niet bekend. Maar wél dat
de goede verhouding tussen hen beiden snel slechter werd en uiteinde-
lijk in hooglopende conflicten uit elkaar spatte. Domela was – naar later
bleek – flink geïrriteerd geraakt over de financiële eisen die Troelstra in
zijn sollicitatiebrief had gesteld en hij kwam niet over die ergernis heen. 

In deze briefwisseling werd Sjoukje opgevoerd als de vrouw die achter
haar man stond en zijn idealen deelde. Dat was ongetwijfeld waar. Maar
dat nam niet weg dat het voor haar moeilijk geweest zal zijn om door
Piets stellingname binnen heel korte tijd een paar belangrijke elementen
in haar leven te moeten opgeven: haar positie als vrouw van een geres-
pecteerd advocaat, haar werk als redactrice van de kinderrubriek van For
Hûs en Hiem, en de Kerk, het instituut waar ze zich thuis had gevoeld. Ze
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raakte vrienden en kennissen uit haar eigen kring kwijt en de verhouding
met schoonvader Troelstra werd nog moeilijker dan die al was. 

Wat ze ervoor in de plaats kreeg, was het ideaal van het socialisme en
nieuwe vrienden en kennissen. Dat waren de arbeiders die Piet als advo-
caat had verdedigd en de mensen die hij ontmoette op meetings en pro-
pagandamanifestaties.

Rampjaren

Hun tweede kind, een zoon, werd geboren op 17 januari 1891. Het kind
werd Jelle genoemd, naar de grootvader van vaders kant.

De bevalling was pijnlijk en langdurig. Zoals Piet later aan Jelle uitleg-
de, veroorzaakte Jelles geboorte ‘een aandoening der baarmoeder’. De
huisdokter die de bevalling deed, greep ‘misschien enigszins hardhan-
dig’ in, zonder direct succes overigens. Het duurde uren voordat Jelle ge-
zond ter wereld kwam. Na de geboorte van Jelle moest Sjoukje lang rust
nemen. Daar was niets abnormaals aan, zeker niet na een zware beval-
ling. Maar Sjoukje bleef kwakkelen en behalve lichamelijke klachten
kwamen er ook zenuwklachten bij.

Troelstra was geabonneerd op het Duitse socialistische blad Die Neue
Zeit, waaruit hij materiaal verzamelde voor zijn archief. Sjoukje hielp
hem daarbij. De koortsachtige ijver waarmee ze dat deed, maakte een
overspannen indruk. Zo zwaar was het werk niet, maar Sjoukje wilde het
‘op een zekere tragische wijze’ doen om hem, Piet, niet kwijt te raken, zo-
als ze zei. Prijzenswaardig, noemde Troelstra het in zijn brief aan Jelle,
maar het had ook anders gekund. ‘Bovendien heeft deze “hulp” slechts
zeer korten tijd geduurd.’ 

Ze werd steeds vaker geagiteerd en hoorde soms stemmen. Het diepte-
punt werd bereikt toen Sjoukje op een dag het bed uit sprong, naar de
brandende kachel vloog en er met haar blote handen gloeiende kooltjes
uit graaide. Die zelfverminking maakte duidelijk hoe ernstig haar toe-
stand was.

Er is niet veel materiaal waaruit afgeleid kan worden wat er die eerste ja-
ren na Jelles geboorte precies aan de hand was en welke ziekteverschijn-
selen Sjoukje vertoonde. Troelstra’s verslag aan Jelle is het enige dat op
papier staat, en zijn brief dateert van eind 1928, bijna veertig jaar na Jel-
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les geboorte. Sjoukje zelf heeft geen brief of aantekening nagelaten waar-
in ze over deze aanvallen heeft geschreven.

Ziekte was geen ongewoon verschijnsel voor Sjoukje, van jongs af aan
waren er zieke mensen in haar omgeving geweest. Was het een familie-
kwaal? Haar moeder leed aan astma, was zwak en vaak bedlegerig. Jette,
de oudste zuster, leed aan zware hoofdpijnaanvallen, maar Sjoukjes an-
dere zuster Renske lijkt, voorzover valt na te gaan, kerngezond te zijn ge-
weest. Wat Sjoukje betreft was al eerder gebleken dat ze een gevoelige
vrouw was en zelfs suïcidale neigingen vertoonde. In de eerste jaren van
haar huwelijk leek die zenuwzwakte naar de achtergrond verdwenen.
Sjoukje was gelukkig met Piet en Dieuwkes komst versterkte dat geluk
nog. Maar na de geboorte van Jelle werd in één klap duidelijk dat Sjouk-
jes zenuwgestel helemaal niet in orde was. 

Het leven in het jonge gezin onderging een ingrijpende verandering.
Sjoukje lag meestal in bed. De kinderen werden verzorgd door Hiltje
Feenstra, die een paar maanden na Jelles geboorte trouwde en wegging
en werd opgevolgd door Antje van der Schaaf. Zeker in het begin ging ie-
dereen ervan uit dat Piet gewoon kon doorgaan met zijn werk als advo-
caat en voor de arbeidersbeweging. Maar naarmate Sjoukjes toestand ver-
slechterde, bleef Piet vaker thuis en er kwam een moment dat hij zelfs
niet altijd meer naar zijn kantoor ging – dat maar één etage lager was dan
hun woonhuis. Hij bracht veel tijd door aan Sjoukjes ziekbed en benutte
die tijd om zijn correspondentie te verwerken. 

Niet alleen als gevolg van Sjoukjes bedlegerigheid, maar ook door Piets
overgave aan de politiek ging hun leven er totaal anders uitzien. In 1890
was Piet lid geworden van de Friesche Volkspartij, een partij waarin leden
van de sdb, de Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht, het Algemeen
Nederlandsch Werkliedenverbond en een aantal afzonderlijke vakorgani-
saties bij elkaar kwamen. De Volkspartij had twee prominente program-
mapunten: het algemeen kiesrecht en nationalisatie van de grond. 

De bedroevend slechte situatie op het platteland werd geëvenaard door
die in de (Friese) veengebieden, waar de veenarbeiders niet alleen steeds
minder verdienden, maar ook nog werden gedwongen om in de winkels
van de bazen hun inkopen te doen en in hun cafés te drinken. De venen
waren ongezond gebied, de werkomstandigheden afschuwelijk. Als er
veel regen viel, stonden de arbeiders tot hun knieën in het water omdat er
geen goede afwatering was. En niet alleen de mannen, ook hun vrouwen
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en kinderen moesten in deze mensonwaardige situatie werken, want
elke cent was nodig.

De miserabele leefomstandigheden op het platteland, en vooral in
Friesland en Groningen, zorgden ervoor dat de arbeidersbeweging zich
juist hier pijlsnel ontwikkelde. De ellende was een vruchtbare bodem
voor propaganda voor kiesrecht en grondnationalisatie; door dat laatste
zouden de bazen hun machtspositie kwijtraken. Troelstra ging in deze
tijd steeds vaker op campagne voor de Volkspartij, en voor de rechtbank
verdedigde hij de slachtoffers van het kapitalisme, arbeiders die zomaar
op straat gezet werden, mensen die van turfdiefstallen verdacht werden
en stakers. Het was een uitstekende leerschool, want zo raakte hij ook
steeds intensiever betrokken bij hun leven en denken. Via de leden van
Broedertrouw, een vakbond van landarbeiders in Het Bildt, kwam Troel-
stra in aanraking met de internationale arbeidersbeweging: Broeder-
trouw wijdde vergaderingen aan de Duitse sociaal-democratie en Troel-
stra raakte geïmponeerd door het politiek bewustzijn van deze arbeiders.

De nieuwe beweging stemde hem hoog en enigszins plechtstatig. Hij
publiceerde in hoog tempo scherpe artikelen over mensen die van hon-
ger gestorven waren, over kinderen die door gebrek doodgingen en over
de plaag van het militarisme. Ook gedichten schreef hij, in het verheven
Nederlands dat paste bij zijn gemoedstoestand. De ‘Marsch der Arbei-
ders’ bijvoorbeeld, een bewerking van een gedicht van de Engelse socia-
list William Morris: 

Hoort gij wel die doffe klanken, die heel d’aard verstomd doen staan,

Als de wind in diepe dalen bij het naadren van d’orkaan?

Als in donkere avondstonden ’t buldren van den oceaan? –

’t Is het volk, dat opmarcheert!...

Hoor het rollen van den donder!

Hoog de zon en nacht daaronder,

Door het donker komt een wonder:

’t Is het volk, dat opmarcheert! 

Of het minstens zo theatrale ‘Aan de Mannen van Friesland’, waarin hij
die mannen opriep te ontwaken, vrij te zijn: 
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Mannen van Friesland, de lucht is rood –

Tijd is ’t te kiezen: vrijheid of dood! [...] Gegroet, roode banen!

Eindelijk dan uwe keet’nen geslaakt,

Slaven der wereld, tot vrijheid ontwaakt!

Dit soort pathetiek gaf uiting aan zijn gevoelens over de nieuwe bewe-
ging. Ook in brieven aan gelijkgezinden klonk die toon door. Troelstra
had inmiddels de Amsterdammer Frank van der Goes leren kennen, een
radicale, geletterde, zeer in politiek geïnteresseerde man. Van der Goes
kwam uit een goede familie, was altijd uitstekend gekleed, was directeur
van de Stoombootmaatschappij Amsterdam-Rotterdam en handelde op
de beurs. Meer nog dan Troelstra was hij actief in de beweging, hij
schreef brochures, vertaalde Das Kapital van Karl Marx en hield op kies-
rechtvergaderingen en op vergaderingen van de sdb uiterst kritische be-
togen. Tegenover Van der Goes liet Troelstra zich van een poëtische kant
zien: 

Het is mij een genot, in die luchtige zalen der soc.dem. maatschappij

rond te wandelen, kijkende door de hooge vensters naar den blauwen 

hemel van idealisme, die er boven staat; hoorende naar ’t zoet gefluit der

vogelen in de takken der boomen blinkend in zonneschijn, die mij toe-

wuiven voor de ramen. [...] Hoe luchtig voel ik mij in dat nieuwe gebouw,

mijn borst zet zich uit, ik loop rechter, ik adem dieper en het bloed

stroomt sneller door mijn aderen, nu ik uit de bedompte burgervertrekjes

van den tegenwoordigen tijd in de hooge woningen der toekomst ben

overgebracht.

En een paar maanden later, na in de Amsterdamse vergaderzaal Plancius
(nu het Verzetsmuseum) een meeting te hebben bijgewoond:

Je slotwoorden in Plancius waren mooi! Zóo moeten en willen we staan,

hand in hand, bereid ons leven te geven, als ’t moet! We leven nu nog in

een tijd, dat elk socialist een held dient te zijn. 

Dat was in 1892. ‘In dat jaar ben ik in den strijd getrokken, en heb ik het
besluit moeten nemen Leeuwarden te verlaten,’ schreef Troelstra later in
zijn Gedenkschriften. Het zou een crisisjaar voor de Troelstra’s worden:
Sjoukjes ziekte bereikte een dieptepunt, Piet verloor werk en werd fysiek
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bedreigd, en kreeg bovendien niet alleen slaande ruzie met zijn vader,
maar ook binnen de sdb en met Domela Nieuwenhuis. 

Het begon ermee dat Piets belangstelling voor het socialisme tot steeds
grotere conflicten met zijn vader leidde. Tijdens de 1-meiviering deed
zich in Franeker het eerste incident voor. In een felle aanval op de burge-
meester memoreerde Piet de bomaanslagen die in die tijd gepleegd wer-
den door anarchisten in Frankrijk. ‘Natuurlijk zonder een dergelijke
strijdmethode goed te keuren,’ voegde hij er in zijn Gedenkschriften
vroom aan toe. Het gezag vatte zijn rede anders op. Op de terugreis met
de boot van Franeker naar Leeuwarden werd hem gevraagd of hij tot een
bomaanslag had aangespoord en de burgemeester had aangevallen. In
Leeuwarden aangekomen bleek het gerucht te zijn aangegroeid tot het
verhaal dat de burgemeester van Franeker was doodgeslagen. Troelstra
werd opgewacht door een groot contingent politieagenten dat hem naar
huis begeleidde. Veertig jaar later schreef Sjoukje dat ze indertijd ‘juist
herstellend van een zware ziekte’ de boot uit Franeker hoorde aankomen,
met daarop Piet en andere partijgenoten, die uit volle borst Doe open de
stembus, het Marianne-lied en de Marseillaise zongen. Omdat de boot aan
de kade achter hun tuin zou aanleggen, sukkelde Sjoukje met een vrien-
din naar de kade. Ze was vlak bij de boot toen een ‘troep paardevolk’ in
volle vaart kwam aangestoven. De politie te paard had net een revolutio-
naire meeting in de stad uiteengejaagd en wilde de mensen die uit Frane-
ker kwamen meteen even aanpakken. Toen ze vlak voor haar gezicht in-
eens een paardenkop zag, schrok Sjoukje zo erg dat ze in elkaar zakte.
Piet sprong van de boot en droeg haar naar huis. Eigenlijk een geluk dat
hij daarmee zijn handen vol had, zei hij achteraf, hij had anders niet voor
zichzelf ingestaan toen hij zag hoe ‘die kerels’ op Sjoukje waren ingere-
den.

Een paar dagen later ontving Piet een brief van zijn ‘welmeenende Va-
der’ met het verzoek ontslag te nemen als inspecteur bij Neerlandia, een
bijbaan die hij al in zijn studententijd bekleedde. Nam hij niet zelf ont-
slag, dan zouden de commissarissen die al langer vraagtekens zetten bij
zijn optreden, hem ongetwijfeld ontslaan. Het smartte hem diep, schreef
Jelle Troelstra, dat ‘ge, naar mijne overtuiging, door uwe sociaal-demo-
kratische wanbegrippen en uw optreden, waarmede reeds uw geheele
persoon in beslag genomen wordt, uw levensgenot zult verwoesten, en
uwe vrouw en kinderen in het ongeluk zult storten’.

Of Sjoukje er ook zo over dacht is de vraag. Ze heeft haar man in al die
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jaren zo goed en zo kwaad als ze kon voor honderd procent gesteund bij
al zijn activiteiten. Maar dat het ontslag hun erg slecht uitkwam was evi-
dent. Financieel had het inspecteurschap een belangrijke bron van in-
komsten betekend, zeker nu Piets praktijk slechter liep. Bovendien had
Troelstra nog steeds zijn studieschuld niet afbetaald. Het was de tweede
keer dat de vader zijn zoon strafte door hem een bron van inkomsten af te
nemen: in ‘zijn’ Friesche Courant had Piet in 1886 zijn commentaarru-
briek moeten opgeven, en nu in 1892 dit inspecteurschap.

In het openbaar gaf Piet geen commentaar op zijn ontslag, omdat zijn
vader directeur van Neerlandia was en hij de ‘hatelijke positie’ waarin ze
dan tegenover elkaar zouden komen te staan, wilde vermijden. Anders
had hij het zeker gedaan, schreef hij aan een vriend: 

Niet om den martelaar uit te hangen, want al kan ik het niet missen, ik

ben er niet mee om zeep en zal trachten, de schade op andere wijze in te

halen –, maar om de liberale tyrannie met een voorbeeld aan de kaak te

stellen, en ... te trachten, hun eens te doen gevoelen, dat zij waarachtig wel

eens wat rekening mogen houden met die verachte socialen waarvan 

er verscheidene blijken verzekerd te zijn! Wilt gij echter dezen zet van

Reeling Brouwer (president-commissaris c.s.) publiceeren en onze geest-

verwanten aansporen, de Neerlandia te boycotten, dat zal mij zeer aange-

naam zijn en hun ’t bewijs leveren, dat zij hun belang verkeerd hebben

begrepen.

Tegenover Van der Goes opperde hij het plan om voor een andere brand-
waarborgmaatschappij te gaan werken 

en mijne partijgenooten, waarvan vele bij de Neerl. zijn verzekerd, er alle

bij weg te halen, om de Heeren te doen gevoelen, dat we hier nog wel wat

macht hebben en ’t toch niet geheel in het belang hunner Mij was, mij

eruit te knikkeren. (’k Was N.B. nog wel bestemd, eenmaal directeur te

worden!) Weet gij misschien ook een solide Mij in binnen- of buitenl., 

die uitstekend kan concurreren, waarvan ik generaal-agent, inspecteur of

zooiets voor Friesland of de Noord. Prov. zou kunnen worden? ’k Ben nu

10 jaar inspecteur der Neerl. en weet er dus wel wat van.

Zijn oproep had geen succes, hij vond geen nieuw werk bij een andere
verzekeringsmaatschappij. 

sjoukje troelstra150



Half mei 1892 verhuisden de Troelstra’s van het bovenhuis boven het
kantoor op de Nieuwestad naar een laag huis aan de buitenkant van de
stad, vlak achter het Stedelijk Gymnasium (nu onderdeel van de Piter Jel-
les Scholengemeenschap). De Reyndersbuurt lag nog net binnen de
stadsgracht maar was, zeker vergeleken met de Nieuwestad, erg excen-
trisch. Piet had het huis gekocht met het oog op Sjoukje, omdat het rusti-
ger was gelegen en ze er geen trappen hoefde te lopen.

Ze waren er net ingetrokken toen er opnieuw een incident plaatsvond,
tijdens het koninginnenfeest. De twee koninginnen, de elfjarige Wilhel-
mina en haar moeder, koningin-regentes Emma, bezochten de hoofdste-
den van de provincies. Na de dood van koning Willem iii in 1890 was
zijn weduwe Emma een populariteitsoffensief voor het Oranjehuis be-
gonnen, en een tour langs de provinciehoofdsteden was daar een onder-
deel van. 

Onder Willem iii was de monarchie op een dieptepunt gekomen; de
grillige koning had niet alleen zijn eerste vrouw Sophie en zijn inmiddels
overleden zoons Willem en Alexander van zich vervreemd, maar ook par-
lementsleden, ministers en grote delen van het volk. Daar kwam bij dat
de opkomende internationale arbeidersbeweging principieel anti-monar-
chistisch was. De leider van de Nederlandse socialisten, Ferdinand Do-
mela Nieuwenhuis, had zelfs een jaar gevangenisstraf gekregen vanwege
een tegen Willem gericht artikel ter gelegenheid van het jaarlijkse bezoek
van het koninklijk gezin aan Amsterdam, dat in 1886 in zijn blad Recht
voor Allen was gepubliceerd. Hij was als hoofdredacteur aangeklaagd, we-
gens ‘boosaardig en openbaar smaden, honen en lasteren van de persoon
des konings’. 

Aan dat negatieve beeld van de monarchie en de Oranjefamilie begon
zijn weduwe Emma krachtig te schaven, en haar pogingen slaagden. De
provincietour werd een succes. In juni 1892 was Leeuwarden aan de
beurt. De stad was feestelijk versierd en er was een massa volk op de been
om de twee koninginnen toe te juichen toen ze in een koets door de stra-
ten reden. Wilhelmina riep als elfjarige vertedering op – ‘ús Poppe’ werd
ze in sommige feestkrantjes genoemd en het gedicht ‘Us Poppe’ van
Auke Boonemmer, bekend van het Winterjûnenocht, werd bij duizenden
verkocht – en het feit dat ze zich liet fotograferen in Friese dracht, com-
pleet met oorijzer en beugeltas, droeg daar niet weinig toe bij. Provinciale
Staten van Friesland boden de koninginnen een diner aan waaraan na-
tuurlijk ook wethouder Jelle Troelstra aanzat. Het was voor hem een
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heuglijke dag, want hij was vereerd met een koninklijke onderscheiding.
Het feestelijke koninginnendiner bestond uit vijftien gerechten waaruit
de gasten een keuze konden maken, van potage Pierre le Grand, via Trui-
te à l’Hollandaise, Chapon à la Napolitaine, Aspic de homards, Paillettes
au fromage tot aan het dessert. Friese gerechten stonden niet op het
menu.

Maar terwijl het gezelschap nog aan tafel zat, werd Troelstra’s assisten-
tie ingeroepen bij een straatrel. Op de Wirdumerdijk in het centrum van
de stad was de sigarenwinkel gevestigd van de socialist Van Borssum
Waalkes, die sigarenzakjes verkocht met de nieuwste socialistische liede-
ren bedrukt, en sigaren met een rood lint en de datum van het koninklijk
bezoek; hij had geweigerd speciale oranjeversieringen en feestverlichting
in en aan zijn winkel aan te brengen. Voor zijn deur was een volksoploop
van Oranjeaanhangers die elkaar in het Friesch Koffijhuis tegenover de
sigarenwinkel hadden ontmoet. De sfeer was geladen: de vorige dag al
was de stemming onder de bevolking zelfs in Troelstra’s liberale Friesche
Courant omschreven als niet zozeer een uiting van Oranjeliefde alswel
van ‘uittarting’ van de ‘socialen’. Op straat was een sfeer van brooddron-
kenheid ontstaan, in de cafés tierden en dansten keurige mannen ‘met
de hoed op de stok’ als ze een ‘sociale’ voorbij zagen komen en deftige da-
mes spoorden de dolle menigte aan daarmee door te gaan. Er werd ook
‘Hang die socialen op’ en ‘Hang die Pieter Jelles op’ gezongen en ge-
schreeuwd. In die vijandige sfeer had Piet Troelstra beloofd ’s avonds in
de winkel van Waalkes te posten, om als er weer zo’n relsfeer zou ont-
staan de winkel te beschermen tegen vandalisme. De burgemeester had
immers politiehulp geweigerd.

Het werd een dramatische en bizarre avond. Troelstra postte in de win-
kel bij Waalkes met in de achterkamer twaalf zwaar bewapende socialis-
ten. Op straat zwol het geroezemoes van de menigte aan en de strijdlust
werd er niet minder op toen een inspecteur van politie de mensen opriep
niet met stenen de ruiten in te gooien – terwijl er toen nog niet met ste-
nen werd gegooid. Troelstra maande een politieman (die dat uit zichzelf
niet deed) om de menigte te dwingen door te lopen. Een uur lang was het
rustig. Toen de commissaris van politie op het toneel verscheen, begon
het gedoe opnieuw. Ook met deze man ging Troelstra praten om hem te
wijzen op zijn plicht de orde te handhaven. Plotseling zwaaide de deur
van het Friesch Koffijhuis aan de overkant open en daar stapte Jelle Troel-
stra naar buiten, gekleed in rok, en zichtbaar verguld vanwege de hulde
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die hem, de kersverse ridder in de orde van Oranje-Nassau, was gebracht
tijdens het diner met de koningin-regentes.

Piet zag zijn vader zich ‘als een zwemmer’ door de menigte heen roei-
en. Toen Jelle zijn zoon had bereikt, waarschuwde hij hem voor levensge-
vaar. Hij verzocht hem mee te gaan en zo snel mogelijk naar huis terug te
keren. Piet weigerde te gaan voordat de politie de orde zou hebben her-
steld. Hij liep de winkel in, met in zijn kielzog zijn vader, de socialisten-
hater, die met Waalkes begon te ruziën. Binnen de kortste keren waren ze
zelfs aan het vechten en Piet begreep dat de toestand met al die gewapen-
de socialisten in de achterkamer nu echt gevaarlijk werd. Hij riep Waal-
kes tot de orde en beloofde mee te gaan als zijn vader ervoor zou zorgen
dat de politie haar werk deed. Het was een buitengewoon dramatisch ta-
fereel: Jelle Troelstra in rok tegenover zijn zoon die aan de slippen van
zijn jas werd vastgehouden door een paar vrouwen van achter in de win-
kel. Piet werd, zoals hij zelf achteraf bijna lacherig vaststelde, letterlijk
‘tusschen het revolutionaire proletariaat en de konservatieve bourgeoisie
heen en weer [...] getrokken’.

De zaak liep met een sisser af, ook letterlijk, want nadat ook Jelle Troel-
stra de politiecommissaris op zijn plicht had gewezen, verlieten vader en
zoon samen het strijdtoneel terwijl de tierende menigte voetzoekers en
ander vuurwerk afstak.

En zo kwam Piet die avond verfomfaaid thuis bij Sjoukje. Die had deze
avond gezelschap gekregen van een vertrouweling van hen beiden, de
smid Louw (Lourens) Zandstra en diens pleegzoon Marten van de Tem-
pel. Piet ging vaak samen met Zandstra op propagandatocht en ook Mar-
ten van de Tempel was een vurig socialist en een intimus van de familie
Troelstra. Zandstra was een steunpilaar van de socialistische beweging,
een man die ook door zijn uiterlijk opviel: hij had een grote witte baard
en droeg een pet, een boezeroen en trijpen pantoffels. Hij was de vorige
dag met een groep afgevaardigden van de Bond voor Algemeen Kies- en
Stemrecht bij koningin-regentes Emma op audiëntie geweest om haar te
wijzen op de honger en armoede onder de Friese arbeidersbevolking. Het
cadeau dat hij had willen overhandigen, een pot maïsmeel, een vijf-
pondsbrood en een kwartje – het weekrantsoen dat werkloze arbeiders
van de armvoogden kregen –, moest in de hal blijven: het werd als onge-
past beschouwd. Emma en Wilhelmina besteedden tijdens hun bezoek
wel enige aandacht aan de arbeiders: ze bezochten een nieuwbouwpro-
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ject voor arbeiders en werden daar luid toegejuicht. Op Zandstra en de
zijnen zal die geste weinig indruk hebben gemaakt.

Zandstra en Van de Tempel waren niet voor niets naar de Reynders-
buurt gekomen om Sjoukje en de kinderen te beschermen. Leerlingen
van het gymnasium vlak bij hun huis hadden zich verzameld voor een
jeugdige versie van de gebeurtenissen elders in de stad: belletjetrekkend
probeerden ze de deur in te trappen en ze gooiden stenen door de ruiten.
De scherven vielen in huis en een van de stenen belandde in het bedje
van de kleine Jelle. Hij raakte niet gewond, maar het was duidelijk dat de
situatie grimmig was en echt gevaarlijk. Sjoukje moet doodsbenauwd
zijn geweest. Gelukkig dropen de relschoppers af voor er grotere onge-
lukken gebeurden, en toen Piet thuiskwam, trof hij Sjoukje ongedeerd
aan.

Als dank kreeg Zandstra van Piet een grote sigaar uit de winkel van
Van Borssum Waalkes, met een rood lintje eromheen dat door de vrouw
van Waalkes zou zijn geborduurd. Die sigaar is nooit opgerookt, maar
werd later als een dierbaar aandenken aan het Fries Letterkundig Muse-
um geschonken, waar hij jarenlang in een vitrine heeft gelegen.

De dag na de koninginnendagrellen op de Wirdumerdijk moest de
klerk van Piets advocatenkantoor hem vertellen dat ook hun beste cliënt
niet langer met Troelstra te maken wilde hebben. Vanaf die dag verliep
Piets advocatenpraktijk geheel.

Nu hij een belangrijke inkomensbron, zijn inspecteursbaan bij Neerlan-
dia, was kwijtgeraakt en nauwelijks nog betalende cliënten overhield,
moest Troelstra andere bronnen aanboren. Anderhalf jaar eerder had hij
geprobeerd werk te krijgen bij Recht voor Allen, het blad van de sdb en
Domela Nieuwenhuis. Dat was toen niet gelukt, maar nu kreeg hij een
kans bij een andere krant. In Sneek werd een vooruitstrevende krant uit-
gegeven, de Sneeker Courant, en de uitgever Hessel Poutsma was zo on-
der de indruk van Troelstra’s optreden tijdens spreekbeurten en bij acties
dat hij hem in maart 1892 de redactie van de krant aanbood. Een paar
maanden later werd een tweede redacteur benoemd, Frank van der Goes.
Zo werd de Sneeker Courant een socialistische krant. Het kwam de ver-
houding met Domela Nieuwenhuis, die de Sneeker Courant als een recht-
streekse concurrent van Recht voor Allen zag, niet ten goede. Recht voor
Allen had zich in de loop der jaren, mét Domela Nieuwenhuis en een
deel van de sdb, ontwikkeld in anarchistische richting. Troelstra propa-
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geerde in de Sneeker Courant socialisme via de parlementaire weg, en
maakte van de krant de tegenpool van Recht voor Allen. 

Hij werkte als een bezetene. Hij had zijn werk als redacteur en daarnaast
pleitte hij voor ongeveer alle rechtbanken in het land voor arbeiders die
ontslagen waren. Tussen de bedrijven door ging hij op propagandatocht.
Hij sprak op vergaderingen overal in het land, van Hoorn tot Utrecht, van
Groningen tot Middelburg, waar hij de gast was van de houthandelaar 
Floor Wibaut, die een van de belangrijkste en invloedrijkste socialisten
zou worden. Wibaut was getrouwd met Mathilde (T(h)iele) Berdenis van
Berlekom, met wie Sjoukje Troelstra later via hun gedeelde belangstel-
ling voor kinderliteratuur goed bevriend zou raken. Wibaut was vermo-
gend en verleende de socialistische beweging financiële steun. 

Begin december 1892 beschreef Troelstra aan zijn mederedacteur Van
der Goes een werkweek: ‘Twee dagen pleiten, vier dagen reizen en trek-
ken, al agiteerende, en nu teruggekomen Poutsma failliet na wanhopige
pogingen om hem te redden. Mijn arm hoofd loopt om.’ 

Het geluk had maar kort geduurd. Hessel Poutsma, de uitgever van de
Sneeker Courant, ging failliet. Een ramp. Boven op die andere ramp,
Sjoukjes ernstige ziekte: ‘M’n vrouw is zóó geagiteerd, die heeft zich in
mijn afwezigheid overspannen.’ 

Sjoukje waren de conflicten waarin Piet met zijn vader, met cliënten en
met Domela was geraakt, te veel geworden. Bij alle ellende was haar man
steeds vaker, soms dagenlang, van huis om spreekbeurten te vervullen en
rechtszaken te voeren. Niet alleen zat Sjoukje dan vaak in angst vanwege
Piets activiteiten, ze werd ook zelf bedreigd, mét haar kinderen. Ook
Sjoukje hoorde de scheldpartijen van Oranjeklanten en van burgers die
niets moesten hebben van socialisten, en op straat zongen: ‘Hop Hop
Hop/ Hang de socialen op./ An ’n touw/ De jonge Troelstra/ Met sien
frouw.’ 

Veel kon ze niet doen. Ondanks haar aanhoudende zwakte bleef ze zo-
veel mogelijk betrokken bij Piets activiteiten. Ze was niet het type vrouw
dat mee de barricaden op ging, zoals Wilhelmina Drucker, met wie Piet
was opgetreden bij een vergadering over het algemeen kiesrecht. Ze was
daarvoor te terughoudend, te zwak en te netjes opgevoed. Sjoukje was
meer de vrouw die pal achter haar man stond. Wat zij kon, was haar man
bemoedigen en zorgen voor een gezellig thuis; kwam hij uitgeput thuis,
dan kon ze hem opvangen en zijn verhalen aanhoren. 
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De verhalen die Piet vertelde over het leven van veenarbeiders, over de
barre werkomstandigheden van spoorwegpersoneel en bakkers over wie
hij sociale rapportages maakte, en vooral ook over de wrede situatie van
de kinderen die al jong lange dagen en vaak nachten mee moesten wer-
ken om ook iets te verdienen, raakten haar diep. Machteloze mensen ver-
dienden te worden geholpen, dat paste in haar opvattingen. Als Piet aan
dat soort zaken al zijn tijd wilde besteden, juichte ze dat toe. Ze accep-
teerde het dat hun gezin als gevolg van zijn strijd in de problemen kwam.
Zijn idealen waren de hare en bovendien ontleende ze er waarschijnlijk
een deel van haar gevoel van eigenwaarde aan. Zijn activisme straalde
ook op haar af. Daarom stond ze niet alleen achter hem, ze vuurde hem
ook aan en noemde hem ‘mijn strijder’.

Maar het was alles bij elkaar te zwaar voor haar. Sjoukjes gezondheids-
toestand verslechterde. Toen Troelstra in december 1892 op propaganda-
reis in Middelburg bij Floor Wibaut logeerde, ontving hij een telegram
dat hij direct thuis moest komen omdat Sjoukje ernstig ziek was gewor-
den. Hoogstwaarschijnlijk had toen het incident met de gloeiende kool-
tjes plaatsgevonden.

Er moest nu werkelijk iets gebeuren, de toestand thuis werd onhoudbaar.
De huisarts – waarschijnlijk was dat Sieds Meindersma – vond dat Sjouk-
je opgenomen moest worden. Hij bracht Troelstra in contact met een
vriend en studiegenoot, Cornelis Winkler, lector in de psychiatrie aan de
universiteit van Utrecht. Als Sjoukje naar Utrecht kon komen, zou die
haar onderzoeken. 

Begin 1893 reisde Piet met haar naar het Diaconessenhuis in Utrecht.
Sjoukje was ervan overtuigd dat ze naar een krankzinnigengesticht werd
gebracht. Kennelijk was wat Piet en de dokters met elkaar besloten had-
den, niet tot haar doorgedrongen; ze had in ieder geval niet aan het over-
leg deelgenomen. Het was een vreselijke tijd voor Sjoukje. Ze voelde zich
niet alleen ziek, ze wist ook niet wat haar scheelde. Was ze gek gewor-
den? Kon ze beter worden? Het idee dat ze naar het krankzinnigenge-
sticht ging, zal een nachtmerrie voor haar zijn geweest. Het gevoel dat ze
als een onmondig kind werd behandeld, moet haar hebben lamgeslagen. 

In de ziekenhuisboeken van 1893 staat haar naam vermeld: op 16 janu-
ari 1893 kwam ze binnen als patiënt eerste klasse bij dr. Winkler. Ze bleef
er 54 dagen en vertrok ‘hersteld’ – volgens het register van het Diacones-
senhuis – op 10 maart 1893. Sjoukje werd grondig onderzocht en er werd
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geconstateerd dat ze leed aan een aandoening van de sympathicus, de
‘zenuw die langs het hart loopt’, zoals Troelstra het omschreef. Maar wer-
kelijk hersteld, zoals in het register stond, was ze niet. Aan Willem Rei-
lingh, Sjoukjes zwager, heeft Winkler gezegd dat hij Sjoukje als onge-
neeslijk ziek beschouwde en Reilingh heeft het zo aan Troelstra doorver-
teld. Of Sjoukje dat ook heeft geweten? Als ze al betrokken werd bij het
overleg over haar toestand, dan is het nog maar de vraag of ze wilde we-
ten hoe haar psychische toestand was. 

Hoe Sjoukje haar verblijf in Utrecht onderging, laat zich raden: ze
moet diep ongelukkig zijn geweest. Maar wat de behandeling in het Dia-
conessenhuis inhield, staat nergens vermeld. Het blijft gissen of ze me-
dicijnen kreeg en met elektroshocks werd behandeld, zoals in die tijd
niet ongebruikelijk was; of ze op een zaal lag of een kamer voor zichzelf
alleen had; of ze steeds in bed lag of vrij kon rondlopen; ze heeft zelf in
het openbaar nooit iets over haar kwaal en de behandeling gezegd of ge-
schreven. 

Er waren lichtpuntjes. Ze kreeg elke dag een hartelijke en toegewijde
brief van haar twee dienstmeisjes uit Leeuwarden, die veel aardigs en
liefs van de kinderen vertelden en Sjoukje verzekerden dat ze gerust kon
zijn over de verzorging van haar ‘lievelingen’. Ongetwijfeld schreef Piet
ook, haar ouders misschien, vrienden. Maar voor de rest was ze in
Utrecht op zichzelf aangewezen en kon ze niet veel meer doen dan ho-
pen op genezing.

In ieder geval werd ze na ruim zeven weken ontslagen en kon Piet haar
mee naar huis nemen. Ze bleef een paar weken in Leeuwarden, officieel
hersteld, maar in feite nog steeds overspannen en ziek, en vertrok vervol-
gens naar haar ouders in Renkum om tot rust te komen. Alleen. Na een
tijdje liet ze Piet en de kinderen komen. ‘Toen zijn er de noodige overeen-
komsten’ gemaakt voor de toekomst, schreef Piet later, maar de inhoud
van die afspraken liet hij onvermeld. 

In een brief aan Winkler legde Troelstra hem het idee voor om zich
vanwege Sjoukje uit de propaganda en het publieke leven terug te trek-
ken, maar Winkler ried hem dat af: ‘U bent voor uw vrouw zoo eenigs-
zins een instrument van revolutionaire aktie, dus het zou er nog op ach-
teruitgaan.’ Sjoukje wilde revolutionaire actie en Piet moest die actie uit-
voeren, want zelf was ze daar niet toe in staat. Als hij zich terugtrok uit de
politiek zou dat Sjoukjes gezondheid meer schaden dan als hij gewoon
met zijn werk zou doorgaan. Troelstra was het met Winkler eens dat
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Sjoukje de bron van zijn revolutionaire werk was en hij voegde zich naar
Winklers advies. ‘Winkler bleek vrijwel onder de indruk van haar te zijn
gekomen.’ Hard werken was een manier om Sjoukje eer te bewijzen. Het
was een advies dat hem goed uitkwam, want hard doorwerken was het
enige wat hij kon en wat hij tijdens Sjoukjes ziekte tot nu toe had gedaan.

Maar hun verhouding veranderde en achteraf gezien begon het einde
van hun huwelijk na die briefwisseling tussen Troelstra en Winkler. Het
was het begin, schreef hij later aan zijn zoon, van ‘het voor mij ongeluk-
kige huwelijk en het ergste was, dat ik om harentwil geen uiting kon ge-
ven aan wat mij daarin zoo onbevredigd liet en mij beknelde’.

Waaraan leed Sjoukje? 

Misschien was alles anders gegaan als Sjoukje niet was behandeld door
Cornelis (Kees) Winkler. Nu was er voor Sjoukje en Piet niet zoveel te kie-
zen: er waren nog niet zoveel psychiaters en dus gingen ze waarschijnlijk
gewoon af op het advies van hun huisarts. Winkler, gespecialiseerd in de
pathologische anatomie, hield zich bezig met ziekten van het zenuwstel-
sel en met hersenchirurgie. Hij was sinds 1885 lector in de psychiatrie
aan de Utrechtse universiteit en werd daar in 1893, het jaar dat Sjoukje
werd opgenomen, hoogleraar. Hij kreeg geen eigen universiteitskliniek,
zijn patiënten werden verpleegd in het Diaconessenhuis. Daar hield hij
spreekuur en was hij consulent voor zenuw- en geestesziekten. 

Winkler was vooral geïnteresseerd in neurologie, in hersenonderzoek
en in hersenoperaties. In zijn Herinneringen beschrijft hij hoe hij in zijn
laboratorium in het krankzinnigengesticht in Utrecht bij honden en ko-
nijnen stukken hersenschors wegnam, en hoe hij door het bestuderen
van kikkerlarven en bebroede kippeneieren inzicht kreeg in de ontwikke-
ling van de hersenen van vogels en amfibieën. Hij deed verslag van de
hersenoperaties die hij uitvoerde, over schedelmetingen bij misdadigers
en krankzinnigen, en uit zijn verhalen wordt één ding duidelijk: hij was
gefascineerd door de techniek, door de mogelijkheden om met stroom-
stoten en via operaties – het verwijderen van delen van de hersens – her-
senziekten te genezen. Niet dat Winkler onverschillig was voor zijn pa-
tiënten. Integendeel. In het Diaconessenhuis werkten diaconessen, in de
woorden van Winkler ‘brave vrouwen’, ijverig en toegewijd, maar onge-
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schoold, die ‘min of meer onder toezicht van orthodoxe predikanten
stonden’. Een geschoolde en ervaren verpleegster, gravin Anna van By-
landt Rheydt, werd benoemd als directrice (‘besturend zuster’) en Win-
kler richtte met een aantal artsen vervolgens een vereniging Ziekenver-
pleging op, die cursussen in ziekenverpleging verzorgde voor de diaco-
nessen. 

Een van Winklers overtuigingen waarmee Sjoukje te maken kreeg, was
dat zenuwziekten aandoeningen waren met een klinische oorzaak die
met technische middelen behandeld moesten worden. Winkler voelde
niets voor de in die tijd opkomende ‘psychische geneeswijze’ en zag bij-
voorbeeld geen enkel heil in hypnose, ‘slaapdokteren’. De opvattingen
van Sigmund Freud, die in de loop van de jaren negentig naar voren
kwam met theorieën waarin de nadruk werd gelegd op de psychologische
achtergrond van zenuwklachten, verwierp hij. Hij geloofde niet in onder-
zoek naar het on- en onderbewuste, naar jeugdervaringen, dromen, sym-
bolen en seksuele fantasieën. Hij achtte het zijn plicht tijdens zijn colle-
ges ‘strijd te voeren tegen de leerstellingen van Sigmund Freud en diens
leerlingen’.

Winkler had ook een uitgesproken opvatting over de rol van vrouwen
in de maatschappij. Huwelijk en moederschap waren de natuurlijke be-
stemming van de vrouw en de mogelijkheid om kinderen te krijgen be-
paalde niet alleen haar lichaam maar ook haar geest. Volgens Winkler
had een vrouw door haar lichamelijke constitutie geen aanleg voor exacte
wetenschappen. De vrouw dankte haar emotionaliteit, schreef hij eens,
aan het allerhoogste wat er bestaat: aan de haar alleen gegeven mogelijk-
heid moeder te kunnen worden.

Hij moest niets hebben van de vrouwenbeweging, die in deze jaren
duidelijk van zich deed spreken. In een debat met de Amsterdamse
hoogleraar gynaecologie en verloskunde Hector Treub verzette hij zich
tegen intellectuele arbeid voor vrouwen. Treub vond dat vrouwen even-
veel recht hadden als mannen om te studeren, omdat ze niet onderdeden
in intelligentie, wilskracht en originaliteit. Winkler was het daar hart-
grondig mee oneens: ‘De geschiktheid om moeder te kunnen worden is
aangeboren en verdraagt zich slecht met intellectueelen arbeid; intellec-
tueele arbeid van eenige betekenis gaat ten koste van het sexueele leven.’ 

Winkler was ervan overtuigd dat de opvoeding van jonge meisjes erop
gericht moest zijn ‘er de meest geschikte moeders en huisvrouwen’ van
te maken, en niet ‘om er advocaten, ingenieurs etc. uit te kweeken’. Hij
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verzette zich tegen de eisen van de vrouwenbeweging en meende: ‘Het
hoogste doel van de vrouwenbeweging is, niet met en door den man geluk-
kig te zijn, volkomen moeder te kunnen wezen, om voor de kinderen te kun-
nen arbeiden, het hoogste levensdoel is geworden onafhankelijk zijn. Er
waait een ware storm van onafhankelijkheid. Onafhankelijk, wie is het?’

Winklers redenatie was simpel en consequent: een echte vrouw diende
geen onafhankelijkheid na te streven, ze was in de eerste plaats moeder.
Het moederschap stond intellectuele arbeid in de weg en bovendien ging
intellectuele arbeid ten koste van het seksuele leven. Omdat schrijven be-
schouwd kon worden als intellectuele arbeid, deed een schrijvende
vrouw haar man willens en wetens tekort.

Hoe Sjoukjes aandoening in onze tijd omschreven zou worden, is moei-
lijk vast te stellen. Erg veel harde gegevens over haar gezondheidstoe-
stand zijn er niet. Op kostschool stond ze bekend als aanstellerig en
dweepziek. In haar verlovingstijd leed ze aan depressies. Toen ze bijna 31
jaar oud was, had ze een zware bevalling. Daarna hoorde ze stemmen en
kreeg ze waanvoorstellingen. Een psychiater stelde een zenuwafwijking
vast en verklaarde haar ongeneeslijk ziek. De rest van haar leven is ze
nooit meer helemaal gezond geweest.

Met de kennis van nu kan worden vastgesteld dat Sjoukje een labiele
aanleg had en na de geboorte van haar tweede kind een kraamvrouwen-
psychose kreeg. Het begrip kraamvrouwenpsychose bestond in de ne-
gentiende eeuw, maar werd veel ruimer opgevat dan wat er nu onder ver-
staan wordt. In feite viel elk afwijkend gedrag dat zich na een bevalling
voordeed eronder. Sjoukjes ziekte had psychotische trekken: haar koorts-
achtige agitatie, de stemmen die ze hoorde, de brandende kooltjes. Daar-
naast had ze ook de verschijnselen die vaak bij vrouwen met een postna-
tale depressie voorkomen en soms de rest van hun leven last veroorza-
ken. Ondanks kuren en dagelijks rusten bleef ze haar leven lang zwak en
ziekelijk; tot haar dood toe bleven moeheid, koorts, hoofdpijnen, hart-
klachten en uitputting een grote rol in haar leven spelen. 

Maar was ze ‘ongeneeslijk ziek’, zoals Winkler had gezegd? Winkler
verwees naar de sympathicus, een onderdeel van het zenuwstelsel dat
een groot aantal inwendige organen, zoals het hart, beïnvloedt. Als een
reactie op stress kan de sympathicus hartkloppingen ‘veroorzaken’,
bloedvatvernauwingen en pupilverwijding. Pas in de loop van de twintig-
ste eeuw werd duidelijk hoe de sympathicus precies werkt, Winkler kon
bij Sjoukje alleen vaststellen dat er iets mee mis was. 
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Zoals Sjoukjes ziekte na Jelles geboorte tegenwoordig een kraamvrou-
wenpsychose genoemd zou worden, zo zou haar levenslange zwakheid
nu wellicht me of cvs heten, het chronisch vermoeidheidssyndroom, dat
vanaf de jaren tachtig van de twintigste eeuw als een nieuw syndroom op-
kwam en in de hele wereld duizenden slachtoffers heeft gemaakt. De
ziekte is zoals de naam aangeeft: een chronische ernstige vermoeidheid
waardoor patiënten uitgeschakeld zijn voor een normaal leven. Genezing
is mogelijk door rust, speciale diëten en het vermijden van stress.

Aan het eind van de negentiende eeuw werden vergelijkbare ziektever-
schijnselen neurasthenie, zenuwzwakte, genoemd. De ziekte was in de
loop van de eeuw ‘ontdekt’ en breidde zich tegen het einde van de eeuw
bijna als een epidemie uit. De klachten waren zenuwachtigheid en over-
vermoeidheid, maar ook astma, hoofdpijnen, hooikoorts, slapeloosheid
en gebrek aan eetlust, dwanggedachten en seksuele stoornissen. 

Neurasthenie verspreidde zich als een olievlek over Europa en de Ver-
enigde Staten en Amerikaanse psychiaters beschouwden het moderne le-
ven in de grote steden, de industrialisatie en de morele normvervaging
als de oorzaken ervan. Aanvankelijk werden vooral mannen getroffen,
met name uit de upperclass. Zakenlieden en captains of industry werden
blootgesteld aan steeds zwaardere druk en werden daar ziek van: de prijs
die aan de moderne tijd moest worden betaald. Neurasthenie was een
aanpassingskwaal van voorbijgaande aard.

De aandoening werd maatschappelijk volkomen geaccepteerd. Ernsti-
ge nervositeit werd zelfs als iets bijzonders beschouwd: het was een be-
wijs van status, van verfijning. De therapie was simpel: alles was goed als
het maar eisen stelde aan het lichaam en ver van de grote stad in de bui-
tenlucht plaatsvond; dus werd patiënten geadviseerd aan sport te doen, te
gaan kamperen of jagen. Ze reisden naar kuuroorden waar ze met ande-
re zenuwzwakke mannen zware lichamelijke arbeid verrichtten zoals bo-
men omzagen en timmeren. Daar zouden ze van opknappen, deze aan-
pak werd beschouwd als een uitstekende therapie tegen neurasthenie.

Tegen het eind van de eeuw veranderden de patiënten en daarmee de
status van de ziekte. Ook arbeiders bleken aan neurasthenie te kunnen
lijden. Daarmee werd de aandoening niet langer een chique ziekte die
vooral succesvolle en slimme mannen trof. De mogelijke oorzaken van
neurasthenie verschoven: de ziekte zou niet langer zijn veroorzaakt door
te hard werken en ‘modern life’, maar door slechte huisvesting en ge-
brekkige hygiëne.

een gecompliceerd huwelijk 161



Niet alleen veranderde neurasthenie van klasse, maar ook van sekse.
Mannelijke patiënten maakten plaats voor vrouwen. De ziekte tastte zelfs
zo vaak vrouwen aan dat in de woorden van een Amerikaanse uitgever
(die zelf ook leed aan neurasthenie) Amerika nauwelijks meer was dan ‘a
hospital for invalid women’. Ziekte en vrouwen hoorden bij elkaar: ‘He
who does not know sick women does not know women.’ De toename van
het aantal neurasthene vrouwen was verklaarbaar, want vrouwen waren
gevoeliger en verfijnder dan mannen en van nature zwakker. Bij hen
moest de combinatie van huishouden en hersenarbeid wel tot zenuw-
instortingen leiden. Onvermijdelijk kreeg de vrouwenemancipatie die
aan het eind van de negentiende eeuw veel aandacht trok, de schuld.
Vrouwen werden zenuwziek omdat ze steeds meer mannenwerk wilden
doen, want dat konden ze emotioneel niet aan. Overmatige hersenin-
spanning was gevaarlijk, zelfs te veel romans lezen was riskant omdat
meisjes daardoor veel te hoge verwachtingen kregen van het huwelijk en
het leven. De in zijn tijd beroemde zenuwarts Paul Möbius (1853-1907)
schreef : ‘Dat een meisje, welks wereldbeschouwing steunt op sentimen-
tele romans en maatschappelijke dwaasheden, door het werkelijke leven
bitter teleurgesteld wordt, is niet te verwonderen.’  

Het recept voor vrouwelijke zenuwzwakte was simpel: vrouwen moes-
ten afhankelijk en passief blijven en zich niet te veel in de buitenwereld
begeven. De therapie werd aan die theorie aangepast: terwijl mannen
werd aangeraden zich in de buitenlucht met spel en sport bezig te hou-
den, moesten vrouwen rusten en het bed houden, thuis of in sanatoria en
kuuroorden. 

Met een term als neurasthenie kon een breed scala aan klachten wor-
den gelabeld, die soms naar sekse verschilden. Verschijnselen die bij
vrouwen ‘hysterisch’ werden genoemd, heetten bij mannen ‘neuras-
theen’. Ook Sigmund Freud stelde vast dat het zenuwstelsel van mannen
aanleg had voor neurasthenie, zoals dat van vrouwen voor hysterie. De
term werd ook gebruikt voor chronische vermoeidheid en voor depressie,
een zwakkere vorm van melancholie. Soms werd neurasthenie de ‘fati-
gue-neurose’ genoemd. 

Het probleem was de biologische, de organische kant van neurasthe-
nie: fatigue kon moeilijk gemeten worden en een neurologische oorzaak
was er helemaal niet te vinden. Het was dus een ziekte zonder duidelijke
lichamelijke kwetsuren. Was ze niet een verzinsel, een idee-fixe? Omdat
het zo moeilijk te bepalen was waar deze nieuwe ziekte vandaan kwam,
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kwam de gedachte op dat neurasthenie een erfelijke aandoening was, of
een teken van degeneratie. Tegelijkertijd werd er gezocht naar maat-
schappelijke verklaringen. Het ingewikkelde maatschappelijke leven dat
bovendien zo zenuwslopend snel veranderde, werd opnieuw als oorzaak
genoemd. Van een solide gezins- en familieleven was nauwelijks meer
sprake en aan een degelijke opvoeding van kinderen schortte ook van al-
les. Mensen hadden geen houvast meer en raakten in verwarring in deze
voortdurend veranderende en stuurloze maatschappij. De ziekte was dan
eigenlijk de schuld van de maatschappij.

Daarnaast werd er gezocht naar psychologische verklaringen voor
neurasthenie en naar psychische defecten bij zenuwzwakke patiënten.
Neurasthenie zou een ziekte kunnen zijn die met overbeschaving samen-
hing, een kwaal van superverfijnde, overgevoelige patiënten. Of waren
fobieën de oorzaak? Langzaam verschoof de diagnose, al bleven neurolo-
gen lang geloven in een organische oorzaak van neurasthenie. Freud bij-
voorbeeld dacht aan seksuele uitputting als oorzaak. 

Aan de maatschappelijke oorzaken konden artsen niet veel doen. Ze
konden hoogstens hun patiënten aanraden orde in hun leven te brengen
en zich met wilskracht en zelfdiscipline te wapenen tegen de chaos in de
wereld om hen heen. De verschuiving naar psychologische en psychiatri-
sche oorzaken vroeg om andere behandelingsmethoden. In het begin
werd neurasthenie behandeld met medicijnen en met elektroshocks,
maar de belangrijkste therapie was een rustkuur. Een wonderlijke thera-
pie voor een ziekte waarvoor geen lichamelijke oorzaak werd gevonden.
Hetzelfde gold voor de diëten, massages en elektriciteitskuren die aan
patiënten werden voorgeschreven. Doktoren deden er goede zaken mee,
maar de vraag was of al die therapieën op meer dan louter suggestie be-
rustten. Rustkuren werden verdacht, patiënten werden er invalide van en
somber, ze werden niet beter maar zieker. Uiteindelijk verdween de rust-
kuur als therapie, maar dat was ver na Sjoukjes tijd. Haar werd verteld
dat ze moest rusten om te genezen en, doodmoe als ze meestal was,
kwam dat goed uit. Maar het recept om niets te doen, zich in feite terug te
trekken uit de maatschappij, was een slecht idee. 

Of Winkler de term ‘neurasthenie’ ooit in verband met Sjoukje Troel-
stra heeft genoemd is niet bekend, maar als lector aan de universiteit en
praktiserend neuroloog moet hij de discussie over neurasthenie en hoe
de ziekte moest worden behandeld, hebben gevolgd. Hij wees de sympat-
hicus aan als veroorzaker van Sjoukjes aandoening en daarmee had hij
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een lichamelijke oorzaak gevonden. De psychologische aanpak paste niet
bij zijn neurologische opvattingen, en neurasthenie was toch al een ziek-
te aan het worden waar doktoren hun schouders over ophaalden omdat
ze er geen raad mee wisten. 

Zelfs dokters die de ziekte serieus namen raakten soms geïrriteerd en
vonden dat neurasthene patiënten overdreven bezig waren met hun ziek-
te; ze waren de schrik van een drukbezette arts en liepen de ene dokter na
de andere af met een lange lijst klachten waarvoor ze aandacht eisten.
Voor andere dokters waren ze een prachtige constante bron van inkom-
sten.

Uiteindelijk verdween neurasthenie als aparte ziekte. De symptomen
kregen andere etiketten en de medische wereld werd het erover eens dat
neurasthenie in werkelijkheid werd veroorzaakt door depressiviteit en
dus als depressiviteit behandeld moest worden. Totdat in de jaren tachtig
van de twintigste eeuw ziekten opkwamen met verschijnselen die spre-
kend leken op die van neurasthene zieken honderd jaar eerder: ziekten
die met het afweersysteem samenhingen, met koorts gepaard gingen, na
een infectie optraden en vervolgens tot langdurige zwakte leidden. Net
als bij neurasthenie werd bij het steeds vaker voorkomen van bronchitis
en astma en ook bij het opkomen van me opgemerkt dat ze het gevolg wa-
ren van veranderingen in de maatschappij, de slechtere kwaliteit van le-
ven, de verslechtering van het milieu, nieuwe stress, veranderde werk-
omstandigheden, de groeiende decadentie en hebzucht en de teloorgang
van vrije tijd waarin mensen zich kunnen ontspannen. 

Ook in de literatuur van het eind van de negentiende eeuw komen veel
nerveuze, ziekelijke vrouwen voor, hypergevoelige vrouwen uit de betere
kringen die slecht opgewassen zijn tegen het harde dagelijkse leven en
ontsporen of bijna ontsporen. In de Nederlandse literatuur zijn dat vrou-
wen als Eline Vere en Hedwig de Fontayne, uiterst delicaat maar grillig,
onvoorspelbaar en ontoerekeningsvatbaar. Hun nerveuze zwakte werd
door Louis Couperus en Frederik van Eeden subtiel beschreven, met be-
grip voor de onmacht van sensitieve vrouwen om zich aan te passen aan
de eisen van de maatschappij. Eline Vere – het boek Eline Vere verscheen
in 1888 – was een aristocrate uit Den Haag met een zwakke gezondheid
en een zwakke psyche. Ze leed aan ‘wereldsmart’, de wanhoop van een
rusteloze ziel, en pleegde uiteindelijk zelfmoord. Ook Hedwig de Fontay-
ne uit Van de koele meren des doods uit 1900 was te fijnbesnaard voor de
ruwe maatschappij; ze was een zwaarmoedige vrouw met een sensueel
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karakter, die zich daar zondig over voelde en uiteindelijk door het geloof
‘genas’. 

Sjoukjes verhaal was anders dan dat van deze literaire voorbeelden. Zij
hoefde zich niet, zoals Eline en Hedwig, onledig te houden met onbenul-
lige werkzaamheden. Zij kreeg de kans niet om zich dood te vervelen, in-
tegendeel. Misschien werd Sjoukje juist ziek omdat haar dagelijks leven
te zwaar was en te drukkend. Niet de leegheid van het bestaan maakte
haar depressief, maar het besef dat ze niet was opgewassen tegen een
overvol, actief, veeleisend leven. Ze wilde van alles, maar ze had te weinig
lichaamskracht en macht om alles uit te voeren. Haar wilskracht werd
ondermijnd door haar machteloosheid.

Er kwam nog iets bij: Sjoukje had literaire ambities die ze niet kon
waarmaken. Ze had er tijd noch energie voor, en de hulp en aanmoedi-
ging die ze tot voor kort van Piet had gekregen, was weggevallen sinds hij
al zijn krachten wijdde aan het socialisme. Hoe deprimerend en zelfs
ziekmakend zulke gefnuikte ambities konden zijn, stond te lezen in The
Yellow Wall Paper van de Amerikaanse feministische schrijfster Charlotte
Perkins Gilman. Deze novelle verscheen in 1892 in een Amerikaans tijd-
schrift, het jaar waarin Sjoukjes ziekte een dieptepunt bereikte, en ze
heeft het zeker niet gelezen in die tijd. Misschien in latere jaren wel, want
het verhaal werd populair en in vele talen vertaald. De geschiedenis zou
Sjoukje hebben aangesproken: een vrouw die met haar man en pasgebo-
ren baby naar een rustig buitenhuis verhuist om er nieuwe krachten op
te doen. Ze is nerveus en depressief en haar man, een broodnuchtere
arts, wil dat ze volkomen rust houdt en medicijnen slikt. Hij vindt dat ze
niet ziek is, want hij kan geen echte lichamelijke oorzaak vinden voor
haar slechte toestand, maar om haar van haar depressie en zenuwen te
genezen heeft hij bepaald dat ze met rust, frisse lucht, pillen en drankjes
weer gezond moet worden. Ze mag absoluut niet werken. Met werken
wordt schrijven bedoeld, want dat is het werk van deze vrouw. Zelf ge-
looft ze in de genezende werking van schrijven, maar ze heeft niet veel in
te brengen en is veroordeeld tot rust. De kamer waar ze de meeste tijd
doorbrengt is behangen met geel papier met allerlei kronkelige figuren,
waarin de vrouw bolle ogen ziet die haar overal volgen, slierterige gebro-
ken nekken, een irritant patroon dat in de schaduw niet duidelijk te on-
derscheiden is, maar bij zonneschijn en als het licht erop valt vormeloze,
griezelige figuren laat zien die zich de hele kamer door eindeloos herha-
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len. De vrouw raakt zo geobsedeerd door het behang dat ze er steeds
meer in gaat zien: meer figuren, maar ook reliëf, en korte tijd later weet
ze zeker dat er een vrouw achter dat behang zit die zich wil bevrijden. 

Het is een fascinerend verhaal, door de vrouw zelf verteld in dagboek-
vorm, vanaf het onrustige begin waarin ze zich opgesloten voelt in een
wonderlijke kamer en afgesneden van normale bezigheden, tot het dra-
matische eind. Daarin sluit ze zich in haar kamer op, gek geworden door
het gele behang met zijn delirische figuren en de vrouw achter het be-
hang die zich bevrijdt, ze trekt behang van de muren af en begint langs
de wanden rond te kruipen. Gilman Perkins schreef het verhaal als een
protest. The Yellow Wall Paper was voor een deel autobiografisch; ze had
zelf een ernstige zenuwinzinking gehad, een rustkuur gevolgd, van de
dokter het verbod gekregen om zich meer dan twee uur per dag intellec-
tueel in te spannen en ‘never to touch pen, brush or pencil again as long
as I lived’. 

Als Sjoukje het verhaal toen had kunnen lezen, zou ze enkele elemen-
ten eruit hebben herkend: de pasgeboren baby, de zenuwinzinking die na
enige tijd psychotische vormen aannam, de vriendelijke maar meewarige
houding van de directe omgeving. Zoals Charlotte Gilman Perkins niet
serieus werd genomen, zo moet Sjoukje Troelstra zich onbegrepen ge-
voeld hebben met haar ongrijpbare klachten. 

Met wat bekend is over de ziekteverschijnselen van Sjoukje is de diagno-
se neurasthenie aannemelijk. Toen althans. Neurasthenie uitte zich in
veel vormen: overgevoeligheid, zware hoofdpijn, oorsuizingen, flikkerin-
gen voor de ogen, hartkloppingen, benauwdheden. Sjoukje leed aan hevi-
ge hoofdpijnen, had hartklachten en vertoonde onwillekeurige, grillige
bewegingen. Volgens Troelstra trok Sjoukjes gezicht, ‘als wij na een wan-
deling de trap naar ons huis opgingen, plotseling geheel samen’. Die tic
bleef haar hele leven; mensen die haar later ontmoet hebben, vertelden
dat ze een zenuwtic had waarbij haar gezicht in een grimas vertrok en dat
ze voortdurend snifte. Ook Clara van Loon noemde Sjoukjes gesnif in
haar herinneringen aan hun kostschooltijd. Zelf zei Sjoukje dat ze ‘een
beweeglijk gezicht’ had, en om die reden niet graag gefotografeerd werd. 

Hoe Sjoukjes klachten nu zouden worden gediagnosticeerd, is moei-
lijk te zeggen. Haar klachten waren onbestemd en duidelijk tegelijk: ze
wás moe, ze hád hoofdpijnen en kon vaak niet op haar benen staan. Maar
een lichamelijke oorzaak was moeilijk te vinden. Het lijkt erop dat ze een
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zwak gestel had en zwakke zenuwen, een combinatie die iemand bijzon-
der kwetsbaar maakt. 

Volgens Möbius hielden overgevoelige en labiele patiënten zich extreem
met hun eigen lichamelijke situatie bezig en eisten ze die aandacht ook
van hun omgeving. Gebeurde dat niet, dan ontstond bij de patiënt de on-
weerstaanbare behoefte om zich door overdrijving en zeldzame ziekte-
verschijnselen interessant te maken: ‘De zieken verwonden zich, verer-
geren opzettelijk hare ziekelijke toestanden, onderdrukken de noodigste
behoeften, enz. De zieken worden boosaardig, om niet alleen te hoeven
lijden.’ 

Sjoukje zou in de gloeiend hete kachel hebben gegrepen als noodkreet
om extra aandacht te vragen. Ze voelde zich verwaarloosd. Een andere
verklaring: sterke gevoelloosheid gold als een van de uitingen van neu-
rasthenie. Sjoukje zou dus bang geweest kunnen zijn dat ze geen ge-
voel(ens) meer had. De hete kolen gebruikte ze als een extreem middel
om iets te voelen. De vraag wordt dan: waardoor kwam het dat ze niets
voelde? Het antwoord op dergelijke vragen wordt voor een deel bepaald
door de tijd waarin men leeft. In Sjoukjes tijd waren verklaringen gang-
baar als die van Möbius en Winkler, die vrouwen een duidelijke plaats en
rol in het leven toekenden; ziekte was de straf op afwijkingen van die re-
gel. 

Voor de behandeling van Sjoukjes ziekte was het belangrijk hoe de ge-
neesheer haar klacht interpreteerde. Daarvan hing zijn behandeling af,
daaruit volgden de adviezen die hij aan patiënten en hun omgeving
meegaf. Sjoukjes ziekte was aan het eind van de negentiende eeuw een
vrouwenziekte, maar de diagnose en behandeling ervan waren een typi-
sche mannenaangelegenheid. Dat Sjoukje door een man werd behan-
deld, is zeker van belang geweest. Mannelijke artsen en psychiaters inter-
preteren vanuit mannelijke normen. Een eeuw geleden droegen die nor-
men ertoe bij dat bij ‘onbegrijpelijk’ gedrag van vrouwen al snel de diag-
nose neurotisch, depressief en/of hysterisch werd gesteld. Onderzoek
heeft uitgewezen dat mannelijke therapeuten ertoe geneigd zijn de pro-
blemen van vrouwen sneller overdreven te vinden dan die van mannen,
of ze als symptomen van een depressie te beschouwen. Ook is aange-
toond dat vrouwelijke patiënten een behandeling kregen die langer duur-
de dan die van mannelijke patiënten en vier keer zo vaak met elektro-
shocks behandeld werden. Terwijl bij vrouwen meestal de diagnose ‘hys-
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terie’ of ‘depressie’ werd gesteld, kregen mannen met dezelfde klachten
een grotere diversiteit aan diagnoses en konden ze ook kiezen uit meer
behandelingen. 

In 1892 stond de psychotherapie nog in de kinderschoenen. Boven-
dien was er nog niets bekend van de werking van hormonen, bestonden
er geen adequate medicijnen voor zware depressie en al helemaal niet
voor kraamvrouwenpsychose. Men meende dat Sjoukje in de eerste
plaats rust nodig had. Die kreeg ze dan ook. Na haar ontslag uit het Dia-
conessenhuis heeft ze enkele maanden gelogeerd bij haar ouders in Ren-
kum, en daarna probeerde ze met hulp van dienstmeisjes en kindermeis-
jes thuis ook zoveel mogelijk rust te houden. Maar dat hielp niet. Door de
politieke activiteiten van haar man en het verzet dat daardoor uitgelokt
werd, leefde ze onder een voortdurende spanning. Alsof dat nog niet ge-
noeg was, kwamen daar nog ernstige financiële problemen bij. 

Sjoukjes leven was binnen een paar jaar radicaal veranderd. Vanuit het
vriendelijke, rustige domineesgezin was ze onverhoeds terechtgekomen
in een revolutionaire beweging, haar beschermde en zorgeloze leven was
ingeruild voor een gevaarlijk bestaan dat door geldgebrek extra onzeker
was geworden. 

Ze was romantisch en idealistisch en geloofde in Piets ambities. Ze
was zelf ook ambitieus en wilde zich onmisbaar maken voor Piet en voor
wat ze als zijn opdracht zag. Maar ze kon het niet aan en raakte overbe-
last. Ze was haar huwelijk in de wolken begonnen, maar door haar zwak-
ke zenuwen, de activiteiten van haar koortsachtig werkende man en de
geboorte van twee kinderen vlak na elkaar, was ze met beide benen op de
grond beland. De klap was hard aangekomen. 

Of ze haar situatie op dat moment zelf begreep, is de vraag. Belangrij-
ker nog is de vraag of haar omgeving – en met name Piet – begreep wat
er met Sjoukje aan de hand was. Piet was bezorgd over haar gezondheid,
waarvan hem was verteld dat die ongeneeslijk was. Maar hoe schatte hij
haar toestand in en hoe ging hij met haar om? Binnen de psychiatrie
werd in die tijd wel opgemerkt dat, nu er zo veel vrouwen waren die leden
aan ‘onderbuikskwalen en zenuwziekten’, het huwelijk grote gevaren
met zich meebracht als de man zich niet beheerste en matigde. Van het
seksuele leven van de Troelstra’s is niets bekend, geen van beiden heeft
zich er in brieven ooit over uitgelaten en ook anderen hebben het daar
nooit over gehad. Na hun tweede kind werden er geen kinderen meer ge-
boren. Gebruikten ze voorbehoedmiddelen, of hadden ze geen seks

sjoukje troelstra168



meer? Na de traumatische bevalling van Jelle is het niet ondenkbaar dat
Sjoukje een levenslange, pijnlijke afkeer van seksualiteit heeft ontwik-
keld. Of hierdoor hun relatie dan extra zwaar werd belast, blijft specula-
tie.

Wat zich aanvankelijk alleen liet aanzien als het gevolg van een zware be-
valling liep uit op een permanent ziekelijke toestand waarbij Piet en
Sjoukje elkaar in gijzeling hielden. Een man die ervan overtuigd was dat
hij aan zijn vrouw zijn inspiratie dankte en vanzelfsprekend voor haar
moest zorgen nu ze ziek geworden was. En een vrouw die niet alleen zie-
kelijk was, maar vooral ook dapper wilde zijn; die tussen de ziekteaanval-
len door haar man energiek probeerde bij te staan bij zijn grootse werk,
om zo haar eigen leven zinvol en zichzelf onmisbaar te maken. 

Vlucht naar Amsterdam

Toen Sjoukje na zeven weken uit het Utrechtse Diaconessenhuis werd
ontslagen, was ze nog lang niet genezen. Ze kwam thuis en ging in bed
liggen. Ze was er slecht aan toe en Piet werd radeloos. Een jaar later
schreef hij Floor Wibaut over die periode: 

Een enkele is slechts in staat geweest te zien, wat ik daaronder heb gele-

den. En die enkele weet het alleen van later, toen ze weer bij me kwam –

na haar eigen gedwongen verblijf in ’t diaconessenhuis. Men moet den

hoogmoreelen band tusschen mijn vrouw en mij kennen, om te beseffen

wat ik heb geleden, in de 4 weken dat ik geen 5 min. van haar weg durfde

en, als ik haar wat voedsel of drinken op bed bracht, ten antwoord kreeg:

Breng me liever vergif. Gelukkig hebben we haar voor krankzinnigheid

bewaard, maar die 4 weken hebben mijn hersenen een knak gegeven,

waarvan ik nog niet hersteld ben.

Ook nadat ze een paar maanden bij haar ouders had gelogeerd om tot
rust te komen, was ze niet genezen. In feite is ze nooit helemaal beter ge-
worden en Piet heeft later, aan het eind van zijn leven, in één zin samen-
gevat hoe de situatie thuis werd na Sjoukjes verblijf in het Diaconessen-
huis: ‘Zij was een permanente zieke geworden en gewende zich heel
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makkelijk aan de toestand, altijd als zieke behandeld te worden.’ Piets le-
ven in deze periode was bijzonder moeilijk en hij kon daarover niet met
Sjoukje praten. Hij nam haar niet meer serieus: ‘Hoe langer hoe meer
ging ik haar als geestelijk eenigszins ontoerekenbaar beschouwen. Die-
pere kwesties kon ik met haar nooit behandelen. [...] Meer en meer ver-
vreemdde mijn vrouw van mij, omdat wij geen innerlijke conversatie
hadden.’ Sjoukje was in zijn ogen een patiënt die hij niet mocht lastig val-
len met zijn zorgen. Misschien was hun leven anders gelopen als hij haar
niet steeds als zieke had beschouwd en zij niet zo in die rol was opge-
gaan.

Bovendien had Piet oplopende meningsverschillen met zijn politieke
vrienden, en niet te vergeten steeds ernstiger financiële problemen. Hij
had ruzie met Ferdinand Domela Nieuwenhuis, hij lag overhoop met de
gegoede burgerij in Leeuwarden en met een groot aantal cliënten, en de
uitgever van zijn krant, Hessel Poutsma, werd in deze periode wegens
opruiing gearresteerd en gevangengezet. Poutsma was bij een spreek-
beurt op 13 januari 1893 in Sneek ingevallen voor Troelstra die in verband
met Sjoukjes ziekte verhinderd was. Bij die gelegenheid riep hij werkloze
arbeiders op de kapitalisten die hen zinloos werk lieten doen de hersens
in te slaan. Dat kostte hem zijn vrijheid: hij werd zonder hoed en op pan-
toffels van zijn huis naar het politiebureau gebracht – het sneeuwde – en,
verdedigd door Troelstra, tot achttien maanden gevangenisstraf veroor-
deeld. Eind augustus 1893 werd hem, mede door toedoen van Troelstra’s
inspanningen, gratie verleend. In maart, tijdens zijn gevangenschap, was
Poutsma failliet verklaard. Via De Nieuwe Tijd (zoals de Sneeker Courant
sinds 1 januari 1893 was gaan heten) hoopte hij erbovenop te komen,
maar Troelstra, die de zaken waarnam tijdens Poutsma’s gevangenis-
schap, was geen goede administrateur. Poutsma stelde hem aansprake-
lijk voor de verliezen. Nog een reden voor Poutsma’s woede: Troelstra
had vergeten de verzekeringspremie te betalen voor de levensverzekering
van Poutsma waardoor deze zich nu opnieuw moest laten keuren.

De situatie was in een paar maanden drastisch veranderd. In april 1892
nog had Piet vastgesteld dat hij uitgekeken raakte op het leven in Leeu-
warden. Hij had Frank van der Goes, mederedacteur bij wat toen nog de
Sneeker Courant heette, uitgenodigd voor een vakantie op het platteland:
‘’k Ga de vacantiemaanden met vrouw en kroost op een boerderij in ons
heerlijk Friesch waterland doorbrengen: kom desnoods dan wat bij me
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luieren en uw geest verfrisschen hengelend, roeiend, zeilend, en intus-
sen elkaar versterkend en beleerend voor den grooten strijd. Ach, hier is
zoo weinig ‘Anregung’ – vervloekt Leeuwarden.’

Na het koninginnenfeest en de nasleep ervan had Piet niet meer te kla-
gen over saaiheid en was er ‘Anregung’ genoeg. Maar het maakte hem
het leven ook bijzonder lastig. Toen zijn associé Constant Bleckmann
voorstelde hun kantoor naar Amsterdam te verplaatsen, zag Piet een
kans uit Leeuwarden te ontsnappen. Bleckmann, afkomstig uit Amster-
dam, had niet kunnen aarden in het provinciale Leeuwarden, Troelstra
wilde de vijandige en beklemmende sfeer van deze stad ontvluchten. 

Toch zou het nog een jaar duren voor het gezin vertrok. In juli 1893
maakten de Troelstra’s de overstap naar Amsterdam. Het huis in Leeu-
warden aan de Reyndersbuurt werd – met verlies – verkocht, en in Am-
sterdam huurde Piet twee huizen: een bovenetage aan de Nieuwendijk 55
waar hij met Bleckmann zijn advocatenkantoor vestigde, plus de redactie
van De Nieuwe Tijd; in de Alexander Boersstraat 16, in een woonwijk in
aanbouw achter het Concertgebouw, huurde hij in juli een woonhuis
voor zijn gezin. Hij verhuisde eerst, Sjoukje logeerde toen in Renkum en
volgde later. De verhuizing uit Leeuwarden zou Piet de kans bieden een
nieuw leven op te bouwen. Hij hoopte op een goedlopende advocaten-
praktijk met Bleckmann en hij zag mogelijkheden voor zijn krant in Am-
sterdam. 

Maar het begon eigenlijk al met gekrakeel over de verhuizing van de
krant. Recht voor Allen, het blad van de sdb, was kort daarvoor vanuit Den
Haag ook naar Amsterdam verhuisd en De Nieuwe Tijd zou een lastige
concurrent kunnen worden. Met nadruk had Piet Domela Nieuwenhuis
beloofd de krant niet te verplaatsen naar Amsterdam en nog minstens
een jaar in Leeuwarden te laten verschijnen. Tegen zijn mederedacteur
Van der Goes noemde hij de ziekte van Sjoukje als reden om de krant
voorlopig in Leeuwarden te houden; in een agenda noteerde Van der
Goes op 28 december 1891: ‘’s av. in Leeuwarden. Troelstra. Vrouw erg
ziek, hallucinaties etc. Besloten niet naar Amsterdam te gaan, voorlopig.’
Maar tegenover Domela Nieuwenhuis verklaarde Piet dat hij ‘allen schijn
van vijandelijkheid tegen Recht voor Allen [wilde] vermijden’. Zijn uitleg
aan Domela klonk een stuk vromer dan die hij aan zijn redactie had gege-
ven, en hij werd woedend toen Domela hem liet merken hem voor geen
cent te vertrouwen. ‘Bahhh!’ besloot hij een brief aan Domela. Maar Do-
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mela kreeg gelijk, want in mei 1893 verhuisde De Nieuwe Tijd mét Troel-
stra mee naar Amsterdam. 

De verhouding tussen Domela Nieuwenhuis en Troelstra was in snel
tempo verslechterd. Domela en de sdb radicaliseerden en ook Domela’s
ervaringen in het parlement, waar hij een paar onaangename jaren had
doorgebracht, droegen ertoe bij dat veel sdb’ers steeds minder heil zagen
in de parlementaire weg om hun doelen te bereiken. Troelstra verzette
zich tegen dat groeiende anti-parlementarisme en anarchisme. Aange-
zien hij hield van theatraal betogen en er ook het talent voor bezat, werd
hij een concurrent van Domela, die evenmin het grote gebaar en het
plechtige woord meed. Troelstra zag zichzelf graag in de rol van redder: 

Ik heb behoefte, me an zu schmiegen aan alles wat groot en edel is. Ware

hij [Domela] dat – hij met zijn indrukwekkend voorkomen, z’n verleden

vol strijd! hij zou in mij een zijner jongeren vinden, ik zou van hem alles

kunnen verdragen. Maar zóó?! Ba – die zedelijke vernedering, al dien

nonsens, die laagheden mee te moeten torschen – daarbij zwijgen! [...]

Tragisch lot voor zoo’n man: z’n eigen ideaal in den weg te staan.

Troelstra was een meeslepend spreker en als advocaat had hij geleerd bij-
zonder scherpe pleidooien te houden. Bovendien kon hij goed schrijven,
zijn brochures en de krantenartikelen waren levendige stukken vol spre-
kende uithalen, uit het leven gegrepen dialogen en scherpe persoonsbe-
schrijvingen. Hij had de gave van het woord en het talent van de geboren
redenaar, maar in anarchistische en zelfs in zijn eigen parlementaire
kring wekte hij dikwijls hevige afkeer. Sommige medestrijders vonden
hem geslepen en onbetrouwbaar, een opportunist met grote capaciteiten,
maar wel een opportunist.

Eind 1892 was er in Groningen een partijvergadering van de sdb ge-
houden. Aan de vooravond daarvan had Piet de vooraanstaande sdb’er
Christiaan Cornelissen, uitgenodigd om te praten over de situatie in de
partij. Cornelissen zou op weg naar Groningen bij hem thuis kunnen ko-
men logeren, zodat ze eens ‘ruim van gedachten konden wisselen’. Cor-
nelissen had na overleg met Domela Nieuwenhuis de voorkeur gegeven
aan een afspraak in Groningen en werd door Piet, samen met Sjoukje,
aan het station afgehaald: 
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Hij had vroeger te Groningen gestudeerd, kende de stad en voerde ons

naar een studentencafé, waar we ons achter het groene gordijn behaaglijk

en vertrouwelijk neerzetten. Ik had me afgevraagd of de aanwezigheid van

Mevrouw Troelstra ‘verdacht’ was, maar zag er niets kwaads in. In tegen-

deel trachtte ik haar, in den loop van ons ietwat heftig gesprek nu en dan

tot getuige en arbiter te maken, want ik was toen nog niet met haar 

zielstoestand op de hoogte als een paar maanden later en ze was mij 

sympathiek. 

Toch had Cornelissen onraad geroken; hij vermoedde dat Troelstra een
opzetje in de zin had tegen Domela Nieuwenhuis, een ‘fronde’, een op-
positie binnen de partij. Het hoogtepunt van dit caféberaad was de plotse-
linge verschijning van achter het gordijn van Dirk Troelstra, Piets jongere
broer, die sinds kort ook actief in de arbeidersbeweging was. Ineens had
Cornelissen de opzet doorzien: met twee getuigen, zijn broer en zijn
‘zwaar overspannen vrouw’, zou Troelstra hem kunnen ‘ontmaskeren’ als
een samenzweerder tegen Domela.

De ontknoping van de intrige kwam een paar maanden later in Am-
sterdam. Op een door onweer, regen en wind dramatisch gekleurde
avond werd Troelstra in ‘Constantia’ aan de Rozengracht ter verantwoor-
ding geroepen. Constantia was het ‘clubhuis’ van de sdb, gebouwd met
leningen en moeizaam gespaarde stuivers en dubbeltjes van de arbei-
ders, en in 1890 met liederen en redevoeringen feestelijk geopend. Er
was een grote vergader- en feestzaal, een biljart en een koffiekamer, maar
volgens Troelstra gold het ook als ‘verzamelplaats van allerhande indivi-
duen waarheen men zich eigenlijk niet kon begeven zonder een goede
revolver’. Hier werd een vergadering belegd om de interne tegenstellin-
gen in de sdb op te lossen. Er heerste een uitgesproken anti-Troelstra-
sfeer: men was op zijn royement uit. Het feit dat hij met ‘zijn’ blad naar
Amsterdam was gekomen, betekende voor de sdb’ers dat Troelstra de
partij was afgevallen en in Amsterdam oppositie kwam voeren. Cornelis-
sen zette scherp de aanval in, waarna een andere belangrijke sdb’er, Sam
Coltof, het podium opstoof en Troelstra voor de voeten wierp: ‘Kijk eens
Troelstra, daar is onder ons niemand, die je gelooft! Maar één ding neem
ik je persoonlijk kwalijk: dat je je vrouw te Groningen als getuige hebt la-
ten optreden. Je wist toch, dat ze zenuwziek is.’ Daarna kwam Domela
zelf om ‘de deur dicht te doen’. 

Troelstra verdedigde zich met vuur en zette de tegenaanval in. Hij
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richtte een beschuldigende wijsvinger op Cornelissen en waarschuwde
Domela voor hem. Hij, Troelstra, was de trouwe zoon van de partij die
zijn geliefde vader oprecht en zonder bijbedoelingen liefhad, Cornelissen
was de ‘liefdoende, kruiperige valschaardige zoon’, zoals Henri Polak in
een levendig verslag van deze bijeenkomst heeft beschreven: 

Dat gaf een tumult van belang. Er werd sterk geapplaudiseerd eener-, 

gefloten, gejouwd en geschreeuwd anderzijds. [...] Onder deze scène was

ook Domela op het tooneel gekomen en stond tusschen de beide combat-

tanten [Cornelissen en Troelstra] te oreeren, doch werd evenmin gehoord,

daar de aanwezigen zich midderwijl in twee kampen hadden verdeeld, die

elkander bekrijschten en op het punt stonden handgemeen te worden. 

Te midden van dien chaos, toen het pandemonium op zijn hoogst was,

weerklonk plotseling een fel-ratelende donderslag (men had op het na-

deren van het onweer niet gelet). Het lawaai verstomde een oogenblik.

Temidden van de stilte die er nu was, braken een paar ruiten in de lan-

taarn boven het tooneel, die neerkletterden achter de drie hoofdpersonen,

op wie plotseling klaterende regenstroomen vielen. Donderslag op don-

derslag dreunde en daverde nu door de zaal, alle andere geluiden over-

stemmende; de regen plaste in dikke stralen op het tooneel en rammelde

neer op het zinken dak. Het zaalrumoer van twistgeschreeuw stak ook

weer op, werd feller en feller, totdat het eindelijk een onverdragelijk geloei

werd. En in dien woesten geluid-chaos verliep de vergadering.

Zo eindigde het debat. Het voorstel om Troelstra te royeren als lid van de
sdb werd ingetrokken, maar over zijn integriteit bleven de meningen ver-
deeld.

Sjoukje en Piet waren uit Leeuwarden weggevlucht voor ruzies en vijand-
schap, maar in Amsterdam leek de situatie nauwelijks beter. Het incident
in Constantia was de eerste tegenslag, maar Piet liet zich niet wegjagen. 

Zaterdagavond colporteerde hij in de Damstraat met De Nieuwe Tijd,
in een zware concurrentie met Recht voor Allen, dat op zijn beurt strijd le-
verde met het Oranjeblad Sta pal, met De Anarchist en De Roode Duivel.
Wie het hardst kon schreeuwen en de pakkendste opschriften op zijn re-
clameborden had, won: ‘De borden waren de geliefde wapens bij dien
strijd en een stuk gaas van de trouwjapon van mijn vrouw, dat over het
parlementaire bord gespannen was, moest het tegen de revolutionaire
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taktiek afleggen.’ De verschillende colporteurs werden regelmatig door
de politie met harde hand afgevoerd.

Toen begon het ook binnen de redactie van De Nieuwe Tijd te romme-
len. De krant had inmiddels een derde redacteur, de diamantbewerker
Henri Polak, later de oprichter van de invloedrijke Algemeene Neder-
landsche Diamantbewerkersbond en het Nederlandsch Verbond van Vak-
vereenigingen. Frank van der Goes wilde niet langer een ondergeschikte
rol spelen, maar de leiding van het blad overnemen. Troelstra verzette
zich mét Polak daartegen, maar de verwijdering tussen Van der Goes en
hem was niet meer te keren. Toen daarna ook nog verwijten kwamen van
uitgever Poutsma, pas ontslagen uit de gevangenis, over Troelstra’s zake-
lijk wanbeleid tijdens zijn gevangenschap, was de maat vol. Overal had
hij vijanden, overal zaaide hij onenigheid. Tot overmaat van ramp liep het
spaak tussen hem en Constant Bleckmann. Zijn associé wilde uit de
maatschap treden en stelde hoge financiële voorwaarden aan de ontbin-
ding van de samenwerking. Het was de druppel: nu kreeg hij nog een
schuld boven op de toch al hoge kosten die het huren van twee huizen in
Amsterdam met zich had meegebracht. Daarnaast had hij nog een
schuld uitstaan bij de bank en had de verhuizing het nodige gekost.

‘Als opgeschrikte raven fladderen mijne enkele crediteuren om mijn
huis; reeds klinkt er triomf in hun gekras,’ schreef hij in mei 1893 aan
een medestander die hij niet lang tevoren had leren kennen en met wie
hij veel zou samenwerken. Dat was Henri van Kol, een waterbouwkundig
ingenieur, van jongs af aan socialist en revolutionair. In 1871, negentien
jaar oud, was hij naar Parijs gereisd om de Commune te helpen, maar hij
kwam te laat. Onderweg hoorde hij dat de Commune bloedig was onder-
drukt en maakte hij rechtsomkeert. Van Kol had in Nederlands-Indië ge-
werkt, waar hij trouwde met de gouvernante en schrijfster Nellie Porreij.
In 1892 waren de Van Kols voorgoed naar Nederland teruggekomen en
werd Henri actief in de kiesrechtstrijd en de arbeidersbeweging. Nellie
richtte een informatief blad op voor vrouwen en een weekblaadje voor ar-
beiderskinderen. Zo leerde Piet Henri kennen – en Sjoukje Nellie.

Van Kol was rijk en steunde de beweging ook financieel. Troelstra
vroeg hem om drieduizend gulden die hij in januari 1894 zou afbetalen.
Waarvan hij dat enorme bedrag zou afbetalen, vermeldde hij niet. Van
zijn vader, zijn ‘natuurlijke steun’, hoefde hij immers niets te verwach-
ten, schreef hij. Een paar maanden later probeerde hij het toch en vroeg
zijn vader, ‘een vermogend man’, radeloos om hulp. Niet makkelijk voor
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een man die in een machtsstrijd met zijn vader was gewikkeld. Hij zag
kennelijk geen enkele andere uitweg. Piet noemde de ziekte van Sjoukje
als een van de oorzaken van zijn financiële problemen. Zijn vader was
niet onder de indruk. Hij weigerde bij te springen, en gaf zijn zoon ook
nog eens duidelijk te verstaan dat deze het helemaal aan zichzelf te wij-
ten had dat hij er zo slecht voorstond: ‘In ’t begin van uw trouwen hadt ge
ƒ 500.- van For Hûs en Hiem, ƒ 500.- van Neerlandia en van de Germania
ƒ 200.- Wat een mooi begin om zoo de praktijk af te wachten, die stellig
komen zou.’ 

Piet had zijn naastbijliggende plichten verzaakt, vond zijn vader. Niet
door de ziekte van Sjoukje was hij financieel aan de grond geraakt, maar
door zijn ‘dwaze onverstandige’ verhuizingen, door zijn ‘razernij’ tegen
de maatschappij en de bezittende klassen. Piet praatte liever dan dat hij
werkte en van waarschuwingen trok hij zich niets aan: ‘De schuld van de
déconfiture ligt geheel aan u. Tast in uw eigen boezem, doe aan zelfken-
nis en word wijs.’ Er volgden een paar pregnante omschrijvingen van het
soort mensen voor wie Piet zich inzette: moordenaars, dronkaards, luie
en vadsige personen. Zijn vader verweet hem dat hij een ‘willoos ding’
geworden was, een ‘die eenvoudig voortgedreven wordt. Hoe ziekelijk,
hoe laf!’

Een brief van een vader aan een zoon van drieëndertig jaar, die de zorg
voor een zieke vrouw en twee kinderen had. Dat Jelle Troelstra een klein
restje medelijden had met het gezin van zijn zoon, bleek uit de laatste ali-
nea waarin hij melding maakte van een brief van Sjoukje aan Piets zus-
ters over de treurige omstandigheden: ‘Daar het schijnt dat er dit oogen-
blik bijna gebrek in uw woning heerscht, heb ik haar een postwissel van
ƒ 25.- gezonden!’ En hij ondertekende zijn brief met ‘Uw belangstellende
Vader, J.Troelstra’.

De verhuizing naar Amsterdam was vanaf het begin geen succes, en
werd uiteindelijk zelfs een volslagen mislukking. Troelstra had bijna
geen vrienden meer over, en van zijn mederedacteuren bij de krant kreeg
hij in het conflict met Poutsma ook weinig steun. Frank van der Goes
wreef hem zijn propagandistische activiteiten stevig in en verweet hem
dat hij veel te veel tijd en energie had gestoken in spreekbeurten. Zijn ei-
gen werk en de administratie van de krant hadden daaronder geleden: 

sjoukje troelstra176



De waarheid is dat men de ideeele belangen schaadt, wanneer men niet

genoeg op zijn eigen stoffelijke belangen let. Wanneer je minder aan de

propaganda hadt gedaan, zou je meer aan de propaganda kunnen doen.

Iemand die zichzelf de finantieelen hals afsnijdt, maakt zich onbekwaam

voor den politieken strijd. Ik keur niet af dat je veel, of alles, voor de bewe-

ging over hebt, ik keur af de lichtvaardigheid waarmede alles wordt opge-

offerd, de belangen van de beweging in de eerste plaats.

Van der Goes’ brief legde een paar van Troelstra’s zwakke plekken gena-
deloos bloot: zijn onevenwichtigheid, zijn sterke behoefte zich in het
openbaar te manifesteren liever dan vervelende onzichtbare werkjes op
te knappen, zijn neiging tot heroïek. Als klap op de vuurpijl werd hem
verweten dat hij zijn verantwoordelijkheid ontliep en wegvluchtte als de
zaak verloren leek.

Piet antwoordde verongelijkt. Was het zijn schuld dat het met de krant
financieel was misgelopen? Hessel Poutsma had toch kunnen weten dat
hij geen verstand van uitgeven en administreren had? Piet had juist zo
hard gewerkt om abonnees te winnen, als een soort cadeau voor als
Poutsma uit de gevangenis kwam. Piet was gekwetst en verbitterd: ‘Door
wat ik onwillens niet goed heb gedaan, heb ik zeer zwaar geboet – en als
’t hen, die zich van mij benadeeld gevoelen, erom te doen is geweest, mij
daarvoor te straffen, dan is hun dat gelukt.’ 

Troelstra voelde zich door iedereen bedreigd en vernederd: door Pouts-
ma, maar ook door zijn mederedacteuren. Hij wantrouwde Van der Goes
die zijn inkomsten op de beurs was kwijtgeraakt: mocht Piet vertrekken
als hoofdredacteur, dan kwam er immers een plaatsje voor hem vrij. Zijn
eigen rol in de kwestie, het feit dat hij inderdaad slecht met Poutsma’s
geld was omgegaan en zijn onmacht om zijn eigen financiën op orde te
houden zag hij niet of wilde hij niet zien. 

Het was een afschuwelijke tijd voor Troelstra. Hij werd ‘getrapt en be-
leedigd op alle manieren’, zelfs door zijn naaste familieleden. De
Utrechtse clerus verspreidde het gerucht dat hij bezig was zijn vrouw
krankzinnig te maken. Bovendien zou hij Poutsma expres in de gevange-
nis gebracht hebben, omdat hij een oogje had op Poutsma’s vrouw. En bij
Sjoukje kon hij nu moeilijk aankomen met alle kwesties en ruzies en
roddels die hem het leven zuur maakten. 

Alles bij elkaar was het veel te veel voor Piet. Hij had het niet in zich
om evenwichtig en krachtig te reageren op drama’s, op politieke ruzies,
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op geldkwesties en familietwisten. Daardoor werd de gezinsbasis die
door ziektes, zenuwkwalen en geldzorgen toch al zwak was geworden,
nog precairder. Sjoukje kon hem niet helpen en hij haar evenmin: ze
hielden elkaar met hun zwakheden in wankel evenwicht en maakten el-
kaar alleen maar ongelukkiger.

Wat bleef er voor hem in Amsterdam over? Voelde zijn gezin zich prettig
in de grote stad? 

Ze woonden aan de zuidrand van de stad, in feite in een andere ge-
meente, Nieuwer-Amstel. In deze jaren breidde Amsterdam zich sterk
uit. Buiten de Singelgracht was in 1885 het Rijksmuseum verrezen als
een schilderijenburcht met torens en daarachter werd in 1895 het Stede-
lijk Museum gebouwd. Aan de andere kant van de zandvlakte achter het
Rijksmuseum was een paar jaar eerder, in 1888, het Concertgebouw in
gebruik genomen. Er stonden enkele huizen en er lag een mooi, nieuw
park, het Rij- en Wandelpark, dat in 1865 voor het publiek was openge-
steld en later bekend werd als het Vondelpark. Een groot deel van wat te-
genwoordig Amsterdam-Zuid is, bestond nog uit weilanden met slootjes,
met hier en daar een boerderij of een kwekerij. Maar er werd een straten-
plan gemaakt voor de wijk achter het Concertgebouw en de bebouwing
kwam op gang. 

De Troelstra’s waren bijna de eerste bewoners in de Alexander Boers-
straat, waar ze op 11 juli 1893 op nummer 16 hun intrek namen met het
dienstmeisje Antje van der Schaaf en met Aaltje Wouters, ook uit Fries-
land afkomstig, voor de verzorging van de kinderen. Hun huis bestond
uit een benedenhuis, het bovenhuis stond tijdens hun verblijf leeg. De
nieuwe buurt was aantrekkelijk, er kwamen nette mensen wonen, make-
laars en commiezen, commissionairs, een timmerman, een koopman.
Maar ook een kunstschilder en de operaregisseur Alexander Saalborn
hadden gekozen voor de Alexander Boersstraat.

Vrijwel naast hun huis stond het Concertgebouw als een baken in de
woestijn. Vanaf hun balkon konden de Troelstra’s de concerten horen,
bijna even goed als de mensen die in de achtertuin van het Concertge-
bouw naar de muziek zaten te luisteren. Aan de voorkant keken ze uit op
boomkwekerij Pomona en hier en daar stond in die landelijke omgeving
een huis.

Het Vondelpark aan het eind van hun kronkelige straat was een prach-
tige wandel- en speeltuin voor de kinderen. Dieuwke en Jelle kenden de
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Prinsentuin in Leeuwarden, een plantsoentje vergeleken bij het voorna-
me Vondelpark, met zijn vijvers, gazons en terrassen, en met het statige,
witte gebouw van het Paviljoen waarin een buffet gevestigd was. Jaren la-
ter zou Sjoukje in Schimmels voor de koets beschrijven hoe eenvoudige
Friese mensen daarnaar keken: 

Maar nu kwamen ze ’t Vondelpark binnen en – ‘Och, och, och!’ riep 

Minke, ‘ik wist wel dat ’t hier mooi wezen moest, maar zó prachtig had 

ik ’t niet verwacht! Jij wel, Saapke?’

‘Nee,’ zuchtte Saapke, ‘o, o, o, wat is dit een kostelijke mooie tuin!’

Maar Saapke kon geen woorden meer vinden. Die zuchtte alleen maar

van verrukking, terwijl ze verder wandelden.

‘Ja,’ riep Minke, ‘ik zou zeggen: in ’t paradijs kan ’t niet mooier wezen

als hier.’

‘En zie, hier heb je nu dat paviljoen, waar Sjoerd zo lang gewoond

heeft,’ zei Jetske na een poosje.

‘Wel, wel, wel, wat een prachtig gebouw!’ Minke sloeg haar handen in-

een, toen ze ’t zag.

‘Nee,’ zei ze, ‘zó mooi had ik nooit gedacht dat het wezen zou. Ik dacht

altijd maar, als ons Bouwe en Sjoerd er van praatten, dat die een beetje 

opsneden, zie je? Maar nee hoor, dit is nog véél en véél mooier als wat die

ervan verteld hebben!’ 

De verbazing en onwennigheid kunnen die van Sjoukje en haar kinderen
zijn geweest. Ze woonden in een zandwoestijn, met uitzicht op weiland.
Dat was niet zo vreemd voor hen, weilanden hadden ze vaker gezien,
maar grote, monumentale gebouwen waren ze niet gewend, en het lom-
merrijke Vondelpark midden in die vlakte vol nieuwbouw was ook iets
uitzonderlijks. Wandelen in het park en uitstapjes naar Artis vormden de
leuke kanten van hun nieuwe leven, en misschien genoten ze ook van de
bedrijvigheid in hun buurt, de huizen die werden gebouwd, het verkeer. 

Thuis moesten Dieuwke en Jelle stil zijn. Hun moeder lag meestal in
bed; ondanks het ziekenhuis in Utrecht en de rustperiode in Renkum
was ze niet genezen. Precies zoals Winkler had voorspeld. Ze zaten in
een negatieve spiraal. Sjoukjes toestand verbeterde niet echt, ze kreeg tel-
kens opnieuw een inzinking en werd dan overspannen, en Piet raakte fi-
nancieel steeds dieper in de put. Een uitweg zagen ze niet, Piets vader
weigerde zijn zoon geld te geven en over financiële hulp van Sjoukjes ou-
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ders is niets bekend. De Bokma de Boers waren altijd bemiddeld ge-
weest, maar de dominee had veel geld verloren bij de scheepsramp bij
Moddergat in 1883. Piet heeft één keer melding gemaakt van een erfenis
die zijn schoonvader deelde met zijn dochters, maar of hij het gezin van
Sjoukje daarnaast ook steunde? Of weigerde Piet uit trots of gêne hulp
van zijn schoonouders? Piet was niet zo weigerachtig als het om het aan-
nemen van geld ging. Op dat gebied kende hij weinig schroom en hij pro-
beerde bij iedereen die hij kende geld los te krijgen. Als Sjoukjes ouders
wél hebben geholpen, zal dat geld als een druppel op een gloeiende plaat
razendsnel in het huishouden, in Sjoukjes ziekte en in het politieke actie-
werk zijn verdampt. 

Hoe het ook zij, de Troelstra’s zaten in grote geldnood toen Ignatius
(Ignaz) Bahlmann in hun leven kwam. Deze rijke, Nederlandse zaken-
man die in Duitsland woonde, deed Piet denken aan de Vliegende Hol-
lander met zijn platte ronde hoed en mantel die iets weg had van een
cape. Een excentrieke man. Bahlmann was actief betrokken bij de Sozial-
demokratische Partei Deutschlands (spd). Hij had geld en hij was socia-
list. Zonder zijn financiële hulp – en die van enkele andere rijke sympa-
thisanten zoals Floor Wibaut – zou het opbouwen van een goed georgani-
seerde arbeidersbeweging aanzienlijk moeilijker zijn geweest. Hij kende
Domela Nieuwenhuis en had de sdb geld gegeven voor een drukkerij,
maar hij haakte af toen Domela steeds anti-parlementairder werd. Toen
hij Piet ontmoette, stelde hij vast dat deze man een uitstekende leider van
een toekomstige Nederlandse sociaal-democratische arbeiderspartij zou
kunnen zijn. Troelstra moest zijn advocatenpraktijk maar opgeven en
zich helemaal aan de politiek wijden.

Deze lof moet Piet als muziek in de oren hebben geklonken. Bahlmanns
aanmoediging was balsem voor zijn gewonde zelfvertrouwen. Tegen-
stand maakte hem doorgaans alleen maar feller, maar de afwijzing door
Poutsma en Van der Goes was toch hard aangekomen. Bahlmanns voor-
stel was prachtig, maar voor de Troelstra’s onhaalbaar zolang er geen
brood mee verdiend werd. Dat zei Piet hem ook en hij vroeg direct om
een renteloze lening. Bahlmann nodigde hem bij zich thuis uit in Kassel,
en bood hem een genereus renteloos voorschot aan van drieduizend gul-
den: een meer dan ruim jaarinkomen. Bovendien zorgde hij ervoor dat
Troelstra naar het partijcongres van de spd in Keulen kon gaan om ken-
nis te maken met de Duitse sociaal-democraten. Een kennismaking die
belangrijk zou blijken voor Troelstra’s verdere ontwikkeling en voor die
van de arbeidersbeweging in Nederland.
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Een nieuw leven in Utrecht

Nu Piet geld van Bahlmann had geleend, was hij in staat weg te gaan uit
Amsterdam. Hij kon met opgeheven hoofd vertrekken: hij werd niet weg-
gejaagd, hij ging omdat hij een nieuwe werkkring had gevonden. Op uit-
nodiging van een groep Utrechtse spoorwegambtenaren besloot hij in
Utrecht te gaan wonen. Twee jaar eerder had Troelstra een sociale rappor-
tage gemaakt over de werk- en leefomstandigheden van spoorwegarbei-
ders en ook had hij ooit een rede gehouden voor een groep spoorwegbe-
ambten. Troelstra was in hun ogen de man die in Utrecht met succes pro-
paganda voor de arbeidersbeweging zou kunnen maken en een blad kon
oprichten. 

In november 1893, nog geen halfjaar nadat ze in Amsterdam waren ko-
men wonen, verhuisden de Troelstra’s naar Utrecht. Piet liet De Nieuwe
Tijd in een ruziesfeer achter zich in de wetenschap dat hij met Bahl-
manns geld een nieuwe krant kon opzetten. Het gezin betrok een huis in
het centrum, achter het station, aan de Leidscheweg 17c. Een handige lo-
katie voor Piet die veel reisde omdat hij overal in het land moest optreden
en van Groningen tot Middelburg debatteerde en actie voerde. Utrecht
was een van de eerste Nederlandse steden met een stationsgebouw en
dankzij de centrale ligging werd dat in snel tempo een knooppunt van lij-
nen door het hele land. Vanuit Utrecht kon praktisch elke grote plaats in
Nederland per trein worden bereikt.

De Troelstra’s begonnen in een aantrekkelijk huis, waarvandaan ze het
station konden zien met zijn loodsen en bijgebouwen, een postkantoor
met opslagplaatsen eromheen en de kerktorens van Utrecht. Daar lag de
stad en het stadscentrum konden ze bereiken via een spoorwegovergang
of door een voetgangerstunneltje met als bijnaam ‘kruip-in, kruip-uit’. 

Waar zij woonden konden ze de stad wegdenken. Vanuit hun huis ke-
ken Piet en Sjoukje uit op weilanden, op molens en de Leidse Rijn, de
trekvaart waarlangs handelaars, hoveniers en boeren hun goederen en
vee naar de markt brachten. Aan de overkant van het water stonden enke-
le houtzaagmolens, huizen, schuren en een paar bedrijfjes. Het stuk
grond waar vroeger een suikerbietenfabriek had gestaan, het Suikerter-
rein, werd gebruikt voor evenementen die ruimte nodig hadden en om er
circussen op te bouwen. De rest was grasland.

De Leidseweg zelf was een mooie straat met grote iepen langs de Leid-
se Rijn. Het jaagpad langs het water was een populaire wandelweg en
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toen de Leidseweg met het stationsplein werd verbonden en er steeds
meer treinreizigers kwamen, werd het er ook steeds drukker. 

Het huis bood plaats aan een groot aantal mensen. Behalve het gezin
Troelstra plus dienstbode Antje van der Schaaf waren ook de pleegzoon
van Louw Zandstra, Marten van de Tempel, en de administrateur Harm
Kenther met zijn vrouw vanuit Amsterdam naar Utrecht verhuisd: vrien-
den en partijgenoten die hadden meegewerkt aan De Nieuwe Tijd. Daar-
naast woonde er ook nog een manke naaister bij hen in, die Leeuwen
heette. Dat waren negen mensen in een niet al te groot huis. Bahlmann,
die zich intensief met Troelstra’s doen en laten bezighield, ried hem aan
een einde te maken aan deze ‘hele stoet’, omdat het te duur werd. 

Sommigen vertrokken. Antje van der Schaaf ging na een paar maan-
den terug naar Friesland en het gezin Kenther, waar al snel een dochter-
tje werd geboren, verhuisde naar Den Haag.

Piet en Sjoukje kwamen met veel optimisme in Utrecht aan. Ze hadden
het gevoel dat vanaf nu alles beter zou gaan: Sjoukje zou helemaal gene-
zen en Piet kon zich volledig aan het socialisme wijden. Er was geld en de
Utrechtse arbeiders hadden hen met vreugde binnengehaald. 

In Utrecht begon het echte pionieren. Er was nog geen arbeidersorga-
nisatie en geen krant, er was alleen een groep spoorwegmensen die iets
wilde opbouwen. En nu was Troelstra gekomen, de juiste man om de stad
enthousiast te maken voor de arbeidersbeweging. Met het geld van Bahl-
mann werd De Baanbreker opgezet, een bescheiden krantje dat vooral
voor fabrieksarbeiders bestemd was. Het was een krant met een duidelij-
ke boodschap. Ze wilde de lezers bewust en actiebereid maken door hen
op de hoogte te stellen van misstanden op het werk, commentaar te leve-
ren op gedragingen van werkgevers, steun te bieden aan stakende arbei-
ders en daarnaast een overzicht te geven van de arbeidersbeweging in
binnen- en buitenland. De Baanbreker was het blad van socialisten die ko-
zen voor de parlementaire weg, zodat er ook altijd artikelen werden ge-
wijd aan Tweede-Kamervergaderingen en -debatten.

Het eerste nummer verscheen op 2 december 1893, vlak nadat de
Troelstra’s in Utrecht waren komen wonen. De Baanbreker viel goed en
het aantal kopers liep snel op. In februari 1894 werden er per week ze-
venhonderd exemplaren verkocht, aan het eind van dat jaar waren het er
al vijfentwintighonderd. De krant werd op straat uitgevent. Troelstra en
Harm Kenther deden dat in het begin samen. Zaterdagsavonds gingen ze
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Utrecht in en riepen op drukke punten, op de zaterdagavondmarkt op het
Vreeburg, op het stationsplein, bij cafés en restaurants: ‘Koopt en leest de
“Baanbreker”, 3 cent!’ Piet droeg een jekker en een wollen muts over de
oren, wat tot meewarig hoofdschudden bij de burgerij leidde. Maar afge-
zien van meewarigheid lokte de colportage van De Baanbreker vooral rel-
letjes en oploopjes uit. Er kwamen soms honderden mensen op af, mede-
standers van Troelstra maar minstens evenveel tegenstanders. Met stok-
ken gewapend achtervolgden ze Troelstra en zijn aanhangers om hen in
elkaar te slaan. Zelf gingen zij de tegenstanders met talhoutjes te lijf die
de gealarmeerde partijgenoten vlug in bosjes bij een brandstoffenhandel
hadden gekocht. Ook zetten ze een vaandel in de strijd in tot ze ‘meester
van het veld’ waren, zoals Piet het uitdrukte. Dat vaandel had Sjoukje ge-
maakt van haar trouwjurk en ze had er ‘Sociaal Demokratische Propa-
ganda Club’ op geborduurd, de vereniging die de Utrechtse arbeiders
hadden opgericht en waarvan Sjoukje en Piet natuurlijk ook lid waren.
Het vaandel was een grote rechthoekige geborduurde lap met twee lange
schuine punten onderaan en werd overal uitgescholden als ‘de broek van
mevrouw Troelstra’.

Meestal kwam de politie de menigte met de blanke sabel uiteenjagen.
Het was bijna elke week raak en het ging er niet kinderachtig aan toe;
soms vielen er ernstig gewonden. De politieke strijd werd in die jaren
met vuisten, messen en ook wel met pistolen uitgevochten.

Het waren taferelen die nu niet goed meer voorstelbaar zijn: een paar
mannen die op zaterdag een socialistische krant proberen te verkopen en
om hen heen een drom opgewonden mensen, die elke week hardhandig
met elkaar slaags raken en door gewapende politie uit elkaar worden ge-
slagen. En dat alles vanwege die krant en het kennelijk provocerende ui-
terlijk van een advocaat met een wollen muts die in regen en sneeuw op
straat staat te roepen. 

Het kwam voor dat honderden, duizenden mensen Troelstra na afloop
volgden vanuit het centrum van de stad over de Catharijnesingel, over het
spoor naar zijn huis aan de Leidseweg. Vaak sloot de politie de Catharij-
nebrug over het spoor af om de duizenden mensen tegen te houden en
Troelstra alleen door te laten om naar huis te gaan, tot hij door die menig-
te niet meer gezien kon worden. Maar soms konden de mensen wel met
Troelstra meelopen en dan sprak hij vanaf het balkon van zijn huis de
menigte toe: de volksspreker die zich tot zijn aanhangers richtte vanuit
zijn huis in de achtertuin van Utrecht. 
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Het kwam ook regelmatig voor dat er tegenstanders meeliepen, waar-
door de rellen angstig dicht in de buurt kwamen van hun huis. Daar za-
ten Sjoukje en de kinderen in spanning te wachten. Verschillende keren
heeft Sjoukje met een broodmes in de aanslag voor de kinderbedjes ge-
staan om Dieuwke en Jelle te beschermen, mocht het de relschoppers
lukken binnen te dringen. De angst die Sjoukje in Leeuwarden had ge-
kend, speelde haar in Utrecht opnieuw parten. 

Als Dieuwke en Jelle soms op zaterdagavond naar het Vreeburg gingen
om hun vader op te halen, dan hoorden ze hem van verre met zijn ‘hel-
derklinkende stem’ kranten uitventen. De kinderen waren nog klein, in
1894 vijf en drie jaar oud, en ze hadden niet helemaal in de gaten hoe be-
nard de toestand voor de colporteurs soms was. Jelle herinnerde zich in
het boekje dat hij later over zijn kindertijd heeft geschreven, wel hoe blij
zijn moeder was als hun vader verfomfaaid, maar heelhuids thuiskwam.
Gewend als Dieuwke en Jelle waren aan opstootjes, waren ze toch bang
als die relletjes te dichtbij kwamen. Nu en dan werden thuis de ruiten in-
gegooid en soms hoorden ze Oranjeklanten – zelfs na de dood van de ko-
ning – of anarchisten zingen: ‘Weg met die socialen/ Leve Willem iii’ en:
‘Hang op, hang op, hang op!/Hang Troelstra aan ’n lantaren/ Hang hem
op, aan een touw:/De jonge Troelstra en zijn vrouw!’ Hun moeder haalde
de ‘angstige kleintjes’ dan bij de ramen vandaan, vlug de kamer uit, en
stopte ze in bed. 

De kinderen leefden niet alleen met angstige spanning. Er waren ook
prettig spannende gebeurtenissen. Voor Dieuwke en Jelle was Utrecht
een perfecte woonplaats: dicht bij het stadscentrum en met het platteland
voor de deur.

Toen ze een keer ’s ochtends wakker werden, zagen ze daar tot hun
stomme verbazing een indianenkamp met echte wigwams. De roodhui-
den hadden lang, ravenzwart haar en waren getooid met veren. Het wa-
ren echte indianen, op tournee in Europa. In de krant stond een recensie
van het Pawnee-optreden waarin ‘woeste rijders en rijderessen in hun-
nen schilderachtige kleeding, onder luid krijgsgeschreeuw en knetterend
geweervuur over het veld renden’. Er werd in de show een aanval op een
postkoets nagespeeld, het stelen van een paard en het toepassen van ‘de
lynchwet’ op de dief. Vooral die scène was opzienbarend, een ‘kras staal-
tje van menschendressuur’, waarbij de aan een paardenstaart vastgebon-
den dief het veld werd overgesleurd, vervolgens aan een galg werd opge-
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hangen waar hij zo realistisch mogelijk spartelde, terwijl indianen, Mexi-
canen en cowboys onophoudelijk op hem schoten. ‘De vurigste bewonde-
raar van Aimard’s romans kan haast niet meer verlangen,’ besloot de re-
censent.

Het is niet waarschijnlijk dat Sjoukje haar kinderen naar zo’n opwin-
dende voorstelling heeft laten kijken. Ze waren rijkelijk jong en boven-
dien had ze een afkeer van dit soort felle en schelle uitbarstingen; ze
hield ook helemaal niet van indianenboeken van schrijvers als Gustave
Aimard en Karl May. Overdag mochten de kinderen vanuit huis naar de
indianen kijken, veilig van achter de ramen. Zo zagen ze zwijgzame
mannen en vrouwen aan het werk en kinderen die naast hun moeders bij
het kampvuur speelden. Contact was niet mogelijk: de indianen namen
niet de minste notitie van de nieuwsgierige blanken die overdag bij hun
kamp kwamen kijken. Jelle en Dieuwke deden vergeefs moeite indruk te
maken met een spelletje dat toen populair was: de indianenkinderen
keurden het schoensmeerdoosje dat de Troelstrakinderen aan een touw-
tje achter zich aan lieten rollen, geen blik waardig. De zwijgzame waar-
digheid van deze ‘wilden’ die zich niets aantrokken van ‘de luide en onge-
geneerde nieuwsgierigheid en bemoeizucht van al die “beschaafde” blan-
ken’, maakte op Jelle en zijn zusje ‘een diepe indruk’. 

Uit het boekje van Jelle over zijn kindertijd blijkt niets van spanningen en
narigheid. Hij herinnerde zich hoe zijn mem – er werd bij de Troelstra’s
thuis Fries gesproken, ook toen ze naar de Randstad verhuisden – liedjes
en kinderrijmpjes met hen zong. Sjoukjes liefde voor kinderversjes
kwam uit haar eigen jeugd, ze was ermee opgegroeid. Het waren net als
de voorleesuurtjes met haar kinderen dierbare momenten, die ze koes-
terde. Intiem en lijfelijk: met de kinderen dicht tegen zich aan zong ze en
las ze voor. Toen haar vele jaren later – ze was toen 76 jaar – werd ge-
vraagd naar de wijs van een kinderliedje en ze die niet precies in haar
herinnering kon terugroepen, pakte ze een ‘foliobijbel’ uit haar kast, en
begon die als een baby te wiegen. Toen kwam het wijsje vanzelf bij haar
boven. Bij zulke kinderversjes hoorden bewegingen en aanrakingen, een
langgeleden opgedane ervaring die ze zich líjfelijk herinnerde.

Er was geen luxe in huis, maar het was gezellig en warm, want Sjoukje
kon sfeer scheppen. Zo herinnerde Jelle het zich: in zijn ouderlijk huis
kwamen veel mensen over de vloer, vrienden en familieleden van zijn va-
der, zijn grootouders uit Renkum, partijgenoten. 
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Herinneringen, tientallen jaren later opgeschreven, zijn altijd ge-
kleurd; misschien hield Jelle zoveel van zijn beide ouders dat hij nare ge-
beurtenissen uit zijn kindertijd uit zijn geheugen had gewist. Maar het
kan ook zijn dat het zijn ouders lukte de kinderen niet lastig te vallen met
de vele problemen. 

Sjoukje liet de opvoeding van de kinderen zo min mogelijk over aan de
dienstmeisjes en aan Piet. Ze was zwak, maar speelde een duidelijke rol
in haar gezin. In zekere zin was het een voordeel, schreef ze eens, dat ze
een zieke moeder was. Als een van haar kinderen driftig werd of ging
schreeuwen, werd het kind direct verwijderd, ‘omdat de dokter mij het
bijwonen van zulke tooneeltjes ten strengste verboden had. Als ik er door
omstandigheden toch bij moest zijn, was ik er gewoonlijk minstens één
of twee dagen ziek van, en – dat vonden de kleintjes hoogst vervelend.’
Hun moeder verdween dan, de kinderen mochten haar nauwelijks zien
en al helemaal niet huilen of schreeuwen, en dat vonden ze zo naar dat ze
in het bijzijn van hun mem geen driftscènes meer maakten. 

Over opvoeden had Sjoukje uitgesproken opvattingen en daarvan heeft
ze later regelmatig voorbeelden gegeven op de scheurkalender Naar het
licht. Ze gaf wijze raad en ‘opvoedvoorbeelden’ in ‘vrouwenbrieven’ en
‘moederbrieven’. Zo beschreef ze de manier waarop ze haar dochtertje
‘temde’ toen het acht maanden oud was. Als het kind onder het wassen
en aankleden erg tekeerging, werd het op een kleedje voor de kastdeur
gelegd en ging Sjoukje de kamer uit; ze kwam terug als het kind stil was
en vertrok weer zodra het begon te schreeuwen. Dat ging door tot het he-
lemaal stil bleef. Later hoefde ze alleen nog maar te zeggen: ‘Pas op, of ik
leg je op ’t kleedje’ en dan liet het kind zich doodstil wassen en aankle-
den. Ze schreef ook een artikeltje over de manier waarop ouders kinde-
ren konden bijbrengen dat er geen eigendomsrecht op speelgoed be-
stond. Een kind mocht met zijn speelgoed spelen, maar er niet met een
ander kind over ruziën. Overigens gaf ze in hetzelfde stukje eerlijk toe
dat ze deze opvatting nooit goed had kunnen laten doordringen tot
Dieuwke en Jelle. Ze kregen toch ruzie en Sjoukje moest die oplossen
door hen af te leiden met een ander spelletje.

Piet was een vrolijke vader. Hij vertelde veel verhalen en verzon ze vaak
zelf. Als heel kleine kinderen waren Dieuwke en Jelle wel eens bang ge-
weest voor de luidruchtigheid waarmee hun vader met rollende rrr’s grie-
zelverhalen vertelde, later genoten ze van de onvoorspelbaarheid van zijn
vertelkunst en van de spanning. Hij was het soort vader dat zijn kinderen
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graag plaagde. Eén keer dreigde hij zo overtuigend hen allebei in een lu-
cifersdoosje te stoppen dat ze sprakeloos van angst door Sjoukje getroost
moesten worden. Later lieten ze zich niet meer op stang jagen door drei-
gementen hen, naar keuze, met een biefstukklopper of een koekenpan te
slaan. En ze keken er niet van op als hij ‘Zo, negenoog’ tegen hen zei of
hen wegstuurde met ‘Ga weg van mij, afzichtelijk geraamte!’. Piet was
een hardhandige grappenmaker en een fantast met veel gevoel voor de
emoties in een voordracht, veel gevoel voor taal ook. In zijn verhalen 
– evenals in zijn redevoeringen – maakte hij daar uitvoerig gebruik van.

Een enkele keer trokken ze er op zondag met z’n allen op uit om een
tocht te maken in de omgeving van Utrecht. In een boomgaard kersen
eten of wandelen in de bossen en landerijen. Soms ging Sjoukje mee als
ze zich sterk genoeg voelde, andere keren maakte Piet alleen met de kin-
deren een lange wandeling.

Die zondagse gezinsuitjes waren zeldzaam, want meestal trok Piet op
zondag met partijgenoten op propagandatocht de provincie in. Bij dit
soort ondernemingen nam hij zijn gezin niet mee, want het kwam nogal
eens tot relletjes. Aan het begin van het dorp dat ze wilden bezoeken,
stond soms de burgemeester met zijn ambtsketen om de stoet propagan-
disten uit Utrecht op te wachten met de bedoeling hen weg te sturen; an-
dere keren werkten veldwachters hen het dorp uit, waarna Piet dan vanaf
een heuveltje aan de kant van de weg de mensen toesprak. Soms traden
ze op in een café dat belegerd werd door tegenstanders die de ruiten in-
gooiden met stenen, of moesten ze uitwijken naar een andere lokatie als
een caféhouder, geïntimideerd door tegenstanders, zijn zaaltje niet be-
schikbaar wilde stellen. Nooit kregen de ‘socialen’ bescherming van poli-
tie of burgemeester. Vaak moesten ze het vege lijf zien te redden als de
meute hen met stokken en stenen achternazat. 

In juni 1894 kwam Dirk Troelstra, Piets tien jaar jongere broer, bij hen
wonen. Net als Piet had hij – tot groot verdriet van zijn vader – geen be-
lastinginspecteur willen worden. Na de middelbare school was hij Duits
gaan studeren, eerst in Groningen en daarna in München. Ook hij kreeg
socialistische sympathieën en toen zijn vader om die reden zijn toelage
introk, vertrok hij naar Berlijn, waar hij in bittere armoe en barre kou –
ten slotte moest hij zelfs zijn overjas naar de lommerd brengen – geld
verdiende als correspondent van een paar kranten en als vertaler: Multa-
tuli’s Vorstenschool werd door Dirk Troelstra in het Duits vertaald. Hij
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schreef gedichten en had al in zijn gymnasiumtijd een opmerkelijke filo-
sofische inslag. Tegen een klasgenoot vertelde hij eens hoe een mens
zich de beste voorstelling van de wereld kon maken: ‘Je moet dan aan den
kant van een sloot gaan staan. Je kijkt de wereld goed aan; je lacht je half
of drie kwart dood en laat je dan in het water rollen.’ Maar hij was niet erg
gezond en voor een jongen uit het gezin van vader Jelle Troelstra waarin
zoveel tbc-gevallen voorkwamen, was er alle reden om extra op zijn ge-
zondheid te letten. Dat deed Dirk niet, soms noodgedwongen uit geldge-
brek. 

Dirks vriendin Silvie Sidonie de Vries was onderwijzeres in Leeuwar-
den aan een armenschool. Ze was muzikaal, kon heel goed zingen en
componeerde ook. ‘Zangvogel’ noemde Dirk haar, of ‘Siele’. Ze heeft een
aantal klassiek geworden rode liederen – vaak op tekst van Dirk Troelstra –
gecomponeerd, zoals het propagandalied De boodschap op de hei, Morgen-
rood en Aan de strijders dat één van de bekendste socialistische begrafe-
nisliederen is geworden: 

O strijders, die uw liefd’ en leven, 

uw kracht en geest, uw heldenmoed 

aan heel de menschheid hebt gegeven, 

u brengen wij een broedergroet.’ 

Dirks vader wilde geen toestemming voor hun verloving geven, en Silvie
schreef een verbitterde brief naar Berlijn: ‘Mijn gehele houding tegen-
over je familie is die van een snotmeid, die o zoo vereerd wezen mag, als
het eenmaal eens aan de familie mag behagen mij te laten engageeren.’ 

Toen het met Dirks gezondheid in Berlijn bergafwaarts ging, kwam hij
naar Utrecht en ging inwonen bij Piet en Sjoukje. Hij wilde meewerken
in de propaganda en aan De Baanbreker. Als daar toekomst in zat, was hij
van plan zo snel mogelijk met Silvie te trouwen. Ook hij kwam hardhan-
dig in aanraking met de tegenstanders van het socialisme. Hij ventte net
als Piet De Baanbreker uit en ging ’s zondags mee op propagandatocht. In
een brief aan Silvie beschreef hij een paar ‘werk’-dagen: 

Vrijdagavond heb ik nog even gecolporteerd, en Zaterdag heb ik er 250

nummers verkocht. Zaterdagsavonds kom ik altijd erg moe thuis en nu

gisteren Zondag, de propagandatocht naar Woerden, die me nog in m’n
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lijf zit: in m’n rug, m’n voeten en knieën, die beiden een beetje – gelukkig

onbeduidend – geschonden zijn door zware klinkersteenen welke er 

tegenaan werden gegooid. Je bemerkt daaruit al, wat voor reis we weêr 

gehad hebben. [...] Dit zijn verschrikkelijke, maar noodzakelijke tochten.

Als er één socialist gewonnen wordt door de bladen, die haare bestem-

ming hebben bereikt, is de eerste grondslag gelegd en de schrik en de

slagen zijn niet te vergeefs geweest. Maar diepbedroevend is dit alles. Met

de hand op mijn hart kan ik verklaren, dat er geen oogenblik woede in mij

was tegen de arme bliksems. Niets dan smart. [...] M’n lijf is nog moe en

stijf en pijnlijk, maar gelukkig niets van blijvende aard en ook geen enke-

le wonde. Hoe is ’t mogelijk! Een mensch kan veel uitstaan. 

Toen Dirk een gevangenisstraf kreeg – zoals zovele propagandisten over-
kwam – kocht Piet na anderhalve dag hechtenis voor vier gulden de rest
van zijn straf af. Anderhalve dag ‘slecht eten, vies brood, redelijk bed,
maar een walgelijke gevangenislucht’. Dirk verlangde naar de vrijheid
omdat hij op colportagetocht wilde. 

Dirk heeft maar een paar maanden in Utrecht gewoond. Het beviel
hem uitstekend bij Piet en Sjoukje: 

De omstandigheden hier vallen me volstrekt niet tegen. Ik vind dat ze

bepaald allerliefst wonen, heerlijke suite boven, heerlijke tuinkamer be-

neden. [...] De tuinkamer wordt mijn bureau. Het kamertje, waar ik nu zit,

dat ook op de tuin uitziet, is mijn slaapsalon. Ik ben er best over tevreden.

Ik vind het hier zo verrukkelijk wonen dat ik hoop, dat het intrek vrij

blijft, totdat wij kunnen trouwen.

Maar al gauw merkte hij dat er ook onaangename kanten waren aan zijn
inwoning. Sjoukje gedroeg zich soms wonderlijk. Toen hij net in Utrecht
woonde, meende hij dat het goed met haar ging. ‘Maar zoo langzamer-
hand zie ik toch wel, dat het alles behalve schitterend met haar gesteld is,’
schreef hij Silvie. Dirk moest werken als een paard, maar het bevredigde
hem volkomen. Alleen de herrie in huis, ‘alsof je altijd door in een ze-
nuwachtige op-de-trein-moeten-stemming waart’, bezwaarde hem. Van-
daar zijn behoefte om ‘vrij flink lang’ uit te slapen. Maar dan:

Onaangenaam is het daarbij van Sjouk een standje met de vermaning: 

in ’t vervolg beter oppassen! te ontvangen omdat je haar niet geregeld de
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Duitsche bladen naar Renkum stuurt. Ze moest er eens aan denken, dat,

als je kop je omloopt, je niet aan kleinigheden van feuilletonlezende vrou-

wen kunt denken, temeer wanneer, door de wanorde van het huis, 

je de bladen ongeregeld in de handen krijgt. 

Sjoukje was echt ziek, maar gedroeg zich zo dat iedereen in huis daar ook
steeds opnieuw aan werd herinnerd. Ze stelde hoge eisen aan het geduld
en het begrip van haar omgeving en Dirk beklaagde Piet daarom: ‘Zieke
menschen zijn altijd verwend en worden daarom verschrikkelijk veelei-
schend. Zooals meer gezegd: ik bewonder Piet steeds meer om zijn ge-
duld en liefheid met Sjouk.’

Vele jaren later, in 1936, heeft Sjoukje beschreven wat er omgaat in een
vrouw die ‘als huisvrouw, moeder van twee kinderen, (én vrouw van een
propagandist)’ zwak is en langdurig het bed moet houden:

Dan maak je een moeilijke leerschool door! Ten eerste de pijnen, die je

lijdt, dan het feit, dat je voor je huisgenooten niet datgene kunt zijn wat je

vroeger was; en dan – als de anderen er aan gewend raken je daar te zien

liggen en langzamerhand weer hun eigen gewone gang gaan zonder véél

notitie van je te nemen, ja – dán ga je maar al te licht denken dat ze min-

der van je houden dan vroeger; dat je hun langzamerhand zelfs tot een

last wordt, inplaats van tot een zegen.

Dit is een kritieke tijd! Je voelt je verongelijkt, niet begrepen... verlaten

... Dan is het nodig, geloof me, dat je tracht niet alleen hen, die je om-

ringen, maar ook jezelf beter te leren kennen en – te begrijpen.

Onwillekeurig ben je als patiënte allerlei eisen gaan stellen. Je voelt

maar al te dikwijls een beetje medelijden met jezelf, en als de gezonden

en krachtigen rondom je nu weer hun gewone gang gaan en soms in hun

gesprekken onbewust dingen zeggen, die een zieke wel móeten grieven,

dán voel je je peroonlijk verongelijkt en je trekt je meer en meer in jezelf

terug. [...] Geef je dan eerst maar eens oprecht rekenschap van je eigen

houding.

Toen Sjoukje Silvie voorstelde om, als ze met Dirk getrouwd zou zijn, ook
bij hen in huis te komen wonen, raakte Silvie van het idee alleen al zo
overstuur dat Dirk haar moest sussen: 
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Wat dat samenwonen met Piet en Sjouk betreft, lieve zangvogel, daarover

moet je niet zo geagiteerd wezen. In het verband van het lieve briefje van

Sjouk kwam dit eenvoudig voor als eene innige uiting van: ik hou veel van

je. [...] Zulke uitdrukkingen laat men voor wat ze zijn en bij mij liet ze een

heel intieme stemming achter, ofschoon ik er volstrekt niet aan denk, te

willen trouwen, als we niet met z’n tweetjes alleen kunnen zijn.

Silvie de Vries vond de verhouding met haar toekomstige zwager en
schoonzuster lastig. Dirk probeerde te schipperen. Hij ried haar aan ‘ge-
zonde wandelingen’ te maken om haar zenuwgestel te versterken.

Met Dirks eigen gezondheid ging het intussen ook slecht en het plan
om het drukke Utrecht te verruilen voor Amersfoort om daar een aparte
editie van De Baanbreker uit te brengen, bracht uitkomst. Ook voor Dirk
was Ignaz Bahlmann de reddende engel. Hij kwam uit Duitsland over
om de toekomst van de krant te bespreken en besloot dat Dirk voortaan
alleen nog aan de redactie van de krant zou werken en daarvoor tien gul-
den per week kon krijgen. Half augustus verhuisde Dirk naar Amers-
foort, naar een huisje dat Rusthof heette. In de tuin plukte Dirk meteen
een viooltje dat hij in een brief naar Silvie stuurde. De brief bestaat nog,
evenals het brosse en bijna kleurloze viooltje. 

Ze gingen begin september in ondertrouw. Dirk had geen erg ‘bruigom-
achtig’ gevoel, want hij voelde zich ‘niks lekker. Ik heb al een dag of wat
een erge pijn in m’n borst en word geplaagd door een beroerde hoest.’ Ze
zouden in oktober trouwen, ‘den eersten Woensdag, omdat het op andere
dagen 10 pop kost, die we er niet voor kunnen besteden. Vindt je dat
goed? [...] Over die donderjagerijen van Va en überhaupt van het Troel-
stra- en ander bourgeoisgepeupel moet je nu maar niet meer piekeren.
Daar zijn we toch immers boven verheven? Dat raakt toch immers onze
kouwe kleêren niet? Wij hebben alleen maar met mekaar te maken.’ 

Achteraf schreef Piet dat hij zich sterk had verzet tegen Dirks huwelijk,
vanwege diens gezondheid. Hij had Silvie aangeraden met Dirk een dok-
ter te bezoeken om advies te vragen. De arts zei dat het huwelijk voor
Dirk wel gevaren zou hebben, maar hij ried het niet af. 

Dirks broze gezondheid bezwaarde Piet, maar Sjoukjes toestand was
een nog grotere zorg. In februari 1894 – ze woonden net in Utrecht – was
hij zo wanhopig dat hij Frank van der Goes schreef dat Sjoukje kort tevo-
ren weer ‘tot aan krankzinnigworden toe’ geweest was, en dat de dokter
had gezegd dat ze geen ‘schokken en onaangenaamheden’ mocht heb-
ben.
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Maar schokken en onaangenaamheden waren er in overvloed: niet al-
leen de tegenstand van anti-socialisten en de zware ‘werk-omstandighe-
den’ voor de colporteur en propagandist Troelstra, maar ook de grote fi-
nanciële zorgen waaraan ondanks de steun van Ignaz Bahlmann en 
Floor Wibaut nooit een eind leek te komen. 

De eeuwige geldzorgen

Net toen de dokter Sjoukje rust had voorgeschreven, kreeg Piet een reke-
ning van meer dan zevenhonderd gulden van Hessel Poutsma, zijn oude
uitgever, die een deel van de kosten van zijn faillissement verhaalde op
Troelstra. Was dat rechtvaardig? vroeg Piet aan zijn voormalige medere-
dacteur Frank van der Goes van De Nieuwe Tijd: 

Kan dat zoo?, Moet ik dan te gronde gaan? terwijl P. alle inkomsten op-

strijkt en mij alles op de schouders laadt? Ik heb het niet – en ik weet niet,

hoe ik het krijgen zal. We leven zoo armoedig en eenvoudig mogelijk, als

je dat eens half wist! Veel armoediger dan Poutsma geloof dat maar! [...] 

Ik kan niets meer betalen – daar dient raad te worden geschaft. Het zou

toch ook niet opgaan, als mijn boeltje geëxecuteerd wierd voor de N.T.! 

De eer van dat blad is er toch óók mee gemoeid?

Het was in zekere zin pikant dat hij zijn nood klaagde bij Van der Goes,
die hem kort daarvoor de les had gelezen vanwege zijn onverantwoorde-
lijke manier van leven. Troelstra was kort van memorie of hij wenste zijn
eigen aandeel in zijn misère niet te zien. 

Ook Wibaut ontving een klaagbrief. Piet riep zijn hulp in om de kran-
ten waaraan hij meewerkte in stand te houden – ook daar ging het finan-
cieel slecht –, hij klaagde zijn nood over aanvallen van partijgenoten en
collega’s, over financiële claims, over verraad. Poutsma had Wibaut aan-
gesproken over Troelstra’s wanbeheer bij De Nieuwe Tijd, en Piet verde-
digde zich met een resumé van de gebeurtenissen van de afgelopen ja-
ren. De ellende van de winter 1892-1893, de arrestatie van Poutsma, de
ziekte van Sjoukje, alles bij elkaar was het ruim voldoende om zijn her-
sens een knak te geven waarvan hij nog niet hersteld was. Met zijn werk
ging het ook steeds slechter en vreselijke geldzorgen doemden op: ‘Hoe
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vaak heb ik niet gedacht, een eind aan mijn leven te maken; maar de ge-
dachte, dat ik een plaats in de gelederen heb in te nemen, weerhield me.
Genot ken ik niet meer; rust en ontspanning evenmin; altijd ben ik in
zorgen; ik moet thuis het lijden mijner vrouw zien en daarbuiten zie ik
steeds de ellende der massa.’

De dreiging dat hij financieel verantwoordelijk zou worden gesteld
voor de chaos bij De Nieuwe Tijd, maakte Piet wanhopig. ‘Als men mij
aanpakt en executeert, is mijn positie naar de maan.’ Hij liet de brief aan
Wibaut een paar dagen liggen, maar toen bleek dat Poutsma niet van
plan was zijn eisen in te trekken, verstuurde Piet hem toch. Op een vraag
van Wibaut welke schulden Piet had, gaf hij een overzicht van zijn finan-
ciën: 

We leven hier zoo eenvoudig mogelijk, met anderen in één benedenhuis.

’t Wordt op alles bezuinigd. Voor De Baanbreker word ik wat geholpen,

zoodat tot op heden Kenther en ik te samen ƒ 25 per week hadden. [...]

Verder verdien ik wekelijks met adviezen gemiddeld 4 à 5 gl. en heb nog

al eens een strafzaakje, dat me ƒ 25 – of iets meer oplevert. Zoo kan ik 

zuinig leven, maar dergelijke zaken als de N.T. gaan totaal boven mijne

krachten.  

Floor Wibaut leende met gulle hand en lang niet altijd vroeg hij geleend
geld terug. Regelmatig haalde hij een anekdote over zijn vader aan. Toen
die eens geld had gegeven aan een kermisman, zei een van zijn kinderen
dat hij dat geld nooit terug zou zien. Hij had geantwoord: ‘Dat weet ik
nog niet maar als ik het nooit zie, dan kom ik dat nog te boven.’ 

Jarenlang zou Wibaut de Troelstra’s met giften en leningen bijspringen,
zodat ze dokters en kuuroorden konden bezoeken en hun schulden afbe-
talen. Vrijwel vanaf het begin van hun kennismaking – Piet logeerde eind
1892 bij Wibaut toen hij naar huis werd teruggeroepen vanwege Sjoukjes
toestand – had hij meegemaakt hoe haar ziekte Piets leven onder druk
zette en daarnaast werd het steeds duidelijker dat financiële problemen
slecht waren voor haar gezondheid. In Piets brieven werd Sjoukjes situ-
atie vaak gebruikt als argument om mensen als Wibaut om steun te vra-
gen.

Een jaar na haar ontslag uit het Diaconessenhuis was Sjoukje er op-
nieuw heel slecht aan toe. Ze was radeloos omdat er een deurwaarder
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langs was geweest en ze direct geld nodig hadden. ‘Wat een woede, ver-
driet, spanning!’ schreef Piet aan Wibaut in januari 1894: ‘Ik word door
mijn vrouw gedrongen, er u over te schrijven en daar haar toestand thans
weer grenst aan de vreeselijke gebeurtenissen van voor een jaar, moet ik
wel aan haar aandrang gehoor geven.’ 

De brief werd een paar dagen later verstuurd, gezien de toevoeging: ‘’k
Had dezen brief laten liggen – zag er tegen op hem te verzenden. Nadat
zooeven pas dr. Van Spanje me had gezegd, dat m’n vrouw niets mag
hebben wat haar hindert (’t is weer mis!), werd me daarna bijgaand pro-
test beteekend. Ik kan niet, ik heb niet. Nu volgt beslag enz.’

Wibaut reageerde onmiddellijk en bood hulp. In de bedankbrief van Piet
staat te lezen dat zijn vrouw zich die dag wat beter voelde, al was ze niet
‘van ’t bed geweest’.

Weer een jaar later, januari 1895, was Sjoukje nog steeds – of opnieuw –
ziek. Wibaut stuurde vijftig gulden en Piet en Sjoukje besloten de helft
daarvan aan boeken te besteden en de andere helft aan een reis naar Ber-
lijn waar Piet voor zijn politieke werk naartoe wilde. Het ‘klinkende’ ge-
schenk had hun beiden een gelukkige dag bezorgd, schreef Piet, en ook
voor de rest was hij een stuk optimistischer dan in de eerdere brieven. Uit
zijn brief bleek ook hoe slecht en ongezond Sjoukje eraan toe was ge-
weest: 

Het schijnt, dat wij, wat ons zelven betreft, den zwaarsten tijd achter den

rug hebben. Mijn schoonvader beurde dit jaar een erfenisje en was zoo

goed, dit met zijne kinders gelijk-op te verdeelen, waardoor ik gelegen-

heid kreeg, mijne vrouw naar Leipzig te brengen in de Naturheilanstalt

van Louis Kühne. Vandaar af begint de victorie: haar onnatuurlijke zwaar-

lijvigheid verdwijnt, haar hoofd wordt helder, haar zenuwleven meer nor-

maal, en hoewel de kuur haar hard aanpakt, kan ze zich weer vlug bewe-

gen. Ze kan nu weer haar plaats in de huishouding vervullen en zich met

de kinders bemoeien, waardoor ze weer plezier in het leven krijgt. Onze

kindertjes bloeien als rozen, zoodat wij een prettig huiselijk leven hebben. 

Bij het afsluiten van het jaar bedankte Piet zijn weldoener Wibaut voor de
geboden hulp en de vriendendiensten. Hij had een ‘dankbaar en zacht
gevoel’ en meldde hem: ‘Mijne vrouw, die met de oudste enkele dagen bij
haar ouders te Scheveningen logeert, knapt langzamerhand op; ze heeft
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een paar kinder-prenteboeken uit het Engelsch bewerkt, een bewijs van
grooten vooruitgang, een ontwaken van haar vroeger talent.’

Steeds opnieuw bleek dat Sjoukje opknapte als er weer geld in huis
was. 

In Utrecht hebben Piet en Sjoukje schrijnende armoede geleden en in
(bijna) alle brieven uit die periode komt hun geldgebrek ter sprake. Er is
een potloodkrabbel bewaard gebleven aan (Dorus) Dijkman, een van hun
Utrechtse socialistische vrienden, waarin Troelstra schrijft: ‘Honger!!
Heb je nog niets gehoord van dr. Herman Gorter te Bussum? Die is bezig
geld te verzamelen. Schrijf hem anders, of hij al wat heeft en dat wil zen-
den.’ Herman Gorter, de dichter die zich later in het marxisme ging ver-
diepen kwam hen inderdaad bezoeken en bracht geld mee. Veel geld had
hij zelf ook niet, maar hij hielp de Troelstra’s wel. 

De oorzaak van hun nijpende situatie is niet helemaal duidelijk. Het is
waar dat Piet in die tijd weinig verdiende. Hij kreeg wat geld voor zijn re-
dactiewerk bij De Baanbreker, maar een beginnend blad dat op straat uit-
gevent moest worden, leverde geen droog brood op. Hij schreef betaalde
artikelen, maar zijn advocatenpraktijk bracht nauwelijks iets op: zijn
cliënten waren zelf armlastig. Soms kreeg hij als beloning iets bijzon-
ders. Piet wist een werkloze spoorwegman vrijgesproken te krijgen die
gestolen oude tramrails en ijzer voor een kwartje had verkocht. ’s Avonds
bracht de man een cadeautje, ‘het eenigste wat hij nog had, waar hij waar-
de aan hechtte’, een kanarievogel in een kooitje dat de eerste maten van
‘Alles kost een dubbeltje’ kon fluiten en dat in een volle kamer voortdu-
rend keihard deed.

Toch was hij in Utrecht begonnen met een lening van drieduizend gul-
den van Ignaz Bahlmann. Waar was al dat geld gebleven? Wellicht was
het grotendeels in de krant, in een drukpers en in papier geïnvesteerd en
was er weinig voor de huishouding overgebleven. Maar de vraag is wel of
de Troelstra’s goed met geld konden omgaan. 

Over Sjoukjes capaciteiten op financieel gebied hoeven we geen illu-
sies te koesteren. Grootgebracht in een betrekkelijk welvarend huishou-
den, had ze zich nooit zorgen hoeven maken om geld en op school werd
er geen les gegeven in economisch huishouden. Ze was sober opgevoed,
maar met het vooruitzicht later een ‘mevrouw’ te worden. Ze wist met
dienstmeisjes om te gaan, maar hoe je van een cent een dubbeltje maakt,
had ze nooit geleerd. Dat moest ze nu in de harde praktijk leren en dat
was niet makkelijk.
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Er waren een paar bijzondere kostenposten. Piets oude studieschuld
moest worden afbetaald en vrij lang bleef Sjoukje daar steeds iets voor
opzij leggen. Op een ogenblik ging dat niet meer, maar de schuld bleef
natuurlijk bestaan. Nog een kostenpost: er was altijd een dienstmeisje in
huis en soms zelfs een kinderjuffrouw. Voor een advocatengezin was dat
heel gewoon, en met de ziekte van Sjoukje ook nodig. Maar een meisje
kostte geld. Ook al verdiende ze alleen kost en inwoning, ook extra eten
kostte geld. Nog raadselachtiger is hoe ze dokters en medicijnen betaal-
den. Na 1894 gingen Piet en Sjoukje met enige regelmaat kuuroorden
bezoeken. Waarvan betaalden ze de gezondheidsreizen?

Zodra er een beetje geld in huis was, verdween het snel, want Piet was
royaal van aard. Als er iets in zijn portemonnee zat, gaf hij het gemakke-
lijk weg aan mensen die het nog armer hadden. Misplaatste vrijgevig-
heid, noemde zijn zoon Jelle het en hij beschreef ook hoe Sjoukje die ge-
woonte bestreed. Ze dwong Piet zijn verdiende geld onmiddellijk af te ge-
ven, ze verstopte het geld dat in huis was of ze zette het meteen op een
spaarbankboekje, waarvan het dan vaak de volgende dag al moest worden
afgehaald. Sjoukje had nog een truc bedacht: op tafel stond een spaarpot
waar Piet elke keer als hij vloekte of een krachtterm gebruikte – en hij
had een ‘studentikoze voorliefde voor krachttermen’, schrijft Jelle – een
dubbeltje in moest doen. Het hielp allemaal niet: toen ‘onze heit’ erachter
kwam dat het ‘vloekpotje’ bestemd was voor een dagje uit, gooide hij er
onmiddellijk een rijksdaalder in om daarna vrij te kunnen vloeken.

Piet bedelde bij vrienden en kennissen om geld. Hij schreef Wibaut,
hij klaagde bij Van der Goes (die in die tijd ook weinig verdiende), hij
vroeg Bahlmann om geld, hij schakelde sympathisanten in om een col-
lecte te houden, en hij vroeg zijn vader om geld. Partijgenoten hielpen
hem, maar vader Jelle weigerde onomwonden. Of hij vaker dan die ene
keer geld aan Sjoukje heeft gestuurd, is zeer de vraag. De verhouding tus-
sen Leeuwarden en Utrecht was niet best. Piets oudste zusje Haukje pro-
beerde daartussen door te manoeuvreren om haar broer en schoonzusje
te helpen. Ze steunde hen in dagen van armoede en ontbering zoveel mo-
gelijk: 

met opoffering van eigen gemak en genoegens. De oude groote trommel

en de koffer met de schoone wasch waarmee ik dikwijls tot laat in den

avond bezig was – die menig reisje vice-versa Leeuwarden-Alex. Boers-

straat maakten – kunnen daarvan getuigen. [...] Een en ander beschouwde
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ik als plicht en het voldoen daaraan gaf eveneens bevrediging, ofschoon

het me wel tegenstond dat dit alles stikum moest geschieden.

Het gevolg van hun eeuwige geldtekort was dat Piet en Sjoukje beiden ge-
obsedeerd raakten door geld. Piet bedelde altijd bij iedereen, en ook
Sjoukje heeft haar leven lang over geldproblemen geklaagd. In de
Utrechtse periode had ze daar alle reden toe, in latere jaren veel minder.
Bijna net zo vaak als over haar gezondheid en ziektes schreef ze over
geld, over haar arme ‘artiestenkinderen’ en over uitgaven die ze zich niet
kon veroorloven, en ze onderhandelde altijd scherp met uitgevers. In
haar huwelijk met Troelstra had ze de waarde van het geld goed leren
kennen. De Utrechtse armoede veranderde hen voorgoed. 

Hun armoede had één groot voordeel: het leverde hun de vriendschap
en saamhorigheid met de Utrechtse arbeiders op. Ze streden samen voor
de goede zaak, ze werden tijdens propagandatochten en bij het colporte-
ren voor de krant allemaal even hard aangevallen en ze deelden honger
en gebrek. Sjoukje en Piet en hun gezin verkeerden bijna in dezelfde po-
sitie als de mensen voor wie ze strijd voerden. Bijna, want Piet had stem-
recht en de arbeiders niet, en Sjoukje en hij hadden allebei een goede op-
leiding, er waren boeken in huis en ze beulden zich niet dag en nacht in
fabrieken af.

Een van de mensen met wie de Troelstra’s bevriend bleven, was Dorus
Dijkman. Hij vertelde later dat de Utrechtse arbeiders Troelstra vertrouw-
den zodra ze beseften dat er bij hem thuis gebrek heerste: 

Zelf sprak hij daar nooit over, maar bij toeval hoorden we eens van het

meisje, dat hij in huis had, dat het vaak voorkwam, dat de familie zonder

eten naar bed moest. Toen hebben wij in alle stilte allemaal wat op zij ge-

legd, de één een kwartje, de ander twee kwartjes en zoo brachten wij 

ƒ 25.- bij mekaar, die we eens in de maand, ’s avonds als alles donker was,

in zijn bus stopten. 

En veel later, toen Troelstra hem het eerste deel van zijn Gedenkschriften
had toegestuurd, blikte Dijkman dankbaar terug:

Ik voelde weer die magische kracht die uitgaat van den belangelooze,

wiens ziel snakt naar recht en vrijheid en verheffing der menschheid. 

Gij had vrede met je zorgelijk materieel bestaan, om het den arbeiders
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mogenlijk te maken den kop op te richten. In dankbare herinnering ge-

denk ik de tijd dat ik met jou geest werd doorstraald. [...] Jij en je vrouw,

die met je heeft gestreden en geleden zullen bij mij en ook bij mijn

Vrouw in dankbare herinnering blijven.

De hartelijke gevoelens tussen de Troelstra’s en de Utrechtse partijgeno-
ten waren intens en langdurig. Toen Troelstra in 1897 in de Tweede Ka-
mer werd gekozen, haalden ze hem bij het station in Utrecht feestelijk in
en reden ze Piet en Sjoukje met de kinderen in twee landauers stapvoets
door de hele stad. Ze boden hem een stoel aan met een zilveren gedenk-
plaatje, waarop ‘ter gedachtenis aan de afd. Utrecht der sdap’ stond. Ook
na hun vertrek naar Den Haag bleven de Utrechters contact houden met
Piet en Sjoukje en na jaren correspondeerden ze nog regelmatig met el-
kaar. 

Voor Sjoukje bleef de tijd in Utrecht ondanks alles een gedenkwaardi-
ge periode. Ze was intensief betrokken bij het partijleven. Voor haar ei-
gen gevoel was ze opgenomen in de strijd en vocht ze volwaardig mee
met Piet. Ze ging niet mee colporteren en op propaganda de provincie in
– dat was ook geen vrouwenwerk –, maar ze werd wel lid van de Socialis-
tisch Demokratische Propaganda Club. En ook bezocht ze de zondagoch-
tendlezingen die Troelstra hield om partijgenoten te scholen en klaar te
stomen voor de strijd. Daar kwamen dan bijvoorbeeld metaalbewerkers
die van Troelstra een lezing te horen kregen over ‘de naald en hoe zij ge-
maakt wordt’: wel een praktisch, maar niet een erg ideologisch onder-
werp. Bij die vergadering zaten nog geen twaalf mensen, Piet en Sjoukje
inbegrepen. Bij andere vergaderingen werd over het belang van een ei-
gen arbeiderspers gesproken of over de noodzaak van vakverenigingen.
Net als bij een kerkdienst werd na zo’n lezing gezongen. Piet hield van
zingen en had een goede stem en hij leerde zijn toehoorders liederen als
Hoort gij wel die doffe klanken, en Altijd hoor ik suffers vragen. 

Sjoukje had een eigen taak als medewerkster aan De Baanbreker. Jelle
herinnerde zich hoe zijn moeder aan tafel werkte voor de krant. Ze las
buitenlandse bladen en maakte uittreksels van de belangrijkste artikelen,
ze redigeerde kopij, ze corrigeerde zetproeven en ze schreef zelf artikel-
tjes. Het was haar eerste schrijfwerk sinds de verhalen die ze tot 1890
voor For Hûs en Hiem had geschreven. Ook in deze tijd legde ze contact
met uitgeverij De Haan die sprookjesboeken en kinderboeken uitgaf. De
Haan kocht illustraties op in het buitenland en Sjoukje maakte daar dan
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Nederlandse teksten bij. Of hij vroeg haar zesentwintig korte rijmpjes te
maken voor een abc-boek. Langzamerhand keerde ze terug naar het werk
waarmee ze in de eerste jaren van haar huwelijk, vóór de periode van
ziekte en geldgebrek, gelukkig was geweest: schrijven.

Het was een uitkomst voor haar dat ze kon schrijven. Nu had ze iets
voor zichzelf, werk waarin ze goed was en dat ze thuis kon doen. Dat
werd des te belangrijker voor haar, naarmate Piet het drukker kreeg. Niet
alleen de krant en het propagandawerk vroegen zijn aandacht, ook bin-
nen de arbeidersbeweging ging hij een steeds belangrijker rol spelen. 

Oprichting van de SDAP

De warme geborgenheid in de Utrechtse kring contrasteerde sterk met
de sfeer waarmee Troelstra elders in aanraking kwam. Na zijn kortston-
dig verblijf in Amsterdam werd de kloof tussen Domela Nieuwenhuis en
hem steeds dieper. Domela Nieuwenhuis was in 1888 in het Friese stem-
district Schoterland als eerste socialist in de Tweede Kamer gekozen, en
zijn lidmaatschap was geen succes geworden. Hij verwachtte bij voorbaat
niet veel van zijn kamerlidmaatschap, schreef hij in Recht voor Allen,
‘daar ik onmachtig ben tegenover 99 anderen’. Hij kreeg gelijk: de kwes-
ties die hij in de Kamer aan de orde stelde, werden achteloos afgedaan en
zijn collega-parlementariërs negeerden hem. Ook zelf deed hij weinig
moeite om met hen samen te werken. In dit bolwerk van de reactie, zoals
het parlement door veel socialisten werd beschouwd, was voor hem niets
te halen. Zo vreemd was het dus niet dat Domela, die voor zijn kamerlid-
maatschap al ernstig twijfelde aan het parlementaire stelsel, zijn partijge-
noten nu opriep hun energie liever te besteden aan buitenparlementaire
acties om het kapitalisme omver te werpen. Zijn oproep werd gehoord:
veel sdb’ers ontwikkelden zich, mét Domela, in revolutionaire en vervol-
gens in anarchistische richting. 

Op de internationale socialistencongressen in 1889 en 1891 had Do-
mela Nieuwenhuis zich tegenover met name de Duitse sociaal-democra-
ten kritisch uitgelaten over het nut van de parlementaire strategie. Op het
congres in 1893 in Zürich werd opnieuw gedebatteerd over de meest
wenselijke strategie en de sfeer was duidelijk anti-anarchistisch. Een mo-
tie van Domela Nieuwenhuis over parlementaire actie om als er oorlog
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zou uitbreken, tot een algemene werkstaking over te gaan – het was op
een groot aantal plaatsen in Europa en in de wereld onrustig, en er werd
gevochten in Midden-Europa, in Zuid-Afrika, in Midden-Amerika – wer-
den weggehoond. Andere moties waarin hij opriep om verkiezingen te
gebruiken als agitatiemiddel en in het parlement uitsluitend tegen het
kapitalisme te ageren, haalden het ook niet. Maar dat hij bovendien het
anarchistische tegencongres bezocht dat als protest tegen de parlemen-
tairen werd gehouden, maakte zijn positie volslagen onmogelijk. Domela
van zijn kant dacht weinig goeds van met name de Duitse sociaaldemo-
craten. Hij vergeleek de Duitse partij met de christelijke kerk: zoals de
kerk tot de ondergang van de christelijke beginselen had geleid, zo zorg-
de de Sozialdemokratische Partei Deutschlands ervoor dat het socialisme
zou verdwijnen. Voor Troelstra en de zijnen was Domela’s anarchistische
opstelling gunstig: hun kansen op steun van de spd stegen erdoor. De
spd’er Ignaz Bahlmann die eerder ook Domela Nieuwenhuis financieel
had geholpen, gaf na ‘Zürich’ alleen nog aan Troelstra geld. 

Op het kerstcongres 1893 van de sdb in Groningen werd duidelijk dat de
groep sdb-leden die het anarchisme van Domela Nieuwenhuis be-
schouwde als een groot gevaar – ‘de tering der arbeidersbeweging’, zoals
Troelstra het later omschreef – snel groter was geworden. Een scheuring
leek onvermijdelijk. Dat was een nachtmerrie voor de sdb’ers van het
eerste uur die zich met hart en ziel in de arbeidersbeweging hadden ge-
stort. Er werden enkele pogingen ondernomen om de verschillende stro-
mingen binnen de partij te houden; op spreekbeurten vergeleek Troelstra
de twee richtingen met de twee armen waarmee het bewuste proletariaat
in Nederland zich wilde bevrijden. Het was vergeefse moeite. De kloof
was te diep om nog te dichten, en overal in het land vielen de plaatselijke
sdb-afdelingen uiteen.

In het voorjaar van 1894 organiseerde Troelstra een pinkstermeeting
in Deventer die officieel over de kiesrechtkwestie zou gaan, maar in zijn
achterhoofd plande hij de oprichting van een nieuwe partij. De meeting
werd een succes, vooral door de grote opkomst vanuit het hele land. Maar
vanuit de officiële sdb-organen en het hoofdkwartier in Amsterdam
kwam niemand naar Deventer. In de sdb heerste een sterke antistem-
ming tegen de parlementairen, tegen de ‘heren’, zoals ze genoemd wer-
den in Recht voor Allen. Binnen de socialistische beweging bestond altijd
al wantrouwen tegenover de mannen die met hun geld en intellectuele
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overwicht de leiding hadden in de partij. Nu werd dat gevoel door Dome-
la benadrukt in de strijd tussen parlementairen en anarchisten. Hij
bracht voortdurend het heren-aspect van de parlementairen ter sprake en
doelde dan op mensen als Pieter Troelstra, Frank van der Goes en Henri
van Kol, die gestudeerd hadden en vaak uit een welgesteld milieu afkom-
stig waren. Het was een wonderlijk verwijt uit de mond van Domela
Nieuwenhuis, zelf ook gefortuneerd en academisch geschoold, maar het
werkte. 

De tegenstellingen liepen uit op de oprichting van de Sociaal-Demokrati-
sche Arbeiderspartij op 26 augustus 1894 in Zwolle. De twaalf mannen
die de partij oprichtten, werden in Recht voor Allen smalend ‘de twaalf
apostelen’ genoemd. Gerespecteerde en invloedrijke leden van de sdb zo-
als Willem Vliegen, Willem Helsdingen, Jan Schaper en Jan Fortuyn ver-
lieten met bloedend hart de partij waarvan ze jarenlang lid waren ge-
weest en waarvoor ze in de moeilijke beginjaren hadden gestreden en ge-
leden. Ze keerden zich tegen de anarchistische ‘bacil’ zoals Helsdingen
het omschreef, hoe aarzelend en wantrouwend ze ook stonden tegenover
de ‘heren’ Van Kol, Van der Goes, Henri Polak en Troelstra. Maar ook de
‘heren’ waren het onderling niet eens en hun afkeer richtte zich met
name op Troelstra. Hij was niet onomstreden; hij werd gewantrouwd, ze
vonden hem een ‘rare kerel’, een ‘onbegrijpelijk wezen’, een ‘Czaar’. Hij
werd beschouwd als een leugenaar, wiens drijfveer ‘niet óók, maar alléén
persoonlijke eerzucht’ was. Gezien die tegenstellingen is het een wonder
dat er twaalf mannen hun handtekening plaatsten onder Troelstra’s op-
roep om op 24 augustus 1894 een nieuwe partij op te richten. Troelstra
zag bovendien kans om leider van de nieuwe partij te worden. Een knap-
pe manoeuvre: hij nam op het juiste moment de leiding en overspeelde
de ‘apostelen’ die ernstige bezwaren tegen hem hadden. 

De Sociaal-Demokratische Arbeiderspartij werd door tegenstanders al
snel de Studenten-, Dominees- en Advocatenpartij genoemd. De sdb
verloor tweehonderdvijftig leden en ging nog een keer stevig op de vuist
met de nieuwe partij op de eerste officiële openbare bijeenkomst van de
sdap, in hetzelfde Constantia aan de Amsterdamse Rozengracht waar
Troelstra zich ruim een jaar eerder in een helse onweersbui tegen woe-
dende sdb’ers had moeten verdedigen. 

Bijeenkomsten waren in die jaren vaak roerig en deze meeting in het
hol van de leeuw, het gebouw van de sdb, werd een chaos. Het publiek,
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grotendeels bestaande uit sdb’ers, was woedend op de scheurmakers en
schreeuwde en joelde. Vliegen en Troelstra kregen het woord, maar kon-
den zich nauwelijks verstaanbaar maken, Vliegen helemaal niet en Troel-
stra nog geen twintig minuten. Er werd een motie aangenomen waarin
sdb’ers hun ‘innige verachting’ uitspraken over de afgescheidenen. Vlie-
gen zat te huilen op het podium. Ten slotte stormde het publiek naar vo-
ren en ging de sdap’ers te lijf, met vuisten en messen. Er vielen gewon-
den, er vloeide bloed en de sdap’ers sloegen op de vlucht. 

De sdap en de sdb waren twee aparte partijen geworden. De sdb ver-
anderde haar naam in 1894 in Socialistenbond.

Het werkterrein van Troelstra werd nu veel groter. In Utrecht bleef hij De
Baanbreker maken – in 1896 ging de krant op in het nieuwe, officiële
partijorgaan De Sociaal-demokraat, waarvan Troelstra redacteur werd –,
en daarnaast reisde hij het land af voor debatten en propaganda. 

Het moet een opwindende, maar zware tijd geweest zijn, vooral voor
Sjoukje. Piet was soms dagen-, wekenlang van huis en zij zat thuis met
de kinderen. Zo ging het in veel gezinnen waar de man werkte en de
vrouw thuis huisvrouw was, maar in Sjoukjes geval lag het moeilijker,
niet alleen vanwege haar zwakke gestel. Ook doordat Piets bezigheden
zich steeds vaker ook buiten Utrecht afspeelden, kwam zijn werk verder
van haar af te staan en werd haar rol daarbij ingeperkt. En als Piet na een
inspannende propagandatocht thuiskwam, trof hij een zieke vrouw aan
die hem niet kon opvangen en verzorgen, maar zelf zorg en aandacht
vroeg. 

Sjoukje was niet gezond, maar Piet was dat in deze tijd evenmin. Jan
Schaper, sdap’er van het eerste uur, stelde later vast dat Troelstra een ‘ei-
genaardig-zwakke construktuur van zijn fysiek en zijn zenuwstelsel’ had
en vertelde dat hij in Utrecht bij Piet en Sjoukje thuis eens ‘een groote
grijze man [aantrof ], die zich weldra ontpopte als magnetiseur, een amb-
tenaar bij de gasfabriek te Utrecht. [...] Tr. trok zijn jas uit en de man be-
gon hem met gekromde handen van boven naar beneden te bestrijken,
alsof hij onzuivere of zwakke bestanddeelen van hem afschudde. “Hij zal
mij voor morgen opknappen,” zei Troelstra.’ 

Piet kampte met een keelaandoening en was van plan een paar weken
in Leipzig bij een kuur genezing te zoeken. Maar het was het oude liedje,
hij moest er ‘de duiten’ voor zien te krijgen, zoals hij aan Van der Goes
schreef. In diezelfde brief kwam Sjoukjes gezondheid ter sprake. Vrij wat
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beter dan vroeger, vond Piet, maar nog steeds niet ‘recht gezond’. Elke
dag moest ze na de lunch een paar uur in bed liggen: ‘Zorgen en beslom-
meringen kan zij zoo slecht verdragen en zij moet ze zooveel verdragen!’

Het lukte hem om aan het benodigde geld te komen, want korte tijd la-
ter vertrok hij voor twee weken naar Leipzig. Daar deed hij een Kühne-
kuur, een badkuur die hem van een ‘zeer lastige en op den duur hoogst
gevaarlijke keelaandoening’ verloste en hem in zijn eigen woorden ‘feite-
lijk teruggaf aan de propaganda’. Van Bahlmann en Wibaut had hij geld
gekregen om zijn reis- en verblijfkosten in Leipzig te betalen, maar zijn
gezin zat nu zo aan de grond – zijn geringe inkomsten uit de advocaten-
praktijk moesten ze nu immers ook missen – dat Sjoukje ‘een en ander te
gelde moest maken’. Ze verkocht enkele meubels uit de inboedel. 

Terwijl Piet kuurde, kwam alles, het huishouden, de krant, de finan-
ciën, op de zieke Sjoukje neer. Ze vroeg Van der Goes om hulp. Piet zou
geen buitenlandrubriek kunnen schrijven vanwege grote zwakte en
Sjoukje vroeg hem de rubriek over te nemen. Ze zou Bahlmann om een
honorarium vragen, maar als die daar niet op inging, was ze wel gedwon-
gen om het Van der Goes als een vriendendienst te vragen: ‘Wij zijn ar-
mer dan arm, nu mijn man al sedert lang bijna niets heeft verdiend met
zijn praktijk. Ik moet allerlei dingen verkoopen om huishuur en andere
grootere uitgaven te bestrijden. Enfin, dat komen we ook wel weêr te bo-
ven, als mijn beste man eerst maar weêr beter is. Ik maakte mij in den
laatsten tijd dikwijls zeer bezorgd over hem.’

Ze was aan het eind van haar Latijn toen ze deze brief schreef. Mocht
Van der Goes haar niet kunnen helpen, dan zou hij haar brief wellicht
aan iemand anders kunnen doorsturen. Zelf was ze daartoe niet meer in
staat, het schrijven viel haar bijzonder zwaar, ze kreeg er steeds hevige
hoofdpijn van. ‘Vandaar ook, dat ik mij dikwijls slecht uitdruk.’

Ze drukte zich, in deze brief althans, helemaal niet slecht uit, maar dat
ze wanhopig was, was overduidelijk. Uiteindelijk nam Sjoukje contact op
met Bahlmann en vertelde hem dat Piet langer in Leipzig moest blijven
voor zijn kuur. Hij hielp haar meteen uit de brand en ook anderen spron-
gen bij. Sjoukje kreeg hulp en geld aangeboden en zelfs cadeautjes: met
sinterklaas stuurde iemand haar vijf gulden voor de kinderen en een kist
boeken voor Piet.

Het was een eigenaardige situatie: Sjoukje in geldzorgen en verant-
woordelijk voor de krant in Utrecht, Piet kurend in Leipzig. Sjoukje be-
sloot om net als Piet te gaan kuren, in Utrecht. Ze volgde er een water-
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kuur, kennelijk met succes, want Piet schreef later Van der Goes dat ze in
die periode ‘mede onder invloed der Kühne kuur’ steeds vooruitging en
steeds meer weerstandsvermogen kreeg. Ze hield zich kranig, ‘wetende,
dat ik anders mijn tijd te L. niet zou kunnen uitzitten’.

De kuren hadden hun intrede gedaan bij de Troelstra’s. Het was een ma-
nier van ziektebestrijding die in de negentiende eeuw heel gewoon was
en dikwijls werd toegepast. Vooral in Duitsland en Midden-Europa waren
(en zijn) veel badplaatsen waar geneeskrachtig water uit de grond opbor-
relde waaromheen sanatoria, kuurhotels en badhuizen verrezen. Patiën-
ten met allerlei kwalen en aandoeningen, variërend van huidaandoenin-
gen tot reuma, van verlammingen tot hartklachten, van maagziekten tot
zenuwstoringen zochten er genezing. Vaak ook kwamen er mensen die
niet speciaal ziek waren, maar genoten van de baden, van wandelingen,
rust, ontspanning en het gezelschap van gelijkgestemden uit hun eigen
klasse, die zo’n prettige afwisseling betekenden met hun dagelijks leven
thuis. 
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