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Nellie van Kol en Ons Blaadje

Aan schrijven kwam Sjoukje in deze periode niet toe. Haar leven werd
beheerst door zorgen, door ziekte en bedlegerigheid. Ze maakte zich be-
zorgd om Piets gezondheid en zocht uitwegen uit de geldproblemen. Het
enige schrijfwerk waaraan ze tijd kon besteden was zo nu en dan een bij-
drage aan De Baanbreker en een opdracht van uitgever De Haan om tek-
sten te schrijven bij een paar plaatjes. 

Piet had haar in 1887 gestimuleerd Teltsjes yn skimerjoun te schrijven
en een kinderrubriek in For Hûs en Hiem op te zetten. Maar die tijd lag
jaren achter haar. Wie weet of ze haar talenten verder had ontplooid, als
ze Nellie van Kol niet had leren kennen. Zíj was het die in Sjoukje de bij-
zondere kinderverhalenschrijfster ontdekte en haar aanspoorde opnieuw
te gaan schrijven. Zelf was ze een goed voorbeeld door haar veelzijdige,
onvermoeibare inzet voor jeugdliteratuur; ze betrok Sjoukje bij haar
werk en bezorgde haar redactie- en schrijfopdrachten.

Nellie van Kol was getrouwd met Henri van Kol, een van de twaalf
apostelen die de sdap hadden opgericht. Van Kol was een avontuurlijke
en romantische man die in Indië de Russische Vera (Sassolitz) Zasoelitsj
een huwelijksaanzoek deed toen hij hoorde dat ze een moordaanslag had
gepleegd op een gevangenisdirecteur die zijn gevangenen mishandelde.
Zijn aanzoek werd afgewezen. Toen leerde hij Nellie kennen. Nellie Por-
reij was een actieve en onafhankelijke vrouw. Als Marie Jacoba Maria Pe-
tronella Porreij in 1851 in Den Bosch geboren, groeide ze op in een streng
hervormd gezin, werd op haar negentiende onderwijzeres, werkte onder
andere op een kostschool in Duitsland en vertrok in 1877 als gouvernante
naar Indië. Daar begon ze te schrijven en in 1882 won ze een prijsvraag
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van het Soerabaja’s Handelsblad met een reisverslag. Ze schreef onder het
pseudoniem Nellie en ging zich voortaan ook zo noemen. In de krant pu-
bliceerde ze reisindrukken en beschouwingen in briefvorm over de kolo-
niale samenleving, over de positie van vrouwen, kinderen en inlanders,
over pedagogische en levenbeschouwelijke vraagstukken. De Brieven aan
Minette werden populair en een van haar bewonderaars was Henri van
Kol. Ze ontmoetten elkaar in 1883 en trouwden binnen een paar maan-
den. Van Kol werkte als ingenieur van Waterstaat op afgelegen plaatsen
waar Nellie ook kon werken. Ze schreef sprookjes, gedichten en essays
en ze redigeerde de Indische Kindercourant, een weekblaadje van vier pa-
gina’s waarin – vaak Indische – verhalen en sprookjes stonden, gedich-
ten, raadsels en anekdotes. Ze schreef er zelf veel in, onder meer de typi-
sche Nellie-rubriek ‘Om over na te denken’ met spreuken, gezegden en
diepzinnige uitspraken. Na een jaar stopte ze ermee, omdat ze ziek was
geworden en het blad slecht liep. In 1896 zou ze in Nederland een verge-
lijkbaar blad opzetten: Ons Blaadje. 

In 1884 gingen Henri en Nellie met verlof naar Europa. Ze vestigden
zich in Aywaille in de Belgische Ardennen. Als student al had Henri zich
aangesloten bij de Socialistische Internationale en Nellie leerde nu ook
socialistische voormannen zoals Ferdinand Domela Nieuwenhuis goed
kennen. Politiek actief werd ze niet, ze schreef liever en publiceerde als
een van de eerste vrouwen artikelen over socialisme en opvoeding in so-
cialistische bladen als het Gentse Vooruit. In 1885 kreeg ze haar eerste
kind, Lili, en in 1886 ging het gezin terug naar Indië. Ook vandaar bleef
Nellie bijdragen leveren aan Vooruit en Recht voor Allen. Ze had inmid-
dels ook een zoon, Ferdinand Rienzi Karl Marx, die, één jaar oud, over-
leed. Ferdinand was een vernoeming naar Domela Nieuwenhuis en
Rienzi was een pseudoniem van Henri dat verwees naar een opera van
Richard Wagner over Cola Rienzi, een veertiende-eeuwse Romeinse
volksheld. In 1891 kregen Nellie en Henri opnieuw een zoon, Ferdi, die
de namen Rienzi Ferdinand Cesar Jan meekreeg. De namen Karl Marx
waren vervangen door Cesar Jan.

In 1892 keerde het gezin Van Kol voorgoed terug naar Europa, en ves-
tigde zich in 1894 opnieuw in België. Dit weerhield hen er niet van zich
volledig in het Nederlandse politieke leven te storten: Henri, sdb-lid en in
1888 nog vurig gekant tegen Domela’s intrede in de Tweede Kamer, ont-
wikkelde zich tot een vooraanstaand parlementariër, die als spreker en
vaak als geldschieter optrad. Zijn vrouw was weliswaar politiek geënga-
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geerd, maar niet geïnteresseerd in partijpolitiek en ze is ook nooit lid ge-
worden van een partij. Ze werd wel voorzitter van de Union pour la soli-
darité des femmes in Brussel, kwam op voor gelijke rechten van vrouwen
en mannen en was in 1893 betrokken bij de oprichting van de Vereeni-
ging voor Vrouwenkiesrecht en medeoprichtster van de Vereeniging ‘On-
derlinge Vrouwenbescherming’. 

Sinds 1893 vormden Nellie en Emilie Claeys, die ‘de Aletta Jacobs van
Vlaanderen’ werd genoemd, de redactie van het socialistische tijdschrift
De Vrouw. Veertiendaagsch blad gewijd aan de onderlinge opvoeding der
vrouwen, aanvankelijk het blad van de Hollandsch-Vlaamse Vrouwen-
bond die ze samen hadden opgericht. In De Vrouw kwamen ze op voor
anticonceptie, ‘een kiesch onderwerp’ dat ook in de socialistische bewe-
ging moeilijk lag. Nellie was voor voorbehoedmiddelen, ‘omdat ik ons
akelig, ziek, zenuwachtig geslacht op het oogenblik nog niet in staat acht
tot beperking door onthouding’. Ook was ze van mening dat kinderen
seksueel zo eerlijk en volledig mogelijk moesten worden voorgelicht, zij
het geleidelijk en met tact. Ze was voor vrije liefde, voor geheelonthou-
ding, voor vegetarisme, tegen het militarisme en tegen het ‘monarchis-
me’, en over al die onderwerpen schreef ze vrijuit in De Vrouw. 

Vanwege dit soort standpunten kreeg het blad felle kritiek. Van die af-
keurende reacties trok Nellie zich niets aan, ze bleef voor haar opinies
uitkomen. Hoe controversieel die ook waren, haar manier van schrijven
werd door de pedagoog J.H. Gunning later omschreven als ‘met manne-
lijke kloekmoedigheid en vrouwelijke teederheid, met even groote open-
hartigheid als kieschheid, zonder eenige preutschheid maar ook zonder
eenig spoor van aandikken’. 

Ze riep veel weerstand op en niet alleen bij katholieke Belgische lezers.
Ook Wilhelmina Drucker van het Nederlandse feministische blad Evolu-
tie keerde zich tegen haar. Misschien was er sprake van competitie, maar
in ieder geval was Wilhelmina Drucker het oneens met Nellies standpunt
over het recht van ongehuwde moeders om hun kind zelf op te voeden.
Drucker, zelf een buitenechtelijk kind, vond dat zo’n kind altijd in de fa-
milie van de vader moest worden opgevoed, Nellie meende dat er ‘vrij-
heid van keuze’ moest bestaan. Ook kreeg ze ruzie met Recht voor Allen,
nadat ze met Henri in 1893 op het congres van de Tweede Internationale
in Zürich geweest was, het congres waar Domela Nieuwenhuis zich iso-
leerde van de andere congresgangers. Over het feit dat er geen vrouwen
in de sdb-delegatie hadden gezeten schreef ze een verontwaardigde brief

op de drempel van een nieuwe tijd 209



aan de krant; in een ander artikel kritiseerde ze het zwakke optreden van
de sdb’ers op het congres. Die kritiek, gevoegd bij het feit dat Henri zich
al in 1890 van de sdb had losgemaakt, maakte Nellie niet populair bij
sdb’ers. Dat werd alleen maar erger toen Henri in 1894 medeoprichter
werd van de sdap.

In 1900 droeg ze het redacteurschap van De Vrouw over aan Ida Heij-
ermans. Ze wilde zich meer aan kinderliteratuur wijden. Een wending in
haar leven, noemde J.H. Gunning het, toen ze het werk aan De Vrouw,
‘haar allereigenste werk’, verwisselde voor ‘de niet minder goed bedoel-
den arbeid voor de Kinderlectuur’.

Als Nellie zelf al in hiërarchieën dacht, dan zou kinderliteratuur het
waarschijnlijk hebben gewonnen van de ‘vrouwenkwestie’. Ze schreef
verhalen voor kinderen, recenseerde kinderboeken, en in 1896 richtte ze
een kinderblad op. Ons Blaadje was een weekblad dat arbeiderskinderen
goede en goedkope lectuur bood. Daarnaast – ze had een onuitputtelijke
energie – zette ze ook nog de Bibliotheek voor Jongens en Meisjes op,
waarin ze boeken opnam die zíj geschikt vond voor de jeugd. 

In 1899 schreef ze in De Gids een beroemd geworden artikel ‘Over kin-
derliteratuur’, waarin ze ernstige kritiek uitte op de kinderboeken van
haar tijd én vooral op de velen die ‘zich opwerpen tot kinderauteurs, die
daartoe geen recht hebben!’, vanwege de ‘onbeduidendheid en de waarde-
loosheid van hun geschrijf’. Nellie zocht naar schrijvers met ‘piëteit’ voor
het kind, die vanuit hun ziel schreven. Kinderboeken moesten niet alleen
vermaak bieden, ze moesten een kind iets meegeven: een ‘onbedorven
kind’ wilde ‘altoos leren’. Het waren vooral pedagogische eisen die Nellie
aan kinderboeken stelde; haar maatschappelijk engagement bleek uit de
wens dat ‘de schatten des verstands en des wetens niet langer het uitslui-
tend eigendom eener bevoorrechte kaste’ zouden zijn. 

In 1901 startte ze de ‘Volks-Kinderbibliotheek’ waarin tussen 1901 en
1913 achtentachtig deeltjes verschenen met verhalen uit de wereldlitera-
tuur, klassieke mythen, sagen en verhalen over andere landen en volken.
Grauwe boekjes met veel letters, weinig luchtigheid en geen illustraties.
Tegenwoordig zouden kinderen zulke boekjes geen blik waardig keuren,
maar (jonge) lezers van toen lazen ze – en werden eruit voorgelezen – en
kwamen daardoor in aanraking met een prachtige verzameling verhalen
uit de wereldliteratuur in bevattelijke taal. Nellies verhalenkeuze was
veelzijdig, maar ze was niet een erg soepele schrijfster. Ze bewerkte ver-
halen ingrijpend om ze geschikt voor kinderen te maken, maar aan de
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andere kant wemelden de mythologieverhalen van feiten en voor kinde-
ren moeilijk te lezen Griekse namen.

Een van haar bewerkingen was het driedelige werk De bijbel voor kinde-
ren naverteld. Als kleuter, schreef ze in de inleiding, waren haar twee zin-
nen bijgebleven die ze hoogst twijfelachtig vond: ‘Het gras is groen’ en
‘de Bijbel is het beste boek’. De bijbel was op de stoffige rommelzolder te-
rechtgekomen, maar volwassen geworden vond ze nu haar oordeel van
vroeger ‘dom en onrechtvaardig’: ‘Ik vind: we kunnen nu uitgeraasd zijn
tegen den Bijbel.’ Ze bekeek de bijbel nu in het licht van het ‘rechtvaardig
oordeel’. Bij de historische juistheid zette ze kanttekeningen, maar dat
deed volgens haar aan de kern van de zaak niets af: ‘Alles wat zonder op-
zet geworden is, is zoo eerlijk en oprecht als de kindertjes van drie en vier
jaar.’ Nellie had een diepe belangstelling voor religieuze en spirituele on-
derwerpen. Bij haar afscheid als redactrice van De Vrouw in 1900 schreef
ze dat het christendom haar bezighield, en daaraan wilde ze nu meer tijd
besteden. 

Ze had de behoefte en de gave haar gedachten en opvattingen duidelijk
en scherp op papier te zetten. Aan discussies over feminisme, spirituali-
teit en opvoeding deed ze hartstochtelijk mee en ze was niet bang voor te-
genstand ook uit de ‘eigen’ socialistische hoek. Onvermoeibaar, alert,
veelzijdig. Een stimulerende vrouw die jonge en onbekende talenten op-
spoorde, aanmoedigde en bij haar werk betrok. Sjoukje Troelstra was
zo’n jong talent en Nellies aanmoediging betekende de redding in haar
door ziekte en spanningen belaste leven. 

Ons Blaadje begon te verschijnen in 1896, kwam wekelijks uit, kostte
twee cent per aflevering en vijfenzeventig cent per jaar. Het blad had een
klein formaat en telde acht pagina’s zonder illustraties, afgezien van een
vignet op de eerste pagina met een paar kinderen erop; vanaf 1901 prijkte
een tekening van de bekende illustrator Johan Braakensiek van zijn eigen
kinderen in de kop van het blad. Er stonden verhalen en artikelen in, ‘zoo
ingericht dat alle verstandige ouders het gerust hunne kinderen in han-
den durven geven’, schreven de redactrices Nellie van Kol en Aimée Bo-
gaerts in het eerste nummer. Nellie had hoge verwachtingen van kinde-
ren: in de inleiding maande ze hen hun zondagse cent niet te versnoe-
pen, suikergoed was lekker, maar verdween zo spoedig door de keeltjes.
Ons Blaadje bood zoveel meer: de kinderen konden het vaker lezen, ze
konden kleinere broertjes en zusjes eruit voorlezen en het uitlenen aan
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kinderen die op zondag zelfs niet één cent kregen. Ons Blaadje, schreef
Nellie in het eerste nummer, werd volgeschreven, ‘alléén om het plezier
iets voor u te doen. [...] Want, kinderen, wij hebben u lief.’ Het moest een
positief, goedhartig blad worden met sprookjes, verhalen over dieren en
over gewone, vaak arme kinderen. Over de pagina’s zou een warme sfeer
zweven van aandacht voor misdeelde schepsels. 

In Nellie vond Sjoukje Troelstra een geestverwante: allebei getrouwd met
een man die gedreven werd door zijn socialistische idealen, allebei een
gezin met twee kinderen; ze schreven allebei voor kinderen en konden
over de opvoeding ervaringen en ideeën uitwisselen. 

Nellie nodigde Sjoukje uit om mee te werken aan Ons Blaadje, en in de
eerste jaargang, 21 november 1896, verscheen het eerste verhaaltje van
Sjoukjes hand: ‘Marietje’s verjaardag’. Ze ondertekende het met Sietske
met daarnaast tussen haakjes Mevr. Troelstra-Bokma de Boer. Waarom
Sjoukje ditmaal de naam Sietske koos en niet het pseudoniem Nynke van
Hichtum gebruikte, is niet duidelijk. Ze gebruikte deze schuilnaam nog
een paar keer; zelfs ondertekende ze een keer met Sytske. Zoals Nynke
een verwijzing was naar de oude Nynke van Foudgum, eerde ze in Siets-
ke misschien wel Nynke van Sieds, die ooit ook als een vertellende inspi-
ratiebron uit haar jeugd is genoemd. Maar het kan ook zijn dat ze een an-
dere schrijfster wilde worden: niet een oude tante, maar een wat jongere
vrouw.

Sjoukjes verhalen voor Ons Blaadje bevatten meestal autobiografische
trekken. Het verhaal over de verjaardag van een doodarm meisje dat van
haar liefhebbende ouders toch cadeautjes en lekker verjaardagseten
krijgt, en een vertelling over een karige, maar vrolijke sinterklaasviering
bij een arm gezin, berustten op haar eigen gezinsleven. Een aantal jaren
later schreef ze een verjaardagsverhaal over hetzelfde kind dat nu tien
jaar werd. De omstandigheden waren droevig: het meisje had een broer-
tje gekregen dat zwak en ziekelijk was, en haar vader was bij een ongeluk
omgekomen. De armoe was compleet en het tienjarige meisje moest zo
goed en zo kwaad als het ging in de huishouding meehelpen. En toch
werd ook deze verjaardag weer onvergetelijk.

Een van haar eerste verhalen gaat over een jongen van vijf jaar die op
straat is gevallen en door een ouder meisje wordt geholpen. Het jongetje
vindt het meisje zo lief dat hij er een verhaal over wil schrijven voor Ons
Blaadje. Maar hoe zou een kind dat alleen ‘aap’ en ‘os’ en ‘op’ en ‘pook’ en
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zijn eigen naam ‘Jelle’ kon schrijven, dat kunnen? Dus deed zijn moeder
dat voor hem. Het moet een verhaal over haar eigen kind zijn, de leeftijd
en de naam klopten. Het was typerend voor Sjoukjes schrijfkunst om van
zo’n klein en onbeduidend voorval een aardig (voor)leesverhaaltje te ma-
ken. 

In Ons Blaadje schreef ze over de belevenissen van kleine kinderen,
over hoe zorgzame ouders en andere volwassenen met kinderen om-
gaan. Het verhaal over het meisje dat met haar tante bij een vissersfami-
lie op bezoek gaat in het Waddendorp Moddergat, is ongetwijfeld auto-
biografisch. Tot haar ontsteltenis zag het kind hoe iedereen om beurten
de tuit van de theepot aan de mond zette en hoe onbeschrijflijk smerig
het tafelzeiltje was. Haar tante maakte haar duidelijk dat dat bij deze vis-
sersmensen gewoon was en ze hen niet moest laten merken er vies van te
zijn. 

Sjoukje kon met een paar woorden een personage schetsen; met enke-
le kledingdetails en in een paar typerende scènes beschreef ze mensen
en hoe ze met elkaar omgingen. Als ze iemand sprekend opvoerde, liet
ze met een enkel bijwoord of bijvoeglijk naamwoord iemands typische
spreekstijl horen. Ze had het talent een verhaal spannend op te bouwen
en met een aardige clou te laten eindigen. In haar jeugd had ze goed ge-
luisterd en haar ogen en oren open gehouden en zo was ze in staat oude
mensen tot leven te wekken die, verwezen voor de warme kachel, steeds
hetzelfde zinnetje herhaalden. Ze wist haarfijn kinderen te beschrijven
die met vleiende woordjes hun zin bij volwassenen proberen te krijgen.
Ze zette lieve moeders neer en energieke vaders die met hun kinderen op
stap gaan of spelletjes doen. Het kwaad is nog niet doorgedrongen in
Sjoukjes verhalen en dat was ook haar opzet. Als de narigheid in de alle-
daagse werkelijkheid niet bij kinderen weggehouden kon worden, dan
wilde ze hen via verhalen en sprookjes een beetje gelukkiger maken. Van-
daar dat de meeste personages zo vriendelijk zijn, de kinderen ook in
grote armoe en ellende optimistisch blijven en de volwassenen altijd hun
best doen het de kleintjes zoveel mogelijk naar de zin te maken.

Haar toon is een verteltoon. Ze leest niet voor, ze vertelt een verhaaltje.
Zoals ze in Teltsjes yn skimerjoun de kinderen had opgeroepen goed te
luisteren naar wat ze te vertellen had, zo bleef ze schrijven. Voorlezende
volwassenen moesten bij wijze van spreken de tekst van het verhaal voor-
lezen alsof ze die zelf bedacht hadden. Zo had Sjoukje als kind van Nynke
van Foudgum ook de verhalen gehoord. Als voorlezende moeder ontwik-
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kelde ze haar verteltalent nog verder. Ze las haar kinderen elke dag voor
en Jelle heeft beschreven hoe zijn moeder met een zachte, levendige
stem moeiteloos en vanzelfsprekend vertelde. Ze las sprookjes en verha-
len uit de wereldliteratuur die ze tijdens het voorlezen vertaalde. Haar
vertaalvirtuositeit werd de kinderen pas duidelijk toen een bezoekster het
verbaasd en bewonderend opmerkte. Ook over de manuscripten die ze
voorlas, was ze bescheiden en ze verzweeg dat het haar eigen werk was.
Ze liet ze horen om de reacties van haar kinderen te peilen. Als Jelle en
Dieuwke de verhalen mooi vonden, besloot ze ze uit te geven, en als ze
dan ‘met een half-blij en half-verlegen gezicht’ bekende dat ze het verhaal
zelf had geschreven, waren de kinderen heel trots op hun moeder.

Al voorlezend kreeg ze een overzicht van wat er op het gebied van de
kinderliteratuur in het Nederlands verscheen. Het gebrek aan kwaliteit
daarvan werd een van haar drijfveren zelf kinderboeken te gaan schrij-
ven. Een ander motief om te schrijven was het geld dat ze ermee verdien-
de. In haar redactioneel in het eerste nummer van Ons Blaadje had Nellie
geschreven dat alle medewerkers voor niets meewerkten en dat het abon-
nementsgeld bedoeld was voor de drukker, maar of ook Sjoukje voor
niets schreef, is de vraag. Nellie, een goede vriendin des huizes tenslotte,
moet geweten hebben dat ze doodarm was. Toen ze haar uitnodigde om
mee te werken, was Sjoukje veel ziek. Schrijven was de enige mogelijk-
heid om bij te verdienen. Afgezien van de verdiensten heeft het schrijven
zelf haar goed gedaan. Ze werd erdoor uit de sfeer van de dagelijkse ar-
moe en ziekte gehaald, en ze kon net als Piet haar talenten gebruiken voor
iets nuttigs dat bovendien goed was voor haar gevoel van eigenwaarde.

Sjoukje heeft meegewerkt aan Ons Blaadje met verhaaltjes, van tijd tot
tijd een kindervers, soms knutselbijdragen zoals over afdruksels van bla-
deren, en artikeltjes over planten. Ze bewerkte sprookjes en verhalen van
‘wilde’ volken en begon in deze tijd daarnaar onderzoek te doen: ze selec-
teerde Duitse, Japanse en Hottentotse verhalen. Vanaf 1899 was ze niet
meer Sietske, Sytske of Mevrouw Sietske, maar N. van Hichtum. Dat zou
voor de rest van haar leven haar schrijversnaam zijn.

Na 1903 schreef Sjoukje geen verhalen meer in Ons Blaadje. Wellicht
had ze geconstateerd dat het blad steeds verder van het oorspronkelijke
ideaal begon weg te glijden. Vanaf het begin had Nellie een vaste rubriek,
‘Brievenbusje’, waarin ze een stichtelijk woord voor de kleine lezers
schreef. Het waren stukjes over de noodzaak om alle mensen lief te heb-
ben, zelfs een valse jongen en een nare meid, of een aanmaning dat je
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nooit iemand mocht uitlachen vanwege armelijke, verkleurde kleren. In
het eerste nummer van de tweede jaargang liet Nellie weten dat ze van
grotere kinderen had gehoord dat ze haar ‘Brievenbusje’ graag lazen, ook
al had ‘Mevrouw Nellie’ de gewoonte nu en dan te preken. Maar ze wis-
ten wel hoe Nellie dat meende en ze wist zeker dat kinderen tussen pret-
tige verhaaltjes door ook wel eens een ernstig woordje wilden horen.

En zo ging ze door met haar preekjes. In latere jaargangen kwamen
steeds meer vrome citaten en leefregels, ze nam stukken over uit De
Strijdkreet, het blad van het Leger des Heils, waaraan ze zich verwant
voelde. Het was kennelijk armoe met de kopij, er werden nummers ach-
ter elkaar gevuld met een vervolgverhaal en de preken werden talrijker.
Nellies belangstelling voor levensbeschouwelijke vragen had het uitein-
delijk gewonnen van de kinderliteratuur. 

Aan het eind van de twaalfde jaargang, in 1907, noteerde Nellie van Kol
een paar kordate leefregels voor kinderen van het soort ‘Bied altijd een
stoel aan aan iemand die ouder is dan gij’ en ‘Dring nooit voorbij ande-
ren en wees nooit ruw’. De laatste leefregel luidde: ‘Wees vriendelijk te-
gen iedereen, wees blijmoedig en behulpzaam, en gij zult veel vrienden
hebben.’ Daarna besloot ze met de mededeling dat dit het laatste num-
mer van Ons Blaadje was. Waren er meer lezers geweest, dan had het
blad zijn bescheiden bestaan nog een paar jaren kunnen voortzetten. Nu
mocht dat niet zo zijn en als een ‘in de wiek geschoten vogel’ viel het, en
verdween onopgemerkt uit de zwerm.

Zo kwam een simpel uitgevoerd, maar idealistisch en opgewekt blad
met – vooral in de eerste zes jaargangen – veel goede en goedgeschreven
verhalen voor kinderen zachtjes aan zijn eind.

De schrijfster en haar gezin

Nu ze eenmaal begonnen was met schrijven, produceerde Sjoukje snel
na elkaar een paar kinderboeken over kinderen uit andere culturen. In
1887, in haar verlovingstijd, was Teltsjes yn skimerjoun verschenen, tien
jaar later debuteerde ze in het Nederlands met Sip-su, de knappe Jongen.
Een Eskimo-geschiedenis.

Sjoukje had zelf het verhaal bedacht over de vijftienjarige eskimojon-
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gen die even levenslustig was als de Nederlandse lezertjes. Levendig zette
ze een jongen neer die avonturen beleefde die natuurlijk alleen aan de
noordpool kunnen voorkomen, in een landschap van bevroren meren en
middernachtzon, met zeehonden en rendieren als ‘huisdieren’. Ondanks
het exotische decor is Sip-su in feite door zijn gedrag een oerhollandse of
zelfs oerfriese jongen. De kleine eskimo had net zo goed kunnen pols-
stokspringen of met zijn hond door de Friese weilanden kunnen lopen.
Het was een kunst die Sjoukje vaker zou toepassen: in de ‘verpakking’
van een eskimokind of een Kafferjongetje een gewone jongen beschrij-
ven, met toekomstverwachtingen en kwajongensstreken die alle kleine
jongens van de wereld – of in ieder geval in Nederland – met elkaar de-
len. De vreemde cultuur en het verre land werden met aandacht en preci-
sie beschreven, maar ze bleven versiering, decor.

Ze had haar onderwerp grondig onderzocht en legde in het voorwoord
verantwoording af:

Gij kunt er dus op aan, dat alles werkelijk zoo gebeuren kan, als ik het u

vertelde. De jachten en avonturen heb ik naverteld uit boeken, geschreven

door menschen, die zelf in de Noordpoolstreken geweest zijn. [...] Ge be-

grijpt, ik had op mijn warme studeerkamer wel allerlei dingen over die

koude landen kunnen verzinnen, maar dat had mijn jonge vriendjes en

vriendinnetjes niets verder gebracht. Het moest alles waar zijn en precies

zóó als ’t in die streken werkelijk gebeurt.

Er was ook een dierbare persoonlijke herinnering aan sneeuw en een
sneeuwhut. Als kind merkte ze een keer bij het wakker worden dat bui-
ten alles donker bleef. Het werd ook later niet licht en toen het dienst-
meisje ging kijken, bleek ze de deur nauwelijks open te kunnen doen, zo
hoog lag de sneeuw opgetast. De ramen waren helemaal bedekt. Sjoukje
en haar zusjes vonden het heerlijk omdat ze niet naar school konden, ze
waren totaal door de sneeuw ingesloten. Die avond hakten mensen uit
het dorp een gang en toen konden de kinderen tussen twee hoge muren
door naar school. Maar na schooltijd groeven ze een groot gat in de
sneeuwmuur en maakten er van sneeuw stoelen, banken en een tafel in.
Elke dag speelden ze ‘eskimo’ tot het begon te dooien. Hun ouders vertel-
den over de eskimo’s en vader gaf hun De Noordpoolvaarder te lezen, het
grote boek in afleveringen van Elisha Kane met veel platen. Dat boek was
onvergetelijk, net als de dagen in hun eigen sneeuwhuisje. 
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Deze herinnering haalde ze op in het voorwoord van haar tweede eski-
moboek, De geschiedenis van den kleinen Eskimo Kudlago, dat een jaar la-
ter verscheen en was geïllustreerd door Hugo en Willem van Schaik, Frie-
se schilders die bij de Haagse platteelfabriek Rozenburg werkten.Ook dit-
maal had ze zich goed gedocumenteerd voor het verhaal van een eskimo-
jongen met 

dikke bruine wangen: zóó dik, dat je zijn neus heelemaal niet kunt zien

als je hem op zij aankijkt. Zijn oogen staan een beetje scheef in ’t hoofd.

Zijn haar is op ’t voorhoofd met een mes kort afgesneden, en van achte-

ren en aan de zijden hangt het lang neer. ’t Ziet er heel vies en slordig uit

en ’t zit vol stukjes mos en rendierharen. En dat is heusch geen wonder,

want Koedlago wordt vandaag al tien jaar, en – hij is nog nooit gewas-

schen en gekamd!

Het boek gaat over Koedlago’s (na de eerste druk ging Kudlago Koedlago
heten) dagelijks leven dicht bij de noordpool: de iglo en hoe het gezin er
woont, de walvisvangst met zijn vader en de jacht op beren en rendieren.
Ten slotte gaat de jongen, na uitgebreid in een wastobbe te zijn gewassen,
waardoor hij ‘licht geelachtig bruin’ was geworden, met een schip naar
Engeland. Dat was althans de bedoeling. Maar na een klein tochtje op zee
brengt de kapitein Koedlago terug naar Groenland. De jongen kon niet
leven buiten het ijs, de walvissen en zeehonden, de iglo en zijn familie. 

Het belangrijkste was dat Sjoukje ondanks ziekte, spanningen en geldge-
brek weer was gaan schrijven. Piet was drukbezet met redactiewerk voor
De Baanbreker, dat in 1896 had plaatsgemaakt voor De Sociaaldemokraat,
hij voerde rechtszaken, maakte propagandareizen en hield lezingen en
debatten in het hele land; vanaf 1894 was hij vooral bezig met het uitbou-
wen van de sdap. Kwam hij doodmoe thuis, dan trof hij vaak een nog veel
vermoeider Sjoukje aan. Ze hadden weinig tijd om aandacht aan elkaar te
besteden.

Toch zijn er uit die eerste huwelijksjaren geen wanklanken bekend,
geen klachten van Piet over Sjoukje of omgekeerd en ook geen opmerkin-
gen waaruit wrevel en teleurstelling klinkt. Wel wanhoop. In Piets brie-
ven aan partijgenoten als Van der Goes en Wibaut kwam Sjoukjes ge-
zondheid regelmatig aan de orde. Ze was ziek of ziek geweest en kon
geen schokken verdragen. Tegenover de kinderen heeft Piet nooit iets
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van zijn zorgen laten merken. Heit was zelden thuis, maar was hij er, dan
probeerde hij opgewekt te zijn.

De opvoeding liet hij helemaal over aan Sjoukje, die immers elke dag
thuis was. Jelle herinnerde zich de strengheid van zijn vader; als hij van
zijn moeder straf had gekregen, kon hij rustig nog een straf van zijn va-
der verwachten. Piet zag niet op tegen een klap of zelfs een schop. In zijn
eigen jeugd had hij zich gestoord aan zijn vaders hardhandigheid en kort-
aangebondenheid, maar het bloed kroop kennelijk waar het niet gaan
kon, vertelde zijn zoon later: ‘Pieter Jelles – het spijt me dat ik het zeggen
moet – kon niet goed straffen: hij was driftig van aard en strafte ons te
hardhandig of te hardvoetig, buiten verhouding tot het misdrevene.’

Zijn moeder was zachter, tactvoller ook. In een van haar verhalen over
een kind dat – vanwege de interessante naam – graag influenza zou krij-
gen, beschrijft ze hoe de moeder heel voorzichtig oppert dat het meisje
misschien niet echt ziek is. De moeder realiseert zich dat openlijk uitla-
chen haar kleine Mientje zou kwetsen, dus beheerst ze zich en neemt
zich voor het kind als een echte zieke te behandelen. Ze moet zelf maar
zien hoe ze zich uit deze situatie redt, dat was dan ‘meteen de beste afleer
voor ’t vervolg’.

Sjoukje was een lieve opvoedster die haar kinderen respecteerde en
hun leerde om rekening te houden met anderen. Met het personeel bij-
voorbeeld. De dienstmeisjes aten mee aan tafel en ’s avonds zaten ze
soms in de huiskamer. Dat was in die tijd niet gebruikelijk: personeel at
in de keuken en kwam de kamer alleen binnen om te bedienen of af te
ruimen als er een belletje klonk. Sjoukje was gesteld op haar dienstmeis-
jes, ze ging op visite bij Hiltje Feenstra’s ouders, ze liet de meisjes
’s avonds in de huiskamer omdat ze het niet te pas vond komen om te
denken: ‘’t Is niet gezellig een vreemde, in alle opzichten minder ontwik-
kelde, huisgenoote altijd om je te hebben!’ Het kwam niet bij haar op om 

een meisje, dat haar ouderlijk huis heeft verlaten om ons te dienen, en

even goed als wij behoefte heeft aan een beetje gezelligheid niet alleen,

maar ook aan liefde en hartelijkheid, maar kalmpjes alleen te laten zitten

in het ongezelligste vertrek van ’t geheele huis de keuken. [...] Ik heb er

maar één gehad, die mijn aanbod niet dankbaar aannam, en ook deze

kwam langzamerhand van zelve tot ons, eerst alleen dan wanneer mijn

man niet thuis was, maar later, toen we naar elders verhuisd waren en ze

van hare familie gescheiden was, sloot ze zich geheel en vol vertrouwen

bij ons aan.
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Uit gesprekken die Sjoukje ’s avonds met hen voerde, hoorde ze veel over
het zware leven dat die meisjes al achter de rug hadden. Zulke kinderen
‘die weinig genot, ontwikkeling en aandacht hebben meegemaakt, kun-
nen wij toch niet alleen beschouwen als machines om ons werk te doen,
om haar dan na gedanen arbeid ergens op te bergen waar ze ons niet hin-
deren, maar waar ze wél elk oogenblik gewillig en geduldig moeten klaar
staan, wanneer ons belletje weêrklinkt?’

De kinderen werden in deze geest opgevoed: op 1 mei, de Dag van de
Arbeid, hoefden de dienstmeisjes niets te doen. Op deze ‘stakingsdag’
deden Sjoukje en de kinderen het huishouden: ze namen stof af, gingen
de deur opendoen als vrienden aanbelden en kookten het avondeten. 

Ze kreeg veel vriendelijkheid van haar meisjes terug, zoals de opbeu-
rende briefjes die ze haar elke dag stuurden toen ze in het Diaconessen-
huis lag, met geruststellende en aardige opmerkingen over de kinderen.
En Hiltje Feenstra, haar eerste dienstmeisje, praatte zo liefdevol met haar
over haar moeder en de vele broertjes en zusjes dat Sjoukje en Piet bij de
familie Feenstra op bezoek gingen en twee kleine zusjes van Hiltje in
Leeuwarden te logeren kregen. Toen Hiltje trouwde en wegging, bleef ze
contact houden met de Troelstra’s. Ze correspondeerde met Sjoukje en
maakte met man en kinderen soms een dagtocht vanuit Friesland naar
het westen waar Sjoukje toen woonde. 

De meisjes waren gewend dagelijks als vriendinnen met haar om te
gaan, omschreef Sjoukje hun verhouding. Dit is waarschijnlijk wat over-
dreven voorgesteld, maar ze had ongetwijfeld gelijk met de vaststelling
dat ‘een goede en prettige verhouding in onzen huiselijken kring er het
gevolg van [was]’.

Piet en Sjoukje gaven Dieuwke en Jelle een tolerante opvoeding. Ze wa-
ren niet monarchistisch, maar toen de kinderen in 1898 en 1901 op
school oranjeliedjes moesten zingen bij de inhuldiging en de trouwerij
van Wilhelmina, verboden ze dat niet. De buren verbaasden zich dikwijls
als ze onze ‘beruchte woning hoorden weêrklinken van oranjeliederen’,
schreef Sjoukje. ‘De kinderen zongen die dingetjes geheel onbewust,
zonder er bij te denken. Waartoe reeds hun kleine hersentjes te plagen
met politieke en sociale kwesties waarvan ze toch nog niets begrijpen?
Het is zoo heel onverstandig, kinderen iets voor te praten, waarvan ze
toch nog in geen jaren den zin kunnen vatten.’ 
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Een oranjelintje mocht Dieuwke overigens op zo’n feestdag niet dra-
gen als ze naar school ging. Piet had geen zin in hatelijke reacties op zo’n
versiersel en hij verzoende zijn dochtertje met het compromis dat ze
’s nachts op haar nachtjapon een geel sigarenlintje mocht spelden. Overi-
gens was hij weer wel erg soepel als de kinderen in de tuin achter hun
Utrechtse huis liedjes zongen. Ze liepen dan achter elkaar onder het zin-
gen van Alle socialen in een harington. Dat verbood hij hun niet, de kinde-
ren hadden geen idee wat ze zongen en hij gunde hun hun spelletjes.

Zo ging het ook met Sinterklaas. Hoe arm ze ook waren, Sinterklaas
werd altijd uitbundig gevierd. Jelle heeft beschreven hoe vooral zijn vader
zich uitsloofde met het schrijven van gedichten en Sjoukje al maanden
van tevoren pakjes maakte. Het hele gezin zorgde voor surprises: stokvis-
sen uit de viswinkel werden aangekleed en ‘speelden’ een (stinkende) fa-
milie, en aardappels werden gebruikt in een speciaal geschreven aardap-
pelkomedie. Er bestonden strenge opvoeders die het sinterklaasfeest ver-
afschuwden omdat het op leugens en fantasie berustte. Sjoukje was het
daarmee niet eens: 

Niemand is er meer voor dan ik, om den kinderen in alles de reine, zuive-

re waarheid te vertellen, maar ik heb aan de mijne nooit nuchter en koud

verteld: ‘Kinderen, er is geen Sint Nikolaas.’ Maar wel heb ik ze al heel

gauw zelf leeren ontdekken, dat het een aardig sprookje is, waarmeê je

elkaâr prettige verrassingen bereidt zonder je eigen naam te noemen. [...]

Ik heb heel veel medelijden met die arme moeders, die dat aardige, vroo-

lijke geloof uit de zieltjes harer kindertjes moeten rukken. [...] Geef de

kinderen een prettige, liefdevolle herinnering meê aan het ouderlijk huis,

voor zoover u dat mogelijk is.

Sinterklaas was vooral zo leuk, schreef Jelle, omdat ‘onze heit en mem
dan even vrolijk en uitgelaten werden als wijzelf, en de leukste en gekste
dingen verzonnen om het feest te doen slagen’. Kennelijk voelden de kin-
deren toch iets van de spanning en zorgen van hun ouders, dat het sinter-
klaasfeest zo opviel door de opgewekte sfeer. 

Sjoukje zorgde voor de kinderen en Piet zorgde voor de partij en soms
voor een beetje geld. Het inkomen bleef het grote probleem en in mei
1897 verhuisden ze noodgedwongen van het ruime huis aan de Leidse-
weg naar een huis in de Riemstraat aan de overkant van de Leidse Rijn.
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Het was een heel klein, armoedig huis en kostte maar een rijksdaalder
per week; het nieuwbouwwijkje waarbij Riemstraat 8 hoorde en dat het
begin vormde van wat later de wijk Lombok zou worden, kreeg in de
volksmond algauw de veelzeggende naam ‘de verdomhoek’. Ze woonden
nu nog alleen met het gezin en een dienstbode. Alle mensen die vanaf
1893 met hen in hetzelfde huis hadden gewoond, waren inmiddels ver-
huisd. Dirk Troelstra was met Silvie de Vries getrouwd en in Amersfoort
gaan wonen. 

Het ging niet goed met Dirk. Vlak na zijn huwelijk in oktober 1894
sprong hij een jongen na die in het water was gevallen en dat gaf zijn
toch al zwakke gezondheid de genadeklap. Hij begon bloed op te geven
en ging een kuur doen in de frisse lucht. Die hielp niet en Dirk raakte ook
nog zijn werk bij de krant kwijt toen De Baanbreker opging in De Sociaal-
demokraat. Dat kostte hem zijn tien gulden per week. Maar ook al zou De
Baanbreker zijn blijven bestaan, zijn gezondheid had het hem onmoge-
lijk gemaakt propagandatochten te maken en de krant uit te venten, ta-
ken die bij zijn werk als redacteur hoorden. 

Vader Jelle schreef Piet een verontruste en bittere brief:

Ik kan mij toch niet voorstellen dat men hem als voorwaarde heeft opge-

legd dat hij z.g. propagandatochten mee moet maken en kranten moet

uitventen. [...] Aannemen dat gij daarin de hand zult hebben gehad doe 

ik niet. Ofschoon ‘redakteur’ zijt ge toch ook slechts ‘loonslaaf’ van den

‘kapitalist-eigenaar’ van het blad. Ik geloof dat ik mij zóó in s.d.termen

goed uitdruk. De ‘uitzuigers’ hebben dan gemeend het buiten hem te

kunnen redden en hem zoowat zijn congé gegeven.

Dirk vatte het plan op om naar Berlijn te verhuizen en daar als journalist
opnieuw werk te zoeken, maar zijn vader zag dat somber in. Het leven
van een journalist is ‘zenuwachtig en gejaagd, het vereischt een sterke
corpus’. De oude Jelle Troelstra was diep teleurgesteld in zijn twee zoons:
‘Evenals gij heeft hij zijn toekomst versmeten, dank zij ook uw noodlotti-
gen invloed op hem en dwaasheid moet dwaasheidsloon ontvangen; dat
is niet meer dan rechtvaardig, maar dit neemt niet weg dat mij dit innig
leed doet om den dwalende.’ Hij stelde vast dat geen van zijn twee zoons
hem zou opvolgen als directeur van de brandwaarborgmaatschappij
Neerlandia: ‘De baan zal buiten de familie raken, iemand van buiten zal
er een ruim bestaan aan kunnen vinden, terwijl mijn eigen nakomeling-
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schap weer tot het proletariaat zal zijn teruggezonken. Ik kan niet zeggen
dat die gedachte zeer opwekkend is. [...] En zoo denkt men op zijn ouden
dag “als de kinderen groot zijn” van zorg te zullen zijn ontheven! Ik weet
in dezen niet wat ik moet. Misschien dat gij het weet.’

Dirk en Silvie verhuisden niet naar Berlijn, maar naar Borger in Drenthe,
waar de lucht gezonder zou zijn voor een longpatiënt. Maar Dirk werd
niet beter en de dokters in Leeuwarden, waar hij zwaar ziek in de zomer
van 1896 bij zijn vader en zijn zusje Haukje logeerde, stelden vast dat
zijn ziekte ‘van tuberculeuze aard’ was. En het was al zo’n treurig jaar
voor de Troelstra’s. Hun zusje Rinskje was na jaren van ziekte overleden,
óók aan tbc. De achterblijvers, vader, Piet, Haukje, Rika en Dirk, zagen
dat de tuberculose steeds nieuwe slachtoffers maakte in hun gezin.

Dirk had twee mogelijkheden: aan zee gaan wonen óf genezing zoeken
in de bergen. Dat zou dan het plaatsje Arco worden, een kuuroord bij het
Gardameer. Dirk zag daartegen op, omdat Silvie – Mop noemde hij haar
nu – niet mee zou gaan. Zonder haar zou hij ‘mankeliek’ (melancholiek)
worden. Hij was er treurig aan toe, had koorts, gaf bloed op en miste, lo-
gerend in Leeuwarden, Silvie: ‘Ik ben ook maar een arme, zieke stumper.
Ik moet maar bouillon drinken en een onverschillig bakkes trekken en
niet meer aan Mopke en aan alles denken.’ 

Ook voor hen was geld het grote probleem. Dirk zou in Wijk aan Zee
agent van Neerlandia kunnen worden, en als hij naar Arco ging, kon hij
proberen een pension op te zetten. In beide gevallen had hij geld van zijn
vader nodig en die zag op tegen ‘de financieele verschrikkingen van een
Kurort’. Zijn vader gaf de voorkeur aan Wijk aan Zee, de dokter aan Arco.
Toen Haukje hem vertelde dat ‘Va’ bezwaar maakte vanwege het geld,
antwoordde Dirk: ‘Hoor eens, dezer dagen zeide je, dat hier per jaar 
ƒ 6000 verteerd werden. Nou, iemand die jaarlijks ƒ 6000 te verteren
heeft, kan er – als de wil ernstig is – wel ƒ 600 per jaar voor zo’n gewich-
tige zaak van afstaan. Dus dat is geklets.’

Uiteindelijk kreeg Dirk van zijn vader wat hij nodig had, evenals een
deel van het moederlijk erfdeel van de pas gestorven Rinskje. Nu konden
Dirk en Silvie samen naar Arco verhuizen en er hun geluk beproeven als
pensionhouders. 

In de Riemstraat waar Piet, Sjoukje, de kinderen en Aaltje Wouters op 
14 mei 1897 naar toe verhuisden, hebben ze maar een paar maanden ge-
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woond. Ze zetten er hun meubels neer, maar Piet pakte zijn boeken niet
uit. Dat jaar werden er verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden en
Piet hoopte op een zetel. In dat geval zouden ze naar Den Haag gaan en
kon hij de dozen boeken zo weer inladen.

Hij had goed gegokt. Bij de verkiezingen van 1897 werden de eerste
twee vertegenwoordigers van de sdap in het parlement gekozen: Troel-
stra en Henri van Kol. Troelstra had zich kandidaat gesteld in de distric-
ten Leeuwarden, Tietjerksteradeel en Winschoten en won in alle drie.
Toen hij na zijn drievoudige overwinning vanuit Friesland in Utrecht te-
rugkwam, stonden er bij het station twee landauers op hem te wachten.
Piet, Sjoukje en de kinderen reden ermee door de stad en werden overal
door blije mensen toegejuicht. Dieuwke die precies op die dag, 4 juli, ja-
rig was, was wijsgemaakt dat deze eretour speciaal bedacht was om haar
verjaardag te vieren en ze onderging de zegetocht dan ook als een prin-
ses. 

Een dag eerder was Sjoukje de koningin van een rijtoer geweest. In
Leeuwarden was eveneens een feestelijke intocht geweest en Piet had
haar toen de krans omgehangen die hij had gekregen van trotse partijge-
noten. En hij zei daarbij: ‘Nee mensen, niet mij komt die krans toe, maar
haar, het zijn haar ideeën, ik heb ze slechts uitgewerkt’. 

Sjoukjes oude vriendin Clara van Loon was in Leeuwarden en hoorde
het. Ze is het haar leven lang niet vergeten. 

Wonen in Den Haag

Omdat Troelstra in drie districten had gewonnen, moest hij kiezen. Het
werd Tietjerksteradeel, niet Leeuwarden, waar hij als kind en later met
Sjoukje had gewoond. Dat was een grote teleurstelling voor zijn partijge-
noten, vrienden vaak van vroeger, die zich buitengewoon hadden inge-
spannen voor de verkiezingsstrijd. 

Hij had Leeuwarden en ook Tietjerksteradeel kunnen winnen dankzij
de hulp van de liberalen. Er had een opmerkelijke verbroedering plaats-
gevonden binnen de familie Troelstra: de liberale Jelle Troelstra had met
zijn partijgenoten in Leeuwarden zijn sociaal-democratische zoon ge-
steund om te voorkomen dat een verafschuwde radicaal – zoals de uiter-
ste linkervleugel van de liberalen toen heette –, die ook nog afkomstig
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was uit Amsterdam, deze Friese zetel zou winnen. Na die gezamenlijke
strijd verbeterde de verhouding tussen hen. De oude Troelstra was ervan
onder de indruk dat Piet in drie districten had gewonnen en de sdap zich
een positie in de Kamer en onder het volk had veroverd. Dat maatschap-
pelijke aspect en de status van het kamerlidmaatschap speelden een gro-
te rol volgens Piet: zijn vader was niet alleen om politieke redenen tegen
diens overgang naar het socialisme, hij was vooral bang dat zijn zoon
maatschappelijk zou mislukken. Ook in Tietjerksteradeel hadden de libe-
ralen de sdap gesteund en toen Piet in de herberg De drie gekroonde
Baarzen in Bergumerdam, de hoofdplaats van het district, de verkie-
zingsoverwinning vierde, legde zijn vader die in de buurt aan het zeilen
was, bij de herberg aan om het feest met zijn zoon mee te vieren.

Behalve Piet veroverde ook Henri van Kol een kamerzetel voor de sdap.
Hij won het district Enschede. Troelstra was op de verkiezingsdag in En-
schede en beschreef later hoe hij ’s morgens wakker was geworden van
een ‘klompenbataljon’, het eentonige en langdradige gedruis van honder-
den klossende en schuivende, stotende en slepende voetstappen. In spre-
kende beelden vertelde hij dat het de klompen waren van de duizenden
arbeiders, mannen, vrouwen en kinderen, op weg naar hun geestdoden-
de arbeid in de lawaaierige fabrieken. De volgende dag was hij opnieuw
gewekt door een klompenbataljon. Er werd nu harder gemompeld. Ge-
dempte, opgewekte stemmen en gelach hoorde hij, en het woord dat hij
soms onderscheidde, was ‘Gewonnen’. 

Korte tijd later, in 1899, kwam er door een tussentijdse verkiezing in
Appingedam een derde zetel voor de sdap bij, voor Jan Schaper, een huis-
schilder uit Groningen, socialist van het eerste uur en ook een van de
twaalf ‘apostelen’.

Nu Piet in de Kamer was gekozen, moest het gezin naar Den Haag ver-
huizen. In oktober 1897 betrokken ze een ruim huis aan het Kanaal, later
van naam veranderd in Koninginnegracht, vlak bij Scheveningen. De
weg langs het Kanaal lag hier iets hoger, en over het kanaal heen keken ze
uit op duinen. Langs het water reed het stoomtrammetje naar Schevenin-
gen dat Piet wel eens, als spelletje met zijn kinderen, begroette met ‘Dag
tram!’, waarna de tram – in de woorden van Jelle – ‘Dagh Ph, Pph, –
Dagh Phie-terrh’ puffend de hoek omging. 

De vooruitzichten waren stralend: ze hadden een veel beter huis dan
het armoewoninkje in de Utrechtse Riemstraat en ze zouden geen last
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meer hebben van acties van boze mensen, gewelddadige relletjes en ste-
nen door de ruiten. Naast het kamerwerk kon Troelstra zich wijden aan
de opbouw van de sdap en het land doorreizen om spreekbeurten te hou-
den. In het verkiezingsjaar had hij daarvoor ervaring opgedaan, hij had
het woord gevoerd op meer dan honderd vergaderingen en gedebatteerd.
Dat jaar was hij ook zijn ‘erge Friese accent’ kwijtgeraakt en had hij ‘Hol-
lands’ leren spreken. 

Als kamerlid verdiende hij tweeduizend gulden per jaar. Naast het ka-
merwerk vond hij tijd voor zijn advocatenpraktijk en – ook een bron van
inkomsten – voor het schrijven van artikelen. Alles bij elkaar had hij geen
slecht inkomen, maar voor Piet en Sjoukje was ook dit nauwelijks vol-
doende. Zijn geldgebrek was Troelstra kennelijk ook aan te zien, want in
de memoires van H.P.L. Wiessing, de latere hoofdredacteur van De Groe-
ne Amsterdammer, werd de ‘Haagse’ Troelstra beschreven als een man
die ‘er nog uitzag als een kermisreiziger, in een verfrommeld bruin pak
met rafels aan de broekspijpen’.

Een van de prettigste kanten van het wonen in Den Haag was dat
Sjoukjes familie vlak bij hen woonde. In 1895 waren dominee Bokma de
Boer en zijn vrouw vanuit Renkum naar Scheveningen verhuisd waar
ook Sjoukjes oudste zuster Jette woonde. Jette, altijd ongetrouwd geble-
ven, dreef aan de Van Stolkweg, achter de Kanaalweg waar haar ouders
woonden, een pension. Pensiongasten waren onder anderen de broers
Hugo en Willem van Schaik, schilders uit het Friese Beetsterzwaag, die
ook Kudlago van Sjoukje hadden geïllustreerd. Ze staken graag de gek
aan met Jette, die dikwijls aan hoofdpijn leed. Jette liet van tijd tot tijd een
magnetiseur de hoofdpijn wegstrijken en ‘wegwerpen’. Toen Jelle eens
na zo’n strijkage op de grond zat te spelen, riep Willem van Schaik plotse-
ling: ‘Pas op, Jelle; dêr leit tante Jette’s pine yn e holle!’ (daar ligt tante Jet-
te’s hoofdpijn). Jelle schrok zich ‘krom’, zijn vader schoot in de lach en
stelde hem gerust met een knipoogje.

Jette vertaalde buitenlandse kinderboeken. Ze bewerkte sagen uit de
tijd dat Germanen en Kelten met elkaar strijd leverden, in de versie van
de Duitse historicus D.F. Weinland. Het waren historische boeken, vol
feiten en weetjes over de volksaard van die stammen uit het grijze verle-
den en over hun godsdienstige gebruiken, geschreven in het plechtstati-
ge taalgebruik van die tijd. Soms schreef haar zusje Sjoukje er een voor-
woord bij, waarin ze verwees naar het belang van dit soort boeken en hoe
geboeid jongeren zouden zijn door deze verhalen over hun eigen histori-
sche achtergrond. 
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Toch werden Jettes boeken geen bestsellers, terwijl die van Sjoukje uit-
stekend verkochtten en vaak herdrukt werden. Wie Jettes vertalingen
zoals Coninc Hartfest en Rulaman vergelijkt met de boeken van Sjoukje
zoals Sip-su of de latere Oehoehoe-boeken, ziet meteen waarom. Sjoukje
beschreef vreemde culturen vanuit het perspectief van levensechte kin-
deren, die voor de jeugd in de westerse wereld herkenbaar waren. Terwijl
haar boeken nog een groot deel van de twintigste eeuw leesbaar en popu-
lair bleven, overleefden Jettes vertalingen van leerzame, droge uiteenzet-
tingen nauwelijks de negentiende eeuw.

Naast hun grootouders en tante Jette troffen de kinderen Troelstra nog
veel meer prettigs aan in Den Haag. Ze konden overal spelen: op straat,
in de tuin en soms gingen ze naar het kerkhof achter hun huis. Het viel
Dieuwke en Jelle op dat de mensen die het kerkhof bezochten, er somber
bij liepen en zo droevig keken. Om hen op te vrolijken klommen ze op de
vierkante pilaren naast het grote ingangshek, speelden ‘standbeeldje’ en
trokken gekke gezichten naar de voorbijgangers en bezoekers. 

Ze woonden dicht bij zee. Tijdens strandwandelingen met hun vader
werden ze soms vergezeld door een partijgenoot. Jelle herinnerde zich
één wandeling waarbij hun vader een halve stuiver uitloofde aan het kind
dat het eerst zou komen vertellen dat de hond die met hen meeliep voor
de honderste keer zijn pootje had opgetild. Tot het zover was, kon hij on-
gestoord met Schaper, de baas van de hond, praten. Eén zo’n strandver-
haal kwam, omgewerkt door Sjoukje, in Ons Blaadje terecht: ‘Avonturen
in de duinen’. Tijdens een wandeling in de duinen kwamen Piet en de
kinderen, bijgenaamd Generaal van Nietsenstein tot Nullenburg, Majoor
en Kolonel, een eenzame man, ‘een duinroover’ in een hutje tegen. Ze
zagen een paar geheimzinnige mensen met een soort kolfstok balletjes
voortslaan totdat ze in een kuiltje terechtkwamen. ‘Nikkerkikken’ noem-
de Piet Troelstra ze, wilde inboorlingen voor wie je bang moest zijn. Sa-
men met de kinderen probeerde hij uit te vinden wat ze daar deden.
Dichtbij gekomen vonden ze alleen een paar vierkante houten vloertjes
en turfbakken. Om de nieuwsgierigheid van de kinderen aan te wakke-
ren, loofde Piet een prijs uit voor het mooist geïllustreerde verhaal over
de ‘Nikkerkikken’.

In Jelles herinneringen aan vroeger overheerste de opgewekte sfeer
thuis. Er werd veel gelachen, Piet was een man vol fantasie die meestal
een aardige, ondernemende vader was. De kinderen wisten dat ze stil
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moesten zijn als hij doodmoe terugkwam van een propagandatocht of
een kamerdebat, maar als hij dan even een dutje had gedaan op de ca-
napé of in zijn klapstoel, was hij weer vrolijk en gezellig. Hij hield van
muziek, zong graag en speelde op de piano melodieën die hij ter plekke
verzon. Voor de kinderen ’s avonds insliepen, hoorden ze hem met zware
of pingelende akkoorden op de piano Friese liederen zingen. Dat was een
vertrouwd geluid. 

Heit hield van de fantasieën van zijn kinderen, hij was trots op hen en
hij liet dat graag merken aan mensen die op visite kwamen. Als hun va-
der in een volle kamer hun opschepperijen of kinderlijke uitspraken
doorvertelde, voelde Jelle zich voor gek gezet. Het was vadertrots natuur-
lijk, maar het had ook wel iets van het pesterige waarom hij berucht was
geweest als student in Groningen. 

Dieuwke en Jelle konden naar hartelust spelen in de grote tuin waarin
een schuur stond begroeid met klimoptakken. Op het dak maakten ze in
de overwoekerende klimop een groene schuilhut, die het Groenpaleis ge-
noemd werd. Het was de periode waarin hun moeder zich verdiepte in
het leven van ‘primitieve volken’, de eskimo’s en de Kaffers in Zuid-Afri-
ka. Ze vertelde daar zo inspirerend over dat de kinderen in hun Groenpa-
leis besloten om later ontdekkingsreiziger te worden en zich daar nu al-
vast grondig op voor te bereiden. Jelle leerde Dieuwke in bomen te klim-
men om voor wilde dieren te kunnen vluchten, Dieuwke bedacht een
voertuig waarmee ze in een oerwoud gemakkelijk uit de voeten zou kun-
nen: een wagentje waarin je je kon verschuilen en waarmee je zo nodig
ook kon lopen, via een gat in de bodem. Het zou handig zijn, bedachten
ze, om een heel lang mens te zoeken die met het karretje zou kunnen
wandelen. Ze kozen daar Cornélie Huygens voor uit, tante Cor, die veel
bij hen thuis kwam. Dat was een lange vrouw, vorstelijk lang zelfs, groter
nog dan hun vader. Die vrouw zou uitermate geschikt zijn voor het oer-
woud, besloten de kinderen.

Cornélie Huygens was haar leven begonnen zoals paste bij een meisje
uit de gegoede burgerij (haar vader was kalkbrander, haar moeder een
freule), met soirees en bals masqués waar ze, volgens een beschrijving
van Wilhelmina Kruseman met wie ze bevriend was, ‘mooi en heel
frisch’ verscheen ‘en Neige, wit tarlatan, hoog, met lange mouwen, geheel
gebouillonneerd met vlokjes watten, hangend haar met watten er door
genaaid en een kroontje van hulst’. 
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Als jong meisje hoopte ze op een carrière als operazangeres, maar toen
haar stem niet goed genoeg bleek, besloot ze te gaan schrijven. Daar had
ze succes mee. Ze schreef een soort deftige kasteelromans met titels als
Hélène van Bentinck, Een Huwelijk en Hoogenoord, prettig leesbare lec-
tuur over romantiek, liefde en leed in de betere kringen. Haar boeken
gaan vaak over het lege leven van meisjes van hoge komaf die op een man
zitten te wachten en meestal alleen maar trouwen om er financieel op
vooruit te gaan en verlost te worden uit hun saaie bestaan. Voor dat soort
meisjes had Cornélie Huygens diepe minachting en in haar boeken lo-
pen zulke huwelijken slecht af. Ze keerde zich fel tegen contracthuwelij-
ken, handel waarbij aantrekkelijke vrouwen met goede manieren en een
keurige opvoeding een man aan de haak moeten zien te slaan. Vrouwen
zouden daaraan niet moeten meewerken, vond ze, en via haar boeken
deed ze een beroep op haar lezeressen om zichzelf te ontwikkelen, te le-
zen en te studeren. Niet op bals rondhangen, maar nuttig werk zoeken.
Studeren en aanpakken, dat was haar devies.

Een vrouw met zulke opvattingen raakte natuurlijk betrokken bij de
strijd voor algemeen kiesrecht en voor vrouwenemancipatie. Ze deed
haar best om een brug te slaan tussen het socialisme en het feminisme,
een koppeling die ook in haar tijd niet vanzelfsprekend was. Ze had zich
al vroeg bekeerd tot het socialisme en de sdap, waar ze bekend stond als
de ‘rooie freule’. In 1900 kwam ze als eerste vrouw in het partijbestuur
van de sdap (en verdween er een jaar later alweer uit, omdat ze niet werd
herkozen). Samen met Henriette Roland Holst, de dichteres die een
vooraanstaande rol in de sdap speelde, en Rika Brok-Troelstra, de zuster
van Piet, liep ze mee in een 1 mei-optocht: de eerste Nederlandse vrou-
wen die dat deden.

Volgens Cornélie Huygens waren in arbeidersgezinnen man en vrouw
principieel gelijk. Niet de strijd tegen de man, maar de strijd van vrouw
en man samen tegen het kapitalisme zou de vrouw vrijmaken, meende
ze. Ze haalde fel uit tegen ‘burgerlijke’ feministen, die de schuld van de
achterstelling van de vrouw uitsluitend bij de mannen legden. Arbeiders-
vrouwen, die uit financiële noodzaak en onder buitengewoon zware om-
standigheden werkten, hadden geen belang bij gelijke rechten op werk,
maar bij een beter loon voor hun mannen, zodat zij thuis konden blijven
voor hun gezin. Algemeen kiesrecht (voor mannen) vonden zij én hun
mannen belangrijker dan vrouwenkiesrecht. Bourgeoisvrouwen wilden
eerst vrouwenkiesrecht en daarna het algemeen kiesrecht. Ze verzetten

van politieke en andere bewegingen228



zich tegen wetten en vooroordelen die hun het werken, studeren en
stemmen moeilijk, zo niet onmogelijk maakten. Deze burgerlijke voor-
vechtsters voor vrouwenkiesrecht werden ‘feministen’ genoemd en wer-
den door de mannen van de sdap – en veel van hun vrouwen – diep ge-
wantrouwd. Huygens’ verzet tegen hen had veel met stijl te maken. Ze
gruwde van hun taalgebruik, dat ze grof noemde; liever hoorde ze weten-
schappelijke en ernstige betogen over de historische oorsprong van de
slechte situatie van vrouwen. 

Bij al wat ze schreef en beweerde, kwam er nooit een kwaad woord over
mannen uit haar pen en over haar lippen, zelfs niet als ze een scherp oor-
deel uitsprak over het huwelijk, volgens haar de ‘allerergste dwaasheid
waartoe een mens kan vervallen’, zoals ze een teleurgestelde man in een
van haar romans laat zeggen. Als spreker en debater was ze serieus en
streng in de leer. Ze trok een scherpe grens tussen goed en kwaad. Deed
een partijgenoot iets wat kwaad was in haar ogen, dan werd zo iemand
zonder pardon in de ban gedaan en liet ze dat heftig merken. Ze was ge-
voelig, overgevoelig zelfs: dankbaar voor de kleinste bewijzen van ver-
trouwen, maar ‘geheel terneergeslagen of gloeiend verontwaardigd’ als
ze het idee had tegengewerkt te worden. Ze uitte zich dan zo fel dat ze er
vrienden mee verloor. Ze leed zelf onder deze lastige eigenschap, ze voel-
de zich eenzaam in een wereld waarin ze naar haar eigen gevoel zo slecht
werd begrepen.

Cornélie Huygens zette zich energiek in voor gezinnen van stakende
arbeiders, voor dienstbodes en voor vrouwenvakbonden. Buiten het di-
rect partijpolitieke was ze een opgeruimde en vrolijke vrouw, die met
overgave en gratie op een sdap-congres met Henri van Kol Indische dan-
sen danste. Ze was voornaam, deze ‘rooie freule’ met haar rijzige gestal-
te, haar ruisende rokken en vreemde parfums, maar dat ze eens tijdens
een propagandatocht door Zeeland in een oude leunstoel in een herberg
moest overnachten, beschouwde ze als een hoogtepunt in haar leven. Ze
vond het prachtig, het was een offer voor haar socialistische ideaal.

Er ontstond een sterke band tussen Cornélie Huygens en de Troelstra’s.
Piet had haar leren kennen in 1893 bij een lezing in Amsterdam en de
kennismaking was van beide kanten bevallen. Een nobele figuur, noem-
de Troelstra haar in zijn Gedenkschriften. Toch moet hij het in politiek op-
zicht vaak met haar oneens zijn geweest. Hij was geen man met oog voor
de maatschappelijke belangen van vrouwen. In 1898 schreef hij er een
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brochure over, Woorden aan Vrouwen, waarin hij weinig begrip toonde
voor de eis voor vrouwenkiesrecht. 

Cornélie schikte zich in het standpunt van de mannen in de partij.
Sterker nog: ze verdedigde hun mening in anti-feministische artikelen in
De Nieuwe Tijd, het op theorievorming gerichte maandblad van de sdap
dat in 1896 was opgericht en waaraan mensen als Herman Gorter, Hen-
riette Roland Holst en Frank van der Goes meewerkten. Een keuze tus-
sen vrouwenkiesrecht en socialisme was voor haar niet moeilijk: het be-
lang van het socialisme ging boven alles.

Al in Utrecht kwam ze bij de Troelstra’s over de vloer en in een van
haar boeken, Barthold Meryan uit 1897, beschreef ze hun gezin en huis-
houden. In deze sleutelroman vatte Cornélie Huygens haar opvattingen
over het socialisme, de positie van de vrouw en het huwelijk samen. De
hoofdpersoon Barthold Meryan is een jongeman uit een rijke en aanzien-
lijke familie, die begeesterd raakt door het socialisme en zich er totaal
aan overgeeft. Meryan vindt dat vrouwen een vaak stompzinnige rol in
het maatschappelijk leven vervullen, wat niet een natuurlijk, maar een
sekseverschijnsel is. Vervolgens verbreekt hij zijn verloving met een
mooi meisje dat op geld en status uit is, en kiest voor een actieve, intellec-
tuele vrouw met kortgeknipt haar.

Zo zag Cornélies ideale huwelijk eruit. Zag ze dat ideaal verwezenlijkt
bij de Troelstra’s? Zoals ze de sfeer in hun gezin beschreef – Troelstra is
Thornton, het huis is het Utrechtse huis aan de Riemstraat, Sjoukje en
de kinderen zijn herkenbaar beschreven –, moet het er dicht bij zijn ge-
komen. Ondanks de armetierige inrichting van hun huis, een mat op de
houten vloer, een lelijke schoorsteenmantel, heerste er een warme sfeer
en fleurden planten en verse veldbloemen de kale kamers op. De gedis-
tingeerde vrouw des huizes ging heel liefdevol met de twee kleuters om,
haar echtgenoot werd beschreven als een lange, bleke man van een jaar
of vijfendertig, ‘met iets vermoeids in de oogen. [...] In zijn uiterlijk we-
zen lag niets wat den geestdriftigen, een gansche massa meeslependen
redenaar deed vermoeden.’ Maar zodra Thornton begon te praten, werd
hij enthousiast en sprankelden zijn ogen. 

Sjoukje en Cornélie hadden veel gemeenschappelijks: beiden kwamen
uit een goede familie, hadden ondubbelzinnig voor het socialisme geko-
zen en hadden grote literaire belangstelling. Verschillen waren er ook:
Cornélie was ongetrouwd gebleven en trok eropuit om het socialisme te
verbreiden, Sjoukje verrichtte haar werk binnenshuis.
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Piet en Sjoukje waren bijzonder op Cornélie gesteld en ook de kinde-
ren waren dol op ‘tante Cor’. De hartelijke gevoelens waren wederzijds:
Cornélie kwam vaak op bezoek en bracht altijd cadeaus mee voor de kin-
deren. Ze steunde Sjoukje ook financieel: Kudlago werd uitgegeven dank-
zij een bijdrage van Cornélie Huygens. Ze had het verhaal gelezen en
vond het zo goed dat ze ervoor zorgde dat het werd gepubliceerd. Zij be-
taalde de kosten van uitgave, een in die tijd niet ongebruikelijke gang van
zaken.

Cornélie Huygens had geen makkelijk leven. Haar familie accepteerde
haar socialistische idealen niet en met haar oom en tante bij wie ze was
opgegroeid, kwam het tot een algehele breuk. Vooral haar tante was woe-
dend, vertelde ze haar vriendin Mien Gerhard-Beeking: 

In plaats van affectie, een toenemende haat van hare zijde alléén wegens

mijn overtuiging. Mijn oom bleef, ondanks alle verschil in zienswijze

mannelijk loyaal, maar zij werd valsch – heel lief tegen mij, doch al haar

rage uitstortend tegen anderen achter mijn rug. Wat de maat deed over-

loopen was het oprichten door mij van de dienstbodenvereeniging! [...] Zij

had altijd gemeend, hoorde ik later, dat mijn ‘socialisme’ maar malligheid

was en wel voorbij zou gaan, maar nu zij begreep dat het ernst was, nu

ging zij ‘zich te veel voor mij schamen’.

De keuze voor het socialisme leverde in families vaak verzet op. Cornélie
ontmoette dezelfde weerstand als Troelstra. Na diens overwinning bij de
verkiezingen was het contact met zijn vader iets verbeterd, maar echt har-
telijk werden de stroeve vader en zijn koppige zoon nooit met elkaar. 

De oude Jelle was een gesloten en stugge man die moeilijk contact
maakte, zelfs niet met zijn kleinkinderen. Dieuwke en Jelle logeerden in
de zomer vaak in Leeuwarden en Jelle beschreef zijn grootvader als een
stoere, zwijgzame man, altijd met een lange Goudse pijp in de hand. Hij
stopte de kinderen zo nu en dan ‘een witte cent’, een blinkende gulden of
rijksdaalder, toe. Na het eten moest Jelle wel eens met zijn opa wandelen
en meestal werd er dan geen woord gewisseld. Of de conversatie beperk-
te zich tot: ‘Vroeger was hier alles weiland.’ 

Ook tante Haukje, Piets oudste en ongetrouwde zuster die bij haar va-
der woonde, was stug in de omgang. Zodra Dieuwke en Jelle in Leeuwar-
den waren aangekomen, werden ze door haar ‘in de bijkeuken – staande
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of zittende in een houten kuip met glimmende koperen banden – met
heet water en groene zeep van onder tot boven hardhandig schoon ge-
boend, en in schone kleren gestoken’. Ze had een uitgesproken hekel aan
alles wat niet degelijk en niet goedburgerlijk was. Haukje stoorde zich
aan de manier waarop Sjoukje haar kinderen kleedde, met kraagjes en
kantjes en lintjes, ze knipte Jelles krullen af en trok de kinderen degelijke
stijve ‘Luwarder’ kleding en schoeisel aan. Dan werden ze naar een foto-
graaf gesleept om, schreef Jelle ‘de metamorphose vanuit de min of meer
artistieke smaak van mijn moeder naar haar eigen burgerlijke degelijk-
heid op de gevoelige plaat te doen vastleggen. De fotograaf plaatste ons
bij een rustiek hekje, met een scheepje, schepje of hoepel in de hand, en
we lieten ons – murw van al die fanatieke activiteit – geduldig en gelaten
in de vereiste “ongedwongen houding” duwen en kneden.’ 

Tante Haukje was aanpakkerig en kortaangebonden: toen Jelle eens in
het water was gevallen en kletsnat en modderig bij haar aankwam, kreeg
hij eerst een flink pak slaag en werd daarna in de wastobbe gestopt. Bij
die gelegenheid gebeurde iets vreemds: de werkster bracht een telegram
van zijn vader die namens zijn moeder vroeg of ‘Jelle in het water gele-
gen had en er goed uitgekomen was!’ Later bleek dat Sjoukje tijdens haar
middagrustuur in Den Haag had gezien hoe Jelle onder water scharrelde
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en probeerde tegen de slootwal op te klimmen. Het beeld duurde maar
een paar seconden, maar het was zo duidelijk dat ze direct naar Leeuwar-
den liet telegraferen. Een voorbeeld van mediamieke gaven, het enige
overigens dat van Sjoukje bekend is.

In Den Haag ontwikkelde Sjoukje zich tot een rasechte kinderboeken-
schrijfster. In Utrecht was ze haar carrière in Ons Blaadje begonnen met
een aantal verhalen, nu bleek ze in staat het ene na het andere boek te
produceren. 

Na de verhalen over eskimokinderen liet ze zich inspireren door het le-
ven van kinderen in zuidelijk Afrika. Die keuze lijkt niet toevallig: juist in
die tijd woedde in Zuid-Afrika de Boerenoorlog die in Nederland veel
aandacht kreeg. Boeren, afstammelingen van Nederlandse kolonisten uit
de zeventiende eeuw, hadden in Zuid-Afrika twee Boerenrepublieken ge-
sticht, Transvaal en Oranje-Vrijstaat, naast de door Engeland beheerste
Kaapkolonie. In 1877 waren de Engelsen al eens Transvaal binnengeval-
len, maar de Boeren bevrijdden zichzelf toen in de Transvaalse Opstand
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van 1880-1881. In 1899 braken er opnieuw onlusten uit tussen Engelsen
en Boeren en dit keer wonnen de Engelsen in 1902 de oorlog. In Neder-
land heerste vanwege de Nederlandse afstamming van de Boeren een
sterk pro-Boerse en anti-Engelse stemming. 

In 1899, 1900 en 1901 verschenen drie delen van de familiegeschiede-
nis van de Kafferjongen Oehoehoe, ‘in opklimmende reeks geschreven
voor mijn kinderen, naarmate ze ouder werden’. In de bibliotheek vond
ze boeken over het leven van Kaffers, reisbeschrijvingen en boeken van
zendelingen. Na twee jaar onderzoek kon ze zich het land voorstellen als-
of ze er zelf was geweest. Maar het innerlijk leven van het volk bleef haar
vreemd. Pas toen ze hun folklore leerde kennen, gingen de Kaffers voor
haar leven en was ze in staat drie boeken over hen te schrijven. De bena-
ming ‘Kaffers’ had toen overigens niet de negatieve bijklank die ze later
zou krijgen. Hetzelfde geldt voor termen als ‘primitieve volken’ of ‘wil-
den’.

Al haar kennis over de geschiedenis, de gewoontes en de levenswijze
van Kaffers in zuidelijk Afrika verwerkte ze in een kinderverhaal over het
leven van een Kafferjongetje, dat in deel drie trouwde met Oezinta, een
Kaffermeisje dat echt heeft bestaan en over wie Sjoukje had gelezen in
het verslag van een zendeling. Ook van deze kinderen maakte Sjoukje
doodgewone Hollandse kinderen, met een jongen in de hoofdrol die niet
alleen graag een volwassen man in zijn stam wil zijn, maar bijna nog lie-
ver zijn moeder helpt. 

De boeken hadden veel succes en Sjoukje werd vooral geprezen omdat
ze zo goed de sfeer van het Kafferleven had getroffen. In School en Leven,
het blad van de pedagoog Jan Ligthart, verscheen een brief van een Zuid-
Afrikaan die zich erover verbaasde dat iemand die nooit in Zuid-Afrika
geweest was, het land en de mensen zo treffend had kunnen beschrijven.
‘Dit was me een groote voldoening,’ schreef Sjoukje later, ‘omdat ik zoo’n
hekel heb aan menschen, die over vreemde landen en wilde volken
schrijven, zonder zich eerst de moeite te geven, zich van alles op de hoog-
te te stellen.’

In het voorwoord van Oehoehoe schreef ze dat ze er haar best voor had
gedaan de lezers wat zakelijke en cultuurhistorische kennis over Kaffers
bij te brengen. Ze beschreef de ligging van het land en de Engelsen die in
1887 het laatste stukje Zoeloe-land hadden ingepalmd, waardoor oude
gebruiken snel veranderden en de Zoeloe’s heel andere mensen werden
dan vroeger ‘toen ze de blanke menschen bijna nog niet kenden’. Daar-
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om schreef ze ook over het ‘oude’ Zoeloe-land, toen de ‘zwart-achtige
Zoeloes nog bijna altijd naakt rondliepen’. Ze hoopte, schreef ze, dat haar
boekje een heldere voorstelling gaf van ‘het leven van dit interessante
volk!’. 

Haar manier van schrijven had effect. Jan Ligthart gebruikte Oehoehoe
in de klas bij het voorlezen op woensdagmiddag, en vertelde hoe hij via
de kleine Oehoehoe de hele Kafferwereld had leren kennen, ‘de zeden en
gebruiken van zijn volk, hun verhouding tot elkaar, tot de omringende
natuur, tot de hoogere machten’. Volkenkunde was een onderdeel van de
beschavingsgeschiedenis en te belangrijk om achteloos te behandelen,
vond hij, en de verdienste van dit soort boekjes was dat het zo duidelijk
liet zien, ‘dat het eigenaardige in ’t leven der vreemde volkeren slechts va-
riatie is van ’t algemeen menschelijke, naar tijd en plaats gewijzigd’.

Ruim dertig jaar na het schrijven van haar boeken over ‘wilde volken’
kreeg Sjoukje nog een opvallend compliment voor Sip-su en de Oehoehoe-
verhalen. Ger Schmook, directeur van het Antwerpse museum voor
Vlaamse letterkunde, vond deze boeken interessant ‘juist in tegenstelling
met zekere politiek-historische, omdat zij ingaan tegen datgene, wat een
tijd lang gold als het enig mogelijke onder de zon: de superioriteit van de
qualiteiten van het blanke ras. Het aankweken van gevoelens van eerbied
voor kleurlingen treedt nu geheel in het kader van de “vorming”, welis-
waar niet met het oog op het individu zelf, maar wel met het oog op de
verruiming van de menselijke gemeenschap, na de buiten-de-wet-stel-
ling onder de invloed van de kolonisatie.’

Toen Schmook dit schreef, was de superioriteit van het blanke ras –
met name het Arische ras – inmiddels inzet geworden van een extreem-
rechtse politiek. Omstreeks 1900 was daar nog geen sprake van: de supe-
rioriteit van het blanke ras was voor de meeste mensen een vaststaand
feit. Het opmerkelijke van Sjoukjes manier van schrijven was dat er geen
afstand bestond tussen haar en de exotische kinderen die ze beschreef.

Na het afronden van de Kafferboeken besloot ze zich te verdiepen in de
oorspronkelijke bewoners van Australië, de aboriginals. Ze moest het on-
derzoek staken toen ze weer een lange periode bedlegerig werd en het
haar te moeilijk werd om verder te werken. De aantekeningen bleven lig-
gen en zijn nooit uitgewerkt. 
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De Hogerhuiszaak

Naast het kamerlidmaatschap bleef Troelstra als advocaat werkzaam. Hij
had er voldoende tijd voor en het gezin had de extra verdiensten hard no-
dig. Eind 1897 raakte hij bij een rechtszaak betrokken, die landelijke be-
roering wekte. Drie Friese boerenlandarbeiders, de broers Wiebren, Mar-
ten en Keimpe Hogerhuis, werden verdacht van een inbraak met geweld-
pleging. Ze zouden op sinterklaasavond 1895 hebben ingebroken bij een
afgelegen boerderij in Britsum, een dorp ten noorden van Leeuwarden,
midden in een doodarme streek. Als ‘de Hogerhuiszaak’ is deze rechts-
zaak met haar lange nasleep bekend geworden. Indirect leidde ze ook tot
Sjoukjes beroemdste boek, Afke’s Tiental.

De broers Hogerhuis werden tot straffen van twaalf, elf en zes jaar ver-
oordeeld, ondanks het gebrekkige bewijsmateriaal. Het vermoeden dat
hun arrestatie en veroordeling samenhingen met hun socialistische ach-
tergrond werd sterker, vooral toen er geruchten gingen circuleren over
drie andere mogelijke daders. Maar niets kon justitie in Leeuwarden be-
wegen de zaak te heropenen.

Toen de Hogerhuizen ook in hoger beroep werden veroordeeld, kwa-
men er acties op gang. Twaalfduizend handtekeningen om gratie te vra-
gen werden bij de Kamer ingediend. Daarop haakte Troelstra – net be-
gonnen als kamerlid – in met een motie om de minister tot een revisie
van het vonnis te bewegen. Hij was zelf op onderzoek uitgegaan en over-
tuigd geraakt van de onschuld van de broers. Omdat hij te weinig kamer-
leden achter zich kreeg, trok hij de motie in. Het was toen 7 december
1897, twee jaar na het gepleegde misdrijf.

Inmiddels was de Hogerhuiszaak uitgegroeid tot een onderwerp dat in
het hele land de gemoederen bezighield, een aangelegenheid met een
grote politieke lading. Justitie weigerde de zaak te heropenen. De sociaal-
democraten noemden deze houding klassejustitie en op grond van de
gang van zaken tot dan toe hadden ze daar alle reden toe. Om de zaak in
beweging te krijgen bedacht Troelstra een list: hij zou de officier van jus-
titie in Leeuwarden schofferen en daarmee een proces wegens belediging
uitlokken. Waarschijnlijk was hij tot deze actie geïnspireerd door het
vlammende protest J’accuse dat de Franse schrijver Emile Zola op 13 ja-
nuari 1898 had gepubliceerd om eerherstel af te dwingen voor de ten on-
rechte verbannen joodse kapitein Alfred Dreyfus. Door de krijgsraad die
met bewijsstukken had geknoeid te beledigen, hoopte Zola aangeklaagd
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te worden wegens smaad en zo de rechtszaak heropend te krijgen. Na-
tuurlijk was Troelstra op de hoogte van Zola’s tactiek: de zaak-Dreyfus
trok internationaal veel aandacht. Een parallel tussen de Hogerhuis- en
de Dreyfus-zaak werd door Troelstra zelf ook getrokken in een rede eind
1898 in de Tweede Kamer. Hij eindigde zijn toespraak met: ‘Ik protesteer
en ik blijf protesteeren, zoolang de Hogerhuizen zitten in de gevange-
nis.’ 

Troelstra ging er vanuit dat bij een proces wegens belediging nieuwe
getuigen voor de rechtbank zouden kunnen worden opgeroepen en on-
der ede gehoord. En zo gebeurde het ook: op een vergadering op 31 juli
1898 in Leeuwarden beschuldigde Troelstra officier van justitie Schim-
melpenninck van ‘opzettelijke onwaarheid dat hij feiten en omstandighe-
den die invloed zouden kunnen uitoefenen, had weggelaten en verzwe-
gen, bepaalde feiten of omstandigheden opzettelijk onjuist vermeld of
voorgesteld’. Na afloop van de vergadering uitte hij zich in een café nog
scherper; hij beweerde dat de officier van justitie niet te goeder trouw had
gehandeld en beschuldigde hem van bedrog en misleiding: ‘Hij heeft
vuile argumenten en leugens gebruikt om onschuldigen in de gevange-
nis te helpen. [...] Indien de Officier van Justitie geen idioot is, dan heeft
hij leugens geëxploiteerd om de Hogerhuizen in de gevangenis te hou-
den.’ Achteraf rechtvaardigde Troelstra zijn agressieve toon ‘omdat mij
geen andere mogelijkheid overbleef mijn doel te bereiken’.

De opzet slaagde: hij werd aangeklaagd. In juni 1899 moest hij voor de
Haagse rechtbank verschijnen – Den Haag was gekozen omdat bij deze
zaak de onpartijdigheid van de Leeuwarder justitie ter discussie stond –
en met hem verschillende getuigen, die verklaringen aflegden waarin de
broers Hogerhuis werden vrijgepleit. In zijn laatste woord zei Troelstra
dat het hem niet onverschillig liet hoe de rechters persoonlijk over zijn
houding dachten, ‘evenmin als het mij onverschillig is hoe het Neder-
landse volk daarover denkt. Maar dit weet ik wel, dat als gij mij veroor-
deelt, dit gebeurt omdat ik de strafwet heb overtreden om het recht te die-
nen’. Ook zijn linksliberale advocaat J. Limburg vroeg ‘erkenning’ dat
‘deze strijder niet alleen had gestreden voor drie individuen, maar voor
het rechtsgevoel van ons allen’.

Piet en Sjoukje vertrokken voor een paar dagen naar een ‘Friesch plek-
je aan ’t water in Tietjerksteradeel’, een logement aan het Bergumermeer.
Ze waren opgelucht: de rechtszaak was goed verlopen en de getuigen
hadden belangrijke nieuwe feiten naar voren gebracht. Piet was ervan
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overtuigd dat er van de vier maanden die geëist waren, niet meer dan een
flinke boete zou overblijven: ‘Ik gevoel me zeer vroolijk en gelukkig. We
zullen hier met het prachtige weer veel zeilen en visschen en een enorme
dosis frischheid en kracht verzamelen voor de nog te voeren strijd inza-
ke-Hogerhuis.’ Hij werd inderdaad vrijgesproken, niet omdat de aan-
klacht ongegrond was, maar omdat hij naar het oordeel van de rechtbank
in het algemeen belang had gehandeld. Maar toen de officier van justitie
in hoger beroep ging, werd Troelstra in oktober 1899 alsnog veroordeeld
tot een maand gevangenisstraf. De Hoge Raad bekrachtigde dit vonnis. 

De gevangenis leek onontkoombaar, hoe afkeurend er in het land ook
op Troelstra’s veroordeling werd gereageerd. Er werd hem gesuggereerd
om gedurende acht jaar in het buitenland te gaan wonen, totdat de straf
verjaard zou zijn. Buiten hem om – en tegen zijn zin – diende zijn vader
een gratieverzoek in. De zaak kwam in de Kamer en misschien had het
gratieverzoek kans van slagen gehad als Troelstra zijn excuus had aange-
boden aan de beledigde officier van justitie Schimmelpenninck, zoals het
vrij-anti-revolutionaire kamerlid De Savornin Lohman eiste. ‘Een zekere
standsgemeenschap’, veronderstelde Troelstra in zijn Gedenkschriften.
Hij ging niet op die eis in. Het gratieverzoek werd afgewezen; de enige
concessie die hij kreeg, was dat hij de straf mocht uitzitten in de zomer-
maanden.

Partijgenoten, vrienden en familie waren geschokt en probeerden de
Troelstra’s moed in te spreken. Marten Troelstra, Piets oom van vaders
kant, had hem een paar maanden eerder nog gewaarschuwd de zaak niet
op de spits te drijven: ‘Jelui bent koppig, maar anderen ook. En ’t is te on-
gezellig in ’t kot, om er in te stappen vóór dat alle andere middelen be-
proefd zijn.’ Oom Marten was een opgewekte man die ontspannener te-
genover Piets politieke opvattingen stond dan diens vader. Hij eindigde
zijn brief met: ‘Groet je vrouw en de kinderen en geloof me, je vrijwel so-
ciaal-democratische, doch van het nut van ’t koningschap onder Oranje
nog altijd overtuigde oom Marten.’

Sjoukje en de kinderen – Dieuwke was tien jaar oud en Jelle acht – waren
intensief bij deze slepende zaak betrokken. Jelle beschrijft hoe doodstil
ze waren als hun vader, ‘de heldhaftige ridder tegen gruwelijk onrecht’,
na de Hogerhuisdebatten in de Kamer bleek en tot het uiterste gespan-
nen thuiskwam. De kinderen liepen dan op sokken door huis zodat hun
vader kon rusten. Toen hij uiteindelijk toch veroordeeld werd, daalde er
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een grote verslagenheid neer op iedereen. sdap’er van het eerste uur 
Adriaan Gerhard schreef begin februari 1900 in een meelevende brief:
‘Voor uw vrouw moet het eigenlijk hard, heel hard zijn; maar laat ze dan
nú reeds zien te bedenken, dat na die donkere maand het leed spoedig
vergeten zal zijn en alleen behouden blijven de sterkende herinnering
aan de schone oorzaak. Ze heeft wat moois aan haar kinderen te vertel-
len.’

Er kwamen meer brieven waarin Sjoukje sterkte gewenst werd. ‘Groet
uw vrouw heel hartelijk van mij en vooral van mijne vrouw die reeds bij
droeve ervaring weet hoe zwaar te dragen is het lot van haar die is vrouw
van een gevangene,’ schreef partijgenoot Max Hermans, die wegens ma-
jesteitsschennis in het spotblad De Roode Duivel een halfjaar in de gevan-
genis had gezeten…

Sjoukje droeg de tegenslag dapper. Ze stuurde haar ouders een brief
die hen ‘innig goed’ deed en hen ‘kalmeerde’. ‘Het verblijdt ons zoo dat
ge beide u zoo verstandig gedraagt en de hoop op een betere uitkomst
niet laat varen,’ antwoordden ze. Het leek hun voor Piet en Sjoukje
troostrijk zoveel deelneming te ondervinden. ‘Houd u nu verder ook
goed hoor dat zal ons zoo verheugen.’ 

Troelstra zelf hield zich groot: ‘A la guerre comme à la guerre, op der-
gelijke akkefietjes dient men voorbereid te zijn.’ Ongetwijfeld realiseerde
hij zich dat Domela Nieuwenhuis in 1887 bijna acht maanden in het ge-
vang had gezeten en dat dat zijn positie geen kwaad had gedaan. Zijn ene
maand gevangenisstraf, deze lichte vorm van martelaarsschap voor de ar-
beidersbeweging, zou ook voor hem goed kunnen uitpakken. Aan één
van de afzenders van een opbeurende brief antwoordde hij: ‘Gelukkig
toont mijn vrouw, ondanks lichamelijke bezwaren, zich ook ditmaal de
kranige partijgenoote, die ze jaren was, waardoor ze ’t mij vrij wat ge-
makkelijker maakt, de gevangenis te betreden.’

Bij alle opwinding rond de Hogerhuiszaak moesten de Troelstra’s ook
nog een verhuizing regelen. Piet had er een baan bij gekregen die het no-
dig maakte dat het gezin wegging uit Den Haag. Hij was hoofdredacteur
geworden van Het Volk, de landelijke sdap-krant die in april 1900 in de
plaats was gekomen van het partijblad De Sociaaldemokraat. Hij deelde
de leiding met de jonge journalist Nap Ankersmit en werd zelf ‘politiek
en tactisch hoofdredacteur’. De redactie was gevestigd in Amsterdam en
de Tweede Kamer was in Den Haag. Ergens tussen deze twee steden wil-
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de Troelstra gaan wonen. Vlak voor hij in juli de gevangenis inging, ver-
huisde het gezin op 21 mei 1900 naar Haarlem. Ze vonden een huis in de
Frans Halsstraat 8, een mooie straat vlak achter het station, met parken
en singels in de buurt. Het was een ruim huis met twee etages, een zol-
der en een tuin met een grote kastanjeboom erin. 

Tot de verhuizing huurde Piet een paar maanden een kamer bij een
partijgenoot in de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam. Zijn veertigste ver-
jaardag op 20 april 1900 vierde hij hier en Sjoukje ging die dag bij hem
op bezoek. Hij wilde dat graag, schreef ze de Zandstra’s, de oude vrien-
den uit Leeuwarden die in dezelfde maand hun vijfentwintigjarig huwe-
lijk vierden: ‘Wie weet hoe hij het volgend jaar op dezen dag zijn zal? O
beste vrienden, ik kan de gedachte niet van mij afzetten, dat zijn gezond-
heid in die benauwde cel geknakt zal worden!’ Sjoukje was bezorgd. Ze
was ervan overtuigd dat Piet met zijn ongedurige aard totaal ongeschikt
was voor een maand opsluiting: ‘Hij is zoo bewegelijk en levendig en kan
niet stilzitten!’ 

In haar romantische fantasie had ze een eigen scenario voor de ko-
mende maand: 

O, kon ik maar voor hem gaan zitten! Wat zou ik dan dankbaar de ge-

vangenis ingaan! Aan mij was zooveel niet verloren. Maar helaas, dat kan

niet zijn, ik ben gedwongen kalm thuis te blijven en vele trouwe vrienden

bieden mij een verblijf aan in hun huis in die zware dagen. Maar ik moet

u eerlijk zeggen dat het mij tegen de borst stuit om in dien tijd voor mijn

plezier uit te gaan en den tijd die hem zoo lang zal vallen, te verboemelen.

Neen, als mijn krachten mij maar niet begeven, dan blijf ik thuis en ga

hard werken. Ik zal dan zien, iets te verdienen om hem op een uitstapje 

te trakteeren als hij er uit komt. Dan doe ik tenminste iets voor mijn 

besten man. Ik geloof dat ik het alleen zóó zal kunnen uithouden.

Het was voor Sjoukje ook in andere opzichten een zware tijd. Ze leed niet
alleen mee met haar man, ze was ook ‘zeer droevig’ gestemd over het ver-
laten van Den Haag en met name het achterlaten van haar ouders: ‘Het is
lang geen zonneschijn voor ons, dit jaar.’ 

De toon van haar brief aan de familie Zandstra was in mineur, al werd
elke tegenvaller onmiddellijk gecompenseerd door een opbeurende me-
dedeling. Nu stond haar hele inboedel ingepakt en logeerde ze bij haar
ouders; haar man was altijd in Amsterdam. Mineur. Maar – opgewekt –
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straks zou ook hij blij zijn als hij elke avond weer thuis zou kunnen ko-
men, al was zijn gezondheid ook niet geheel in orde! En ze eindigde be-
rustend: ‘Nu, we willen het beste maar hopen en wenschen u nogmaals
van ganscher harte geluk! Uw trouwe vrienden, P. en S. Troelstra.’ 

De dag voor Troelstra zich moest melden bij de Haarlemse gevangenis,
kwamen Dorus Dijkman, J. Th. Diemel en A.J.P. Ravesteijn, vrienden uit
de Utrechtse tijd, op bezoek om hem moed in te spreken. Ze trokken met
elkaar naar de duinen in Bloemendaal en hadden er een heerlijke dag.
Volgens Jelle was de sfeer bijna feestelijk, zoals ze daar met elkaar onder
de bomen hun brood aten en spelletjes deden, waarbij vooral al die vol-
wassen mannen ‘met en zonder baarden’ die verstoppertje en stuivertje-
wisselen speelden, een grote indruk maakten. 

De dag na het vrolijke uitstapje trof Jelle zijn vader ’s ochtends vroeg
met heel kort geknipt haar aan bij het fonteintje in de gang waar hij zich
stond te scheren. De jongen kreeg een brok in de keel en die bleef er de
hele morgen zitten. Zijn vader vertrok naar het gevang, Dieuwke en hij
gingen naar school en zijn moeder bleef alleen achter. Zij schreef een
brief naar Het Volk waarin ze, nu haar man ‘heden om 10 uur gemoedigd
is vertrokken’ vrienden en partijgenoten bedankte voor de warme vriend-
schap die hun was bewezen: ‘Een dankbare handdruk van ons beiden aan
allen, die ons sterkten met hunne sympathie en tevens het vriendelijke
verzoek: Blijft hem opbeuren met uwe brieven en, als er dan nog wat tijd
overschiet, schrijft dan ook nog eens aan mij.’ Ze was van plan de tijd te
besteden in de geest van haar man niet met klagen en zuchten, maar met
werken: ‘Reeds lang verzamelde ik de stof voor een boekje, dat ik nu in
deze weken hoop uit te werken.’ Bovendien had ze een uitnodiging van
de Wibauts gekregen om met Dieuwke en Jelle bij hen in Middelburg te
komen logeren. 

Jelle had zijn vader trouwhartig beloofd goed op zijn moeder te zullen
passen. Toen hij na schooltijd bij het Kenaupark in een vechtpartij te-
rechtkwam, waarbij hij voor ‘lelijke rotschooier’ uitgescholden werd, en
‘je vader zit in de gevangenis’ en ‘je vader is een gemene dief’ te horen
kreeg, vergat hij die belofte, trok zijn broekriem en sloeg er flink op los.
Maar tegen de twaalf jongens die hem hadden ingesloten, had hij geen
schijn van kans. Ze sloegen en schopten Jelle tot een politieman hem be-
vrijdde en naar huis bracht. Zo zag Sjoukje die ’s ochtends Piet naar de
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gevangenis had zien vertrekken, een paar uur later een optocht, nu met
een agent en Jelle voorop, de straat in lopen. Het kind zat onder de
schrammen en het bloed, zijn kleren waren vuil en kapot en hij was bang
om op z’n kop te krijgen. Dat gebeurde niet. Sjoukje begreep wat er ge-
beurd was, waste en bepleisterde hem, en Jelle was zo opgelucht dat hij
uit zichzelf beloofde niet meer te vechten, behalve als hij zich moest ver-
dedigen.

Troelstra zat zijn gevangenisstraf in redelijke tevredenheid uit. Hij had
rust en kon schrijven en lezen zoveel hij wilde, hij mocht post ontvangen
en zijn familie zo nu en dan spreken. Het eten was niet erg lekker, maar
hij hoefde geen honger te lijden. Hij gedroeg zich zo goed dat hij volgens
F.W.N. Hugenholtz, een partijgenoot die een paar jaar later een maand
gevangenisstraf in Haarlem moest uitzitten, ten voorbeeld werd gesteld
aan andere gevangenen:

Ik heb ’t hier best. Wel geloof ik [...] dat jij, zoo men hier gewend ware 

cijfers voor gedrag etc. te geven, hooger op de lijst van model-gevangene

genoteerd zoudt staan dan ik. [...] ’t Schijnt dat jij uiterlijk onaandoenlij-

ker of onaangedaner zijt dan ik; althans – de beide eerste dagen heb ik

een moment van depressie gehad en ik moest dan ook al heel spoedig 

tot mijn beschaming hooren [...]: ‘Neen maar, die Troelstra, die kon er 

tegen!’. Enfin, amice, ik gun je de voorrang van ganscher harte, temeer

omdat ik na die twee momenten van vergeefelijke zwakheid [...] geheel je

eigen volmaaktheid qua gevangene heb bereikt. M.a.w. ik bevind me hier

uitstekend: niets geen last van de warmte, eten: maar weinig minder dan

wij ’t samen plegen te genieten in Centraal of Riche, vooral dat ‘kleintje’

koffie is patent, de houten lepel: verplaatst een mensch in den ongekun-

stelden natuurstaat onzer voorvaderen, de stroomatras: gunt mij iederen

nacht een verkwikkenden slaap.

Op een dag hoorde Troelstra vanuit zijn cel socialistische liederen zin-
gen. Het Amsterdamse koor De Stem des Volks kwam hem opbeuren en
Piet wist zeker dat hij boven iedereen uit de stem van zijn vriend Jan van
Zutphen hoorde, een van de oprichters van de Diamantbewerkersbond.
‘Ome Jan’ was een succesvol propagandist en een bijzonder geliefd en ac-
tief sdap-lid. 

Het medeleven van partijgenoten deed hem goed. Hij kreeg ook veel
opwekkende post. ‘Wilde ik allen beantwoorden, ik zou dagen werk heb-
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ben, en men mag alleen ’s zondags schrijven,’ schreef hij in een bedank-
brief aan Wibaut aan het eind van zijn maand in de gevangenis: ‘Ik maak
het best; stap woensdag 10 uur de poort uit. Sjouk staat dan op een af-
stand met een rijtuig (ik wil nl. alle drukte vermijden) waar ik in stap en
dan naar huis. Hoezee! dan mag ik weer leven! Eerst een dag of wat op
reis. Den 20sten Aug. weer in functie. Sj. heeft zich best gehouden; wat
een liefde en geestkracht!’

Eenmaal uit de gevangenis ontslagen merkte hij pas echt hoe zwaar
het in die donkere cel voor hem was geweest. Zijn gezicht zag er bleek en
pafferig uit, hij had wallen onder de ogen en kneep zijn ogen half dicht
tegen het scherpe licht. Ook de serpentines waarmee Dieuwke en Jelle
zijn stoel en de kastanjeboom in de tuin hadden versierd, deden pijn aan
zijn ogen en het zonlicht was zo fel dat hij zijn stoel in het donkerste
hoekje van de kamer schoof.

Hugenholtz schreef partijgenoten aan, onder wie Richard Roland
Holst, met het verzoek honderdvijftig gulden bijeen te brengen zodat
Troelstra voor herstel van zijn gezondheid op reis kon gaan. Ook partijse-
cretaris Van Kuykhof vroeg per brief om een bijdrage om Troelstra een
gouden horloge aan te bieden. Roland Holst weigerde beide keren, ‘om
redenen die te ver zouden voeren op te noemen’. De verslechterende ver-
houding tussen zijn vrouw Henriette en Troelstra zou een van de rede-
nen geweest kunnen zijn. ‘Al wil ik er zelf niet aan mede doen, zoo hoop
ik toch dat Troelstra na dezen naren tijd in het buitenland op zijn gouden
horloge zal kunnen kijken hoe laat het is.’ 

Anderen, zoals Henri Polak, Jan en Marie de Roode-Heijermans, Nel-
lie en Henri van Kol, stuurden wel geld, variërend van één tot tien gul-
den. Partijgenoten zoals J.F. Ankersmit, A.S. de Levita en M.J. Mendels
stuurden ook geld, maar wilden liever iets anders dan een horloge. Men-
dels: ‘Dat vind ik een zoo niets-zeggend voorwerp, zoo 25-jarige-trouwe-
dienstachtig. Zou een fraai kunstvoorwerp, een mooie ets bv of een Ro-
zenburg porcelein-stel niet geschikter zijn? In ’t algemeen lijkt mij een
ding van smaak, van mooie lijn of kleur, meer gewenscht dan een zoo
zuiver burgerlijk nuttigheidsvoorwerp als een horloge. A thing of beauty
is a joy for ever.’ En ook P.L. Tak zag niet veel in een gouden horloge met
inscriptie: ‘Er zal duchtig om gelachen worden, en terecht. Het is zoo het
geschenk van den patroon aan den meesterknecht, na zooveel-jarigen
“trouwen dienst”, of van een prins aan den chef van een station, waar hij
nogal eens op den trein gaat.’ Tak had nog een argument tegen een gou-
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den horloge: ‘Het komt mij voor dat in het belang der Partij in deze din-
gen niet mag worden overdreven. Er zijn vele “slachtoffers” op dit oogen-
blik, en op hen zou dat gouden horloge, dunkt mij, een vreemden indruk
maken. Ik doe dus hieraan niet meê.’ Ook Wibaut was tegen het horloge
en gaf liever geld voor een reisje. ‘Het amuseerde me juist altijd zoo dat
Tr. geen horloge had, en nu een deftig “goud horloge” lijkt me voor hem
geen aantrekkelijkheid.’ 

Er kwam toch genoeg geld binnen en een paar dagen nadat Piet uit de
gevangenis was ontslagen, reisde hij met Sjoukje af voor een vakantie-
reisje naar het Ahrdal in Duitsland. Het kwam zo uit dat ze ook de begra-
fenis bijwoonden van de Duitse socialistische voorman Wilhelm Lieb-
knecht die op 7 augustus in Berlijn was overleden. Piet was gesteld op
Liebknecht en kennelijk was die waardering wederzijds. In de gevange-
nis had Piet nog een ‘buitengewoon lieven brief’ van hem ontvangen.
Achter op een rouw-ansichtkaart met een foto van Liebknecht en diens
geboorte- en sterfdata noteerde hij dat de begrafenis van 12 tot 7 uur had
geduurd, met een stoet van tachtigduizend mensen en wel vijfhonderd-
duizend mensen langs de straat: ‘Heerlijke onvergetelijke diep aangrij-
pende dag. Ik liep in optocht mee, Sjouk in rijtuig met een krans. Lees
verder mijn verslag in Volk [...] Aanstonds het Bodethal in, dat wild ro-
mantisch is.’

De zaak van de broers Hogerhuis had voor Troelstra een bittere afloop.
Het lag voor de hand dat hij na zijn inspanningen ook in het revisiepro-
ces zou mogen pleiten, maar het liep anders. Een groep tegenstanders,
anarchisten uit de kring rond Domela Nieuwenhuis, overtuigde de fami-
lie Hogerhuis ervan dat ze een andere advocaat dan Troelstra moest ne-
men. De sdap’ers en de anarchisten die voor de broers Hogerhuis op-
kwamen, hadden aanvankelijk één front gevormd, maar toen Troelstra
steeds meer in het centrum kwam te staan, keerden Domela Nieuwen-
huis en zijn aanhangers zich steeds feller tegen hem. Hij zou de zaak ge-
bruiken voor zijn eigen voordeel, zeiden ze, het ging uiteindelijk alleen
maar om propaganda voor de sdap. Bij de processtukken bleek zich een
verklaring te bevinden van een aanhanger van Domela Nieuwenhuis dat
Troelstra van plan was geweest een bom te gooien naar Emma en Wilhel-
mina toen zij in 1892 Leeuwarden bezochten. Zijn tegenstanders haal-
den zijn argumenten onderuit waar ze maar konden, zodat Troelstra in
de Kamer voortdurend misverstanden uit de wereld moest helpen. 
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De aanvallen op Troelstra wekten grote woede bij sdap’ers. ‘’K heb
nooit gemeener zooi gezien,’ schreef hun Utrechtse vriend Dijkman.
‘Zelfs zich noemende fatsoenlijke menschen kunnen het niet laten om
hem (omdat hij sociaaldemokraat is) persoonlijk te belasteren.’ Troelstra
legde zich niet zonder meer neer bij de gang van zaken. Hij vond dat hij
het morele recht had ‘den aangevangen arbeid, waarvoor ik zooveel strijd
en leed ondervonden heb en misschien nog wel zal moeten ondervinden,
zelf ten einde te brengen’. De broers Hogerhuis lieten hem weten hem
als advocaat te willen, maar hun moeder en hun zuster lieten zich door
tegenstanders van Troelstra ompraten.

De nieuwe advocaat van de broers Hogerhuis werd de radicale liberaal
Zadok van den Bergh, die allerminst overtuigd was van de onschuld van
zijn cliënten. Hij was slecht op de hoogte van de details van de zaak, wat
hij ook direct had gezegd toen hij werd benaderd, en verweerde zich niet
toen de procureur-generaal in de zitting bij de Hoge Raad verklaarde dat
het zijns inziens een ‘socialistisch relletje’ was. Sterker nog, ook Van den
Bergh verklaarde dat de socialisten de zaak veel kwaad hadden gedaan.
De gebroeders Hogerhuis verloren het revisieproces. Ze kregen wel straf-
vermindering, maar dat was een gevolg van een Koninklijk Besluit ter ge-
legenheid van het huwelijk van koningin Wilhelmina in 1901. Uitein-
delijk werd in september 1905 Wiebren Hogerhuis als laatste in vrijheid
gesteld.

Troelstra heeft tandenknarsend aangehoord hoe ‘zijn’ zaak bij de Hoge
Raad door desinteresse en onkunde werd verprutst. De hele gang van za-
ken had hem verschrikkelijk gekwetst en dat bleef zo tot het eind van zijn
leven. In zijn Gedenkschriften schreef hij: ‘Een zedelijke mishandeling,
die mij diep gegriefd heeft.’ 

Zijn positie in de sdap werd door deze geruchtmakende zaak versterkt.
Zijn argumenten als advocaat waren ten onrechte niet beoordeeld op hun
juridische merites, maar op hun politieke lading. Hij had gestreden voor
een goede zaak, ‘voor het recht’, en was er zelfs het gevang voor inge-
draaid. Voor een socialistische leider was een gevangenisstraf een trofee,
waarop hij trots mocht zijn. Net als Domela Nieuwenhuis en de Duitse
voormannen Liebknecht en August Bebel die ook in de gevangenis had-
den gezeten, had Piet bewezen dat hij niet alleen een man van woorden
was, maar ook van daden. En als beloning voor zijn inzet was hij verra-
den, nota bene door mensen die zich ook socialisten noemden en die
hem hadden horen te steunen. 
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De sympathie van zijn medestanders kwam met grote golven naar
hem toe en ook Sjoukjes aandeel in de Hogerhuiszaak werd gehono-
reerd. Partijgenoten in Utrecht maakten een mooi wit boek, bij elkaar ge-
bonden met rode linten, verpakt in een rode doos. ‘Aan Sjoukje Troelstra,
Van hare Utrechtsche Vrienden’ stond in fraaie letters op de buitenkant.
Bij het album hoorde een portret van Troelstra. Gekalligrafeerd en met
versierde hoofdletters was voor in het album geschreven dat zij dit
portret kreeg ‘ter herinnering aan de groote diensten door hem bewezen,
en de offers door hen beiden gebracht, om recht en waarheid te doen
overwinnen in de zaak der Gebroeders Hogerhuis’. Gevolgd door enkele
bladen met drieënzestig handtekeningen, van Dorus Dijkman, van J. Th.
Diemel en zijn vrouw, Jan Oudegeest, A. Dijkstra, A.J.P. Ravesteijn, man-
nen en vrouwen en een enkel kind, heel kloeke handtekeningen met stre-
pen en krullen en beverige dunne handtekeningen van oude mensen.
Een ontroerend boek, een uiting van warmte en sympathie die door
Sjoukje zo gewaardeerd werd dat ze de doos tot het eind van haar leven
heeft bewaard.

De reformbeweging

De Troelstra’s leefden uiterst sober. Ze aten meestal vegetarisch, dronken
zelden alcohol en hun huis was eenvoudig ingericht. Het interieur van
hun huis aan de Utrechtse Riemstraat zoals Cornélie Huygens dat be-
schreef in Barthold Meryan met rieten stoelen en een karpet op de vloer
en als enig ‘element van comfort’ een damesschrijftafeltje met een paar
portretten en ‘enkele artistieke bibelots’, was een toonbeeld van die so-
berheid. 

Het ontbreken van tapijten, schilderijen, een passend ameublement
en mooie lampen was niet alleen het gevolg van geldgebrek. Deze levens-
stijl paste bij de reformbeweging, een idealistische beweging die op een
groot aantal terreinen naar vernieuwing zocht en ernaar streefde de men-
sen van knellende banden te bevrijden. Maatschappelijke verhoudingen,
kledinggewoontes, voedingsvoorschriften, de verzorging van het lichaam,
arbeidsvoorwaarden, opvoeding en onderwijs, religies, al deze aspecten
van het leven konden volgens reformers vrijer en natuurlijker worden.
Zelfs taal en spelling moesten worden bevrijd van overbodige ingewik-
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keldheden: reformers streefden een wereldtaal na, het Volapük, en zetten
spellingshervormingen door. 

De reformbeweging predikte soberheid en eenvoud en propageerde
een levenswijze die in harmonie was met de natuur. Centraal daarbij was
het lichaam, dat verantwoord gevoed en gezond onderhouden hoorde te
worden. Mensen moesten natúúrlijk voedsel eten: geen blikvoeding,
maar granen, bonen, groenten en fruit. Vlees paste niet in deze visie,
evenmin als alcohol. Koffie was ongezond, tabak ook. Een bevrijd li-
chaam, daar ging het om, en om dat te bereiken moesten mensen de na-
tuur opzoeken, de frisse lucht in, wandelen, koudwaterbaden nemen en
lichamelijke oefeningen doen. Als het even kon, kleedde een vrij mens
zich in de natuur uit en ging naakt zwemmen en sporten. Zo ontstond
een uitgebreide naaktcultuur: esthetische foto’s van naakte sportende
mannen, van naakte gezinnen die in de vrije natuur picknickten en van
een naakte vrouw die haar naakte kind omhoog hief naar de zon, sierden
kalenders, tijdschriften en boeken over het natuurlijke, zuivere leven.

Knellende kleren waren uit den boze. Reformkleding werd een verza-
melnaam voor losse kleding, wijdvallende jurken, jassen zonder strakke
mouwen en kragen, sandalen in plaats van knellende schoenen. Korset-
ten waren uiteraard taboe en hoeden konden ook worden afgeschaft. Een
Duitse natuurarts bedacht een model-reformkostuum waarvan ‘de rok
glad [was] zonder voering, achterin de boord ingerimpeld, met kleine tus-
senruimten lussen en knopen, om bij vuil weer, op bergtochten en wan-
delingen, voornamelijk echter bij het barrevoets lopen door het natte gras
de rok flink hoog te kunnen opnemen; een losse blouse zo ruim moge-
lijk, met een matrozen- of sjaalkraag, de hals vrijlatend, al naar de bijzon-
dere smaak van de draagster, van een wollen of katoenen stof met een En-
gels, Russisch of fantasiepatroon, maar steeds zo, dat het ongezonde en
lastige staalkorset vermeden wordt. Het korset kan het best vervangen
worden door een gebreid of gehaakt rijglijfje, of door een eenvoudig
keursje met dragers en knopen, zoals landvolk en de kinderen er gebrui-
ken, om de rok en de borst steun te geven.’

Ook het huismeubilair moest sober en functioneel zijn: geen tierelan-
tijnen, maar eenvoudige en doelmatige tafels, stoelen en kasten. Refor-
mers deden hun biedermeiermeubels de deur uit en kochten rechte stoe-
len met rieten zittingen, een tafel zonder kleed (in ieder geval geen pers),
hingen witkatoenen gordijnen voor de ramen, en bedekten de vloer
hoogstens met een rieten mat. 
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De reformbeweging ontstond in Duitsland en werd rond 1900 in heel
Europa populair. Ze was een reactie op de industrialisatie en de grote so-
ciale veranderingen aan het eind van de negentiende eeuw. Hoe materia-
listischer en zakelijker de maatschappij zich ontwikkelde, des te groter
werd de behoefte aan geestelijk voedsel. Daar kwam de secularisering bij,
het afnemend gezag van de kerken waardoor mensen in groten getale de
kerk verlieten. Maar de behoefte aan religie en aan verdieping bleef be-
staan en een beweging als de reformbeweging kon daaraan voldoen door
als een seculiere kerk met rituelen en voorschriften de gelovige gemeente
te binden. Net als de meeste religies bood ook de reformbeweging uit-
zicht op een toekomst waarin alle problemen van nu zouden zijn opge-
lost. De aanhangers konden die toekomst zelf dichterbij brengen door
gezond en verantwoord te leven. In die zin was de reformbeweging een
praktisch geloof. 

Friedrich Eduard Bilz, een prominente Duitse Lebensreformer en na-
tuurgenezer, schetste in 1904 in Der Zukunftsstaat hoe in het jaar 2000
de ideale staat eruit zou zien. Een sprekende kleurige illustratie maakte
in één oogopslag het hemelsbrede verschil duidelijk tussen de zompige,
oorlogszuchtige, zieke en criminele maatschappij van 1900 en de vrije
en luchtige staat van de toekomst in 2000. Terwijl de negentiende-eeu-
wers in rookholen zaten, tien uur per dag moesten werken, elkaar becon-
curreerden op leven en dood en hun vrouw en kinderen lieten lijden on-
der hun alcoholisme, zouden honderd jaar later de mensen vrolijk en in
onderlinge harmonie leven, ze dansten naakt of in sluiers gehuld in de
vrije natuur en woonden in ruime huizen met speciale slaapbalkons in
de gezonde frisse lucht; arbeiders konden na hun drie-urige werkdag in
hun gelukkige gezin tot rust komen of sporten in de open lucht. Bilz zag
de toekomst als een aards paradijs waar gelijkheid bestond en harmonie
tussen de mensen. De mensen zouden lichamelijk en geestelijk gezond
zijn omdat ze vegetarisch leefden, geen alcohol dronken en niet rookten
en vooral omdat ze in de vrije natuur leefden en recreëerden in de buiten-
lucht en een altijd stralende zonneschijn. 

De reformbeweging had een enorme uitstraling: ook mensen die niet
strikt ‘reformgelovig’ waren, namen in de praktijk een aantal ideeën over.
In de opvoeding, de lichaamsverzorging, het voedsel, de kleding en de
woninginrichting sijpelden reformgedachten door. De centrale plaats die
de natuur in de reformbeweging innam, leidde tot meer aandacht voor
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natuurbescherming, voor dierenbescherming, tot georganiseerd wande-
len in de natuur en tot het stichten van kolonies en communes van gelijk-
gezinden die een sober leven dicht bij de natuur wilden leiden. 

Een groot aantal reformers was bovendien, ook uit bevrijdingsoog-
punt, voorstander van seksuele hervormingen. Die konden variëren van
aandacht voor geboortebeperking en verstrekking van voorbehoedmidde-
len tot propaganda voor vrije liefde. En behalve seksuele vrijheid werd
ook gepleit voor vrijheid en gelijke rechten voor vrouwen en homoseksu-
elen.

Natuurlijk besteedde de beweging veel aandacht aan de jeugd: de nieu-
we mens kon alleen tot bloei komen met een vernieuwd opvoedings- en
onderwijssysteem. Belangrijke reformpedagogen waren de Nederlandse
onderwijzer en schrijver Jan Ligthart en de Zweedse Ellen Key, de schrijf-
ster van het alleen om de titel al wereldberoemde boek De Eeuw van het
Kind uit 1900. De reformpedagogiek stelde dat het kind van nature echt
en onbedorven is, maar door de school wordt bedorven. Het onderwijs
zou grondig vernieuwd moeten worden en het kind vooral liefde voor de
natuur moeten bijbrengen en liefdevolle betrokkenheid bij andere men-
sen. Kinderen hoorden niet steeds in de schoolbanken te zitten, maar
moesten buiten kunnen spelen, de natuur in, kamperen; speelsheid, crea-
tiviteit en fantasie dienden geprikkeld te worden, de jeugd had recht op
een kunstzinnige opvoeding. Daarnaast konden jeugdclubs en natuur-
en sportverenigingen sociale vaardigheden en liefde voor de natuur sti-
muleren.

Echtheid, eenvoud en waarheid waren de kernwoorden van de reform-
beweging en dat bleken begrippen te zijn die bij heel veel mensen aan-
sloegen. Het vegetarisme werd een massabeweging, de natuurgenees-
kunde werd ondanks klachten en processen van reguliere artsen tegen
deze ‘kwakzalvers’ geweldig populair en ook de naaktcultuur sloeg bij
grote groepen aan. 

Naast alle eenvoud en helderheid bleken reformers vaak vatbaar voor
occultisme, voor spiritisme en voor de nieuwe religies, die de ‘kleine ge-
loven’ werden genoemd. Die kwamen tegen het eind van de negentiende
eeuw op, zoals de theosofie en de door Rudolf Steiner daaruit ontwikkel-
de antroposofie. Ook dat was een reactie op de steeds materialistischer,
technologischer maatschappij. De mensen waren op zoek naar andere le-
venswijzen, ze waren benieuwd naar deze nieuwe ‘geloven’ die enig hou-
vast zouden kunnen geven in de verwarrende, lawaaierige tijd waarin ze
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leefden. Maar dit was zeker niet de enige verklaring voor de grote aan-
trekkingskracht van deze bewegingen. Er is minstens zoveel te zeggen
voor de opvatting dat mensen zich ertoe aangetrokken voelden uit
nieuwsgierigheid en de behoefte aan nieuwe vormen van wetenschap en
politiek, of dat ze zochten naar een individueler, persoonlijk geloof dan
ze in de reguliere kerken tot dan toe hadden leren kennen.

Er zat ook een duistere, gevaarlijke kant aan de reformbeweging die di-
rect samenhing met de verheerlijking van het gezonde lichaam en de
mogelijkheden tot geboorteregulering. Ellen Key pleitte voor eugenetica,
de wenselijkheid om via geboorteregulering ‘betere’ en gezonder men-
sen te kweken. De lichaamscultuur leidde tot het idealiseren van het
blanke, met name het Arische ras. De behoefte om terug te keren tot de
natuur en tot de oorsprong liep uit op de verheerlijking van Blut und Bo-
den. Dit waren de reactionaire, racistische uitwassen van de Lebensre-
form, die in de jaren dertig moeiteloos zouden aansluiten bij het natio-
naal-socialisme.

Maar aan het begin van de twintigste eeuw zag nog niemand die moge-
lijke consequentie, en werd er onbekommerd geschreven over sterke
mensen die gewenste, gezonde kinderen zouden voortbrengen. 

De reformbeweging was geen politieke beweging, al vond ze vooral na-
volging bij links-liberalen en in socialistische kringen. Het streven naar
de nieuwe mens, naar soberheid en echtheid sloeg aan bij een idealisti-
sche socialist als Sjoukje en ook Piet volgde de leefregels die bij de re-
formbeweging hoorden. Al waren ze zeker geen fanatieke reformers, ze
waren wel geïnteresseerd in natuurgeneeskunde, in vegetarisme en in
geheelonthouding, een combinatie die veel voorkwam. Vermoedelijk wa-
ren ze met reformopvattingen in aanraking gekomen tijdens het kuren
in Duitsland. Toen Troelstra ’s avonds eens zeer verhit na een dag vol ver-
gaderingen en acties in een overvolle tram naar huis reed, vatte hij kou.
Hij was niet warm genoeg gekleed: ‘Ik volgde in dien tijd de raadgevin-
gen van een soort natuurgeneeskundige, wat o.a. meebracht, dat ik geen
wol mocht dragen.’ Waarschijnlijk ging het om een volgeling van de be-
roemde Duitse natuurgenezende pastoor Sebastian Kneipp, die nog
steeds volgelingen heeft. Kneipp schreef waterkuren voor, zoals wrijfzit-
baden waarbij het onderlijf onder water met een ruwe lap zachtjes werd
opgewreven om de kwade ziektestoffen te verdrijven en hij gaf ook kle-
dingvoorschriften. Hij was een vijand van wol, vooral van wollen onder-
goed, en beval ‘sterk, ruw linnen of hennepdoek’ aan.
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Ook Sjoukje volgde opmerkelijke natuurgeneeskundige richtlijnen die
ze tijdens een van haar kuren had opgedaan:

Ik was, na een lange sukkelpartij, eindelijk genezen teruggekeerd uit 

een Duitsch sanatorium, waar de natuurgeneeswijze werd toegepast. 

Daar werd aan de patiënten tevens verboden veel te drinken – zelfs water.

‘Even de mond spoelen is genoeg’, werd er gezegd. Enfin, een héél klein

slokje mocht dan wel, maar méér was bepaald schadelijk!

Zelf eenmaal hieraan gewend wilde ze deze leer ook thuis op de kinderen
toepassen. Het ging moeilijk en in plaats van af te nemen, werd hun
‘drankzucht’ steeds erger en op een dag werden de kinderen betrapt bij
de pomp van de buren:

Daar stonden ze. Buurvrouw had hun een kommetje gegeven; dit werd 

nu telkens gevuld en – met een zalig gezicht! – leeggedronken en weer

gevuld! ’t Was geen drinken, wat ze deden, maar – vergeef mij het leelijke

woord! – letterlijk zuipen! [...] Je weet zeker nog wel hoe ik toen zei: 

‘Ik zie nu wel in dat ik hen later ook niet mag dwingen, geen alcohol 

te gebruiken!’

De Troelstra’s waren ook gematigd vegetarisch. Uit een schriftje waarin
Sjoukje haar menu’s voor het jaar 1893 opschreef, blijkt dat vaak soep,
kool en bonen werden gegeten; in wisselende combinaties zette ze haar
gezin vliersoep, appelmoes met in boter gebakken bruinbrood, ‘Fransche
koolsoep’, gedroogde slaboontjes-aardappelen, broodsoep met rozijnen
en citroensap, en schorseneren-aardappelen voor. Vlees kwam in het
schriftje niet voor.

Sjoukje was ervan overtuigd dat vegetarisch voedsel een gunstige in-
vloed had: Dieuwke en Jelle waren toen ze nog melk, vlees en eieren te
eten kregen, veel prikkelbaarder dan sinds het vegetarisme zijn intree
had gedaan in hun huishouding. Ze kregen nu geen vlees en witbrood
meer te eten, maar rogge- en bruinbrood en vegetarische kost. Ze was
overigens niet erg streng in de leer: ze gaf haar kinderen wel levertraan,
‘onmisbaar voor enkele gestellen’, en bij andere mensen aten ze gewoon
mee en vonden ze die ‘gewoonlijk verboden spijzen’ heerlijk. Buiten de
deur mocht er wel vlees worden gegeten en thuis werd er ook wel eens
wijn gedronken. Ze waren geen geheelonthouders. Buiten de deur dronk

op de drempel van een nieuwe tijd 251



Piet soms stevig, maar ook heeft hij drie jaar helemaal niet gedronken uit
solidariteit met de veeldrinker Henri van Kol die ermee wilde stoppen.

Of Sjoukje reformkleding droeg, is niet goed na te gaan. Op de paar fo-
to’s die van haar gemaakt zijn, draagt ze de mantelpakken, jurken en hoe-
den die vrouwen in die tijd droegen. Toen ze ouder werd, heeft Jelle haar
geportretteerd met een wijdvallend jasje en haar kleinzoon Hans fotogra-
feerde haar in een ruime, loszittende jurk. Hoeden droeg ze toen ook niet
meer. 

Voor de natuurgeneeskunde hadden ze beiden een zwak. Zowel Piet
als Sjoukje had een Kühnebadkuur in Leipzig gevolgd, Sjoukje in 1894
en Piet in 1895, en Louis Kühne was een man die met zijn opvattingen
helemaal in de reformbeweging paste. Sjoukje zou later, in 1905 en 1907,
maandenlang kuren bij de ook in Nederland bekende natuurarts Anna
Fischer-Dückelmann in Dresden. Haar boeken over reformkleding, over
vrouwenziekten en over bevallen waren een succes en er werd met het
grootste respect over haar geschreven in bladen als De Vrouw, waarin
Sjoukje vanaf 1900 recensies schreef. Ze was enthousiast over Fischer-
Dückelmanns Het Gulden Vrouwenboek: ‘Men voelt er uit dat dr. Anna Fi-
scher Dückelmann niet alleen een bekwaam en ernstig geneeskundige,
maar ook een edel en hooggestemde vrouw is. Hoe echt vrouwelijk is alles
wat ze schrijft, en toch noemt ze alles royaal en zonder aarzelen bij den
waren naam. Een prachtig type van de “nieuwe vrouw”, zooals we ons die
voorstellen.’

In haar rubrieken in De Vrouw en Het Volk (waarin Sjoukje over (kin-
der)boeken schreef) besprak ze steeds vaker natuurgeneeskundige boe-
ken en in die stukken maakte ze onbekommerd reclame voor natuurge-
neeswijzen, vaak met een verwijzing naar haar eigen leven: ‘Ik heb de
stellige overtuiging dat ik hoogst waarschijnlijk nooit zóó ziek en ellen-
dig zou geworden zijn, wanneer ik slechts van mijn eerste jeugd afaan
volgens hare voorschriften had geleefd.’

Ze schreef over gezonde frisse lucht en over koud water als ‘een groote
heilfaktor’, en citeerde het verhaal van een dame die meende dat ze zo’n
koudwaterkuur niet verdroeg. Ze had ooit als een middel tegen slapeloos-
heid het advies gekregen ‘elken avond een tijdlang met de beenen in een
emmer vol ijskoud water te gaan zitten, maar ik kan je zeggen, dat ik er
heelemaal ziek van werd!’ Dat was onverstandig van die dame, reageerde
Sjoukje, net zo onverstandig als zijzelf was geweest in haar kostschool-
jaren, ‘toen ik 4 x daags 2 staalpillen moest innemen en eens, toen ik met
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schrik ontdekte dat ik dat al twee dagen lang geheel verzuimd had, er
maar dadelijk 16 tegelijk ophapte’.

Sjoukje moest haar opvattingen en de boeken die ze aanbeval soms
verdedigen tegen aanvallen in het Maandblad tegen Kwakzalverij. Men-
sen die van de geijkte geneeskunde uitgingen, vonden sommige natuur-
geneeskundige adviezen onzinnig en daarvoor had ze alle begrip. Maar
ze stelde vast dat patiënten zelf nu eenmaal meer belang stelden in ‘de
uitwerkingen van de praktijk, dan in de leerstellingen der theorie’. Zo
had ze zelf, toen ‘de knapste doktoren en professoren hier te lande’ haar
als ongeneeslijk hadden opgegeven, toch maar baat gevonden bij de ge-
neesmethode van Louis Kühne, ‘die eenvoudige, praktische, scherpzinni-
ge man’, een methode die indertijd ook als kwakzalverij was veroordeeld.

Dieuwke en Jelle werden opgevoed volgens de principes van de re-
formpedagogie. Sjoukje was geïnteresseerd in nieuwe opvoedingsideeën
en de uitgangspunten van de reformpedagogie spraken haar aan. Een be-
tere wereld bereiken via een verantwoorde opvoeding van de kinderen
paste precies bij haar mogelijkheden en ambities: ze was geen actievoer-
ster op straat, maar ze kon schrijven en thuis de nieuwe opvoedinzichten
in praktijk brengen. Uit heel veel opmerkingen in haar recensies, uit
haar brieven aan vrienden en teksten voor kalenderblaadjes blijkt hoe
weloverwogen en vooral ook liefdevol ze met haar kinderen omging. Het
beeld dat Cornélie Huygens in Barthold Meryan schetste van een zacht-
zinnige moeder die haar kinderen zoveel mogelijk wilde beschermen te-
gen de boze buitenwereld, paste bij Sjoukje. Huygens beschreef hoe Me-
ryan met de twee kinderen van Thornton (Troelstra) naar de tuin ging,
‘een klein leelijk binnenplaatsje, met een duiventil en een konijnenhokje
en een miniatuur-perkje tusschen de steenen’, en hier merkte dat de kin-
deren met respect en liefde voor dieren werden opgevoed. Later vertelde
mevrouw Thornton hem dat ze haar kinderen graag zou opvoeden ‘vol-
gens ons eigen evangelie’, maar nog aarzelde: ‘Zoo vraag ik me steeds af:
moet ik die ontluikende kinderzieltjes leeren denken en gevoelen vol-
gens onze levensbeschouwing, of moet ik hen harden tegen alles wat hen
eenmaal zal wachten, afstompen de fijne voelhorens van hun bestaan.’
Mevrouw Thornton, Sjoukje dus, koos voor een zachtzinnige opvoeding. 

Toch had ze bedenkingen bij het begrip ‘nieuwe opvoeding’. Ze kreeg
De Eeuw van het Kind van Ellen Key ter recensie, maar ze kwam er niet
goed uit. Ze begon te zeggen dat ze het lang niet overal met de schrijfster
eens was en dat ze de indruk had dat Key hier en daar ‘verbazend’ door-
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draafde en zelf ook niet wist ‘hoe al de mooie en heerlijke idealen die ze
zich voorstelt, te bereiken’. Geen wonder, vond Sjoukje, want die ‘nieuwe
opvoeding’ stond iedereen nog maar ‘schemerachtig’ voor de geest. So-
cialistische schrijvers in buitenlandse tijdschriften waren er al zo vaag
over, hoe zou dan een hoog-idealistische, maar toch burgerlijke vrouw ‘de
rechte weg in het gedroomde toekomstige wonderland weten aan te wij-
zen’! Sjoukje gebruikte een politiek argument voor haar afhoudende oor-
deel, maar ze gaf Ellen Key na dat deze, zelfs als niet-sociaal-democrate,
‘toch heerlijk met den pook van haar kritiek allerlei verouderde begrip-
pen van zedelijkheid door elkaar haalde. Frisch port ze in het smeulende
vuurtje der kapitalistische moraal.’

Aarzelend stemde ze met Ellen Key in dat ‘veredeling van het men-
schenras’ wenselijk zou zijn en de drastische voorstellen om mensen die
gaan trouwen te verplichten zich te laten onderzoeken op hun geschikt-
heid gezonde kinderen voort te brengen, citeerde Sjoukje zonder com-
mentaar, maar ze voegde er wel aan toe: ‘Wij sociaaldemokraten beweren
dat ook de economische omstandigheden daartoe zullen moeten mee-
werken. Hoe kun je mensen die in ellendige omstandigheden leven kwa-
lijk nemen dat ze zondigen tegen Ellen Key’s eis dat de vrouw de plicht
heeft dat het nieuwe schepsel dat zij het leven geeft, in liefde en reinheid
verwekt en ontvangen worde, in gezondheid en schoonheid, in volle, we-
derzijdsche harmonie, in volle eensgezindheid en volkomen gedeeld ge-
luk; – nooit in beschonkenheid, uit doffe gewoonte, in verveling, in ver-
deelden oproerigen gemoedstoestand.’

Sjoukje wist duidelijk niet wat ze aan moest met dit soort theorieën en
als ze zich niet zeker genoeg voelde om een eigen standpunt in te nemen,
verwees ze naar sociaal-democratische opvattingen. Ze leunde graag op
mensen die ze hoogachtte, sociaal-democraten, schrijvers, dokters. Zo re-
censeerde ze twee boeken over opvoeding waarin de seksuele opvoeding
ter sprake werd gebracht. Nellie van Kol had een pleidooi gehouden voor
een goede en open seksuele voorlichting aan jonge kinderen, wat ook ze-
ker paste in de reformpedagogische opvattingen. Sjoukje wilde er wel in
meegaan, maar, zelf anders opgevoed, was ze angstig om over zo’n on-
derwerp te schrijven: 

Wanneer ik me met een diep-ernstig gemoed neêrzet om deze teere on-

derwerpen te bespreken, dan zou ik me zoo gaarne willen richten alléén

tot degenen, die ‘rein van harte’ zijn, tot de geestelijk-gezonden, en he-
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laas, ik weet het – en die wetenschap doet me rillen – hoe er velen zijn in

deze ellendige maatschappij, die zelfs in de meest ernstige vertoogen over

dergelijke zaken een prikkel zoeken voor hun overspannen seksueel

leven. 

Er kon wat haar betreft in het bijzijn van kinderen niet voorzichtig ge-
noeg over seksualiteit worden gesproken. In 1903 was een boek versche-
nen van de Noorse schrijfster en doktersvrouw Agot Gjems Selmer dat ze
bijzonder waardeerde en waarbij ze een bewonderend voorwoord schreef.
De uitgever had bezwaar tegen het laatste hoofdstuk waarin de moeder in
een bloemensprookje haar kinderen vertelt ‘hoe het leven ontstaat’. Hij
wilde het weglaten en Sjoukje was het met die beslissing eens. Ze vond
het riskant dat kinderen het verhaal zouden lezen voordat hun ouders
zich erop hadden voorbereid met hen over ‘deze teere zaak’ te praten. Het
grote gevaar was dat een kind zijn ouders ‘geheel onverwacht’ met zijn
net opgedane kennis zou overvallen, ‘misschien op ’t meest ongeschikte
oogenblik, – wie weet, misschien in tegenwoordigheid van ouderwetsche
of bekrompen menschen! – Ik mag er niet aan denken, welke indrukken
een kind in dat geval van deze dingen zou krijgen! O, die kwazi-zedelijke
verontwaardiging! en – nog erger – die dubbelzinnige lachjes.’ Een moe-
der moest het juiste moment afwachten en ‘al beeft Moeders stem daar-
bij een beetje van heilige aandoening en doordat ze zich zoo diep bewust
is van de groote verantwoordelijkheid, die ze op zich neemt, om deze le-
venswaarheden op de beste en reinste manier aan haar lievelingen méé
te deelen, dat doet er geen kwaad aan’. Vier jaar later werd het hoofdstuk
als Een bloemensprookje apart uitgegeven met een uitgebreid voorwoord
van Sjoukje. 

Het paste bij deze houding dat ze ernstig waarschuwde tegen onanie.
Agot Gjems Selmer had onanie een hoogst gevaarlijke ziekte genoemd
die meer levens verwoestte dan difteritis en roodvonk bij elkaar. Sjoukje
richtte zich in navolging van Selmer tot haar lezeressen, ‘moeders van
Nederland’, met de vraag of het geen tijd werd om eens oplettend om
zich heen te kijken en te doen wat ze konden ‘om tenminste uwe kinde-
ren voor deze gruwelijke besmetting te vrijwaren.’ 

Ruim een week later schreef de Amsterdamse gemeentearts L. Heijer-
mans, een broer van de eerder genoemde Ida Heijermans en van de (to-
neel)schrijver Herman Heijermans, in een ingezonden brief in Het Volk
dat hij het boekje van Selmer gevaarlijke lectuur vond. Mensen die aan
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het ‘op zichzelf nadeelige euvel’ van onanie leden, zouden daarbij nog
zielenangsten te verduren krijgen als ze dit soort boeken met ‘zeer stellig
sterk overdreven voorstellingen van de kwade gevolgen der onanie’ te le-
zen kregen. Sjoukje had in Heijermans’ ogen de mensheid geen dienst
bewezen met deze literatuur aan te bevelen. Hij voegde eraan toe dat het
de laatste tijd tot zijn spijt gewoonte werd dat leken met grote stelligheid
oordeelden over zaken waarvoor toch in meer of mindere mate vakken-
nis werd vereist. Heijermans noemde dit ‘een soort anarchisme op intel-
lectueel gebied’, en hij verbond het met de mode om de schouders op te
halen ‘voor alles wat naar de academie riekt’.

Sjoukje verweerde zich met het argument dat de schrijfster Selmer een
doktersvrouw was die met haar man samenwerkte in zijn praktijk. Ze
was overigens niet van plan vaker over zo’n kiesch onderwerp te schrij-
ven, stelde ze Heijermans gerust.

Seksualiteit was voor Sjoukje een moeilijk onderwerp en in zo’n geval
volgde ze de meningen van mensen tegen wie ze opkeek zoals Agot
Gjems Selmer en Nellie van Kol. Ook Nellie noemde het verkeerd om
‘sexualiteit als het einddoel van ons bestaan te beschouwen en de sexuee-
le bevrediging als het summum van geluk’. 

Ook overtuigde reformers wisten vaak niet precies hoe ze de seksuele
bevrijding moesten definiëren en propageren. Angst voor seksualiteit
leidde tot wonderlijke initiatieven. In 1900 werd door een groep christe-
nen en anarchisten de Rein-Leven-beweging opgericht. Zij streefde naar
‘sexueele reinheid’ en stelde strenge eisen aan het seksuele gedrag van
mensen. Ze verzette zich tegen de Nieuw-Malthusiaansche Bond. Terwijl
de nmb het leven wilde verbeteren door seks los te koppelen van voort-
planting, vond Rein Leven juist dat mensen alleen verantwoord, gericht
op voortplanting, aan seks mochten doen. In de praktijk betekende dit
een bijna volledig verbod op seks. Anticonceptie was volstrekt onverenig-
baar met ‘rein leven’. Nellie van Kol was aanvankelijk voorstandster van
anticonceptie en van de Nieuw-Malthusiaansche Bond, maar later veran-
derde ze van standpunt en publiceerde ze in Rein-Levenbladen. Toen ze
een oude man citeerde die ‘de geslachtsdrift de grootste geesel der mensch-
heid’ had genoemd en vraagtekens ging plaatsen bij anticonceptie ‘als
leer voor iedereen, geschikt om die geeselende drift te temperen’, ging
Sjoukje met dat standpunt mee.

Met reformpedagogie hadden strikte opvattingen over seksualiteit
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niets te maken, maar ze sloten precies aan bij de angsten van opvoeders
die door alle sociale veranderingen hun houvast kwijtraakten en ternau-
wernood de snelle overgang konden bijbenen van een ouderwetse, auto-
ritaire pedagogie naar een opvoedsysteem waarin de behoeften van het
kind centraal kwamen te staan. 

Sjoukjes vriendinnen en de vrouwenbeweging 

Sjoukje Troelstra was getrouwd met een gedreven politicus, een ‘man
van een hartstochtelik laaiend geloof’ die met zijn redevoeringen ‘dat ge-
loof wist over te gieten in de harten en hoofden van de luisterende me-
nigte’. Hoezeer ze zijn overtuiging ook deelde, zelf hield ze zich op poli-
tiek gebied op de achtergrond: ze heeft in de sdap nooit een officiële posi-
tie bekleed en zich ook zelden over actuele politieke kwesties uitgelaten
in de artikelen die ze schreef. 

Daardoor hield ze zich afzijdig van een van de grote politieke kwesties
van haar tijd: de strijd om vrouwenrechten. Een opvallende houding voor
een intelligente, schrijvende vrouw en wonderlijk, omdat een paar van
haar beste vriendinnen zich met uitgesproken standpunten en menin-
gen in de discussies mengden. Nellie van Kol, Mathilde Wibaut en
Cornélie Huygens speelden wel een actieve rol in het openbare leven. Zij
hielden zich bezig met en publiceerden over politieke en maatschappelij-
ke vraagstukken en waren actief in de vrouwenbeweging, zowel binnen
de sdap als buiten de partij.

Toen in de jaren tachtig en negentig van de negentiende eeuw het alge-
meen kiesrecht een van de belangrijkste actiedoelen werd, begonnen ook
vrouwen zich te organiseren om het vrouwenkiesrecht voor zich op te ei-
sen. Mannen moesten aan een aantal voorwaarden voldoen (geld, bezit)
om kiesrecht te krijgen, vrouwen waren totaal uitgesloten van actief en
van passief kiesrecht.

De Sociaal-Demokratische Bond onder leiding van Ferdinand Domela
Nieuwenhuis stelde meteen bij de oprichting in 1882 vast dat ‘personen
van beiderlei geslacht gelijke rechten en gelijke plichten moeten hebben’.
De sdb besloot alles te doen ‘tot algehele opheffing der vrouw uit den
staat van slavernij, waarin ze nu verkeert’. Er ontstonden socialistische
verenigingen voor vrouwen en in 1889 werd vanuit sdb-kring de Vrije
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Vrouwen Vereeniging, de vvv, opgericht. De vereniging streefde gelijk-
stelling van man en vrouw na. 

Wilhelmina Drucker, naar wie tachtig jaar later de feministische Dolle-
Minabeweging werd genoemd, was een van de oprichtsters van de vvv,
eiste gelijke onderwijskansen voor vrouwen, gelijke kansen op het bekle-
den van ambten, juridische gelijkstelling in het Burgerlijk Wetboek en
het onderzoek naar het vaderschap, waardoor vrouwen met buitenechte-
lijke kinderen rechten voor die kinderen zouden kunnen eisen. (Mina
Drucker was zelf een onwettig kind en ze had een hevige strijd moeten
voeren met een halfbroer, ook onwettig geboren, maar later geëcht, over
de erfenis van hun vader. Met succes.)

Op het congres van de Tweede Internationale in 1891 in Brussel diende
ze met een aantal andere vrouwen een resolutie in waarin de socialisti-
sche partijen werden opgeroepen het streven naar gelijkberechtiging van
vrouwen te steunen. De resolutie werd aangenomen, maar daarmee was
de zaak nog lang niet gewonnen. De mannen uit de sdb liepen niet warm
voor de vvv en de vrouwen moesten hard werken om een positie binnen
de socialistische beweging te veroveren. Algemeen en vrouwenkiesrecht
waren in die tijd nu eenmaal niet automatisch gekoppeld. Volgens de
heersende opvatting moest eerst het algemeen kiesrecht voor mannen
worden bevochten, daarna pas kon er over het kiesrecht voor vrouwen
worden gesproken.

De vrouwen van de vvv verzetten zich tegen die opvatting en gingen in
1894 nog een stap verder: vier van hen, onder wie opnieuw Wilhelmina
Drucker richtten de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht op, met maar
één eis: kiesrecht voor vrouwen. Mannen konden alleen buitengewoon
lid worden, want de oprichtsters hadden weinig behoefte aan en weinig
illusies over de steun die ze van mannen zouden krijgen. Vrouwen die
voor vrouwenkiesrecht streden, werden door (socialistische) mannen ui-
terst argwanend bekeken. Zij beschouwden deze vrouwen als dames, als
bourgeoisvrouwen die niet inzagen hoe de prioriteiten binnen het socia-
lisme hoorden te liggen. Ook veel sdap-vrouwen dachten er zo over. En
net zoals er in de sdap geleidelijk aan een scherpe scheiding ontstond
tussen marxisten en revisionisten, tussen preciezen en rekkelijken, zo
was er ook binnen de vrouwenbeweging een scherp conflict over de vraag
wat eerst bevochten moest worden: algemeen kiesrecht voor mannen of
kiesrecht voor vrouwen. Wie gingen voor: de mannen of de vrouwen, de
arbeiders of de burgerdames? 

van politieke en andere bewegingen258



In 1895 had de sdap vastgesteld dat algemeen kiesrecht voor mannen
en vrouwen boven de twintig jaar een strijdpunt moest zijn, maar het was
makkelijker om zo’n ideaal op papier en bij congressen te belijden dan in
de praktijk. Veel sdap’ers vonden dat arbeidersvrouwen in de eerste
plaats naast hun man moesten staan in hun strijd: de man hoorde voor-
rang te krijgen.

Cornélie Huygens koos fel partij in de kiesrechtdiscussie. In 1898 fulmi-
neerde ze in de brochure Socialisme en Feminisme tegen feministen die
niet inzagen dat de oorzaak van het vrouwenvraagstuk het kapitalisme
was, en dat ze dat moesten bestrijden, niet de man. Die burgerlijke femi-
nisten zagen klassenverschillen over het hoofd en voerden een zinloos
‘individualistisch sexe-oorlogje’. Volgens haar probeerden de feministen
‘in hun stuitend abnormale sexestrijd steeds het moederschap weg te cij-
feren’. Eerst moest de klassenstrijd gewonnen worden, daarna kon de
vrouw in een socialistische maatschappij de plaats krijgen die haar toe-
kwam, waarbij Huygens termen gebruikte als ‘door de natuur voor haar
bestemd’ en ‘rein vrouwelijke zielebehoeften’.

Nellie van Kol, een andere dierbare vriendin van Sjoukje, was het hier
volledig mee oneens. Vrouwen hoefden voor het verbeteren van hun po-
sitie niet te wachten op de algemene sociale revolutie, vond ze. Ze ver-
weet Cornélie Huygens geen oog te hebben voor de geestelijke aspecten
van het vrouwenvraagstuk.

In 1898, het jaar waarin Wilhelmina als koningin werd ingehuldigd,
was er in Den Haag een grote Nationale Tentoonstelling van Vrouwenar-
beid waar allerlei producten getoond werden die door werkende vrouwen
waren gemaakt. Burgerlijk, bourgeois, vond Cornélie Huygens de ten-
toonstelling, ook al werkte ze er wel aan mee. Henriette Roland Holst die
zich even scherp opstelde tegen de feministen, stelde in haar brochure
Een woord aan de vrouwen vast dat de tentoonstelling door burgerlijke
vrouwen was georganiseerd en dus niet voor alle vrouwen was bestemd.
Ze vond het naïef dat de organisatie erop rekende dat vrouwen meer
rechten zouden krijgen als door deze tentoonstelling zichtbaar werd hoe-
veel capaciteiten ze hadden. Roland Holst wist zeker dat het niet onwe-
tendheid was die de vooruitgang belemmerde, maar de organisatie van
de productie en de daarbij passende maatschappijstructuur. 

Cécile Goekoop-de Jong van Beek en Donk, beroemd geworden door
haar geruchtmakende feministische roman Hilda van Suylenburg uit
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1897, was presidente van het bestuur dat de tentoonstelling organiseer-
de; haar man, mr. A.E.H. Goekoop, had een groot terrein in Schevenin-
gen ter beschikking gesteld. Zij maakte mee hoe intimiderend sommige
socialistische vrouwen tegen de tentoonstellingsvrouwen optraden. Het
was een onthutsende ervaring: 

Eén der eerste keeren, dat ik bevend een podium betrad, keerde zich

vinnig het noodlot tegen mij. Als tegenstandster trad grimmig op een

socialiste, een vrouw van groot talent, voor wier letterkundigen arbeid ik

de warmste bewondering voelde. Zij verweet ons de vrouwen uit het volk

te willen verderven, haar af te houden van den klassenstrijd, haar op

dwaalwegen te lokken… De aanval geschiedde met zulk een woede, dat 

de spreekster mij de ergste woorden toeriep en daarbij stampvoette. Nog

zie ik het gebaar!... Wellicht, wanneer deze vrouw zich thans nog dit

oogenblik herinnert, zal zij er om glimlachen, en moeten erkennen, dat

wij de proletariervrouw geen verderf hebben gebracht. 

Deze felle aanval moet wel afkomstig zijn geweest van Henriette Roland
Holst, die in 1897 op een vergadering van vrouwen die de tentoonstelling
voorbereidden, ‘opgewonden’ tekeerging tegen het bourgeoiskarakter
van de tentoonstelling en tegen het burgerlijk idealisme van de organise-
rende vrouwen. Kranten schreven erover, Cornélie Huygens nam het op
voor de aangevallen vrouwen en Roosje Vos wierp haar voor de voeten dat
ze mevrouw Goekoop verweet tot de bourgeoisie te behoren, maar tot
welke stand behoorde zij zelf? ‘Zouden wij een Domela Nieuwenhuis,
een Cornélie Huygens, ene H.R.H., ja ik noem u er bij, enz. moeten we-
ren uit de arbeiderskringen omdat zij tot de bourgeoisie behooren? Mij
dunkt niet.’ 

Mathilde Wibaut, ook goed bevriend met Sjoukje, was een van de drijven-
de krachten in de beweging voor vrouwenkiesrecht. Met Sjoukje deelde
ze een grote belangstelling voor goede lectuur voor arbeiderskinderen,
maar politiek was ze veel strijdbaarder en actiever dan Sjoukje. De
Wibauts waren vanaf het begin van de jaren negentig actief in de arbei-
dersbeweging en werden in 1897 lid van de sdap. Mathilde was toen al
betrokken bij de strijd voor het vrouwenkiesrecht: in 1895 was ze mede-
oprichtster van de Middelburgse afdeling van de Vereeniging voor Vrou-
wenkiesrecht. Ze vormde in 1902 met een groep andere strijdbare vrou-

van politieke en andere bewegingen260



wen de vrouwenclub Samen Sterk, en toen de Wibauts in 1904 naar Am-
sterdam verhuisden, zorgde Mathilde ervoor dat er ook daar een club
kwam die het socialisme onder de vrouwen moest propageren.

In 1907 waren er negen clubs, in 1911 eenentwintig en in 1919 waren
er al bijna honderd. Samen Sterk en de andere socialistische vrouwen-
clubs hielden zich overigens niet alleen met kiesrecht bezig, ze wilden
ook vrouwenvakverenigingen oprichten, bijvoorbeeld voor dienstmeisjes
en voor naaisters, ze bespraken zaken als geboorteregeling en richtten
een kinderbibliotheek op. 

Ook het recht op arbeid voor vrouwen was een fel discussiepunt binnen
de socialistische beweging. De tegenstanders begrepen niet waarom die
burgervrouwen toch zo graag wilden werken. Beschouwden arbeiders-
vrouwen hun arbeid niet als een vloek? In 1908 kwam dan ook de vraag
op of het getrouwde vrouwen niet verboden moest worden om buitens-
huis te werken. Arbeid was slecht voor vrouwen en kinderen en crèches
waren onhygiënisch; het streven hoorde toch te zijn dat vrouwen de fa-
brieken en de ateliers niet in hóéfden? En bovendien – een heel belang-
rijk argument op de achtergrond – liep de werkloosheid in deze tijd op,
en die zou door vrouwen op de arbeidsmarkt alleen maar worden verer-
gerd.

Natuurlijk werd er bij deze discussie overvloedig gewezen op moeder-
instincten en op de taak van de vrouw thuis, die belangrijker was dan eco-
nomische onafhankelijkheid. Belangrijke partijleden als Henri Polak
keurden de acties voor vrouwenarbeid af. In een reactie op een artikel van
de feministische journaliste Henriette van der Meij in het Weekblad van
de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond schreef hij:

Voor mij zijn ontboezemingen over het ‘recht op arbeid’ van de vrouw,

over hare ‘innerlijke verlangens en behoeften’, enz. niets anders dan na-

klanken van de leuzen uit den tijd der tentoonstelling van Vrouwenarbeid

(1898) dat hoogtepunt der zelfopwinding van een aantal eensdeels idea-

listische, anderdeels aanstellerige (meestal) Haagsche dames. Van al die

fraaie gevoelens is bij de overstelpende meerderheid der arbeidersvrou-

wen niets te vinden. 

Met zijn denigrerende oordelen over feministen stond Henri Polak niet
alleen. Ze werden ‘wijfjes’ genoemd, ‘dametjes’, ‘kippen die aan het
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kraaien zijn geraakt’: termen waarmee mannen van buiten en binnen de
partij hun dédain en ongerustheid onder woorden brachten. 

De partijtop reageerde verdeeld op de discussies en de vrouwenclubs:
intellectuelen en mannen zoals Floor Wibaut die met een ontwikkelde,
politiek actieve vrouw getrouwd waren, steunden het pleidooi voor een
aparte vrouwenorganisatie. Anderen zagen er het nut niet van in. Troel-
stra, getrouwd met een ontwikkelde maar politiek niet-actieve vrouw,
stelde zich – altijd bang voor een ‘partij in de partij’ – op het zuinige
standpunt: geen aparte vrouwenorganisatie. 

Uiteindelijk werd pas in 1917 het algemeen kiesrecht in de grondwet
opgenomen. Maar het was niet echt algemeen en niet volledig. De vrou-
wen kregen alleen passief kiesrecht, Troelstra had in de Kamer niet hard
gevochten om hun ook het actief kiesrecht te bezorgen. Troelstra’s we-
zenlijke ongeïnteresseerdheid werd hem kwalijk genomen en in zijn Ge-
denkschriften heeft hij toegegeven dat het vrouwenkiesrecht steeds zijn
‘zwakke punt’ is geweest. Hij begreep zeer goed ‘dat ik mij daardoor
geenszins persona grata bij onze vrouwen heb gemaakt’. 

Twee jaar later, in 1919, werd ook het actief kiesrecht voor vrouwen in
de wet opgenomen, en wel dankzij kamerleden van de Vrijzinnig-Demo-
cratische Bond. Bijna achteloos hadden die een wetsontwerp daartoe in-
gediend; de sdap, in de persoon van Troelstra, was net iets minder alert
geweest met het indienen van het wetsvoorstel dat de kiesrechtwet com-
pleet moest maken. Niet aan de sociaal-democraten, maar aan de liberale
vrijzinnig-democraten komt de eer toe het initiatief te hebben genomen
tot het algemeen kiesrecht.

Sjoukje Troelstra hield zich verre van de discussies rond het vrouwen-
kiesrecht. Ze was in haar politieke standpunten sterk afhankelijk van
haar man en volgde blind zijn standpunt in politieke zaken. Als ze daar-
voor afstand moest nemen van een vriendin die andere opvattingen had,
dan deed ze dat.

Uit een brief uit 1901 blijkt dat Sjoukje bedenkingen had tegen Nellies
politieke opvattingen, die sprekend leken op die van Piet. Ze liet ze zelfs
doorschemeren tegenover de spd-voorman Karl Kautsky, een van de be-
langrijkste denkers in de Duitse sociaal-democratie én overtuigd marxist.
Hij was persoonlijk bevriend geweest met Friedrich Engels en Karl Marx
en samen met zijn vrouw Luise werd hij in de loop van de volgende jaren
ook bevriend met de Troelstra’s. Sjoukje correspondeerde met hem over
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een op te richten internationale jeugdbibliotheek waarvoor Nellie van Kol
volgens Sjoukje de meest geschikte (hoofd)redacteur zou zijn. Nellie had
daarvoor een groot talent; iedereen ‘hier in Holland’ gaf dat toe, ‘zelfs
haar grootste tegenstanders waarvan ze er ook in onze partij een paar
heeft, omdat ze het historisch-materialistische standpunt in de sociaal-
democratie tot nu toe nog steeds niet heeft kunnen innemen. Vandaar
ook dat “wij andersdenkenden” het met Nellies blad De Vrouw niet altijd
eens zijn.’ Dit was ongetwijfeld een verwijzing naar Nellies standpunt
ten opzichte van het vrouwenkiesrecht en naar het feit dat ze geen lid van
de sdap wilde worden. Zou Sjoukje zich werkelijk druk hebben gemaakt
over het historisch-materialisme van Nellie van Kol? 

Over het vrouwenkiesrecht en de vrouwenclubs van Mathilde Wibaut
heeft ze zich nooit uitgesproken. Het kan niet anders of ze was het met
beide partijen eens. Het recht van een vrouw op arbeid moet voor haar
vanzelfsprekend zijn geweest. Huwelijk en moederschap beschouwde ze
wel als de hoogtepunten in haar bestaan, maar tegelijkertijd was ze ook
een (binnenshuis) werkende vrouw die tijd voor zichzelf eiste om te
schrijven. Dat beviel haar man niet altijd. Later klaagde Troelstra erover
dat Sjoukje, als ze niet in bed lag, aan haar bureau aan het werk was en
zich ‘gestoord’ toonde als hij met haar kwam praten. ‘Je ziet toch, dat ik
aan het werk ben,’ zei ze dan. Hij werkte, maar zij ook, en dat moest wor-
den gerespecteerd. 

Partijpolitiek en actiepolitiek spraken Sjoukje niet bijzonder aan. Ze was
een gevoelssocialist, emotioneel bijzonder begaan met het zware leven
van arbeiders en vooral van hun vrouwen en kinderen, maar vertalingen
van die gevoelens in ideologie pasten niet bij haar. Piet had het overigens
ook niet op prijs gesteld als ze zich intensief had bemoeid met de politiek
van de partij. Hij was bevriend met Cornélie Huygens, hij waardeerde
ongetwijfeld ook de actieve vrouwen van zijn vrienden, zoals Mathilde
Wibaut en Nellie van Kol, maar politiek nam hij vrouwen niet serieus. Als
een vrouw hem dwong naar haar te luisteren, zoals Henriette Roland
Holst wel deed, voelde hij zich daar ongemakkelijk bij. Politiek en vrou-
wen, het was niet een combinatie waarvoor Troelstra ooit warm is gelo-
pen. En zijn eigen vrouw steunde hem hierin: het meest politieke waar-
mee ze zich bezighield, was aandacht vragen voor goede literatuur voor
arbeiderskinderen, en een pleidooi houden voor een proletarische opvoe-
ding. 
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Wat ze op het gebied van politieke actie en visie had te melden aan ar-
beidersvrouwen, is enigszins af te leiden uit een paar artikeltjes die ze in
Het Volk schreef, in de tijd dat haar man hoofdredacteur was. Vanaf 5 no-
vember 1900 schreef ze regelmatig een rubriek ‘Vrouwenbrieven’, die ze
ondertekende met Sj.Tr. De eerste zinnen van haar eerste bijdrage zetten
de toon voor de serie: 

De redaktie heeft mij verzocht, nu en dan eens een praatje te komen 

houden met de lezeressen van dit blad en daaraan voldoe ik met graagte.

Vooral aan de moeders onder u heb ik veel te zeggen, want ik zelf ben ook

moeder en dan verveelt het ons nooit, te praten over ons kleine goedje,

nietwaar?

Intens brave, tuttige stukjes waren haar bijdragen aan Het Volk als het
over iets anders ging dan over boeken en tijdschriften voor kinderen. Zo-
als ze ooit Nynke van Hichtum had geïntroduceerd bij haar debuut als
een oude wijze vrouw die verhaaltjes vertelde, zo verstrekte ze nu als
Sj.Tr., de vrouw van de partijleider, wijze lessen aan de lezeressen van Het
Volk. Ze richtte zich in haar artikelen niet tot arbeidersvrouwen. Als die
al een krant lazen, interesseerden die zich echt niet voor het treurige be-
staan van kinderjuffrouwen die wel aan tafel mogen meeëten, maar niet
geacht worden zich in het gesprek te mengen, of voor de minachting
waaronder dienstmeisjes lijden, of voor verhalen over nederige en spaar-
zame meisjes van het platteland tegenover opgedirkte stadsmeisjes die
door de week slecht en armoedig gekleed zijn, maar ’s zondags ‘een hoed
met blauw fluweel en een roze strik op haar jas’ dragen. Hoe onverstan-
dig van die meisjes, en wat een verschil met de dienstmeisjes die ernaar
hunkeren om te lezen en veel te weten te komen! Echte mevrouwenstuk-
jes waren het, gericht aan andere sdap-mevrouwen.

De artikelen die ook nu nog wel interessant zijn, waren de stukken
over de vrouw als ‘lastdier’ en als arbeidskracht, waarin Sjoukje haar ken-
nis van vreemde volkeren verwerkte. Ze stelde vast dat mannen zich nog
altijd boven vrouwen verheven voelden en dat veel vrouwen, helaas, ook
nog altijd meenden dat het hun niet paste zich te ontwikkelen en zich
met de buitenwereld te bemoeien: ‘Ach, ze zijn ook nog dikwijls maar al
te zeer in werkelijkheid lastdieren, vooral die vrouwen, die er nog wat bij
moeten verdienen en daarbij vele kinderen hebben, en die den geheelen
dag als in een tredmolen rondloopen, geen tijd vindende om aan iets an-
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ders te denken, zelfs al wilden ze nog zoo graag.’ Ze eindigde met de vast-
stelling dat het laatste spoor van de slavernij pas zou verdwijnen als ook
de vrouw tijd kon vinden om zich geestelijk gelijk te maken aan de man.
Haar artikelen waren niet feministisch, niet gericht op materiële veran-
deringen voor vrouwen, maar ze toonden wel aan hoe belangrijk het voor
vrouwen was zich te ontwikkelen om verder te komen in de wereld. 

Sjoukjes rubriek was een vrouwenrubriek met opvoedingstips (wat te
doen als onze kinderen op school politiek geïndoctrineerd worden, bij-
voorbeeld met allerlei Oranje-opgehemel?), zo nu en dan een goede raad
aan vrouwelijke partijgenoten en soms een lichte vermaning. Waarom
werden er zo weinig vrouwen lid van een afdeling? Hadden ze het te druk
met de dagelijkse huishoudelijke zorgen? Ze sprak zelfs de mannen be-
straffend toe die hun vrouwen nauwelijks de gelegenheid gaven naar een
vergadering te gaan. Hadden hun vrouwen geen tijd? Ze gingen toch
vroeger ook naar de kerk! Een andere keer verweet ze de vrouwen dat ze
te weinig voor Het Volk deden. Ze moesten nieuwe abonnees werven,
geld inzamelen en aan haar opsturen – Sjoukje zou elke gift verantwoor-
den – en ze moesten vooral niet ‘pruttelen’ over verhoging van het abon-
nementsgeld. Als het werkelijk te duur was, moesten ze de krant maar
met hun buren samen lezen, al miste je dan wel een eigen blad en kon je
nooit eens een hoofdartikel naslaan. 

Een ander advies aan haar lezeressen was vooral praktisch: ‘De courant
voor onze mannen altijd netjes bewaren en den geheelen jaargang vol-
gens den datum op elkaâr leggen.’ Zo zouden de mannen altijd makke-
lijk een hoofdartikel kunnen terugvinden, waarover op de fabriek of
werkplaats werd gesproken. ‘Onze courant is waarlijk geen ouderwetsch
advertentieblad, dat voor boterhampapier gebruikt mag worden.’ De re-
dactie besteedde er veel tijd en zorg aan, en bovendien betaalden de ar-
beiders er uit eigen beurs te veel voor om ‘dit kostbare strijdmiddel’ niet
zorgvuldig te bewaren. ‘Aan de arbeidersvrouwen dus de taak om in hare
omgeving iedereen over te halen, zich niet door den verhoogden prijs te
laten afschrikken.’ 

In de loop van 1903 ging Sjoukje ook boeken bespreken in de rubriek
‘Van boeken en menschen’. Ze richtte zich nu niet meer uitsluitend tot
de vrouwen, al bleef ze met een pen schrijven die meer gericht was op
een vrouwenpubliek dan op de mannelijke lezers. Ze koos ‘nuttige’ boe-
ken uit, biografieën van mannen als Thomas Edison, Fridtjof Nansen en
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de Boerenleider Paul Kruger en boeken met verhalen uit de natuur. Daar-
naast besprak ze steeds vaker boeken over medische zaken. Natuurge-
neeskunde en homeopathie hadden haar belangstelling en zowel medi-
sche als filosofische boeken in die geest beval ze geestdriftig aan, al was
ze op medisch gebied niet deskundig.

Toen Troelstra eind 1903 na een conflict aftrad als hoofdredacteur van
Het Volk en Pieter Lodewijk Tak zijn opvolger werd, kwamen Sjoukjes
bijdragen onder vuur te liggen. Henriette Roland Holst, strijdbaar lid van
de marxistische vleugel in de partij met wie Piet steeds vaker en scherper
polemiseerde, hoopte dat met het verdwijnen van Troelstra de marxisten
toegang zouden krijgen tot de kolommen van Het Volk en ze benaderde
daartoe de nieuwe hoofdredacteur. Behalve forse kritiek op de krant en
met name op Troelstra en redacteur Willem Vliegen kritiseerde ze ook
Sjoukje Troelstra: ‘Brieven over kinderliteratuur eten veel kostbare plaats
op zonder daaraan geëvenredigde nuttigheid. Door de bewerkster van
deze rubriek worden ook boeken over geneeskunde enz. gekritiseerd.
M.i. verdient het de voorkeur dergelijke rubrieken aan meer bevoegden
(vakkundigen) op te dragen.’

Haar brief had effect; een paar dagen later schreef Sjoukje Troelstra
haar afscheidsartikel. Ze hield zich groot: ‘Tot mijn spijt heb ik me ge-
noodzaakt gezien, mijn ontslag te nemen als recensente voor dit blad. Er
kwam niet alleen te veel maar ook te velerlei lektuur op mijn boekentafel
terecht, en het lezen van al die werken, waaronder velen die me totaal
koud lieten en die ik toch maar van a tot z moest doorwerken om mijn
oordeel te kunnen zeggen, leidde mijn gedachten teveel af van mijn ei-
genlijk levenswerk: de kinderlektuur.’ 

Henriette Roland Holst had haar zin gekregen. Haar bezwaar tegen de
medische lekenpraat van Sjoukje was terecht, ook de Amsterdamse ge-
meentearts Heijermans had zich daar al eens over beklaagd, maar het
verdwijnen van Sjoukje was toch jammer voor de krant, want haar bijdra-
gen waren over het algemeen niet slecht en richtten zich op een speciaal
lezerspubliek. Het was bovendien een tegenvaller voor haarzelf, want ze
had het geld hard nodig. 

Ze moest verdwijnen omdat ze was getrouwd met Troelstra die het veld
had moeten ruimen bij Het Volk. Het andere punt dat haar kwetsbaar
maakte, was dat ze in deze tijd succes begon te krijgen als kinderboeken-
schrijfster. Henriette Roland Holst verdroeg geen vrouwen in haar omge-
ving die ergens in uitblonken; ze zag er niet tegen op hen doortastend
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dwars te zitten. Ook tegenover Cornélie Huygens, lid van het partijbe-
stuur en schrijfster, en tegenover Roosje Vos, een actief en vooraanstaand
partijlid, die de bond van naaisters oprichtte, gedroeg ze zich onaange-
naam. 

Spiritisme

Toen Piet en Sjoukje in 1890 officieel afscheid namen van de kerk, bete-
kende dat niet dat ze hadden afgerekend met geestelijk leven. Ze bleven
zoeken naar verdieping en naar werelden die achter de zichtbare werke-
lijkheid te vinden waren. 

Die houding en interesse pasten in de tijd waarin ze leefden. Tegen het
eind van de negentiende eeuw was er een tegenbeweging op gang geko-
men tegen de grote nadruk op de technische vooruitgang en op het ver-
trouwen in de waarneembare werkelijkheid. Het gezag van de kerken
nam af en de rotsvaste zekerheden van het geloof bleken wankelbaar. Het
leidde tot verschillende reacties: de kerken bakenden hun grondgebied af
– wat soms leidde tot orthodoxe afsplitsingen – en trokken zich met hun
volgelingen terug in een zuil. De verzuiling kwam in deze tijd op gang.
Aan de andere kant betekende afscheid van de Kerk lang niet voor ieder-
een afscheid van religie en religieuze behoeftes. Als reactie op deze ‘ang-
stige eeuw’ ontstond er een breedgevoelde behoefte aan nieuw geestelijk
houvast. Veel mensen zochten naar een ‘hogere’ of ‘diepere’ werkelijk-
heid, ze wilden weten wat er aan gene zijde van het leven was, ze voelden
zich aangetrokken tot nieuwe spirituele verbanden, nieuwe ‘kerken’. 

Net als allerlei aspecten van de reformbeweging zoals het vegetarisme
en de natuurgeneeskunde, werden in deze tijd ook theosofie, boeddhis-
me en Rozenkruisers populair. Plus het spiritisme waarbij mensen te-
recht konden die geloofden dat de doden zich in verbinding kunnen stel-
len met de levenden om hun richtlijnen voor hun dagelijks leven te ge-
ven. Spiritistische seances waar contact werd gelegd met de gestorvenen,
de overgeganen, werden populair tot in alle, vooral ook hogere kringen.
Niet alleen uit behoefte aan nieuw geestelijk leven, maar ook uit nieuws-
gierigheid en het verlangen om de eeuw die voor hen lag, welgemoed en
goed toegerust tegemoet te treden.

Het spiritisme ‘ontstond’ in 1848 in Hydesville bij New York in een
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huis waar ooit een marskramer vermoord was en nu een methodist
woonde. De vermoorde marskramer maakte zich bekend via klopsigna-
len die de mediamieke dochter van de methodist bleek te kunnen dui-
den. Vanaf dat moment verspreidde het spiritisme zoals we dat nu ken-
nen zich over de hele wereld. In de tweede helft van de negentiende eeuw
was er zelfs sprake van een hausse in de belangstelling voor seances.
Aanhangers werden in alle kringen gevonden: in Engeland waren het le-
den van de Fabian Society, een deftige, socialistische organisatie (G.B.
Shaw, H.G. Wells en Sidney en Beatrice Webb waren lid) die langs lijnen
van geleidelijkheid de maatschappij wilde hervormen; in Italië gold de
strafrechtgeleerde Cesare Lombroso als spiritist, en in Nederland namen
schrijvers en schrijfsters als Louis Couperus, Marcellus Emants, Frederik
van Eeden, Betsy Perk en Cornélie Huygens het spiritisme serieus, even-
als de liberale politicus Sam van Houten, christen-anarchisten als Felix
Ortt en Lodewijk van Nierop, en moderne dominees zoals Louis Bähler.
Een van de belangrijkste Nederlandse propagandisten van het spiritisme
was de schrijfster Elise van Calcar, een vrouw die de ideeën van de peda-
goog Friedrich Fröbel over onderwijs aan kleine kinderen in Nederland
had geïntroduceerd en daarnaast pleitte voor (beroeps)onderwijs voor
vrouwen. Blijkens haar geschriften was ze tot haar dood toe in gesprek
met overleden coryfeeën uit haar eeuw, zoals de gereformeerde staats-
man Guillaume Groen van Prinsterer, koningin Sophie en de dominee-
dichter J.J.L. ten Kate.

Rond 1900 was het spiritisme een geaccepteerd en gerespecteerd ver-
schijnsel en een zeer serieuze aangelegenheid. Het levendige verkeer
tussen hen die nog leven en hen die reeds overgegaan zijn, vond plaats
tijdens seances. Velen ondergingen een seance als een ritueel dat in som-
mige opzichten met een kerkdienst vergeleken kon worden: een manier
om in aanraking te komen met het onzienlijke, om kracht te putten uit
een gemeenschappelijke beleving. Voor anderen hadden seances in de
eerste plaats een hoge amusementswaarde en waren het vooral preten-
tieloze en gezellige avondjes. 

Er bestonden verschillende manieren waarop de geesten met de leven-
den konden communiceren. Heel gebruikelijk waren ‘dansende tafels’:
de aanwezigen zaten met hun handen uitgespreid op de tafel terwijl ze
met de pinken elkaars pinken aanraakten. Dan werden er geesten aange-
roepen en ging de tafel, of een van de kanten van de tafel, de lucht in 
– het teken dat er een geest was – en als de tafelpoten met een bons op de
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grond terugkwamen, was er contact gelegd. Als er vragen werden ge-
steld, gaf de geest antwoord: één tik met de tafelpoot betekende ‘nee’,
twee tikken ‘ja’. Bij een spiritistische seance ging men ook wel ‘aan den
stok’: aan de muur hing een schoolbord met de letters van het alfabet.
Een aanwijsstok wees de letters aan waarin de boodschappen van overge-
ganen werden uitgedrukt. Deze methode verschilde niet principieel van
het glas of het kruishout midden op tafel dat de letters aanwees die in een
kring rondom waren neergelegd. 

Andere methoden waren de ‘planchette’, een hartvormig plankje met
wijzers erop en een gat waardoor een potlood gestoken kon worden. Het
plankje had wieltjes waarmee het over een rol papier kon glijden. Deelne-
mers legden hun handen op het plankje – niet te hard drukken natuurlijk
–, en de schrijfstift maakte dan – vaak onleesbare – letters of tekeningen
op het papier. Varianten waren het Ouija-bord, ook een plankje op wiel-
tjes, maar met een potlood dat niet schreef maar letters aanwees, en het
kruis-en-bord, een vierkant bord en een van twee latjes gemaakt kruis
met een pen door het midden. Ook daarbij bewoog de pen over een alfa-
bet als de geest vragen beantwoordde. 

Ouijaborden werden zelfs zo populair dat de Amerikaanse zakenman
William Fuld ze in 1899 als gezelschapsspel verkocht. Elise van Calcar er-
gerde zich eraan dat er bij de beoefenaren van het spiritisme zoveel kaf
tussen het koren zat en dat het tafeldraaien en geestkloppen in sommige
plaatsen een ware rage werd en als een nieuwe mode navolging vond. ‘Ja,
wat het ergerlijkst was, niet alleen in wereldsche en dartele kringen ver-
maakte men zich op deze zonderlinge wijze, maar deftige en verstandige
lieden werden zelfs meegesleept in deze manie,’ schreef ze in Op de gren-
zen van twee werelden, het spiritistisch tijdschrift dat ze in 1877 had opge-
richt. ‘Een epidemische uitzinnigheid, een soort van zenuwziekte zoals
de vitusdans of de danswoede der bacchanten, waardoor zelfs de kalme
wijsgeer, die toevallig voorbijkwam, zoo onweerstaanbaar werd aangegre-
pen, dat hij zijn opperkleed aflegde en met den dollen hoop in het rond
huppelde, tot men ademloos neerstortte’, schreef ze over de mode van
het tafeldraaien en geestkloppen. Toch had ze dat draaien en dansen niet
zo erg gevonden als ‘de stille bewoners van het ernstig schimmenrijk’
hier niet in gemengd waren geweest.

Ook Piet en Sjoukje Troelstra hebben meegedaan aan spiritistische se-
ances. In zijn Gedenkschriften schreef Troelstra dat hij zich ooit uit ‘inner-
lijke onrust’ enige tijd had bezondigd aan spiritistische experimenten en
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dat de resultaten van die experimenten ‘niet zeer belangrijk’ waren ge-
weest. Dat schreef hij aan het eind van zijn leven. Toen hij rond 1900
daadwerkelijk in aanraking kwam met het spiritisme, voelde hij zich er
wel degelijk door aangetrokken. En uit een briefwisseling tussen Sjoukje
en Nellie van Kol blijkt duidelijk dat de uitkomsten van seances waarbij
boodschappen ‘van gene zijde’ doorkwamen, diepe indruk maakten op
alle deelnemers, en niet het minst op Troelstra. Bovendien is hij er veel
langer mee doorgegaan dan ‘de betrekkelijk korte periode’ die hij in zijn
Gedenkschriften noemde.

De Troelstra’s leerden het spiritisme via Henri en Nellie van Kol prakti-
seren. In zijn jeugd had Piet er al wel van gehoord, er waren in de buurt
van Stiens dominees die aan spiritisme deden en later in Den Haag kreeg
hij een secretaris, Jan de Jager, die theosoof en spiritist was. Maar hij
raakte gefascineerd toen hij Henri van Kol hoorde vertellen over een se-
ance waarbij deze met stoel en al de lucht in was gegaan. Henri was een
grote, zware man, dus diens ‘levitatie’ tartte de natuurwetten wel heel bij-
zonder en dat prikkelde Troelstra’s nieuwsgierigheid.

Henri van Kol stond in Indië, waar hij bijna twintig jaar woonde, be-
kend als een man met niet alleen belangstelling voor technische en socia-
le vraagstukken, maar ook voor occultisme zoals animisme en spiritis-
me. Hij woonde regelmatig seances bij en leerde Indische vrienden, zo-
als de familie van de regent van Japara op Midden-Java, en met name de
dochter, Raden Adjeng Kartini, om ‘aan den stok’ te gaan. Kartini was
geïnteresseerd in seances en deed Van Kol verslag hoe ze ‘Uw raad vol-
gend, een potlood aan een zeer licht bamboetje [had] bevestigd. Juffrouw
Glaser en ik hielden ’t rietje vast en al dadelijk bewoog het zich. Er was ie-
mand en wel een beschermgeest van mij. Wij deden hem eene vraag,
waarop de stok zich een geruimen tijd doelloos heen en weer bewoog, tot
hij opeens met eene vaart vooruitschoot, het alphabet voorbij en op den
muur tot 3x toe met duidelijke letter “goed” schreef, ’t antwoord op onze
vraag.’ 

Kartini was gegrepen door Van Kols ethisch, van socialisme doordron-
gen spiritisme, ver verwijderd van klopgeesten, dansende tafels en levita-
tie. Ook Nellie correspondeerde met Kartini en drukte haar op het hart
zorgvuldig om te gaan met het spiritisme. 

In de kringen waarin Sjoukje en Piet verkeerden, was spiritisme dus
niet uitzonderlijk. Het was geen politieke stroming, en zeker niet socia-
listisch, al hield een aantal sdap’ers uit de kring rond Troelstra regelma-
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tig seances. Henri van Kol geloofde dat spiritisme een rechtvaardiger
maatschappij kon bewerkstelligen en er waren enkele dominees en chris-
ten-anarchisten als Felix Ortt, Louis Bähler en Lodewijk van Nierop, die
in het tijdschrift Het Toekomstig Leven een brug probeerden te slaan tus-
sen socialisme en spiritisme. Maar minstens zoveel spiritisten zagen
niets in het socialisme en ook die kwamen in Het Toekomstig Leven aan
het woord. Zij associeerden het socialisme met de massa’s, met de arbei-
dersbeweging en revolutie, met het aardse kortom, terwijl in hun visie
spiritisme was gericht op het geestelijke en alleen met een morele, niet-
revolutionaire vorm van socialisme – iets als christen-socialisme – zou
kunnen samenwerken. Bij deze opvatting voelde Nellie van Kol die later
steeds meer ‘vergeestelijkte’ en uiteindelijk bij het Leger des Heils te-
rechtkwam, zich thuis. Piet en Sjoukje Troelstra dachten er anders over:
hun spiritistische ervaringen stonden buiten hun dagelijkse politieke le-
ven.

Op een foto van de huiskamer van de Troelstra’s in Haarlem is de tafel
met een kleed met franje, een theepot en een blaadje met kopjes te zien,
met de familie Troelstra, hun buurman Simon Maas (die in die Haarlem-
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se periode ook Piets secretaris was) en zijn vrouw Juut. Sjoukje en Juut
handwerken, Simon, Dieuwke en Jelle lezen, en Piet brengt net zijn kop-
je aan de mond. 

Het is deze tafel waaraan Piet en Sjoukje in 1900 hun spiritistische ex-
perimenten hebben uitgevoerd. In haar correspondentie met Nellie van
Kol ging Sjoukje uitvoerig in op wat Piet en zij ‘aan den stok’ meemaak-
ten. Met het dagboek erbij waarin Nellie haar spiritistische ervaringen
opschreef, schetsen deze brieven een levendig en zelfs genoeglijk huise-
lijk beeld van het ‘socialistische-geesten-oproepen’.

Op 18 december 1900 – het was het jaar van hun verhuizing naar
Haarlem en van Piets gevangenisstraf in verband met de Hogerhuiszaak
– schreef Sjoukje aan Nellie over een seance waar de net overleden Wil-
helm Liebknecht contact met hen had gezocht: 

Ja, lieve, ook ik ben door de groote wonderen die we nog hebben beleefd,

tamelijk vast overtuigd van ’t bestaan van derden. We kunnen haast niet

meer anders, hoewel we voor vele dingen nog bewijzen moeten hebben.

Maar toch, – al vinden we die bewijzen niet – dan is ongeloof toch haast

niet meer bestaanbaar. Ja, ook ons spreken ze over God – zelfs onze lieve

vriend Liebknecht – vroeger atheist, maar nu niet meer. […] Op zijn be-

grafenis had hij ons niet gezien, – toen was hij nog niet bij bewustzijn en

nog langen tijd daarna niet. Hij voelde zich niet gelukkig. Wat hem ont-

brak konden we niet goed te weten komen, maar op de vraag, of we iets

konden doen om hem rust te geven, kwam er: ‘Ja, muskus in rijstwater.’

‘Weshalb sagen Sie das auf Holländisch?’ – ‘Das ist ein Befehl Gottes.’ Hij

legde ons ook uit, hoe we dat moesten klaarmaken. Muskus wrijven 

in een pan en daar lauw rijstwater op gieten en dan buiten zetten 

op den grond.

Het is vreemd, daar vragen ze ons allen over en we kunnen er maar 

niet achter komen, waarvoor ze dat nodig hebben. Ze zeggen allen dat 

het frisch is. ‘Wozu denn dass? Wozu das Reiswasser?’ En toen kwam 

een raadselachtig antwoord: ‘Cadaver Geist von des wir abgenommen.’

Hij kon dat ook later niet verklaren. […]

En nu lieve, we zijn beide erg moe van dit alles. Piet is ongesteld. 

Als ’t niet zoo heel veel op influenza leek, zou ik zeggen dat ’t van de ster-

ke emoties kwam – want hij heeft groote schokken gehad – Zulke ont-

hullingen, dat de tranen hem dikwijls over de wangen liepen. – Maar

hierover misschien later.
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Voor heden hartelijk gegroet! We zullen nu eens wat rust nemen

hoewel ze ons bestormen, vooral sedert we hun wensch van muskus in

rijstwater bevredigd hebben.

‘Das ist ein Liebesamt’ zegt Liebknecht. 

Zo besloot Sjoukje haar brief, met hartelijke groeten en een zoen aan
Nellies tweetal en ‘vele groeten van mijn zieken man en vroolijke kinde-
ren’. 

Een paar dagen later, 23 december 1900, schreef Sjoukje opnieuw.
Kennelijk waren het niet alleen doden die als geest bij de levenden ver-
schenen, want ook Sjoukje was als geest bij Nellie tijdens een seance op
bezoek geweest. Ze had in die hoedanigheid onzin verteld, had ze van
Nellie begrepen, en nu durfde ze ook zelf met een onthulling te komen: 

Nu ik bij jou geweest ben als geest, vind ik ook vrijheid om je te vertellen

dat jij ons ook vrijwillig hebt opgezocht en, als we niet tevoren ook allerlei

dingen hadden gehad, die bepaald onzinnig waren, ons bepaald een dood-

schrik op het lijf zoudt hebben gejaagd. […] Ik durfde ze je eerst niet

schrijven uit vrees dat je er te erg van zoudt schrikken, […] maar ik zal ’t 

je maar vertellen. Welnu dan: mijn man ging vrijdag na ’t Kühne-bad eens

even wandelen en zocht Hugenholtz even op. Deze had de belofte van zijn

vader op zijn sterfbed, dat ze ook later nog geestelijk met elkaar om zou-

den gaan. Maar hij kon zelf maar geen gemeenschap vinden. Piet, die 

bepaald ‘Medium’ is en wiens heele ziekte stellig een gevolg is van de onder-

gane schokken en vermoeienis, besloot toch maar even mee aan te zitten.

En jawel, dadelijk beweging, maar alles vreemde gekke dingen. En na een

paar familieleden van hem verscheen jij. ‘Is het werkelijk N.v.K. zelf?’ 

‘Ja.’ ‘Is het haar tweede ik?’ ‘Neen.’ ‘Haar geest?’ ‘Ja.’ ‘Maar ze leeft toch?’

‘Neen.’ ‘Is ze gestorven?’ ‘Ja.’ ‘Wanneer?’ ‘Gisteravond 7 uur’ ‘Waaraan?’

‘Moord.’ ‘Door wien?’ ‘Moordenaar.’ ‘Waarom?’ ‘Geld.’ ‘Was van Kol

thuis?’ ‘Neen.’ ‘Waar was hij dan?’ ‘Ginniken.’ ‘Maar hij was daags toch 

in Den Haag?’ ‘Ja. Troost hem.’ Tot driemaal toe vroeg P. ‘Maar is het wel

waar? Is het Nellie van Kol?’ ‘Ja!’ ‘Is het geen onzin?’ En toen kwam er een

beslist en heftig ‘Neen!’ ‘Staat het al in de courant?’ ‘Ja.’ ‘Ochtendblad v.

Rotterdammer?’ ‘Ja.’ Toen nagezien, maar – goddank, ’t stond er niet in.

Toen bewoog de stok weer en schreef: ‘Ga nu naar Nellie’s huis.’ ‘Ja, als 

’t waar is, ga ik mee!’ zei P. Toen kwam er: ‘Ja.’ ‘En als het nu blijkt dat 

’t niet waar is, niet?’ ‘Neen.’ ‘Hoe kan ik weten of het waar is?’ ‘Ga naar
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linkerbuurman.’ Nu, dat was een totaal vreemde en ze hadden weinig

lust, daar naar zoo’n intieme zaak te gaan vragen.

P. kwam thuis, wel ongeloovig, maar toch sterk onder den indruk. En

zoo ging ’t ook mij. ‘Ware het zoo, dan hadden we ’t reeds moeten weten!’

Dat stond bij ons vast. Maar toch wilden we meer zekerheid hebben en we

gingen samen aanzitten en ik wil je wel vertellen, dat ik verbleekte toen

hetzelfde weer kwam met de bijvoeging, dat je in je studeerkamer zat en

dat ‘Reelia’ erbij was. ‘Celia?’ vroeg ik. ‘Ja.’ Toen nog wat onzin en daarna

‘staken’. Nu riepen we één onzer getrouwen op. We vroegen: ‘Was daar

N.v.K. bij ons?’ ‘Ja.’ ‘Was het haar geest?’ ‘Ja.’ ‘Maar ze is toch niet dood?’

‘Neen.’ ‘Was dat dan een spotgeest?’ ‘Ja, een lachkerel.’ En verder kwam er

ook allerlei nonsens, zoodat we maar ophielden. […] En voor dat alles

maakt men zich nu ziek en beleeft de vreeselijkste schokken. Stel je voor

– dat bezoek van jou, als het eens niet voorafgegaan ware door zooveel

nonsens? Wat een vreeselijke schrik! ’t Was nu nog erg genoeg zelfs en ik

verzeker je, dat we ’s avonds gretig naar ’t Vaderland grepen en dat we 

beide een zucht van verlichting slaakten toen we lazen dat je man kalm 

en wel in de Kamer geweest was. – Anders ware mijn man misschien naar

hem toe gereisd (ik bedoel als de tijding ons op een ander oogenblik be-

reikt had) had ook hem doodelijk verschrikt gemaakt en jelui beiden mis-

schien een angstig voorgevoel gegeven. Dit voorval vooral heeft er toe

meêgewerkt, dat we maar besloten hebben, er voorlopig niet meer aan te

doen. Alles is en blijft vaag en onzeker, zelfs van de besten en dan altijd

de mogelijkheid dat je zulke schrikken krijgt! We vinden dat we onzen tijd

en onze krachten nuttiger kunnen besteden. 

[…] Mijn man is gelukkig bijna beter en begint weer een beetje geregeld

te werken. Deze geestenperiode hebben we dus voorlopig weer achter den

rug. Alleen staat er in den tuin nog altijd een potje met muskus in rijst-

water.

En daarmee eindigden voorlopig de spiritistische experimenten van de
Troelstra’s. Ze hadden te veel onrust veroorzaakt en te weinig opgeleverd.
Wat Sjoukje er precies in had gezocht, is onduidelijk. Uit haar verslag aan
Nellie van Kol blijkt dat ze in eerste instantie serieus geloofde in de mo-
gelijkheden van het spiritisme. Misschien was ze aangestoken door het
enthousiasme van de Van Kols, en beantwoordden de seances aan een
soort religiositeit waaraan ze kennelijk behoefte had. Hoe dan ook: erg
diep zat haar geloof in het contact met de andere wereld niet. Toen ze
stopte met experimenteren, deed ze dat kordaat. 

van politieke en andere bewegingen274



Achteraf keek Troelstra zeer gereserveerd terug op zijn spiritistische er-
varingen. Hij schreef in zijn Gedenkschriften zijn fascinatie ervoor gedeel-
telijk toe aan de ‘inwendige onrust, waaraan ik tot 1907 in stijgende mate
ten prooi was’. Hij vermeldde het ‘verschijnen’ van Wilhelm Liebknecht,
enkele maanden eerder overleden, maar diens mededelingen vanuit de
andere wereld waren in zijn herinnering toch voornamelijk aanleiding
tot lachsalvo’s geweest.

Hij gaf toe dat sommige spiritistische experimenten tot volkomen on-
verklaarbare feiten van mediamieke aard hadden geleid. ‘De mededee-
ling, dat deze experimenten een tijdlang een rol in mijn leven hebben ge-
speeld, mag in dit boek niet ontbreken,’ vond hij, maar daarna volgde een
verhandeling over de materialistische monisten Ludwig Büchner en Lei-
cester Ward en de darwinist Alfred Russel Wallace, die interessante
standpunten over spiritisme hadden waarover Troelstra moest nadenken
zonder een conclusie te kunnen trekken. ‘Onverbiddelijk wantrouwen en
ongeloof, een absoluut afwijzende houding’, maar tegelijkertijd de op-
merking dat hij zich niet bevoegd achtte ‘een vaststaand oordeel’ uit te
spreken. 

Hij meende dat het occulte zich minder openbaarde naarmate de
mens minder onrustig was, dat het onderbewustzijn ‘vooral onder den
invloed van zielkundige storingen gemakkelijk de werking van het nuch-
tere verstand kan beïnvloeden en overheerschen’. De belangstelling voor
spiritisme vond hij aan het eind van zijn leven gevaarlijk: ‘Hoe minder
sterk de klassenstrijd de arbeiders dag aan dag bezighoudt, des te grooter
is het gevaar, dat hun ontwaakte denkkracht zich richt op onderwerpen,
buiten de werkelijkheid gelegen. Voor de kracht van de arbeidersbewe-
ging is dit zeer bedenkelijk te achten. Het leven op dit ondermaansche is
reeds zonder dat ingewikkeld genoeg en eischt reeds een groote mate van
aandacht en studie.’

De massa was maar al te gauw bereid aan ‘halfmystieke neigingen en
romantische verbeeldingen van een niet-bestaande wereld’ toe te geven,
merkte hij op, eraan voorbijgaand dat Sjoukje en hijzelf zich ook aan zul-
ke ‘neigingen’ en ‘verbeeldingen’ hadden overgegeven. Misschien zelfs
meer dan de massa van de arbeiders – al dan niet geneigd tot romantiek
en mystiek –, die helemaal niet speciaal geïnteresseerd was in het spiri-
tisme.
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Vlak voordat haar dood door een geest aan Troelstra was meegedeeld, was
Nellie van Kol begonnen haar spiritistische ervaringen systematisch te
noteren. Voor in het eerste schoolschrift schreef ze, dik omlijnd, ‘Ervarin-
gen’. Als in een meisjesdagboek omschreef ze ook wat ze van plan was:
haar ervaringen in seances met de stok of door mediamiek schrift in het
kort optekenen, in de volgorde waarin ze zouden komen, ‘wijs of dwaas,
waar of onwaar’. De eerste aantekening is van 8 november 1900, op 31
mei 1907 brak ze haar spiritistische dagboek af.

In een van haar eerste aantekeningen kwamen de Troelstra’s ter spra-
ke. Nellie beschreef hoe haar man ‘in de volheid zijner blijde overtuiging’
er met Troelstra over gesproken had, waarna die dadelijk met zijn vrouw
aan het ‘oproepen’ was gegaan. Ook Nellie meldde dat Troelstra door de
berichten en mededelingen ‘van gene zijde’ erg ziek was geworden, en
ook de moord op haarzelf en Wilhelm Liebknecht met zijn rijstwater en
muskus kwamen in haar dagboek terecht. ‘Wat L. aan T. vertelde ben ik
nooit te weten gekomen,’ schreef Nellie, ‘T. en zijn vrouw waren zoo wijs
om de geesten verder met rust te laten’.

Zelf gingen Henri en Nellie onmiddellijk Liebknecht oproepen. En
deze kwam, ‘natuurlijk. Alle geesten die wij roepen komen.’ Liebknecht
bleek nu niet langer atheïst te zijn, had zijn ‘prachtige begrafenis’ niet
bijgewoond, omdat hij toen nog niet ‘bewust’ was, maar het kon hem
niet schelen, want ‘es waren Viele dabei die nicht die rechten Brüder wa-
ren wie ich Sie gern hätte’. Vervolgens pakte Liebknecht flink uit over een
gemeenschappelijke vriend: ‘Er liebt die Arbeiter nicht, er will sich selbst
in Ehre bringen.’ Met deze vriend zou heel goed Troelstra bedoeld kun-
nen zijn, die met Sjoukje de begrafenis had bijgewoond, want uit een an-
dere aantekening blijkt dat Liebknecht als geest regelmatig kritische op-
merkingen over Troelstra maakte: ‘Hoe dikwijls is L. ons niet komen ver-
tellen dat T. “nur ein Ehrsüchtiger” is.’ Het ergerde Nellie dat ‘de lieden
van de overzijde er geen bezwaar in zien de ergste dingen te zeggen van
de menschen hier. Altijd die verdachtmakingen en insinuaties!’ 

Een paar maanden later verloor Nellie definitief het vertrouwen in de
geesten. De schriftjes met aantekeningen liggen vol losse velletjes met
mediamiek schrift, willekeurige aan elkaar geschreven letters, onduide-
lijke dateringen. Op een los velletje met als datum 5 mei uitte ze haar te-
leurstelling over de geesten: ‘De intieme omgang met mijn “geesten” was
mij lief geworden. Ik voelde mij steeds omringd en gedragen door goed
gezelschap. En nu, nu blijkt het dat niet alleen het lasterlijke van zaterdag
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en zondag, maar ook het mooie van vroeger inbeelding was; ’t werk van
spotgeesten of van mijzelf.’

Wat er precies is voorgevallen, is niet helemaal duidelijk. Later zei ‘de
stok’ dat het ‘maar grapjes’ waren geweest om Nellie op de proef te stel-
len. Het betekende voor haar het einde van haar vertrouwen in de gees-
ten: ‘Fini à tout jamais! Wat ik nu maken moet van sommige intuities […]
ik weet het niet. Ik weet niets meer. En ik weet niet waar ik in de wijde
wereld gaan moet, in de zichtbare en de onzichtbare, om iets of iemand
te vinden waarop ik bouwen kan. […] Ik heb er mijn hart te sterk aan ge-
hecht en ben te bitter teleurgesteld geworden.’

Sterfgevallen

De eerste jaren van de nieuwe eeuw waren treurig voor Piet en Sjoukje.
Binnen vijf jaar verloren ze een aantal mensen die een grote rol hadden
gespeeld in hun leven. In 1902 stierven Dirk Troelstra en Cornélie Huy-
gens, in 1904 overleed Sjoukjes vader, in 1905 haar moeder, en weer een
jaar later, in 1906, stierf Piets vader.

Dirk Troelstra was op doktersadvies met zijn vrouw Silvie naar Arco ge-
gaan om in de hoge, heilzame lucht een pension te beginnen. Het pen-
sion werd geen succes en ook de ijle lucht had geen effect: Dirk werd
steeds zieker. Begin 1902 reisde Piet, ook op verzoek van hun ongeruste
vader, naar Arco. Hij trof Dirk in een ‘bedenkelijke’ toestand aan. Dirk
was doodziek en vroeg Piet een huis voor hem te zoeken in het Gooi. Hij
wilde terug naar Nederland om daar te sterven. Op zijn reis naar Neder-
land ontmoette hij in de trein een kennis uit de partij die hij in 1894 in
Utrecht had leren kennen. Dirk stak een ‘uitgeteerde hand’ uit naar deze
ene partijgenoot, als vertegenwoordiger van al die anderen: ‘En zóó, met
die verlangend uitgestrekte handen, met dien laatsten blik vol extaze en
teederheid – zóó nam hij afscheid van de partij.’ Hij overleed onderweg,
op 12 mei 1902, in Arnhem. Silvie, hun dochtertje Grietje, zijn zuster
Rika en zijn broer waren erbij. Piet stuurde zijn vader een telegram: ‘Dirk
zacht en kalm overleden zeker goed dat ik voor begrafenis enz zorg’. 

Toen Piet zijn vader vertelde dat de Arnhemse afdeling van de partij
aan de begrafenis wilde meedoen, was die daar niet gelukkig mee – hij
wilde niet aan het hoofd van een ‘maskerade’ lopen, zei hij – en weigerde
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eerst aan het graf te spreken. Piet moest het maar doen. Maar op het laat-
ste moment veranderde hij van gedachten en sprak toch. Daarna werden
er bij de begrafenis een paar van Dirks liederen gezongen. ‘Zoo eindigde
het leven van mijn broeder Dirk,’ schreef Piet in zijn Gedenkschriften.

De dood van Dirk raakte Piet en Sjoukje diep. Piet had al eerder twee
zusjes, zijn moeder en zijn stiefmoeder aan tbc verloren, maar met Dirk
was hij bijzonder nauw verbonden. Ze deelden elkaars politieke idealen
en Piet en Sjoukje hadden vanaf het begin het treurige verloop van Dirks
ziekte meegemaakt. In Het Volk schreven beiden een artikel naar aanlei-
ding van Dirks dood: Piet het openingsartikel van de krant waarin Dirks
overlijden werd vermeld, Sjoukje een liefdevol in memoriam ‘Wat de par-
tij voor ons is’, waarin ze via de stervende Dirk een lofzang op de partij
gaf. De partij als klein ‘troepje’ midden in de grote kapitalistische maat-
schappij: 

zoo al geen steenen, rotte appelen en andere projectielen meer geregeld

ons deel zijn; zoo men ons al niet meer op straat voortdurend uitscheldt

en ons, vrouwen, opzettelijk de rokken aftrapt; zoo al geen serenades van

verdacht allooi ons weer ’s nachts herhaaldelijk uit den slaap doen op-

schrikken – we hebben toch altijd nog voor onze overtuiging veel te ver-

duren. Maar al te dikwijls wenden vrienden en familieleden zich van ons

af, en waar dat al niet direkt het geval is, toch gaan we ons al heel spoedig

vreemd en eenzaam gevoelen in de wereld waarin we vroeger zoo goed

thuis waren – wij begrijpen haar niet meer en zij begrijpt ons niet. 

In haar karakteristieke, invoelende stijl beschreef ze hoe de partij in ver-
driet een veilige haven kon zijn. Partijgenoten gaven elkaar dan kracht
om door te gaan. Dirks begrafenis was zo’n bijzondere bijeenkomst ge-
weest die de partijgenoten moed gaf. Dirk die zoveel van zichzelf gegeven
had, die zulke echt proletarische zangen had geschreven, die gesproken
had in ‘de taal van de ziel van zijn partijgenoten’: ‘Een warme stroom van
sympathie kwam tot ons uit het heerlijke, schone land, waar deze ge-
knakte strijder verteerde van heimwee naar ons koud, ellendig klimaat,
“naar leeuwrikkenzang”, naar gezichten van vrienden en partijgenooten,
en, zooals hij zich weemoedig-humoristisch uitdrukte, naar friesche “sû-
penbrij” (karnemelksche pap).’ 

Silvie Troelstra-de Vries kwam met hun eenjarige dochtertje Grietje
naar Nederland terug. Ze vond weer werk als lerares en hertrouwde in
1911 met de beeldend kunstenaar Henk van Randwijk.
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Eind oktober van datzelfde jaar 1902 stierf Cornélie Huygens, tante Cor
voor de kinderen en huisvriendin van Piet en Sjoukje. In 1899 had ze Ig-
naz Bahlmann leren kennen, een van de financiers van de sdap. Ze vond
hem een ‘wonderlijk wezen’, schreef ze aan haar vriendin Mien Gerhard-
Beeking, de vrouw van de vooraanstaande sdap’er Adriaan Gerhard:
‘Heelemaal normaal is hij geloof ik niet.’ Toch werd ze in 1901 verliefd op
hem en ze besloten te trouwen. Een opmerkelijke beslissing: Cornélie
Huygens was een fervent tegenstandster van het huwelijk en nu koos ze
uitgerekend voor de rokkenjager Ignaz Bahlmann. Hij was getrouwd en
scheidde voor haar en een paar maanden later trouwden ze. 

Het huwelijk bracht haar geen geluk. Op 30 oktober 1902, nog geen
maand na haar trouwdag, liep Cornélie de vijver van het Vondelpark in
en verdronk zichzelf. Voor haar man liet ze een briefje na: ‘Mijn Ignaz
zonder eenige haat ben ik uit het leven gegaan, vaarwel lieveling ik ga
naar het Vondelpark.’ Tijdens hun huwelijksreis had ze ontdekt dat Bahl-
mann nog steeds een relatie onderhield met zijn eerste vrouw. ‘Die reis
moet voor een hoogstaande vrouw als Cornélie Huygens een pijniging
zijn geweest,’ vertelde Troelstra later. Hij had Cornélie gewaarschuwd
voor een huwelijk met Bahlmann die hij op zedelijk gebied ‘een naar
heer’ vond. Toen ze een eind aan haar leven had gemaakt, werd Troelstra
erbij gehaald om het lijk te identificeren: ‘Een sombere zaak.’ In Het Volk
schreven Piet en Sjoukje ook nu beiden een in memoriam. Piets artikel
was bewogen van toon, hij maakte toespelingen op haar zelfmoord en op
de eenvoudige begrafenis die Cornélie zou krijgen:

Slechts twee dingen kunnen wij voor haar doen. Het eerste is: niet te

wroeten in de geheimen van haar hart, die zij niemand heeft mede-

gedeeld, die ons dus heilig moeten zijn, en die haar in den dood hebben

gedreven. De sluier, door haar over haar heengaan getrokken, worde door

geen oneerbiedige hand opgelicht! [...] Bij dit graf zullen geen banieren

wapperen, geen woorden worden gesproken – slechts bloemen zullen

getuigen van onze dankbaarheid en vriendschap – maar door het Neder-

landsche proletariaat, dat zijne vrienden niet vergeet, gaat bij hare uitvaart

een trilling van liefde en dankbaarheid.

Sjoukjes herdenkingsstuk was nog persoonlijker. Het viel haar moeilijk,
schreef ze, haar aandoening te bedwingen, maar ze geloofde dat het haar
‘smartelijke plicht’ was enige woorden te wijden aan de nagedachtenis
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van Cornélie Huygens. Ze schilderde een mooi, levend portret van de
aristocratische vrouw die zo totaal de arbeidersbeweging was toegedaan:
‘Toen ik haar eerst leerde kennen, was er, hoe eenvoudig, waar en oprecht
me reeds dadelijk haar karakter scheen, toch altijd een atmosfeer van
weelde en fijne beschaving om haar heen. Zij kleedde zich gewoonlijk in
zij of fluweel, gebruikte allerlei kostbare toilet-artikelen en had ook in alle
andere opzichten weelderige behoeften. Ze verdiende ook genoeg met
hare romans enz. om zich zulk een levenswijze te kunnen veroorloven.’

Toen Cornélie zich aan het socialisme ging wijden, stopte ze met het
schrijven van romans. De wetenschappelijke artikelen die ze nu publi-
ceerde, werden zo slecht betaald dat ze in geldnood kwam. Sjoukje: 

En zoo zag ik haar dapper strijden tegen allerlei diep ingewortelde be-

hoeften, en zich, op den leeftijd van 49 jaar, zoo heel veel dingen ont-

zeggen, die haar tot nog toe onontbeerlijk hadden geschenen. Ze ging

eenvoudiger wonen, kocht eenvoudige wollen kleeren, sobere hoeden en

at goedkoop, maar dikwijls heel slecht, ‘van den kok’. Ze moest nu ook

haar neiging bedwingen om aan de kinderen harer vrienden allerlei ver-

rassingen te bereiden en hun kostbare cadeaux te geven. En dat was haar

haast onmogelijk. Ze hield zooveel van kinderen, en deze beantwoordden

meestal die neiging. Bij ons tweetal tenminste was ‘Tante Cor’ een ge-

liefde persoonlijkheid, niettegenstaande deze altijd veel te vol was van

partijzaken om heel veel met hen te praten.

Sjoukje benadrukte de totale toewijding en opofferingsgezindheid van
Cornélie – ‘Hoe geduldig voegde ze zich naar allerlei gewoonten, die haar
een gruwel waren! Het rooken op de vergaderingen, b.v.’–, de heftigheid
waarmee Cornélie zich keerde tegen wat in haar ogen onrechtvaardig
was en slecht voor de partij. Daarmee had ze geen vrienden gemaakt,
maar Sjoukje wist zeker dat ‘wie haar had leeren kennen in haar eigen
hoog-idealistisch denken, die kon niet boos op haar worden, al was ze nog
zoo heftig’. Cornélie had in een mooie ideeënwereld geleefd en toen ze
met het echte, het harde leven geconfronteerd werd, was dat een bittere
teleurstelling. Sjoukjes afscheidsgroet luidde: ‘Dag trouwe, edele, man-
nelijk-ferme medestrijdster.’
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De spoorwegstaking

Het jaar 1903 begon stormachtig. Eind januari liep een staking van Am-
sterdamse havenarbeiders uit op een actie waaraan alle Amsterdamse
transportarbeiders en vervolgens ook de spoorwegarbeiders meededen.
Hun staking werd een succes, want na een paar dagen gaven de werkge-
vers toe. De politieke prent van Albert Hahn in Het Volk, waarop een
reusachtige arbeider met één hand een trein tot stoppen dwingt met het
onderschrift ‘Gansch het raderwerk staat stil, als Uw machtige arm het
wil …’ illustreerde de overwinning.

De triomf duurde kort. Regeringsgezinde kranten schreven dat er
nieuwe wetten moesten komen om te voorkomen dat de sociaal-demo-
craten ‘een diktatoriale macht’ konden uitoefenen en eind februari dien-
de de regering van de anti-revolutionair Abraham Kuyper wetsvoorstellen
in die het spoorwegmensen verboden te staken, op straffe van bijzonder
zware sancties. Terwijl ook liberale kranten de keiharde wetsvoorstellen
veroordeelden, liep de spanning overal in het land op: spoorwegdirecties
ontsloegen bij voorbaat tientallen politiek actieve spoorarbeiders, socia-
listisch gezind marinepersoneel en sympatiserende onderwijzers wer-
den geschorst, de regering riep extra lichtingen militie op, en op tiental-
len plaatsen hielden arbeiders protestmeetings. Troelstra, die aanvanke-
lijk voorstander was van een radicale koers, probeerde nu in de Kamer de
zaak te sussen. Maar de regering bleef bij haar standpunt dat er bij deze
strijd om de macht – zo zag ze de staking van eind januari – scherpe wet-
ten nodig waren. Het zag er dus naar uit dat de ‘worgwetten’ zoals de
anti-stakingswetten door de sociaal-democraten werden genoemd, zou-
den worden aangenomen. De vraag was hoe de arbeiders moesten reage-
ren. Zou een algemene werkstaking vóór de behandeling van de wets-
voorstellen kans van slagen hebben? 

De arbeiders raakten verdeeld. Het Komitee van Verweer waarin naast
spoorweg- en havenarbeiders vertegenwoordigers van de sdap, van het
Nationaal Arbeidssekretariaat (nas), de radicale vakbeweging die dichtbij
de sdb stond, en van de vrije socialisten rond Domela Nieuwenhuis zit-
ting hadden, riep op tot een ‘groote, geweldige agitatie’ als de wetten wer-
kelijk zouden worden ingediend. Maar niet iedereen zag heil in zo’n gro-
te, geweldige agitatie en op 17 maart schreef Troelstra een hoofdartikel in
Het Volk onder de titel ‘Wat nu’, waarin hij een algemene staking afried.
Hij was bang dat als gevolg van de grote rol van de anarchisten in het Ko-
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mitee van Verweer de staking niet als een vakbondsactie zou worden be-
schouwd, maar als een politieke staking en daar was hij tegen. Kleinere,
afzonderlijke stakingen met economische eisen steunde hij wel, een gro-
te staking vond hij te riskant, ook omdat hij vreesde dat die zou misluk-
ken. 

Van een hoofdartikel van de partijleider en hoofdredacteur van de par-
tijkrant mocht worden verwacht dat het leidinggevend zou zijn. Maar
‘Wat nu’ getuigde op z’n zachtst gezegd van weifeling en van een verschil
van mening met het Komitee van Verweer. Zijn opponenten verweten
hem bovendien dat hij ineens van koers veranderd was: van voorstander
van staken was hij tegenstander geworden, en in een hoogoplopend con-
flict was dat voor een leider een zeer onverstandige houding. Het hoofd-
artikel in Het Volk had geen resultaat: de stemming in en rond het Komi-
tee van Verweer was zo grimmig dat een algemene staking niet meer te
voorkomen was. 

Begin april werden de worgwetten in de Kamer behandeld en enkele
dagen later ging de staking in. Van meet af aan ging het niet goed en uit-
eindelijk werd het zelfs een drama. Bij de spoorwegen bleven de treinen
bijna volledig rijden, lang niet alle arbeiders deden mee. De staking mis-
lukte en moest na een paar dagen door het Komitee van Verweer worden
afgeblazen. ‘Mede-arbeiders! Het is een eisch van goede krijgskunde te
retireeren als het moet. Het moet thans’, meldde het manifest waarin de
staking werd opgeheven. 

De regering zegevierde, de ‘ijzeren vuist’ van minister-president Abra-
ham Kuyper had het verzet tegen de anti-stakingswetten platgeslagen.
Vervolgens riepen bijna alle kranten wraakzuchtig om flinke straffen
voor de stakers. ‘Op een enkel blad na, b.v. “De Telegraaf”, die op een mil-
de houding der werkgevers en der regeering aandrong, hitste de geheele
pers eerder op dan dat ze poogde het gebeurde door een minimum van
leed te doen afloopen,’ schreef Willem Vliegen. De regering en de werk-
gevers waren het eens met de roep om wraak. Rond vijfduizend arbeiders
en ambtenaren werden ontslagen. Spoorwegmannen en gemeenteamb-
tenaren, bouwvakkers en bootwerkers, onderwijzers en politiemannen
die gesympatiseerd hadden met de staking kwamen zonder een cent op
straat te staan, en met name de spoorwegmannen kwamen niet makke-
lijk aan nieuw werk: hun gezinnen werden in armoede gedompeld. (La-
ter werd een groot aantal van de spoorwegmensen weer in dienst geno-
men, omdat ze onmisbaar bleken te zijn.)
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Ook Troelstra was heel slecht uit de strijd gekomen. Dat zijn politieke
tegenstanders hem aanvielen, was te verwachten geweest. Al voor de sta-
kingen was hij per briefkaart uitgescholden voor ‘tiran der menschheid,
Rechtverkrachter, Oproerkraaijer, Eedeverbreker, Landverrader, Satans-
kind, Troebelenmaker, Armoedzaaijer. Wij zullen den dag zegenen als gij
op de een of andere manier om hals gebracht wordt en die dag komt ze-
ker. Uitvaagsel! Zult gij de werkman te eten geven die door jou toedoen
broodeloos word? Zult gij boeten voor hen die misschien doodgeschoten
zullen worden. Hoe eer het tot een botsing komt hoe beter dan zullen we
ons laten gelden.’

Maar ook zijn eigen mensen keerden zich nu tegen hem. In zijn me-
moires vertelt hij dat hij overwoog een eind aan zijn leven te maken, al-
thans, te laten maken. De avond na het afblazen van de stakingen beleg-
de het Komitee van Verweer een vergadering in de Diamantbeurs op het
Weesperplein, waar de treurige gang van zaken werd geëvalueerd. Niet
alleen Domela Nieuwenhuis en zijn aanhangers hoonden Troelstra en
beschuldigden hem, ook woedende, tierende arbeiders uit zijn eigen par-
tij vond hij tegenover zich, van wie sommigen gewapend met een revol-
ver. 

Nu de arbeiders hem een morele nederlaag hadden bezorgd, vond hij
dat zijn ‘plaats niet langer in hun rijen kon zijn’. ’s Nachts woelend in
zijn bed bedacht hij dat hij tijdens de volgende vergadering zo zou optre-
den dat de arbeiders hem zouden doodschieten. Zo zou hij de smaad die
zij hun eigen beweging hadden aangedaan, niet hoeven overleven. Geen
woord van spijt over zijn eigen optreden en geen greintje begrip voor de
houding van de arbeiders. Voor Troelstra stond het vast dat zíj fout wa-
ren. 

Maar hij bedaarde. Zodra hij zich realiseerde dat hij aan dwangvoor-
stellingen leed, liet hij zijn secretaris Simon Maas komen en vertelde
hem wat er aan de hand was. Deze probeerde hem te kalmeren en plotse-
ling voelde Troelstra Maas’ tranen op zijn hand vallen. Dat ontroerde
hem zozeer dat hij zijn plan opgaf. Er waren meer vrienden die hem hiel-
pen in deze barre tijd. Israël Querido, de schrijver en criticus, refereerde
eind 1927 daaraan in een brief aan hem:

Nooit en te nimmer vergeet ik o.m. je psychische verwezenheid, na het

artikel van: ‘Wat nu?’, de groote staking in 1903 en je obsessie die daaruit

voortvloeide en die ik toen met al mijn psychische kracht in je bedwongen
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en teruggedrongen heb. Ik vergeet nooit je stralend gezicht toen dit lukte,

jij gesloten Fries, tot in iederen vezel van je wezen dichter en staatsman.

De romantische fantasie over zijn eigen dood was karakteristiek voor
Troelstra. Zijn leven lang werden nederlagen en scherpe aanvallen van te-
genstanders gevolgd door een zenuwaanval of een instorting. Hij ver-
werkte tegenslag en teleurstelling door te vluchten in ziekten. Hij was
dan ook echt ziek, maar kon zijn eigen schuld aan tegenslagen en zijn af-
gang niet onder ogen zien. 

Op het eerstvolgende partijcongres van de sdap, met Pinksteren in En-
schede, werd het verloop van de staking geëvalueerd en Troelstra’s ondui-
delijke optreden als partijleider aangevallen. Hier oordeelden zijn eigen
mensen dat de hoofdredactie van Het Volk – Troelstra dus – een zwal-
kend beleid had gevoerd en dat de partij niet genoeg leiding had gegeven.
Troelstra kreeg het vooral te verduren van partijleden als Henriette Ro-
land Holst, Herman Gorter en Frank van der Goes, de mensen ter linker-
zijde in de partij die zich in de loop der jaren steeds scherper tegen hem
gingen keren omdat ze hem te weinig revolutionair vonden en te veel di-
plomaat. Troelstra had dan misschien geen regelrecht verraad gepleegd,
maar Gorter had, zo zei hij op het congres, iedere avond met angst en be-
ven Het Volk gelezen: wat zou Troelstra met zijn zwakke opvattingen en
zijn constante gewankel nu weer hebben zitten schrijven? Uiteindelijk
werd er vrede, liever gezegd een wapenstilstand, gesloten tijdens het con-
gres. Troelstra en Gorter drukten elkaar op het podium de hand en het
beleid van de partijleiding bij de stakingen werd per motie goedgekeurd.

De stakingen en vooral de nasleep ervan lieten, in de woorden van Jel-
le, ook het gezin Troelstra niet onberoerd. Sjoukje hoorde elke dag uit de
eerste hand hoe de acties mislukten en hoe hard Piet werd aangevallen,
maar ze hoorde en zag ook hoe zwaar de stakers werden gestraft. Meele-
vend als ze was, trok ze zich de ellende in die arbeidersgezinnen sterk
aan. Uit Utrecht kwam een brief van hun oude vriend Dorus Dijkman,
gericht aan ‘Waarde vriendin’, waarin hij uiting gaf aan zijn innerlijke
verscheurdheid en ‘schrikkelijke neerslachtigheid. Bij het zien van
zooveel ellende, het weenen van vrouwen en kinderen en mannen die
door kapitalistenwraak zijn getroffen, kan ik een gevoel van zelfverwijt
moeilijk onderdrukken.’ Dijkman adresseerde de brief aan Piet en ver-
klaarde in een naschrift dat hij deze brief aan Sjoukje had willen schrij-
ven, ‘doch bij nadenken komt het mij wegens haar gezondheidstoestand
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die in dezen dagen zeer zeker sterk geleden zal hebben niet gewenscht
voor, zulks door deze brief die geen twistwoorden bevatten kan, te verer-
geren’. 

Hij onderschatte haar. Hoe zwak ze ook was, ze bleef strijdbaar en
weerbaar. Op 14 mei 1903 schreef ze een brief aan het partijbestuur ‘in
hoofdzaak hierop neerkomende dat men Troelstra alleen laat staan’. In
de notulen van het partijbestuur werd de ingekomen brief vermeld met
de koele toevoeging dat het schrijven voor kennisgeving werd aangeno-
men. De brief zelf is niet bewaard gebleven, maar hij was verre van koel.
In 1926 haalde een vriend tegenover Troelstra de brief aan waarin Sjouk-
je zich erover beklaagd had ‘hoe bij de ontzettende aanvallen der tegen-
standers na de tragische weken geen der partijbonzen het openlijk voor
Uw eer en goede naam heeft durven opnemen. Het komt mij voor dat
deze brief kenmerkend is voor de persoonlijke vereenzaming, waaraan u
toen in die dagen blootgestaan heeft.’ Maar de brief was ook kenmerkend
voor de vechtlust van zijn vrouw en de warme steun die hij thuis van haar
kreeg.
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