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NYNKE VAN HICHTUM

De bloei van een schrijverschap





was verguld met haar toezegging. Mevrouw Marx stuurde haar vertaling
naar Sjoukje, die zich genoodzaakt zag in uiterst omzichtige en beleefde
bewoordingen kritiek te uiten: 

U zult ’t me, hoop ik, niet kwalijk nemen, dat ik al vind ik ze over ’t geheel

zangerig en vloeiend, toch eenige aanmerkingen heb hier en daar. […] Het

klinkt wel wat brutaal dat ik op het werk van een artiste als u aanmerkin-

gen kom maken, maar gelooft u vast dat ’t heusch geen bedilzucht of in-

beelding is, die mij hiertoe drijft, maar alleen om ons kinderbibliotheekje

zoo goed mogelijk voor den dag te doen komen met dezen eersteling.

Ze stuurde haar op- en aanmerkingen mee en smeekte nog een keer om
vergeving (‘ik hoop dat ik bescheiden ben geweest’). Ze excuseerde zich
met een beroep op ‘de groote zorgen die me op ’t oogenblik kwellen en
me mijn frischheid van geest min of meer benemen’.

Het was februari 1903, en in huize Troelstra werd over niets anders ge-
sproken dan over de spoorwegstaking en de dreigende worgwetten. Dat
waren ongetwijfeld de zorgen waardoor Sjoukje werd geplaagd en waar-
op ze in haar brief doelde. Hoe Marie Marx op de milde kritiek reageerde
is niet bekend, maar ze stelde in ieder geval Van Dishoeck ervan in ken-
nis. En die werd woedend. Hij schreef Sjoukje een brief op poten waarin
hij de angst uitsprak dat hun samenwerking op den duur niet goed zou
gaan: 

Ik moet het u uitspreken hoe verschillend wij denken over critiek. […] 

Een groot en fijnvoelend buitenlandsch auteur, met wien ik een artistiek-

gebouwde en versierde zaal binnentrad, sprekende wij beiden over critiek

in ’t algemeen, zeide o.a. ‘wanneer gij nu deze mooie zaal binnentreedt

en in bewondering uwe oogen dit kunstgenot doet smaken en uwe ziel

voelt wat de artiest hier schoons heeft gewrocht, is het dan niet allermalst

en banaal om dan te wijzen op het afgebrande lucifertje dat daar ligt of de

stof op dat stukje der versiering’.

Van Dishoeck had een scherpe pen en wreef Sjoukje haar ‘ongepaste’ op-
merkingen diep in. Recensenten, critici waren in zijn ogen een inferieur
slag mensen. Ze oefenden hun vak uit als ambacht, ‘de meesten zonder
eigen productie-vermogen, immers bijna allen onbevoegden. Een artiest
kent niemand het recht toe hem of haar te bekritikasteren dan die boven

nynke van hichtum290



hem staat en ebenbürtig is. […] Een artiest, wiens naam spoedig boven al-
len zal uitblinken, schreef, de heer des huizes luistert niet aan keuken-
deuren, ook leest een artiest geen critieken. En dit een en ander zeg ik u,
om u te doen gevoelen hoe een werkelijk artiest denkt over critiek.’

Het wonderlijke was dat Van Dishoeck Sjoukjes aanmerkingen niet
toetste aan Marx’ vertaling: het ging hem er dus niet om of Sjoukje gelijk
had met haar kritiek. Geen tijd gehad, schreef hij, maar ook al had hij die
wel gehad, dan nog had hij het niet gedaan en Sjoukje aangeraden haar
kritiek te verscheuren. Of – en daar draaide zijn brief eigenlijk om – hij
zou haar hebben aangeraden de overeenkomst met hem niet te bekrach-
tigen. Want problemen rond deze vertaling van mevrouw Marx hadden
hem duidelijk gemaakt dat ‘werkelijke artiesten geen critiek over hun
aan mij gegeven werk zullen accepteren en ’t dus nooit meer zullen willen
doen en ik dus, mijn doel voor oogen om de kinderboeken en kinderlec-
tuur op te heffen uit den sleur der middelmatigheid, meer achteruit dan
vooruit zal gaan met deze wijze van doen’.

De uitgever werd gedreven door angst om schrijvers van naam kwijt te
raken, maar er kwam nog iets bij. Van Dishoeck wist met wie zijn redac-
trice was getrouwd en in deze gespannen stakingsperiode realiseerde hij
zich hoe riskant zij voor hem kon zijn. Hij was bang dat ze ‘in kinderlite-
ratuur niet objectief genoeg [zult] oordeelen over den inhoud en teveel
van een tendentieus standpunt deze literatuur zult beschouwen. Ik denk
daarbij aan Mej. H.v.B., die schreef over rijke kindertjes en te hooren
kreeg dat er wel wat anders nog op de wereld was dan alleen rijke kinder-
tjes. En dat is ook zóó, máár die rijke kindertjes zijn er toch, en er zijn er
velen en juist onder die rijke kindertjes zijn de meesten, die mooie en
mooi-uitgevoerde boeken kunnen krijgen.’

Hij gaf eerlijk toe dat hij bij hun eerdere besprekingen niets ‘in dieser
Hinsicht’ had gemerkt, maar haar laatste brief en haar wijze van kritiek
uitoefenen hadden hem de lust benomen samen verder te gaan. Vervol-
gens barstte hij opnieuw uit over Sjoukjes opmerkingen over mevrouw
Marx: ‘U ként mevr. Marx-Koning én haar werk niet! Dat beweer ik wan-
neer u dergelijke onzin over haar schrijft.’ Hij doelde hiermee op opmer-
kingen die Sjoukje tegenover hem had gemaakt, zoals: ‘Zij [mevrouw
Marx] is nog steeds onbewust en verdiept zich geheel in persoonlijke ge-
voelentjes en aandoeninkjes, welke voor menschen die midden in ’t le-
ven staan, heelaas weinig belangrijk zijn.’ Hij hintte op de stakingen toen
hij Sjoukjes ‘staan midden in ’t leven, zoals u dat opvat, en zooals de laat-
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ste dagen ons hebben geopenbaard’ hoogst omstreden en ‘misdadig zelfs
noemde’.

Van Dishoeck voorzag problemen: sommige schrijvers zouden niet
willen meewerken vanwege haar politieke achtergrond en vanwege hun
afkeer – die hij deelde – van ‘het ongeluk-brengend en ontevredenheid-
zaaiend sociaal-democratisch eenzijdig-doen en het machtsvertoon be-
jammerend dat klasse-invloed misbruikt wordt tot opoffering van de wel-
vaart van heel een volk, zijn nationaliteit eraan waagt, en ménschen
maakt tot slaven, erger dan in de ergste tijden van slavernij’.

De uitgever wilde van haar af en met een paar luchthartige zinnen re-
gelde hij dat: hij zou de boeken waarover ze hadden gesproken uitgeven,
maar niet in de vorm van een bibliotheek: gewoon zoals hij tot dan toe ge-
wend was. Sjoukjes ‘eigen pennevruchten’ wilde hij wel blijven uitgeven.
Hij zou ze zo artistiek mogelijk vormgeven en ook wat illustraties betrof
met haar overleggen. Maar haar redacteurschap was van de baan en het
deed hem genoegen dat ‘onze besprekingen nog slechts voorloopige wa-
ren’.

Sjoukje reageerde stijlvol. Ze stuurde hem een kopie van een manu-
script terug dat haar niet beviel omdat het onbenullig en te banaal was.
Ze had meer teksten liggen, maar die zou ze later sturen omdat ze te ziek
was en te veel zorg had over haar man ‘die bloed opgeeft en er ellendig
uitziet en toch morgen naar de Kamer wil’. Het was ook de reden waarom
ze pas later op zijn schrijven dat haar ‘smartelijk’ getroffen had, wilde re-
ageren om te voorkomen dat het een ‘twistgeschrijf’ tussen hen zou wor-
den. Wel merkte ze op dat Van Dishoeck haar aanmerkingen op de vers-
jes van mevrouw Marx toch echt niet met het lucifertje in de mooie zaal
kon vergelijken: ‘Ge kunt heel goed weten dat “bekritikasteren” heusch
mijn aard niet is, en dat ik nooit zou gaan “knoeien” in artistenwerk.’

Naast de onaangename toon van het meningsverschil was het kwijtra-
ken van het redacteurschap voor Sjoukje ook een financiële ramp. Ze liet
het er niet bij zitten. Om zich helemaal in dit nieuwe werk te verdiepen,
schreef ze, had ze geen andere opdrachten aangenomen. In het vertrou-
wen van een vast salaris had ze haar kind op een ‘helaas dure kostschool
besteld’. De Troelstra’s moesten zuinig aan doen, zichzelf ‘op een paar
kamers bekrimpen’, en nu kwam Van Dishoeck ‘met één pennestreek’
een eind maken aan al hun plannen. 

Ze vroeg hem eens eerlijk te zeggen of hij bij nader inzien zijn handel-
wijze fair vond: ‘Na twee maanden lang mij als redactrice behandeld te
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hebben en zelfs het contract te hebben vastgesteld, al was ’t dan ook nog
niet onderteekend, nu plotseling zoo vreemd uit te vallen, terwijl u vooraf
toch wel kondt weten dat ik volbloed sociaal-demokraat was, al blijft deze
overtuiging dan natuurlijk ook buiten onze bibliotheek?’

Twee weken later had ze kennelijk nog geen antwoord en drong ze aan
op uitsluitsel: ‘Gaat ons plan over en mis ik dus voorloopig het salaris,
dan moet ik de kostschool voor mijn zoontje afschrijven, en anders moet
ik verder gaan met het aanschaffen van zijn verdere uitrusting daar hij
met Paschen al verwacht wordt.’ Ze eindigde haar brief met – zoals ge-
woonlijk – verwijzingen naar haar zwakke gezondheid. Van Dishoeck
moest begrijpen dat deze spanning ‘bij al mijn ander leed’ haar gestel
veel kwaad deed: ‘Het leven is wel eens wat te moeielijk, vooral voor zulke
slechte sociaal-demokraten die hun geheelen welstand en hun geheele
ziel aan hun ideaal ten offer brengen.’

Van Dishoeck schreef direct terug en deelde mee dat hij het plan voor
een kinderbibliotheek definitief niet voor uitvoering vatbaar achtte. Hij
verwees nu naar de ‘afschuwelijke toestand der laatste weken, de span-
ning in koopkrachtige kringen’ die zich leek te uiten in het niet-kopen
van alles wat niet tot de eerste levensbehoeften hoorde. En boeken, afge-
zien van studieboeken, waren nu eenmaal een luxeartikel. Hij herhaalde
zijn argument uit de eerdere brief dat het maar goed uitkwam dat hun
overeenkomst nog niet getekend was: ‘Nu is er niets en niemand heeft er
iets mede noodig.’ Dat Sjoukje de kostschoolplannen voor Jelle moest
wijzigen, daarvoor wuifde hij de verantwoordelijkheid weg. Dat kon toch
niet van die paar honderd gulden afhangen? ‘En zou ’t niet beter zijn voor
uwen jongen, dat hij niet naar een Kostschool ging maar zijn ouders hem
opvoedden in hun onmiddellijke nabijheid?’ Het was dat ze het onder-
werp zelf had aangesneden, maar nu kon hij wel zeggen dat naar zijn
opinie ‘alle kostscholen pestholen voor de moraliteit enz. van onze kinde-
ren’ waren. 

Minzaam en vastbesloten, zo was Van Dishoecks reactie: hij wilde wel
haar kinderverhaaltjes uitgeven tegen het bedongen honorarium en hij
was gaarne bereid haar iets te vergoeden voor haar voorbereidende redac-
tionele werkzaamheden, maar de politieke onrust van het moment be-
schouwde hij als het bewijs dat hij gelijk had gehad met zijn optreden.
Sjoukje Troelstra was in zijn ogen in de eerste plaats de vrouw van de so-
cialistische voorman, en pas daarna schrijfster en redactrice. 

Sjoukjes reactie liet tien dagen op zich wachten omdat ze door ge-
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wrichtsreumatiek niet eerder had kunnen schrijven. Na de laatste brief
van Van Dishoeck zag ze ook wel in dat er van samenwerking niets meer
kon komen. De eerste brief had nog in haast en drift geschreven kunnen
zijn, maar nu hij alles bleek te menen, was verder overleg overbodig. Ze
aanvaardde zijn aanbod om haar de twee maanden werk te vergoeden,
want ze moest wel: ‘Ware ik minder in geldverlegenheid dan nu, ik zou
echter te trotsch zijn om het te accepteeren.’ Ze ging nog wel in op Van
Dishoecks opmerkingen over kostscholen: ‘Wat het “pesthol” betreft
waar ik mijn lieveling naar toe wilde zenden, daarover kan ik u gerust
stellen. Dat is evengoed met een gewone Kostschool te vergelijken, als
een Ibach-vleugel met een draai-orgel. Informeert u maar eens naar de
“Landerziehungsheimen” van H. Lietz te Ilsenburg en in het Thüringer
Wald.’ 

Ze was zakelijk genoeg om het concept-contract en het contract voor
haar verhalenboek terug te vragen. Daarmee nam ze afscheid van Van
Dishoeck. Ze wilde op zoek gaan naar een andere uitgever met enig artis-
tiek gevoel. Ze kreeg genoeg aanvragen, schreef ze, maar de meesten vat-
ten de kinderliteratuur te oppervlakkig op. Nog één verwijzing maakte ze
naar de gederfde inkomsten: ‘de schade blijft drukkend, want voor mij is
“zoo’n paar honderd gulden” helaas tegenwoordig, nu we onze geheele
huishouding op gaan breken en zelf uiterst sober leven om onze kinde-
ren een goede opvoeding te kunnen geven, lang geen onbeduidende
zaak.’ En tot slot: ‘Enfin, dit alles zal u misschien weinig interesseren, en
mij pijnigt het schrijven maar in de vingers.’ Ondanks Van Dishoecks af-
wijzing zette ze haar plan om Jelle naar kostschool te sturen door.

Wonderlijk genoeg begon Sjoukje een paar maanden later toch weer met
Van Dishoeck te onderhandelen over de eerder afgesproken bundel kin-
derverhalen. Het ging om het boekje Kinderleven, dat in 1906 zou ver-
schijnen met illustraties van Berhardina Bokhorst. Ze sneed ook andere
projecten aan en in het najaar van 1903 gebruikte ze het succes van het
inmiddels verschenen Afke’s Tiental in haar onderhandelingen. Ze had
zich al bereid verklaard Die Wiesenzwerge (De grasdwergjes) van de Zwit-
serse beeldend kunstenaar en schrijver Ernst Kreidolf te vertalen, iets wat
al langer in de pen zat en – wellicht door de aanvaring eerder dat jaar –
onder druk stond. Op vragen van Van Dishoeck over de voortgang van
haar vertaling antwoordde Sjoukje dat ze dat aan hem overliet: ‘Ik meen
dat mijn naam als schrijfster er na “Afke’s Tiental” weêr niet minder op
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geworden is en dat dus de naam als vertaalster voor zoo’n boek een goede
aanbeveling is.’ 

In een latere brief kwam ze terug op hun conflict. Ze had besloten ‘nu
maar alle rancune te laten varen’. Toch wilde ze Van Dishoeck nog zeg-
gen dat ze een andere manier had gevonden waarop ze nog meer voor de
kinderliteratuur kon doen dan met een kinderbibliotheek: manuscripten
lezen en adviezen geven. Enkele uitgevers hadden haar daarvoor al ge-
vraagd, tegen een honorarium van tien gulden per boek. ‘Ik kan ’t nu n.l.
niet meer gratis doen, zooals ik dat vroeger eenige keren voor u deed.’

Haar brief had het gewenste effect: ook Van Dishoeck gaf haar nu lees-
en advieswerk. Ze adviseerde hem over nieuwe boeken, prees een enkele
uitgave, maar deinsde er niet voor terug andere ‘maakwerk’ te noemen,
‘zielloos’, ‘onnatuurlijk’, ‘banaal’. Van Dishoeck weigerde in eerste in-
stantie een vergoeding van tien gulden per gelezen manuscript te beta-
len, maar Sjoukje wilde niet marchanderen, ook niet als het om een klei-
ne ‘copie’ ging. Niets te veel, vond ze, vergeleken bij wat ze bij collega-uit-
gevers kreeg. Daar kwam bij dat ze inmiddels, zoals ze met nauw verho-
len trots vaststelde, een beroemd schrijfster was geworden. 

Om niet eens te spreken van mijn naam die nu zoo goed bekend is.

Vraagt u maar eens aan den Heer Hilarius, hoe mijn voorrede bij Een 

doktersfamilie in het hooge Noorden hem te pas gekomen is. Daar zal, niet-

tegenstaande de malaise waarover u klaagt, ’t volgend jaar hoogstwaar-

schijnlijk al een tweede druk van noodig zijn – en dat kan aan de schrijf-

ster zelve toch nog niet geheel liggen, daar die hier nog niet bekend was.

De verhouding tussen Sjoukje en Van Dishoeck bleef gespannen en ge-
prikkeld. Voor haar bundel Kinderleven moest een illustrator gezocht
worden. Voordat Berhardina Bokhorst de opdracht kreeg, had Van Dis-
hoeck eerst een paar andere illustratoren aangezocht. Hun werk beviel
Sjoukje niet en met nauwelijks verborgen minachting beschreef ze de il-
lustraties die ze hadden gemaakt: 

Zie dien ‘Jan’ eens met de melkkan en met die twee laarzen! Net een pop

van een modeplaat, geen levend, warm, onschuldig kind! Het meisje in

bed is nog ’t beste maar te ouwelijk voor mijn Mientje, en ook weinig

sympathiek. De prentjes van ‘Marietjes verjaardag’ deugen helemaal niet.

Dat ééne meisje met dien koek in de armen zou nog gaan: dat gezichtje is
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best, maar naar coiffure en kleeding geen arbeiderskind en ook beslist

ouder dan 5 jaar! en het andere lijkt naar niets: geen Nederl. Arbeiders-

omgeving, geen arbeiderskinderen – geen kinderen zelfs. ’t Kleintje lijkt

naar gestalte wel 5 jaar, maar ’t gezichtje haast volwassen. En Marietje –

dat is een dame op en top. Zie die vrouwelijke armen, die lange slanke

handen, de houding van hoofd en hals – alles! En die schort van Moeder

die ze achter inplaats van voor bindt – is hier een geheele rok. En dan 

coiffure en kleeding en de geheele houding – ’t Zijn geen eenvoudige,

nuchtere onbewuste arbeiderskindertjes, ook niet in hun wezen. Ook het

plaatje bij Willemke en Wouterke, dat anders héél aardig is, laboreert wat

aan ditzelfde euvel – te fijn. ’t Moet zoo’n soort kindje zijn als die ronde,

bolle, roode bessenmeisjes in ‘Hansje’. Ook is het lammetje hier te oud.

Zoo’n wijs schaap zuigt niet meer. 

Een knap teekenaar, oordeelde ze, maar ‘er is alweêr geen ziel in de kin-
dertjes’.

Welke illustrator ze in deze brief zo afkraakte is niet bekend. Het zou
Médard Tytgat geweest kunnen zijn (een broer van de Belgische kunste-
naar Edgard Tytgat), wiens naam vaker opdook in de correspondentie
met Van Dishoeck en die in 1903 een boek had geïllustreerd waarover
Sjoukje schreef: ‘Die langbeenige “Kleine Frits” op ’t eerste blaadje al –
dat is geheel mis!’ Tytgat was bepaald niet de eerste de beste, maar hij
had een totaal andere stijl dan waarin Sjoukje werkte. 

Korte tijd later stuurde Van Dishoeck Sjoukje opnieuw illustraties die
haar volstrekt niet bevielen. Waren ze opnieuw van Tytgat? Ze kon met de
tekeningen geen genoegen nemen, schreef ze, al begreep ze dat dat voor
de overigens zo talentvolle tekenaar een onaangenaam bericht moest
zijn. Ze had inmiddels bij andere mensen geïnformeerd die meenden
dat het ‘zacht-gemoedelijke en het stil-humoristische’ van haar verhalen
– andermans woorden, voegde ze er direct aan toe – door de tekenaar he-
lemaal niet begrepen waren. Technisch waren zijn plaatjes in orde, maar
ze misten ‘ziel’. En bovendien, er bleef nog dat typisch Belgische. Ze
noemde als voorbeeld ‘een meisje aan de wastobbe en op een stoel: zóó
typisch-belgisch! Veel te fijn en te coquet! En die akelige jongen die van de
trappen valt. Is dat de sympathieke, week-zachte “Kleine Jan” dien ik tee-
ken? […] Ik vergat nog van de ill. van “Hoe Papa op Dikkie paste” te spre-
ken, die totaal mislukt zijn. Die lijken naar niks’.

Van Dishoeck kon dus opnieuw op zoek. Eind 1904 leek hij daarmee
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eindelijk succes te hebben, met de jonge, nog onbekende Berhardina
Bokhorst. Ze kon, door ziekte van Sjoukje, weinig met haar overleggen,
maar toen Kinderleven in 1906 verscheen, was Sjoukje zeer te spreken:
‘Ik had me geen beter kleed voor mijn werk kunnen wenschen.’ De om-
slag van Kinderleven werd speciaal door Sjoukje geroemd. Tegen een
blauwe sterrenhemel is een meisje op de rug te zien. Ze spreidt haar ar-
men wijd uit en houdt een groot boek op. Haar cape vormt een rode halve
cirkel die heel decoratief afsteekt tegen het donkerblauw. Op de pagina’s
van het grote boek staan twee gezichten: links een lachend meisjesge-
zicht, rechts een huilend gezicht. 

Na Kinderleven verwaterde Sjoukjes contact met Van Dishoeck. Ze
schreef hem een paar jaar later een kritische brief over een bewerking
van haar verhalen in (kennelijk door Van Dishoeck uitgegeven) school-
boekjes waarin ‘Amsterdamse spraakvormen’ waren aangebracht: haar
werk dat het echt Friese stempel droeg, had daar speciaal onder te lijden.
Bovendien voelde ze niets voor de vereenvoudigde spelling die toen net
was ingevoerd, en ze kon dan ook niet toestaan dat haar werk daarin was
overgebracht. 

Echt goed is hun verhouding nooit meer geworden. Hoe mooi Van Dis-
hoeck ook uitgaf, na Kinderleven en De grasdwergjes heeft Sjoukje nooit
meer een boek bij Van Dishoeck uitgebracht. 

Afke’s Tiental en het gezin van Harmke Feenstra

Troelstra’s gevangenisstraf in juli 1900 vanwege de Hogerhuiszaak had
voor Sjoukje één groot voordeel. Ze gebruikte de tijd om het boek te
schrijven dat ze al enige tijd in haar hoofd had: Afke’s Tiental, het verhaal
van het Friese gezin van Marten en Afke en hun kinderen. 

De heldin van het verhaal is Afke, de spil om wie alles draait. Zij zorgt
ervoor dat Marten en de kinderen het goed hebben, dat het gezellig is
thuis en dat er tussen kinderen en ouders een sterke band bestaat van
liefde en aandacht. Marten is een landarbeider die afhankelijk is van sei-
zoenswerk. Afke en Marten hebben tien kinderen en wonen in een klein
huisje met één kamer. Ouders en kinderen slapen met elkaar in en onder
de bedstee: 
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De beide meisjes werden nu naar bed gebracht in ’t keldertje onder de

bedstêe van Heit en Mem. De vier jongens sliepen in de tweede bedsteê,

en voor kleine Wiebe was een krib getimmerd tegen ’t beschot van Heit 

en Mem’s bed, aan ’t voeten-eind. Daar zou hij den volgende nacht voor 

’t eerst slapen, want tot nu toe had hij altijd nog ’s nachts in moeders arm

gelegen.

Er is een zoldertje waar wat turf ligt en waar het oudste meisje slaapt als
ze een enkele keer thuiskomt uit haar betrekking bij een mevrouw in de
stad. In de winter is het te koud op zolder, er zijn ook nog pannen van het
dak gewaaid en de ‘huisheer’ komt er maar niet toe het dak te laten repa-
reren.

De kinderen hebben één stel kleren, die ze tot op de laatste draad af
moeten dragen; elke zaterdag worden de kinderen verschoond, ‘en alle
broekjes van de jongens uitgewassen en met zwarte verf afgeborsteld, op-
dat ze er ’s Zondags weêr netjes uit zouden zien. Ook moesten alle kou-
sen en sokken die avond nog gewassen worden en die moest ze dan de
volgende morgen weer stoppen, want elk kind had maar één paar, en
daar moesten ze ’s Zondags weer netjes mee voor den dag komen.’

Als alles gewassen is, worden de sokken in de oven gelegd en de ande-
re kleren op en rond de kachel gedrapeerd. Van de ‘nare, benauwde lucht’
van dat opdrogende goed gaat iedereen hoesten en kunnen de kinderen
niet slapen. Het is koud in het huisje, de wind waait door de kieren en
turf is duur. Marten braakt vlas in het braakhok en neemt wel eens wat af-
val mee dat ze in de kachel kunnen opstoken. Maar genoeg is het nooit
en Afke moet er zuinig mee zijn omdat ze er ook het eten op kookt. Lek-
ker warm wordt het zelden in de kamer. Ook het eten is karig: rogge-
brood met geprakte aardappels, ‘aardappelpap en wat zout, want de boter
was veel te duur’. Als warme maaltijd eten ze slechte, glazige aardappe-
len gedoopt in een schoteltje met mosterdsaus waarin een beetje vet is
meegeroerd. Er is zelden genoeg voor iedereen; vader en de oudste zoon
Eeltje moeten het hardst werken en krijgen het meest, de anderen moe-
ten het met de rest doen.

Het is een armoedige bedoening, maar de sfeer in het gezin is hele-
maal niet armoedig. Afke’s Tiental laat zien hoe Afke het huishouden met
kunst- en vliegwerk gaande houdt, hoe Marten moet zwoegen voor een
beetje geld, en hoe de kinderen hun eigen rol spelen in deze huishou-
ding. Het verhaal gaat over de geldzorgen, de zwakke gezondheid van
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Afke en de lieve reacties daarop van de kinderen, zoals het lekker warme
wollen schort dat Klaas van zijn spaarcenten voor haar koopt, en over de
zeldzame gezinsuitstapjes zoals een boottocht op het Friese water en de
avonturen van twee kleine zusjes als ze in de stad bij de ‘mevrouw’ van
hun oudste zusje logeren. Er wordt verteld over de boze boer die door de
dorpsjongens geplaagd wordt, over de spannende verhalen die Marten bij
de warme kachel vertelt en over traktaties: een beschuit met suiker, een
kopje warme melk met salie en suiker. 

Maar het middelpunt van het gezin en in het boek is de moeder, Afke.
In de slotalinea, als iedereen naar bed gaat en Afke nog even met haar
oudste zoon praat die iets aardigs tegen haar zegt, wordt dat goed weerge-
geven:

Met een innig gelukkige glimlach kwam ze weer bij haar man terug. 

‘Marten,’ zei ze, ‘wat hebben wij toch beste brave kinderen!’ Marten lach-

te: ‘Afke’ zei hij op precies dezelfde toon, ‘wat hebben onze kinderen toch

een goede, beste moeder!’ Afke was op een stoel geklommen. ‘Pffff !’ daar

blies ze de lamp uit. ‘Wel te rusten!’

Afke’s Tiental was gebaseerd op de verhalen van Hiltje Feenstra, het eer-
ste dienstmeisje in het gezin Troelstra. Ze woonde vanaf 1888 bij hen in
Leeuwarden en vertrok in 1891 om te trouwen met Johannes de Vries.
Hiltje was de oudste dochter uit het grote gezin van Harmke en Sjoerd
Feenstra. Ze bewonderde haar moeder diep, en Sjoukje werd nieuwsgie-
rig naar de vrouw die onder moeilijke omstandigheden zo’n voorbeeldige
moeder was. Waarschijnlijk maakte Sjoukje al aantekeningen van de ver-
halen van Hiltje toen die nog bij haar diende, en werkte ze haar notities
later in Den Haag uit. In juli 1900, de maand dat haar man in de gevan-
genis zat, maakte ze het boek af. 

Piet en zij waren bevriend geraakt met Karl en Luise Kautsky en toen
Afke’s Tiental in 1903 uitkwam, schreef ze hun dat ze jarenlang met de
stof had rondgelopen en het boek had móéten schrijven, ondanks het feit
dat ze in die tijd zwak was en ook helemaal niet opgewekt omdat haar
man in de gevangenis zat: ‘Aber das Buch wollte heraus, ich musste ihm
einen Form geben, und so schrieb ich’s in einem fort und als es fertig
war, hatte ich selber, weil ich immer so schwach und müde dabei gewe-
sen war, gar kein Vertrauen dazu.’ Maar haar kinderen Dieuwke en Jelle
las ze het boek hoofdstuk voor hoofdstuk voor, terwijl ze het aan het
schrijven was. 
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Jaren nadat Hiltje Feenstra bij de Troelstra’s was weggegaan, kreeg ze
Afke’s Tiental thuisgestuurd, met de opdracht: ‘Ter herinnering aan onze
trouwe Hiltje, en aan hare kinderen, van de schrijfster van dit boekje “N.
van Hichtum” (S. Troelstra-Bokma de Boer).’ Ze keek er gek van op dat ze
zo ineens een boek over haar familie te lezen kreeg. Ze had niet geweten
dat mevrouw Troelstra haar verhalen had genoteerd. Ook de rest van de
familie Feenstra was verbaasd en niet erg gelukkig met de aandacht die
door Afke’s Tiental op hun gezin viel. Dominee J.J. Kalma, kenner van de
Friese cultuur en in het bijzonder van Nynke van Hichtum, had een ver-
klaring voor hun houding: zoveel aandacht paste niet bij arbeidersmen-
sen in die tijd, hoe rustiger het om hen heen was hoe beter. Uiteindelijk
moest je het van anderen hebben en als je je te verwaand gedroeg, lieten
de mensen je dat goed voelen. Zoon Ale Feenstra vertelde in een inter-
view dat er erg veel fantasie van mevrouw Troelstra in het boek stond. Dat
was zijn manier om enige afstand te nemen van het boek en te laten mer-
ken dat Afke’s Tiental niet zonder meer over hun gezin ging.

De overheersende indruk is toch dat Afke’s Tiental grotendeels op
waarheid berust. Sjoukje zelf benadrukte dat ook altijd. In een reactie op
een recensie van J.H.F. Ritter schreef ze: ‘Het is heerlijk te weten, dat ze
werkelijk bestaat, mijn Afke, dat ik geen woord teveel heb gezegd, dat ik
alles kan verantwoorden. […] En ’t was zoo heerlijk, dat alles niet te hoe-
ven bedenken: ik had slechts allerlei kleine gebeurtenissen uit dit gezin in
mijn geheugen terug te roepen.[…] Alles waarheid en niets dan waar-
heid!’ 

In 1946 schreef dominee Kalma een artikel over de achtergronden van
Afke’s Tiental. In Nynke fan Hichtum en Afke fan Wergea werkte hij twin-
tig jaar later de gegevens verder uit tot een korte biografie van Sjoukje
Troelstra waarin Afke’s Tiental en de achtergrond van dit boek opnieuw
centraal stonden. Hij beschreef het dorp Warga aan het kanaal tussen
Grouw en Leeuwarden, met veel vrachtverkeer vanuit Sneek en Leeuwar-
den. In Warga stonden enkele pakhuizen van waaruit kaas gedistribu-
eerd werd. Sjoerd Feenstra werkte dertig jaar bij zo’n kaaspakhuis en hij
voer met een kaasboot over het water. Op zijn dertigste – laat, hij was ja-
renlang zeeman geweest – trouwde hij met de tien jaar jongere Harmke
Tuinstra. Ze gingen wonen direct achter het kaaspakhuis van Sjoerds
baas in een nauw steegje bij de Hilleburen, vlak bij de Wargaastervaart.
Er kwamen twaalf kinderen, van wie er een jong stierf. De oudste, Hiltje,
werd dienstmeisje bij de Troelstra’s. 
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Kalma kon gebruik maken van het onderzoek dat een inwoner van
Warga, R. Sinnema, een paar jaar eerder had gedaan. In december 1966
schreef hij een aantal brieven aan Kalma met nadere bijzonderheden
over de familie Feenstra. Tot in detail had hij oude dorpsbewoners onder-
vraagd over de personages uit Afke’s Tiental en wie ze in werkelijkheid
voorstelden. Negen van de tien kinderen in het boek kwamen overeen
met ‘echte’ kinderen Feenstra; Sjoukje Troelstra had één kind, Sipke, ver-
zonnen, en twee kleine meisjes Feenstra die wél hebben bestaan, nam ze
niet op in het boek. Van de elf ‘beschikbare’ kinderen had ze er tien ge-
maakt. De zes jongens en vijf meisjes veranderde Sjoukje in zeven jon-
gens en drie meisjes. Ook de baker uit het boek, Saapke, was op de wer-
kelijkheid gebaseerd. Ze heette Hokke Tryn, of Japik Hoks Tryn, Trijn van
Japik Hok dus, en dat Hok was een bijnaam omdat de ouders van Japik in
een voormalig braakhok woonden. Sjoukje veranderde ook het beroep
van de vader: Sjoerd Feenstra was geen boerenarbeider en hij heeft ook
nooit in het braakhok gewerkt. In Warga werd in die tijd al jaren geen
vlas meer bewerkt. 

Als pakhuisknecht maakte Feenstra lange dagen. ’s Ochtends om drie
uur vertrok hij met de boot en in de winter ging hij met de slee naar
Leeuwarden. In de zomer mocht hij soms de kaasboot lenen voor een
tochtje met zijn gezin, precies zoals in Afke’s Tiental beschreven is. 

Marten verdiende vier, vijf gulden per week, Sjoerd en Harmke hadden
het iets beter: uit een oud aantekenboekje van Sjoerd Feenstra blijkt dat
hij in 1874 weken maakte van 92 uren tegen negen cent per uur. In zo’n
week verdiende hij dus ƒ 8,28. Daar moest een gulden huur af. Later
kreeg hij een cent per uur meer. Bij ziekte verdiende hij helemaal niets
en dan moest Harmke proberen steun van de kerk te krijgen. In 1877
werden ze tijdens een ziekte van Sjoerd twee keer bedeeld met achttien
stuivers uit Het Liefdefonds van Warga. Makkelijk was het niet om steun
te krijgen. Ale Feenstra vertelde dat zijn vader in de jaren tachtig lang
ziek was geweest. De baas kwam wel eens kijken of hij gauw weer aan het
werk kon, maar gaf geen cent. Na vier weken was er niets meer in huis en
zijn vader had toen zuchtend gezegd dat Harmke maar naar het Armen-
fonds moest gaan. De Armenvoogd beoordeelde of de nood echt hoog ge-
noeg was gestegen: 

Die man zegt tegen moeder: ‘Daar begrijp ik niks van; die kinderen van 

je zien er allemaal zo schoon en keurig netjes uit. Daar moet ik eerst ’ns
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met ’t bestuur over spreken; kom zaterdag maar terug.’ Toen zegt moeder:

‘Moeten de vodden er dan eerst bij hangen? Tot zaterdag kan ik niet wach-

ten, want er is niks meer in de spinne [provisiekast].’ Na veel vieren en 

vijven heeft ze toen twee gulden van hem losgekregen. 

Alle bijverdiensten waren welkom. Harmke liep, net als Afke in het boek,
een paar keer per week met een mand broodjes langs de huizen, waar-
mee ze een paar stuivers verdiende. En ze ging in de zomer vaak uit mel-
ken, dat bracht ook iets op. 

Ook de kinderen moesten werken om een paar centen bij te verdienen.
Ze brachten petroleum rond die hun vader uit de stad had meegenomen,
ze bezorgden melk en groenten bij de schippers die langskwamen, soms
moesten ze een kar met kaas naar het station van Wirdum, een paar kilo-
meter verderop, trekken. ‘En dan als we daar waren aangekomen, direct
de looppas er weer in naar huis anders kwamen wij te laat op school,’ ver-
telde Wierd Feenstra, ook een van de kinderen van Harmke. De meisjes
in het gezin moesten breien en alle kinderen gingen na schooltijd regel-
matig in het kaaspakhuis ‘nageltjesknippen’, de kruidnagels doormidden
knippen die de boeren bij het bereiden van de beroemde Friese nagelkaas
nodig hadden. Er was nog wel meer werk te doen, de kinderen waren er-
aan gewend in te springen en weinig vrije tijd te hebben. Hun vader had
als bijnaam Sjoerd-Alles, de man die alles aanpakte, omdat hij eerlijk wil-
de leven en geen schulden wilde maken. De andere verklaring voor zijn
bijnaam was dat hij op zijn platte boot ‘alles’, alle koopwaar vervoerde.
Een soort varende winkel van Sinkel dus.

Harmke werkte ook altijd. Op zondag ging het gezin naar de kerk,
maar Harmke ging niet mee. Ze had het met haar grote gezin veel te
druk, vertelde Wierd: 

Die was daags en ’s Zondags altijd even druk om alles schoon en heel

te krijgen. Nog zie ik ze zitten te stoppen of te naaien of voor de groote

waschtobbe staan. Alles deed ze zelf, want hulp kon er niet af. Wij, als

kinderen werden dan ook opgebracht om alles te kunnen. Schrobben,

boenen, kachel poetsen, alles deden wij even gaarne voor Moeder. De 

woning was één kamer, met portaaltje en zolder, een hok en een klein

bleekje, dat voor Moeder veel te klein was.
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Kalma heeft het verhaal van Afke’s Tiental grondig uitgezocht en gecon-
stateerd hoe precies het klopte, ook het eten, de opgebakken aardappels
met zout, de stamppot van koolrapen met aardappels en de meelpap. Als
de kinderen ’s avonds honger hadden, kregen ze een stukje raap mee
naar bed om op te kauwen. ’s Morgens aten ze karnemelksepap, soms
met wat gort van de boer erin. Het kwam ook nogal eens voor dat de kin-
deren met de pet broodkorsten ophaalden bij oude mensen die zelf niet
meer konden kauwen.

Wierd (Klaas) kocht echt van zijn spaarcenten een schort voor zijn
moeder en de geschiedenis van de logeerpartij van de twee kleine meisjes
Boukje en Sietske bij de Troelstra’s klopte ook. Tegenover Sjoukje en Piet
op de Nieuwestad was de bakker waar de kinderen pepernoten zouden
halen en waar de politieman hen, doodsbang voor een grote hond, vond
en thuisbracht. En inderdaad voelden de meisjes met hun vingertjes aan
de fluwelen jas van Sjoukje, die ze ‘zo zacht als brij’ vonden.

Wierd Feenstra herinnerde zich dat hij ook wel eens bij Hiltje op be-
zoek ging en zich verbaasde en zelfs ergerde: 

Waarom moesten Vader en Moeder in zoo’n klein huisje wonen, wat had-

den die menschen mooie kleeren aan; ze waren altijd op hun Zondags. 

Ik kon er niet bij. Vaak als kleine jongen moest ik hier over denken. Hoe

kon dat nu […] wat kon die Vrouw mooie kleeren aan hebben, en woonde

ze in een groot mooi huis. Die zelfde kindergedachten spelen mij nog

vaak voor de geest. Toen was het zoo; Is het nu veel beter? Mochten wij

eens bij onze Zuster in de keuken mee eten, och wat was het daar veel

anders in huis, dan bij Moeder thuis. Waarom was dat zoo? Die Mijnheer

en Mevrouw dat waren goede menschen, maar mooi en groot was het

daar in huis. Moeder had een klein huis en een groot gezin; wat een

verschil. 

Tot in details kwamen gebeurtenissen in Afke’s Tiental overeen met het
leven van Sjoerd en Harmke Feenstra en hun kinderen: Wiebe die bijna
uit de kinderstoel viel, Marten die verhalen van Japik Ingberts vertelde en
Afke die uit haar eigen zondagse jurk kleren voor haar kinderen maakte.
Je zou bijna zeggen dat Sjoukje Troelstra niets zelf heeft bedacht.

Toch is dat wel het geval. Uit de verhalen die ze van Hiltje hoorde en
van wat ze met eigen ogen in het huisje van Harmke en Sjoerd gezien
had, boetseerde ze een geschiedenis die meer dan alleen een ooggetui-
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genverslag is van een arm, ploeterend arbeidersbestaan in Friesland.
Haar boek gaat over moederliefde, onderlinge solidariteit en optimisme
als levenshouding; het gezin Feenstra vormde de basis van het boek en
diende als illustratie van Sjoukjes opvattingen. Om die te verhelderen
legde ze accenten, haalde ze het ene personage naar voren en zette ze een
ander op de achtergrond. Dat was een manier van werken die haar lag. Ze
was een schrijfster die de werkelijkheid versierde en stileerde en op die
manier een nieuwe werkelijkheid schiep.

In 1915 overleed Sjoerd Feenstra. Harmke verhuisde toen naar Leeuwar-
den en ging inwonen bij haar zoon Ale. Haar kleindochter Hermina
(Mien) de Vries, een dochter van Hiltje, woonde vlakbij en kon vanuit
haar schoolklas zo in de keuken van beppe Harmke kijken. Elke middag
na school ging ze naar haar toe, er was altijd koffie en koek. 

Op 17 januari 1921 stierf Harmke en in De Amsterdammer schreef
Sjoukje Troelstra nog één keer waarom ze Harmke Feenstra zo bijzonder
had gevonden:

Geen betere, lievere, flinkere moeder heb ik ooit gekend dan Harmke, 

de vrouw van Sjoerd Feenstra te Warga. […] Haar dochter was mijn dienst-

meisje en de vereering die dit kind had voor haar moeder trof me dadelijk

als iets ongewoons. […] Ik moet bekennen dat mij dikwijls haast een ge-

voel van jaloezie bekroop, als ik zag hoe veel die arme eenvoudige vrouw

voor haar kinderen was. Ik had mijn eigen kleine kindje ook zo innig lief,

maar dikwijls kwam de gedachte in mij op: ‘Kon ik haar maar evenveel 

geven, als “Afke” aan háár kinderen geeft! Zou men zo arm moeten zijn,

om zo alles en alles te kunnen zijn voor je kinderen, om zo absoluut jezelf

te kunnen verloochenen met zo’n opgeruimd gezicht, en je kinderen juist

datgene te geven, wat ze nodig hebben, zonder ze te verwennen en – 

zonder zichzelf weg te cijferen?’ ‘Een vrouw in betere omstandigheden’,

dacht ik, ‘kan onmogelijk zo alles en alles wat ze heeft, tot de meest mate-

riële dingen toe, met een liefdevol hart en een vrolijk gemoed wegschen-

ken aan haar kinderen’. […] En zo is haar leven een zegen geweest voor 

velen, niet alleen in haar naaste omgeving, maar door mijn boek ook in

wijdere kringen, en ik ben zo dankbaar, daaraan te mogen meewerken,

dat ik, nu ze op 82-jarige leeftijd gestorven is, mij onweerstaanbaar ge-

drongen voel, haar nagedachtenis te eren. […] Nu is ze heengegaan en

haar vredig gezicht licht niet meer over haar omgeving – maar haar in-

vloed leeft voort. Ik breng haar een dankbaren afscheidsgroet! 
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Sjoukje bleef haar leven lang contact houden met Hiltje de Vries-Feen-
stra. Ze was erg op haar gesteld. Haar vroegere dienstmeisje was een op-
gewekte, stevige vrouw die niet op haar mondje was gevallen. Toen ze net
bij de Troelstra’s werkte, had de heer des huizes een beginnende snor die
niet echt goed wilde groeien. Hiltje zette eens de soep op tafel waarin vol-
gens Piet een haar zat. ‘Als dat een haar is,’ zei Hiltje aangebrand, ‘dan is
’t er zeker een uit meneer z’n snor, want ik zie niks!’ 

Aan de muur van het bejaardentehuis waar haar dochter Mien woont,
hangt een mooi portret van Hiltje: een vrouw met een bril en een zwart
bandje om haar hals, gekleed in een zwarte jurk met een zilveren broche.
Ze heeft een lief gezicht en een brede lach. Volgens Mien schroomde
haar moeder niet te zeggen wat ze op haar hart had. Ze had vaak hoofd-
pijn en eens weigerde ze de keuken bij de Troelstra’s te doen: ‘Dat vond
mevrouw niet leuk, maar mijn moeder heeft volgehouden. Ze deed die
keuken niet. Mevrouw is later wel bijgetrokken, en moeder heeft de keu-
ken de volgende dag gedaan.’ 

Met Sinterklaas stuurde Sjoukje pakjes met kleren en boeken naar Hiltje
en daar bedankten haar kinderen dan weer voor. Er is een schriftje be-
waard gebleven uit december 1904 met brieven en versjes van de familie
De Vries. Sjoukje had hun gevraagd iets te schrijven, het liefst versjes en
gedichtjes; ze verzamelde in die tijd oude kinderrijmpjes en hoopte op
deze manier nog iets nieuws op te sporen. Een paar van de kinderen
schreven gedichtjes en spreekwoorden op en er kwamen ook brieven in
het schrift. Jelle de Vries, de oudste zoon van elf, schreef een typische
jongensbrief met verhalen over kattenkwaad, cadeautjes die hij voor zijn
jarige moeder gekocht had van gespaard geld, strafregels waar zijn moe-
der woedend over was (‘Moeder danste van lilkens [boosheid]’) en het
natte pak dat hij kort tevoren had opgelopen. Moeder was erg boos ge-
weest, hij had die dag al twee keer in het water gelegen. Toen ze de vol-
gende dag hoorden wat er gebeurd was (hij had een jongen uit het water
gehaald), waren ‘Vader en Moeder erg blij’. Jelle kon niet ophouden met
schrijven, op een andere bladzij van het schrift begon hij opnieuw aan
‘een paar letters’, met weer een opsomming van avonturen: uit een lan-
taarnpaal gevallen met bloed aan zijn been, de asemmer (vuilnisvat) van
de buurvrouw aan de dijk gezet waarvoor hij een sigaar kreeg voor zijn
vader, een koffer naar het station gebracht met als beloning een stuk cho-
cola en een kwartje. Die chocola was wel tien cent waard, dus bij elkaar
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had hij zeven stuivers verdiend. Moeder had gezegd dat hij dat nooit
‘gouwer’ had verdiend. Moeder kreeg het kwartje en het stuk chocola
hadden ze ‘met elkander’ opgegeten.

De Jelle uit die brief zou precies gepast hebben in een verhaal van
Sjoukje, met zijn trouwhartigheid, zijn ondernemingszin, zijn liefde
voor zijn kleine broertje en de stapels strafregels die hij op school kreeg.
Wellicht bedacht Sjoukje op grond van deze jongensbrief later dat Jelle de
Vries de hoofdpersoon van haar Friese boek Jelle van Sipke-Froukjes
moest worden. 

Ook Hiltje schreef een bedankbrief in het schriftje. Ze was blij met de
kleren, de jas en het vest voor haar man Johannes en de rok en mantel
voor hun oudste dochter Harmke. Ze ging voor Jelle een pakje maken uit
de mantel, ‘de keep is zulk mooi goed!’. Ze vroeg hoe het met de gezond-
heid was en vertelde dat ze zelf soms ‘knap pijn’ in haar hoofd had, vooral
door de drukte met de feestdagen; al die kinderen in één kamer ‘was erg
druk’. Hiltje had het beter dan haar ouders, maar ook zij had een zwaar
bestaan, en het is opvallend hoe sprekend ze op haar moeder leek bij het
redderen in haar gezin. 

Johannes de Vries werkte bij de spoorwegen. Daardoor kon het gezin
soms vrij reizen. Mien herinnerde zich een reis rond 1916 naar Blaricum
waar ze op bezoek gingen bij mevrouw Troelstra die daar toen woonde.
Haar ouders zagen mevrouw Troelstra graag en die genegenheid was we-
derzijds. In 1934 overleed Johannes en Sjoukje Troelstra schreef als ‘je
oude vriendin’ direct een condoléancebrief aan Hiltje: ‘Je hebt een besten
man aan hem gehad, Hiltje! Er gebeurt heel wat in een huwelijk en als je
dan zoo iemand naast je hebt, dat is een best ding.’ Ze had goede herin-
neringen aan Johannes met zijn vriendelijke gezicht en ‘gereed om van
alles en allen het beste te denken’. Uit het slot van haar brief blijken
Sjoukjes religieuze gevoelens, waarbij de dood van haar moeder in 1905
een rol had gespeeld: ‘Ik denk wel dat je je besten troost vindt in je vast
geloof aan een wederzien hiernamaals. Ook ik geloof daaraan sedert den
dood van mijn lieve moeder, en ik ben daarvoor dankbaar.’ 

Zo kwam uiteindelijk het geloof ter sprake dat in het gezin van Harm-
ke en Sjoerd Feenstra een grote rol had gespeeld. En ook in dat van Hil-
tje. Toen ze op 3 september 1953 stierf, was Sjoukje allang dood. Hiltjes
kleinzoon, de dichter Redbad Fokkema, schreef een gedicht, ‘Doe uw
aanschijn lichten’, over zijn grootmoeder op haar sterfbed: 
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Die zomer ging ik Beppe zien, het kon nog

even duren voor zij dood zou zijn.

Buiten adem kwam ik hoger in het huis

waar zij wit en stil te liggen lag.

Haar ogen glimmen als zij van stervensmoed

begint te spreken. Beneden mag ik niet

vertellen dat zij het nu wel weet, ik ben

haar deelgenoot en God zal me bewaren,

zoals dat vroeger ging. Ik zie haar aanschijn

vriendelijk lichten als ik ja en amen knik. 

Het succes van Afke’s Tiental

Toen Sjoukje het manuscript van Afke’s Tiental had voltooid, was ze zo
onzeker over het resultaat dat ze het niet durfde te herlezen. Ze stuurde
het direct door naar Nellie van Kol en naar Jan Ligthart. Tot Sjoukjes ver-
bazing reageerde Nellie enthousiast, evenals de onderwijzer en schrijver
Ligthart die voor uitgeverij J.B. Wolters een ‘Geïllustreerde bibliotheek
voor jongens en meisjes van 11-14 jaar’ opzette. Ligthart was niet de enige
redacteur, ook Sjoukje zelf maakte deel uit van de redactie: ze stuurde het
manuscript van Afke’s Tiental dus aan een mederedacteur. 

In een serie ‘leerleesboeken’ zouden kinderen kennismaken met ver-
schillende Nederlandse streken, met hun bewoners en speciale gewoon-
ten. Ligtharts bedoeling was volgens de pedagoog en jeugdliteratuurken-
ner D.L. Daalder het best te omschrijven met ‘heemkunde zoals dat later
genoemd zou worden’. Zelf had Jan Ligthart het eerste deel in deze serie
geschreven: Een zomervacantie bij de grenzen, een boek vol ‘zaakkennis’
over het boerenleven in de Achterhoek. Het was een omgewerkt reisver-
slag van de familie Ligthart, geen schoolboek maar ‘een kinderboek voor
in de huiskamer’. Als deel 2 in deze reeks verscheen Afke’s Tiental, een
schets uit het Friesche arbeidersleven. De serie startte in 1903 en liep door
tot 1906; er verschenen zes delen. Toen werd de reeks aan de Alkmaarse
uitgever Kluitman overgedaan, omdat Wolters vond dat de boeken niet
pasten in het pas gereorganiseerde fonds. 

Aan haar Duitse vrienden Luise en Karl Kautsky schreef Sjoukje dat
haar schets uit het Friese arbeidersleven door arbeiders net zo warm was
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ontvangen als door de kinderen zelf. Alle bladen, de grote vaktijdschrif-
ten én heel kleine arbeidersblaadjes, waren – ‘ich sage es wirklich nicht
aus Eitelkeit, sondern noch immer mit Verwundrung’ – waren vol lof.
Natuurlijk deed haar dat goed, het boek was een deel van haar ziel en het
had haar ‘unendlich weh gethan, wenn dasselbe von harten, rohen Hän-
den zerpflückt worden wäre’. Maar dat was niet gebeurd. Ook de partij-
bladen hadden vastgesteld dat de echte arbeidersziel in het boek aanwe-
zig was, zonder enige ‘Tendenz’.

Tendenz (ze gebruikte altijd het Duitse woord met een ‘z’) was voor
Sjoukje een begrip waarover ze uitgesproken meningen had. Ze schreef
er regelmatig over in de recensies en beschouwingen over kinderlitera-
tuur die ze in deze jaren in verschillende tijdschriften publiceerde. Met
‘tendenz’ bedoelde ze een opzettelijke moraal, een ideologische of poli-
tieke boodschap. Tendenz hoorde volgens haar niet thuis in een kinder-
boek. Afke’s Tiental was een verhaal over arbeiders die leefden onder zwa-
re omstandigheden, maar het was verre van Sjoukje om er een boek met
een politieke boodschap van te maken. Sommige lezers namen haar dat
kwalijk, maar die bleven ver in de minderheid. Aan de Kautsky’s schreef
ze dat ze van arbeiders had gehoord dat niemand het met droge ogen kon
lezen, niet omdat het boek zo treurig of aangrijpend was, maar omdat le-
zers er hun eigen jeugd en hun eigen moeder veel beter door konden be-
grijpen. Dat kwam, dacht Sjoukje, omdat ze de figuur Afke zo eenvoudig
en waar had neergezet. Een ‘ethisches bürgerliches Blatt’ had geschreven
dat men aan alles voelde dat mevrouw Troelstra de waarheid had geschre-
ven, maar dat men toch voor een wonder stond. Wat was dat voor een
kracht die zulke arbeidersvrouwen sterkte in hun voortdurende opoffe-
ring? 

Er werd in de prijzende recensies nog een argument gebruikt dat
Sjoukje blij en een beetje trots stemde: alle bladen hadden geschreven
dat Afke’s Tiental wel voor kinderen was bedoeld, maar ook volwassenen
boeide. Dat was nu net een van de stellingen die Sjoukje graag verdedig-
de: een kinderboek kon ook voor volwassenen interessant zijn.

Kort nadat het boek was uitgekomen, schreef ze in haar boekenrubriek
in Het Volk dat haar Afke als een ‘eenvoudig kinderboek’ in de wereld
was gekomen, ‘maar ik zou zoo héél graag willen dat ook de grooten het
lazen: de mannen en huisvaders, de zoons en dochters – vooral ook de
zoons, de opgroeiende jongens. Voor hen toch is dikwijls het beeld van
hun moeder het eenige schild, dat hen met goed gevolg kan beschutten
tegen al de gevaren, die hen omringen.’
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In hetzelfde artikel – uitdrukkelijk niet als recensie bedoeld, want an-
deren moesten maar zeggen of en hoe ze geslaagd was in haar opzet een
boek voor arbeiderskinderen te schrijven – vertelde ze dat er ‘op de ge-
heele wereld nooit iets geweest is wat mij zoozeer heeft kunnen treffen
en ontroeren, als de groote, opofferende liefde van vele moeders van ar-
beidersgezinnen voor haar kinderen. […] En hoe meer ik ze zag en door-
grondde, deze Afke, ook waar haar uiterlijk dikwijls weleens wat ruw en
hard scheen, des te krachtiger werd in mij de aandrang om te getuigen
van mijn bewondering. Verzen maken kan ik niet, artistieke romans
schrijven evenmin. Het kinderboek is de eenige vorm waarin het mij ge-
geven is mijn denken en gevoelen te uiten.’ 

De recensies van Afke’s Tiental waren overwegend positief. In Het Volk
recenseerde Jacob Israel de Haan het en hij begon met de vaststelling dat
boeken van Jules Verne en de Schotse Kapitein Marryat door de kinderen
van tegenwoordig minder gelezen en gewaardeerd werden, terwijl hij in-
dertijd genoten had van ‘het moorden, branden, liegen en bedriegen’. Hij
voegde er meteen aan toe dat hij er niet zo’n slecht mens van was gewor-
den als je volgens de kinderboekrecensenten onvermijdelijk werd van het
lezen van indianen- en roverromans. Dit was een steek in de richting van
Sjoukje, die in haar eigen besprekingen haar afschuw van dat soort lec-
tuur niet onder stoelen of banken stak. Nu had De Haan Afke’s Tiental ter
bespreking gekregen en hij was enthousiast: ‘Het is geen roover en geen
indianenroman, het is heelemaal geen roman, het is ’n schets en nog wel
’n schets uit Friesland, ’t arme Friesland. Er wordt niet in gemoord en
niet in geplunderd, en toch is ’t een heel mooi en een heel goed boek.’

De Haan prees met name: ‘’n Heldere kijk op de simpele dingen van ’t
gewone leven en ’n zuiver zeggen van de waarneming in ’n meestal zeer
goede taal.’ Lichte kritiek had hij ook, want ‘soms wil de schrijfster ’n
beetje hoog-artistiek doen, maar menschen, die zoo iets goeds maken zit
je niet om fouten in ’t haar. Die vinden ze zelf ook en verbeteren ze wel.’

Afke’s Tiental werd ook geprezen omdat het arbeiderskinderen zou aan-
spreken. In Belang en Recht schreef C.P. van Asperen van der Velde, di-
rectrice van het ‘volkshuis’ Ons Huis in de Amsterdamse Jordaan, waar
onder andere cursussen voor het volk werden gegeven: ‘Zoo dikwijls ik
gezocht heb – en meestal onverrichterzake – naar een boek, dat ik zoo
echt met smaak zou kunnen voorlezen aan een troepje kinderen uit het
volk, kinderen naar de jaren, menschjes al naar zorg en arbeidsdruk, –
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zoo dikwijls heeft me een ideaal voorgezweefd, dat me nu op eens in tast-
baren vorm in handen is gekomen. Ik heb “Afke’s Tiental” in één doorlo-
pende blijdschap gelezen.’

Maar het boek was net zo geschikt voor kinderen die níét uit de arbei-
dersklasse kwamen. Ida Heijermans vond dat ‘kinderen in dezen tijd
moeten weten, dat er vlak bij hen geleden wordt, dat er een schril-scherpe
tegenstelling is tusschen hun eigen warme nestjes en die van anderen,
waaruit de versnerpende wind der ellende het koesterende naar alle kan-
ten wegblies’. Het kinderboek is een product van zijn tijd, ‘wordt gedra-
gen door zijn tijd’, zoals Heijermans het formuleerde. Als er armoede en
gebrek in onze onmiddellijke nabijheid is, kunnen mensen die een nieu-
we maatschappij zien ontstaan, toch niet ‘zwijgen van al het kinderleed,
dat er is en er niet hoefde te zijn!’.

In School en leven schreef Jan Ligthart een prachtige recensie waarin
hij ook Marten, de vader, eer betoonde. Hij wees de lezers op de band van
het boek waarop aan weerszijden van een kinderstoel met een klein kind
erin twee gestileerde vlasplanten staan, dunne stengels met blaadjes, en
in de top bloemetjes. De bloem heeft vrucht gezet en zo druppelen tien
zaadjes naar beneden: ‘In zoo’n vrucht zitten immers altijd tien zaadjes?
Nu, daar heb je Afke’s tiental. Ze regenen naar omlaag. Een regen, maar
ook een zegen van kinderen.’

Ligthart gebruikte een opmerkelijk argument bij zijn lofprijzing van
grote gezinnen. Ook als er armoe heerste, schreef hij, kreeg een moeder
door de veelzijdigheid van al haar kinderen de kans om zich te ontwikke-
len. Ook Ligthart vond een moeder ‘het mooiste en allerbeste op de we-
reld’. Hij was het ermee eens dat de titel van het boek naar de moeder
verwees, al was het terecht dat de illustrator Cornelis Jetses door de vlas-
planten op de omslag ook de vader had geëerd: ‘Want, werkte Marten des
zomers bij den boer, ’s winters verdiende hij zijn karig stuk brood – sne-
den roggebrood, besmeerd met aardappelen en wat zout erover, waren de
boterhammen in ’t gezin – met vlasbraken, een even ongezonde als
schraal beloonde arbeid.’ 

Ligthart prees de opbouw van het verhaal: alle kinderen werden gelei-
delijk en ‘geordend’ opgevoerd, de lezer kreeg snel inzicht in het gezin en
het dagelijks leven ervan. Hij stelde vast dat Afke’s Tiental voor jong en
oud boeiend was, ondanks de wat gewichtige ondertitel ‘een schets uit
het Friesche arbeidersleven’. Als schoolmeester had hij ervaren dat zowel
kinderen als onderwijzers ervan genoten als er uit Afke werd voorgelezen
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en dat drukke kinderen er rustig van werden. Hij merkte ook op dat de
moederliefde van Afke als een instinct werd voorgesteld, niet als iets lie-
vigs, als liefde die als een ‘zoet fluweelig woord’ door de kerkruimten
zweefde, als liefde die zich uitte in ‘heel veel zachte en vriendelijke da-
den’. Dat was natuurlijk ook mooi en edel, maar zo’n liefde kon ontaar-
den in iets zoetsappigs en tot ‘een gevoellooze zachtmoedigheid’. Ligt-
hart hield meer van liefde ‘als een gezonde, blozende, lachende vrouw,
die schreien en schateren kan, geen etherische gestalte, maar een vrouw
van flinken bouw en die “au” roept bij een te forsche uiting van mijn ge-
negenheid’. Die liefde had hij lief ‘in de eenvoudige, ongecultiveerde
Afke’.

Een andere recensent, J.H.F. Ritter prees het boek ook, maar hij be-
twijfelde of kinderen de bijzondere waarde van Afke’s Tiental wel konden
bevatten:

Om de schoonheid van dit beeld ten volle te waardeeren, is, naar ik meen,

rijper verstand noodig dan dat van kinderen van den hier bedoelden leef-

tijd. Zelfs voor volwassenen doen zich in dit verhaal vragen voor, die tot

nadenken stemmen, bijv. deze: waaraan ontleent zulk eene moeder de

kracht om de zware taak te vervullen, die hare liefde haar voorschrijft? 

Sjoukje Troelstra reageerde afwijzend op Ritters kritiek. Een goed kinder-
boek moest niet afdalen tot het niveau van de jeugd, maar kinderen ver-
heffen en het peil van hun begrip verhogen. Het verhaal was naar waar-
heid geschreven, maar de armoede van het gezin was niet in zijn hele el-
lende geschilderd. Ze had weggelaten hoe een van de meisjes op een
nacht bijna was bevroren omdat het zo koud was door de scherpe oosten-
wind die door de kieren van het kamertje binnendrong: ‘Een al te schril
beeld van armoede en ellende kunnen ze nog niet verdragen. […] Over-
voeding zou ook in dit opzicht verkeerd werken. […] Want de fijne voelho-
rens van een kinderzieltje worden maar al te gauw verstompt, als men er
teveel van vergt.’ Daarbij kwam haar de stralende moederliefde van Afke
te pas, die ‘verwarmde en verfriste’, en de ‘zonneschijn’ die van haar uit-
ging, zorgde ervoor dat haar gezin een gelukkig gezin was.

Het was Sjoukje kennelijk gelukt een breed publiek te bereiken. Ze
was er ‘bijzonder mee in haar schik’ dat ook volwassenen Afke’s Tiental
graag lazen. Arbeiders lieten haar weten dat ze in het boek hun moeder
hadden herkend en het leven vroeger thuis, en kinderen reageerden vaak
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heel emotioneel. Zoals het kind dat zijn moeder met alle geweld een wol-
len schort wilde geven, getroffen door het verhaal van Klaas: 

‘Die krijgt Mem van mij!’

‘Van jou???’ vroeg Afke ten hoogste verbaasd. ‘Waar heb je die dan 

vandaan? Je hebt immers geen geld? Waar heb je die van gekocht?’ en ze

keek een beetje angstig, want hoe vreselijk zou het zijn, als de jongen het

geld eens gestolen had!

Maar Klaas zag haar aan met zulke eerlijke, gelukkige ogen, dat ze 

zich er voor schaamde, zoiets ook maar een ogenblik van hem gedacht te

hebben.

‘Waar ik die schort van gekocht heb? Dat raadt Mem nooit! Voor mijn 

petroliecenten, die ik nou al drie jaar lang altijd heb opgespaard in dit 

zakje!’ En hij haalde de vuile knikkerzak te voorschijn.

Nu moest Afke het wel geloven, en ze kreeg tranen in de ogen toen 

ze bedacht, wat een opoffering die jongen voor haar gedaan had. Want

moeders begrijpen hun kinderen zo goed!

En er was een meisje dat kousjes die haar te klein waren geworden, wilde
opsturen aan Afke zodat de kleine Wiebe op winterdagen niet met blote
voetjes hoefde te wachten tot zijn moeder zijn kousen gestopt had. Ook
het eten van Afkes gezin maakte school: Jelle Troelstra herinnerde zich
dat ze thuis wel eens roggebrood met aardappelpap kregen net als de kin-
deren van Afke. Via de Amerikaanse uitgever van Afke’s Ten had hij ge-
hoord dat sommige Amerikaanse kinderen het zo jammer vonden dat ze
daar geen roggebrood met aardappelpap konden krijgen, want door de
smakelijke beschrijving hadden ze daarin juist zo’n zin gekregen. 

Afke’s Tiental kwam in alle kringen, naar verluidt zelfs in het konink-
lijk paleis. Koningin Wilhelmina liet het aan haar dochter Juliana voorle-
zen en zelf luisterde ze mee, en ze zou volgens berichten uit haar naaste
omgeving toen geïnteresseerd zijn geraakt in het lot van de arbeiders en
oog hebben gekregen voor sociale vraagstukken. 

In de loop van de jaren kwam er een bijna heilige glans te liggen over
het boek. Eerbiedige lezers vertelden over de bijzondere situaties waarin
het boek een belangrijke rol had gespeeld. Er was een journalist, Ton van
Beers, die door het boek socialist geworden was, in de Tweede Wereldoor-
log naar Engeland vluchtte en omdat hij in die wanhopige tijd naar een
houvast zocht, uit de scheepsboekenkist voor de Nederlandse Koopvaar-
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dij een exemplaar van Afke’s Tiental gapte. Hij gaf het boek te lezen aan
een andere Nederlandse vluchteling, Robbie Cohen, die er net zo door ge-
grepen werd en ‘voor de wereld verloren was’, geen aandacht meer had
voor zijn omgeving. 

Thuis in Den Haag stroomden direct na verschijnen de reacties binnen.
De meeste kwamen van het platteland en opvallend genoeg vooral van
mannen, herinnerde Jelle zich. Zijn moeder lag met een extra kussen on-
der het hoofd op haar bed drukproeven te corrigeren: ‘Wij kinderen zaten
voor de gezelligheid wat bij haar te lezen toen mijn vader binnenkwam
met een hand vol brieven en zei: “weer twintig brieven in de bus en al-
weer allemaal voor Nynke van Hichtum”.’ 

Dat was niet alleen bewondering, er sprak op zijn minst enige jaloezie
uit op het succes van Sjoukje. Jelle, die zijn beide ouders het liefst van
hun aardigste kant zag, vond dat zijn vader ‘ontroerd en geïmponeerd’ re-
ageerde, toen hij tegen haar zei: ‘Hoe lap je ’m dat toch? Jij zit hier thuis,
komt nooit bij de mensen, en hoeft je pen maar op ’t papier te zetten, om
de arbeiders er toe te brengen, nu juist dat te doen, waar ze allemaal een
broertje aan dood hebben: schrijven!’ 

In zijn Gedenkschriften uitte Troelstra zich nog stroever. Hij schreef dat
de financiële omstandigheden thuis slecht waren toen hij in 1903 zijn
werk als hoofdredacteur van Het Volk had neergelegd. Maar gelukkig was
zijn vrouw in die tijd al begonnen met haar kinderboeken: 

Haar boek ‘Afkes Tiental’ speelde in een Friesch arbeidersgezin en vond

zoodanige algemeene waardeering, dat bijvoorbeeld de voorzitter der 

Kamer, Mackay, en het liberale Rotterdamsche Kamerlid de heer Mees er

mij mee komplimenteerden. […] Het was een geluk, dat op deze wijze

onze inkomsten eenigszins werden vermeerderd, want de plannen voor

de verdere opvoeding der kinderen zouden geld kosten.

Geen woord van waardering voor de inhoud, Afke’s Tiental kwam vooral
financieel goed uit. En voor de rest was het veelzeggend genoeg dat hij,
voorman van de sdap, gelukwensen ontving van kamerleden die niets
van de sociaal-democratie en de arbeidersbeweging wilden weten.

Sjoukje was trots op de reacties. Het boek was totaal niet sociaal-demo-
cratisch ‘angehaucht’, schreef ze aan de Kautsky’s, maar toch vertelden
veel vrienden haar dat het propaganda maakte. In ieder geval bracht het
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een beetje zonneschijn in veel arbeidersgezinnen en bond het gezinsle-
den nog wat vaster aan elkaar als ze het samen lazen; daardoor kregen ze
misschien een helderder inzicht in hun eigen leven. 

Door Afkes verhaal liet Sjoukje zien dat het mogelijk is om in zware
omstandigheden een moedig leven te leiden. Ook een arm en moeilijk le-
ven kan rijk zijn. Als er al een duidelijke moraal in het boek zit, is het
deze en dat was voor sommige lezers toch een wat al te zachte bood-
schap. Afke was geen strijdbare actievoerster en in Afke’s Tiental werd
nauwelijks kritiek geleverd op de erbarmelijke omstandigheden waaron-
der Afkes gezin en dat van andere arbeiders in die tijd leefden. Het is een
heel opvallend boek voor een vrouw die dagelijks geconfronteerd werd
met politiek en politiek actievoeren. In haar latere boeken die net als Af-
ke’s Tiental op het Friese platteland spelen, Jelle van Sipke-Froukjes uit
1932 en Schimmels voor de koets uit 1936, schreef ze aanzienlijk scherper
over de wanverhouding tussen bazen en arbeiders. In 1903 was ze daar
nog niet aan toe. Voor haar speelde in die tijd een ander punt: wat is een
goede moeder? Afke’s Tiental gaat eerder over moederschap dan over ar-
moede. De journaliste en schrijfster Clara de Groot omschreef dat in
1935 heel duidelijk: ‘Voor ons staat ten voeten uit het beeld van een Frie-
sche vrouw, omringd door haar kroost. Het is een gewóne vrouw, kortaf
en onbillijk soms, gesloten en gevoelig. Maar zooals Nynke van Hichtum
haar gaf is zij dé moeder, de eenvoudige Friesche moeder.’

Er waren al eerder mensen geweest die Afke’s Tiental beschouwden als
een politiek boek, een politiek fout boek. Toen Dieuwke Bay-Troelstra in
1970 een beeldengroep van Afke met haar kinderen, gemaakt door Suze
Berkhout, in Warga onthulde, werden er ballonnen opgelaten met een
kaartje eraan. Wie zo’n ballon in handen kreeg en het kaartje instuurde,
had recht op een exemplaar van Afke’s Tiental. Een van de ballonnen
kwam in het toenmalige Oost-Duitsland terecht en het kind dat het kaart-
je had ingestuurd, kreeg het boek toegezonden. Maar het heeft de inzen-
der nooit bereikt: Afke’s Tiental werd door de post teruggestuurd met de
mededeling: ‘Diese Literatur widerspricht die gesetzlichen Bestimmun-
gen der ddr. Deshalb zur Einfuhr nicht zugelassen.’

Afke’s Tiental is vertaald, al is niet goed na te gaan in hoeveel talen.
Sjoukje heeft geprobeerd de Kautsky’s ertoe over te halen het boek te la-
ten vertalen, zodat ook de Duitse partijgenoten ervan konden genieten.
Het is er toen en ook later niet van gekomen. Wél kwamen er vertalingen
in het Zweeds, in het Assamees (Noord-India), het Tsjechisch en het Es-
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peranto: La dekopo de Afke. In een Japans kinderblad verschenen in 1940
een paar gedeelten van het boek (Junin-no-Kodomo) en in 1936 kwam het
in de Verenigde Staten uit in een boekenclub voor jongeren, vertaald als
Afke’s Ten door Marie Kiersted Pidgeon, een bibliothecaresse uit New
York met een paar Nederlandse voorouders. Een jaar later kwam het uit
in Engeland en in 1945 als pocketboek. Daarna verscheen het ook in Aus-
tralië en Canada. In de Engelstalige versie werd censuur toegepast: tij-
dens het boottochtje zien Marten en de kinderen een zeilboot langsko-
men met de vlag in top van Transvaal, een van de Boerenrepublieken van
Zuid-Afrika. Dan ontstaat er een gesprek aan boord over het optreden
van de Engelsen tegen de Boeren (van 1899 tot 1902 woedde in Zuid-
Afrika de Tweede Boerenoorlog). Marten maakt zich kwaad over de En-
gelsen: ‘Die vermoordden hun vrouwen en kinderen, of ze sloten ze op
en lieten ze doodhongeren! O, als ik daaraan denk, dan kookt mij het
bloed!’ In de Engelse vertaling is de boot met de Transvaalse vlag verdwe-
nen en natuurlijk ook de kritische opmerkingen van Marten. 

Een Friese vertaling heeft heel lang op zich laten wachten. Tussen 1918
en 1920 maakte de Friese hoofdonderwijzer Albert Brouwer een bewer-
king van Afke’s Tiental onder de titel De húshâlding fen Afke. Daar is nooit
een uitgave van gekomen. Pas in 1957, bijna twintig jaar na Sjoukjes
dood, verscheen De tsien van Martens Afke, een vertaling van Tjits Eisen-
ga-de Groot. Toen die uitgave al jaren uitverkocht was, besloot Jant van
der Weg-Laverman een nieuwe vertaling te maken, die in 1989 uitkwam
ter gelegenheid van de vijftigste sterfdag van Sjoukje Troelstra. 

Ook is er een toneelstuk in het Fries gemaakt naar Afke’s Tiental. Het
heet Op ‘e praetstoel en is een bewerking door Sake Bouma van het hoofd-
stuk waarin Marten zijn kinderen oude verhalen vertelt. Bouma schreef
het stukje, dat overigens ‘alhielendal gjin pretinsjes’ had, voor een platte-
landsafdeling van een jongerenvereniging. Hij wilde iets anders maken
dan de gebruikelijke gelegenheidstoneelstukjes die ‘de frijerij’ aanpre-
zen, waar hij overigens geen kwaad woord over wilde zeggen. Hij over-
legde langdurig met Sjoukje, die wel toestemming gaf voor de bewer-
king, maar Bouma’s doen en laten kritisch volgde en verschillende veran-
deringen voorstelde. Er moesten geen hanglampen op het toneel komen,
want die waren er in 1870 nog niet. Het was al mooi als er op het platte-
land staande petroleumlampen werden gebruikt; petroleumstellen wer-
den nog weer later ingevoerd. Verwarming kwam van een klein kookka-
cheltje, niet van een ‘kolomkachel’ zoals Bouma voorstelde, want daar
was Afkes huishouding veel te armoedig voor.
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Later in haar leven heeft Sjoukje zich er regelmatig over beklaagd dat
er van haar ‘Friese’ boeken, ook van Afke’s Tiental, geen Friese vertaling
werd uitgegeven. Friese uitgevers gaven daarvoor toen puur zakelijke re-
denen: de economische situatie op het platteland was slecht en boeken
hoorden niet bij de eerste levensbehoeften. Er verschenen weinig kinder-
boeken in het Fries, en er waren ook niet zoveel kinderen die Fries kon-
den lezen. Misschien was Afke wél een succes geworden, zelfs in die
slechte tijden. Veel Friezen beschouwden het boek als een Fries boek,
want volgens hen was het in het Nederlands geschreven, maar in het
Fries gedacht. Volgens J.J. Kalma was de geest van het boek zo Fries als
maar kon: ‘It giet yn it boek oer Fryske minsken en tastânnen. It is ek in
Friezinne, dy ’t it skreaun hat’ (Het gaat in het boek over Friese mensen
en situaties. Het is ook een Friezin die het heeft geschreven). Zelfs de
kern van het boek, het geheim ervan, was volgens hem typisch Fries: Af-
ke’s Tiental vertelde ons wat we allemaal wel weten, maar door dit boek
pas echt zágen. ‘Makket det it boek ta sa’n ynfrysk boek?’ (Maakt dat het
boek tot zo’n in-Fries boek?)

Uitgeefhistorie en illustratoren van Afke’s Tiental

Bij de Amerikaanse uitgave maakte de Nederlandse Hilda van Stockum
aardige illustraties, met lieve kindertjes op klompen en levendige silhouet-
figuren. Ze verschilden totaal van die van Cornelis Jetses die in 1903 de
eerste druk van Afke’s Tiental had geïllustreerd. Jetses, vooral bekend ge-
worden door zijn illustraties bij Ot en Sien van Ligthart en Scheepstra,
maakte de tekeningen in Roordahuizum, een dorp vlak bij Warga. Hij
zocht zijn materiaal daar, omdat hij problemen met de familie Feenstra
in Warga wilde vermijden. 

Jetses logeerde bij dominee B. Boers, die hem liet kennismaken met
Klaas en Saakje van der Woude. Zij stonden model voor de getekende
Afke en Marten in Afke’s Tiental. Het interieur van Afkes huisje met de
bedstee was hún interieur, net als de kachel die hun zoon Hendrik van
der Woude aan het poetsen was toen Jetses binnenkwam. Dat tafereel is
ook in Afke’s Tiental terechtgekomen. Tegenover de Van der Woudes
woonde boer Deelstra. Drie van zijn dochters poseerden als kinderen van
Afke voor een afbeelding die op talloze herdrukken van Afke’s Tiental op
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de voorkant staat afgedrukt. In de kinderstoel zat Antje Deelstra, ernaast
stonden haar zusjes Geertje en Trien. Het huisje op de achtergrond was
het huis van de Deelstra’s.

Jetses tekende op verzoek van Sjoukje, die bijzonder gesteld was op
zijn werk, veertien prenten en vignetten, acht paginagrote en zes kleine-
re. Met die illustraties is in de loop der jaren ongelooflijk gerommeld. De
eerste druk telde veertien illustraties van Jetses, maar vanaf de tweede
druk verdwenen er geleidelijk aan een paar tot er nog zeven over waren.
Kluitman zou voor de tweede druk in 1907 alleen over een paar kleinere
clichés van Jetses’ prenten hebben beschikt. In de elfde druk werden en-
kele platen van Jetses vervangen door tekeningen van J.H. Isings jr, ook
een bekende illustrator, die later meer verhalen van Sjoukje heeft geïllus-
treerd. Maar zijn stijl verschilde sterk van die van Jetses, met als gevolg
dat Afke’s Tiental voortaan twee totaal verschillende soorten tekeningen
bevatte. Was het een geldkwestie, omdat de rechten van Jetses’ illustraties
bij de eerste uitgever J.B. Wolters in Groningen bleven berusten? Nadat
in 1989 al een vijftigste druk bij Kluitman was verschenen met uitslui-
tend tekeningen van Isings, mooi samenvallend met de herdenking van
de vijftigste sterfdag van Sjoukje, werd er in 1990 een speciale uitgave
van Afke’s Tiental gemaakt met alle veertien oorspronkelijke platen van
Cornelis Jetses. 

Er zijn meer illustratoren bij Afke’s Tiental betrokken geweest. Jetses
maakte twee verschillende omslagillustraties: voor de eerste drukken het
kind in de kinderstoel met de twee vlasplanten aan weerskanten, en later
het kleurige omslag met de drie kinderen en de kinderstoel voor het huis.
Eén keer is een afwijkend omslag gebruikt: voor de vijfde druk maakte
Pol Dom, ook een illustrator met wie Sjoukje later veel werkte, een teke-
ning met een zeilbootje waarop vader Marten met zeven kinderen zit te
vissen. 

Tjeerd Bottema, die ook enkele jeugdboeken van Sjoukje uit de jaren
dertig (Jelle van Sipke-Froukjes, Schimmels voor de koets en Drie van de
oude plaats) had geïllustreerd, maakte in 1959 de tekeningen bij de Friese
vertaling. En ten slotte zijn er de naamloze tekenaars die bij ramsj-uitga-
ven van Afke’s Tiental nostalgische prentjes van boerenkindertjes op
klompen afdrukten: schattige kinderen met strookjesjurken en bloemige
hoedjes en al die andere uiterlijkheden die juist niet pasten bij Afkes kin-
deren. 
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In de loop der jaren veranderde er niet veel aan het boek. Behalve spel-
lingsaanpassingen – de enige wijzigingen die een uitgever zich mag ver-
oorloven zonder overleg met de auteur of de erfgenamen – is de tekst in
de loop van de jaren bekort en gemoderniseerd, leestekens zijn veran-
derd en typisch Friese uitdrukkingen werden verklaard en van noten
voorzien. Bij de tweede druk werd de ondertitel van het boek ‘Een schets
uit het Friesche arbeidersleven’ alleen nog op de omslag vermeld. En ook
sommige wat belerende toevoegingen verdwenen, zoals over de ‘brei-
schede’, het leren of houten kokertje in de rokband waarin een meisje de
breinaald stak die ze al breiend onder de arm hield. In die houding kon-
den breiende kinderen makkelijk scheef groeien. ‘Dat beseffen zulke
dorpskindertjes niet,’ schreef Nynke van Hichtum, ‘en de moeders zijn
ook niet ontwikkeld genoeg om er op te letten.’ Vanaf de zesde druk werd
dit zinnetje weggelaten.

Vanaf het verschijnen was Afke’s Tiental een succes, en in de loop van
de twintigste eeuw is het meermalen herdrukt. Financieel leverde haar
dat bij elke herdruk tweehonderd gulden op, zoals uitgever Kluitman in
1912 contractueel had vastgelegd. Na de Tweede Wereldoorlog bleef het
boek populair; in 1986 waren er sinds de eerste druk in 1903 al 650 000
exemplaren verkocht, en Afke’s Tiental zou daarmee verreweg het best
verkochte Nederlandse boek van de twintigste eeuw zijn geweest. 

De pedagoog D.L. Daalder noemde het nog in 1950 een ‘groot, gaaf
kunstwerk’ zoals er tot dan toe nog nooit een voor kinderen was geschre-
ven. Hij prees het boek omdat het geen enkel schokkend, sensationeel ta-
fereel gaf, de mensen niet idealiseerde en niet opriep tot verheerlijking
van theatrale helden, en omdat het ieder effect en iedere mooischrijverij
versmaadde. Niets dan pure eenvoud, goedheid en eerlijkheid noemde
hij het. Eén grote lofzang dus, zoals veel volwassen recensenten voor
hem hadden aangeheven. 

In deze symfonie van lofprijzingen zijn er natuurlijk dissonanten ge-
weest. Er waren lezers die Afke’s Tiental saai vonden. In 1930 hield J.Rie-
mens-Reurslag, hoofdredactrice van het pedagogische blad Het Kind, een
enquête op een aantal lagere scholen in Amsterdam-Zuid. Op de vraag
welk kinderboek de kinderen toen het mooist vonden kwam Alleen op de
wereld bovenaan te staan, en Afke’s Tiental op de vijfde plaats, ná Fulco de
Minstreel, Dik Trom en Kruimeltje. Vijf meisjes (van de veertig onder-
vraagden) hadden Afke’s Tiental genoemd, van de dertig jongens niet één.
Het verbaasde Riemens-Reurslag eigenlijk niet. Afke’s Tiental werd het
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allermeest geprezen als het pedagogische boek van die tijd, schreef ze,
‘het is een werkje, dat ouderen direct aanspreekt en dat, bij hen, een ge-
voelige snaar raakt, maar voor kinderen geeft het wel wat weinig span-
ning’.

Ook uit feministische hoek kwam kritiek. In 1975 verscheen een kri-
tisch pamflet van de ‘Extreme Vleugel van de Nederlandse Feministen-
bond’ die demonstreerde bij het beeldje van Afke en haar gezin in Warga.
De Vereniging Van Onheus Bejegende Vrouwen vvobv had Warga uit-
gekozen omdat ‘daaruit een vrouw was voortgekomen die welhaast het
prototype is van de verdrukte: arm, onmondig en vol slaafse onderwor-
penheid. Dat er later door een zg. sociaal bewogen vrouw een onnoemlijk
zwijmelig verhaal over is geschreven maakt de zaak alleen maar triester.
Op deze manier is er ook nog grof geld gemaakt van de vernedering en
geknechtheid van deze vrouw, terwijl een vlammend geschreven protest
tegen dergelijke erbarmelijke toestanden veel meer effect zou hebben ge-
sorteerd.’ De vvobv bracht ‘een posthume hulde aan de vrouw die het
symbool is van de onderdrukking en rechteloosheid van onze sexe door
de eeuwen heen’.

Sjoukje zelf bleef haar hele leven lang verbaasd dat Afke’s Tiental zo-
veel reacties opriep. Toen het International Bureau of Education (ibe) van
de toenmalige Volkenbond in Genève haar naam had geplaatst op een
lijstje auteurs die met hun werk het meest en zuiverst hadden bijgedra-
gen aan internationale ‘goodwill’, was ze diep getroffen. 

Toen Afke’s Ten in de Verenigde Staten en in Engeland uitkwam, ver-
scheen er een recensie in de Engelse New Statesman and Nation. De be-
spreking werd Sjoukje in januari 1939 toegezonden en Jelle las haar voor.
Sjoukje was aan het eind van haar krachten en lag op haar sterfbed. In
een moment van geestelijke opflikkering hoorde ze de mening van de
criticus die Afke’s Ten een van de allerbeste kinderboeken vond die de
laatste jaren in het Engels waren verschenen. Jelle: ‘Terwijl ik las, lag ze
stil en met gesloten ogen te luisteren. Toen wenkte ze me om dichterbij
te komen, opende de ogen, keek me blij en wat verlegen aan, trachtte te
glimlachen en fluisterde heel zachtjes: “Het is moeilijk om dat te gelo-
ven, want het is toch zo doodeenvoudig”.’ 

Als dit verhaal waar is – en er is reden om te twijfelen, omdat Jelle bij
andere gelegenheden vertelde die recensie veel eerder te hebben voorge-
lezen – dan zouden het prachtige, typerende laatste woorden zijn ge-
weest van de schrijfster van Afke’s Tiental.
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Landerziehungsheime

Schrijven was Sjoukjes werk, en ze kon dat thuis doen. Het was te combi-
neren met de zorg voor de kinderen en het huishouden. Piets werk speel-
de zich buitenshuis af. In het gezin Troelstra waren de rollen overzichte-
lijk verdeeld. Piet was dagen, soms weken, van huis op propagandatocht
voor de sdap. Voor het gezin bleef niet veel tijd over, maar als hij 
’s avonds niet te laat uit de Tweede Kamer kwam, las hij Dieuwke en Jelle
voor en deed spelletjes met hen. Toen Sjoukje ooit een opmerking hoorde
dat ‘haar man zich, naar het scheen, weinig met de kinderen bemoeide’,
reageerde ze verontwaardigd. Haar man had zich tegenover de kinderen
niets te verwijten: 

Hij deed wat hij kon: vormde hun smaak en karakter door hun de grootste

schatten der internationale litteratuur te leren kennen, hij stoeide met

hen en vond dikwijls, vooral op heerlijke, groote wandelingen, ongezocht

gelegenheid om vertrouwelijk met hen te praten over allerlei onderwer-

pen, en aldus vormend en ontwikkelend op hen in te werken. [...] Ik kan

verzekeren dat weinig vaders zulk een machtig moreelen invloed op hun

kinderen uitoefenen, en zich meer interesseeren voor de opvoeding die ze

krijgen, dan dit juist bij ons het geval was en is.

Maar Sjoukje was de eindverantwoordelijke in huis, zij was, in de woor-
den van Piet, belast met de opvoeding van de kinderen. Hij nam op dat
gebied ‘uit den aard der zaak niet de leiding. Mijn vrouw hield zich bezig
met paedagogie en werd door mij voor deze taak meer aangewezen ge-
acht.’ Het kwam dus prachtig uit dat Sjoukje door haar medewerking aan
tijdschriften als De Vrouw en Het Kind, waarin regelmatig aandacht werd
besteed aan onderwijs en opvoeding, goed op de hoogte was van discus-
sies en ontwikkelingen op dat terrein, met name op het gebied van de re-
formpedagogie. 

Dieuwke en Jelle waren naar een fröbelschool gestuurd, een in die tijd
ongebruikelijke stap voor moeders uit de betere kringen. Vrouwen die
noodgedwongen buitenshuis werkten, konden hun kinderen op een ‘be-
waarschool’ sturen. Moeders die niet hoefden te werken, hielden hun
kinderen thuis. Als zij hen in de kleuterleeftijd behalve spelletjes ook iets
leerzaams wilden bijbrengen, konden ze hen met de fröbelmethode op-
voeden, waarbij met elementaire speelvormen als een bal, een cilinder en
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een kubus de zintuiglijke vermogens van hun kinderen werden ontwik-
keld. 

Zo was Sjoukje ook begonnen. Ze had haar kinderen met hulp van een
boek over Fröbel van Elise van Calcar lesgegeven. Ze bereidde zich elke
dag serieus voor op de lessen, de kinderen moesten haar ‘juffrouw’ noe-
men – zo hadden ze meer respect en aandacht voor haar, dacht ze –, het
schooltje spelen was prettig en het ging uitstekend. Het kostte haar wel
veel inspanning vanwege de anderhalf jaar verschil in leeftijd van haar
kinderen: ze moest Dieuwke en Jelle allebei hun eigen ‘lessen’ geven. In-
middels was ze van de grote waarde van de fröbelmethode overtuigd ge-
raakt en ‘mijn kindertjes hadden groote behoefte om hun geestjes verder
in de begonnen richting te ontwikkelen. Ook kwam het me voor, dat we
te eenzelvig leefden, dat ze behoefte hadden aan een beetje “menschen”-
kennis op te doen door den omgang met ander klein goedje.’ 

Het kostte haar moeite om haar kinderen met hun ‘reine gedachten’
aan vreemden toe te vertrouwen, maar toch bracht ze hen – ‘het was mijn
plicht het offer te brengen’ – naar een school op een halfuur lopen af-
stand. Maar het offer was het waard: de kinderen werden vriendelijk op-
gevangen en ze stortten zich meteen enthousiast op al het nieuwe speel-
goed. Ze waren in hun element, en Sjoukje zag al snel de voordelen van
deze school boven het schooltje spelen thuis: niet alleen de omgang van
haar kinderen met ‘ander klein goedje’, ook de vele activiteiten die een
goed georganiseerde Kindertuin bood en waar een moeder in haar eentje
helemaal niet aan toekwam. 

Het moederlijk instinct kon tegenover kleuters wel het gemis aan op-
voedkundige kennis compenseren, stelde Sjoukje vast, maar schoot te-
kort tegenover oudere kinderen, zeker als die terechtkwamen in de mid-
delbareschoolleeftijd. Vandaar dat ze enthousiast raakte over de moge-
lijkheden haar kinderen op hun twaalfde, dertiende jaar naar kostschool
te sturen, en wel naar een ‘Landerziehungsheim’, een nieuw schooltype
dat in Duitsland was ontstaan. 

In 1898 had dr. Hermann Lietz in Ilsenburg in de Harz een internaat
opgericht waar jongens midden in de natuur werden opgevoed en onder-
wezen. De bedoeling van dit Heim was om de leerlingen op dit school-
landgoed op te voeden tot harmonieuze, zelfstandige karakters, gezond
naar lichaam en geest, helder en praktisch denkend en voelend. Het was
een kostschool op basis van nieuwe (reform)pedagogische inzichten,
waar een vrije opvoedingsmethode werd toegepast. 
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Het ging om een ‘totaal-opvoeding’, waarbij de leerlingen verschillen-
de vaardigheden werden bijgebracht, met de nadruk op de sociale contac-
ten tussen de kinderen onderling. Zo leerden ze met hun handen wer-
ken: ze moesten de grond rondom de school bewerken en het vee verzor-
gen, ze leerden timmeren en bouwen. Daarnaast werden er muziek- en
tekenlessen gegeven. Ook moesten de leerlingen veel wandelen, zwem-
men en turnen, in een ‘voortdurende afwisseling tusschen wetenschap-
pelijken- en lichaamsarbeid eenerzijds en ontspanning door oefening
in schoone kunsten en spelen anderzijds’. Lietz stelde ’s ochtends en
’s avonds ‘Andachten’ in, wijdingen waarin ‘vrome’ aandacht aan religie
en vaderlandsliefde werd besteed.

Sjoukje schreef een aantal enthousiaste artikelen over ‘de school der
toekomst’, zoals ze de Landerziehungsheime noemde. De school kende
geen straffen en geen beloningen, dergelijke stimulansen waren overbo-
dig omdat de lessen praktisch en levendig waren opgezet. Er werd vanuit
de praktijk gewerkt – bij biologie werd de tuin als lesmateriaal gebruikt,
bij meetkunde de werkplaats – en leerlingen moesten zelfstandig leren
omgaan met de leerstof. Het stampen van rijtjes kwam bij deze leerme-
thode niet voor. ‘Het doode vanbuitenleeren van namen en getallen is uit-
gesloten’, schreef Sjoukje in Jan Ligtharts weekblad School en Leven. Ze
was ervan overtuigd dat het conventionele onderwijs zenuwziekten ver-
oorzaakte, omdat de leerlingen ook in hun vrije tijd werden overladen
met prikkels, het lawaai van het moderne stadsleven, ‘schrille verlichting,
oudwijze aanstellerigheid met kinderbals en concerten, hersenoverprik-
kelingen’. Vooral meisjes werden er het slachtoffer van en bezochten
steeds vaker later in hun leven kuuroorden om te genezen van vrouwen-
ziekten en onderbuikskwalen. De toenemende zenuwzwakte bij de mo-
derne mens was in deze opvatting voor een groot deel ‘de schuld van een
verkeerde opvoeding’.

De Landerziehungsheime kwamen niet zomaar uit de lucht vallen. In
de negentiende eeuw had de school als opvoedinstituut zich ontwikkeld
tot een dorre drilplaats waar kinderen in grote klassen sommen, feiten en
regels moesten opdreunen en leren. Halverwege de achttiende eeuw be-
gonnen verschillende pedagogen alternatieven te formuleren en werden
scholen en internaten opgericht om de nieuwe ideeën en een andere
vorm van onderwijs te ontwikkelen. Het doel was een onderwijssysteem
waarin kinderen werden opgevoed tot gelukkige mensen met verant-
woordelijkheidsgevoel en voorzien van theoretische, praktische en socia-
le kennis. 
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In Engeland stichtte Cecil Reddie in 1889 Abbotsholme, een internaat
waar de jongens ‘leerden leven en een bewust lid van de maatschappij
worden’. Lietz, die les had gegeven op Abbotsholme, bracht Reddies
ideeën in zijn eigen school in Ilsenburg in praktijk. 

Sjoukje Troelstra was enthousiast over Lietz’ school. De combinatie
van natuur en zelfwerkzaamheid, van hoofd- en handwerk en vooral de
sociale kant van deze vorm van onderwijs bevielen haar: in zo’n gemeen-
schap zouden kinderen leren met elkaar om te gaan, elkaar te helpen en
van elkaar te leren. Ze juichte het toe dat dit onderwijs niet alleen gericht
was op het trainen van hersens voor de examens. Het is een merkwaardi-
ge opmerking voor iemand die zo tegen drilmethodes was gekant, maar
ze was het eens met Lietz’ stelling dat Duitsland de oorlog tegen de Fran-
sen in 1870-1871 had gewonnen doordat de Duitse soldaten veel gedisci-
plineerder waren en op school meer lichamelijke oefening hadden gehad
dan de Franse. 

In School en Leven ging ze diep in op de pedagogische achtergrond van
de Landerziehungsheime. Ze schreef enthousiast over de pedagogische
avond die de leraren wekelijks voor elkaar organiseerden, en over de
huiswerkuren waarbij een oudere leerling, een ‘prefekt’, toezicht hield.
Ze werd lyrisch van ‘die kinderen in zoo’n L.-E.-H.! Ze staan vroeg op.
Om half zes ziet men hun jonge, slanke gestalten al onder de Ilse-water-
val, vlak bij het huis. […] En na een welbesteden dag liggen ze ’s avonds
om negen uur reeds allen lekker te slapen.’ Overigens had ze deze beel-
dende informatie alleen van horen zeggen en lezen. 

Dit was het ware onderwijs, vond Sjoukje, en al die mensen die meen-
den dat ze hun kinderen een goede opvoeding gaven, moest ze teleurstel-
len. Zeker, ze deden hun best – en ook zijzelf deed dat –, ze zorgden voor
goede kleding, voor voldoende nachtrust, ze voedden zo serieus mogelijk
op, ze lazen samen met de kinderen en praatten over van alles, ze wan-
delden, ‘liefst met een boekje van Heimans en Thijsse in de hand’, ze de-
den wat ze konden, daar was geen twijfel aan. ‘En toch – wat een stumpe-
rig gedoe, bij die heerlijke, ruime opvoeding in zoo’n land-erziehungs-
heim vergeleken! ’t Is als het gepruts van een schooljongen tegenover
een met krachtige, vaste hand uitgevoerd kunstwerk!’

Eind 1901 had ze vastgesteld dat een opvoeding in een Landerzie-
hungsheim oneindig veel beter was dan een opvoeding thuis. Zo vreemd
was het dus niet dat ze ook voor haar eigen kinderen ging nadenken over
zo’n school. Of was de volgorde omgekeerd? Kwam het verschijnsel Land-
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erziehungsheim als redding in de nood, toen Piet en zij moesten vaststel-
len dat ze de opvoeding van Dieuwke en Jelle niet meer aankonden?

Hoe het zij, de lezers van School en Leven konden in detail vernemen
hoe een nieuw Heim werd opgebouwd, welke prachtige opvattingen Her-
mann Lietz erop na hield. En dan zijn geniale vondst van kleine uitstap-
jes en wandelingen met de leerlingen, en de grote schoolreizen naar En-
geland en Frankrijk. Ze citeerde Lietz: 

Daarom loont het de moeite wel, eens te bewijzen, wat een aantal jonge-

lingen die elke weelde, elk vermaak versmaden en van geen der facili-

teiten die de moderne beschaving hen aanbiedt, gebruik willen maken,

zich enkel voedend met de voortbrengselen van veld, bosch en bron, 

bijna uitsluitend rustend en slapend onder het dak dat God over ons 

menschenkinderen uitspant, zooveel mogelijk zich houdend aan de 

oude zeden onzer krachtige Germaansche voorouders, in dienzelfden 

tijd kunnen volbrengen, omdat ze het ernstig willen.

In haar artikelen biechtte Sjoukje eerlijk op dat ze wel enige bezwaren
had tegen het uitgesproken Duitse en de sterk godsdienstige inslag van
Lietz’ scholen. De jongens werden tot Duitse jongens opgevoed, waar
‘wij, als Hollanders, nu minder op gesteld zijn, maar dr. L. schijnt ook
hierin wel de juiste maat weten te treffen, want vele buitenlandsche jon-
gelui volgen tot groote tevredenheid hunner ouders zijn lessen’. 

Ze vond het ook verkeerd dat er op deze scholen geen meisjes en vrou-
wen werden toegelaten, noch als lid van de staf, noch als leerling. Was het
niet tegennatuurlijk om kinderen gedurende vele jaren van hun leven ge-
heel van elkaar te scheiden? Lietz had bij al zijn kracht en flinkheid welis-
waar een ‘vrouwelijk-fijngevoelige geest’, maar toch deugde het beginsel
niet.

Inderdaad moest Lietz niet veel van vrouwen hebben. Hij was vooral
ingesteld op het leidinggeven aan jongens. Een school moest naar zijn
mening kinderen opleiden tot mensen van wie men op aan kon, met een
krachtig lichaam, een flinke houding, persoonlijke moed en een stand-
vastig karakter. Kortom, het ging hem om een opleiding tot mannelijk-
heid. Hij werkte wel mee aan het oprichten van een Landerziehungs-
heim voor meisjes, maar verwachtte niet veel van co-educatie. Hij vond
dat daarvoor een hoogstaande vrouw in de leiding moest zitten en aan
het hoofd van de school een voorbeeldig getrouwd echtpaar moest staan.
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Uiteindelijk trouwde Lietz in 1911, zodat een echtpaar de leiding van de
school kreeg, maar afgezien van een paar zusjes van leerlingen en een
enkele leraarsdochter kwamen er geen meisjes de schooldeur binnen, en
was er geen sprake van gemengd onderwijs. 

Uit Lietz’ Landerziehungsheime kwamen door afsplitsingen en ruzies
nieuwe scholen voort. De Freie Schulgemeinde in Wickersdorf in Thü-
ringen bijvoorbeeld voerde een vorm van gelijkheid tussen leraren en
leerlingen door die op Lietz’ scholen niet voorkwam. Leiders en leerlin-
gen vormden samen één gemeenschap die verantwoordelijk was voor het
schoolleven. In deze Schulgemeinde had iedereen een stem en kon ie-
dereen meebeslissen over alles, behalve het onderwijs en de opvoeding:
over de hoogte van het zakgeld, hoe bepaalde feesten gevierd moesten
worden, welke sporten er konden worden beoefend en over de verhou-
ding tussen jongens en meisjes, want op deze school was co-educatie
vanzelfsprekend. En doordat de leerlingen afkomstig waren uit allerlei
landen, ontbrak bovendien het uitgesproken Duitse karakter waar Sjouk-
je bij Lietz bezwaar tegen had. Met Wickersdorf kregen Sjoukje en Piet
een speciale band en de directeur, Paul Geheeb, werd een persoonlijk
vriend. Enkele jaren later zou Wickersdorf een bijzondere rol spelen in
hun leven.

In de loop van 1902 dacht Sjoukje verder na over de opleiding van
Dieuwke en Jelle. Voor haar gezondheid verbleef ze dat jaar enige tijd in
een sanatorium in Bad Godesberg bij Bonn. Nu had ze alle tijd om zich te
bezinnen op de toekomst en ze vroeg zich af hoe het verder moest met
hun gezin. Zij was in deze periode voortdurend bedlegerig, Piet was veel
van huis vanwege zijn politieke werk en de kinderen – Dieuwke was net
dertien geworden en Jelle was elf – kwamen in de leeftijd dat er over een
middelbare school moest worden beslist. In Haarlem hadden ze op de
Rijksleerschool gezeten, waar naast leeruren ook werkuren werden gege-
ven, waar kinderen met hun handen leerden werken. Dat beviel Sjoukje
goed, ze had een vurige hekel aan drilscholen, waar ‘de kinderen zo heer-
lijk pasklaar gemaakt worden voor burgerschool en gymnasium. O, dat
pasklaar maken, waar gymnastiek, beweging in de open lucht, school-
wandelingen, schoolreisjes, ja, zingen en natuurkunde zelfs worden op-
geofferd aan het gejaag naar examens, waar de kinderen zoo licht hun
frissche oorspronkelijkheid verliezen, waar ze worden volgestopt met al-
lerlei pasklaar gemaakte en halfverteerde leerstof, waar ze meestal zoo-

de bloei van een schrijverschap 325



veel huiswerk moeten maken, dat zelfs hun ouders maar weinig tijd over-
schiet om den verdoffenden en versuffenden invloed van een dergelijk
school-leven een beetje te neutraliseeren’.

Toen op 5 mei 1902 in Bloemendaal een nieuwe school werd opgericht,
de Bloemendaalsche Schoolvereeniging in Park ‘Duin en Daal’, besloten
Sjoukje en Piet dat dat precies iets voor Dieuwke zou zijn. Het zou een
school worden met veel aandacht voor ‘in- en uitspanning, licht en lucht,
beweging en afwisseling’, waar de kinderen zich konden ontwikkelen tot
harmonieuze mensen. Een bijzondere school, maar met een schoolgeld
van honderdvijftig gulden per jaar, een vermogen in die tijd. Een zeer be-
trekkelijke meevaller was dat een tweede kind tien procent minder zou
hoeven te betalen. 

Het bedrag was hoe dan ook veel te hoog voor de Troelstra’s en Piet
vroeg het schoolbestuur om reductie. Hij zou graag ‘een kind naar de pa-
rallelklasse zenden, maar daar het schoolgeld hem wat hoog was, vroeg
hij ƒ 100.- te mogen betalen als schoolgeld’. Het bestuur antwoordde dat
hem ƒ 125 schoolgeld voor zijn kind zou worden toegestaan. Nu kwam
Sjoukje in actie. Ze schreef de schooldirecteur met het verzoek het lagere
tarief van ƒ 100 te mogen betalen, omdat ze haar dochter zo bijzonder
graag op deze school deed. Misschien zou ze het volgend jaar wél ƒ 125
kunnen missen. Het bestuur ging nu overstag en besloot in dit speciale
geval aan het verzoek van mevrouw Troelstra te voldoen.

Dieuwke ging naar de school in Bloemendaal. Voor Jelle hadden Piet
en Sjoukje het Landerziehungsheim in Duitsland in gedachten. Omdat
dat veel geld zou gaan kosten, besloten ze kleiner te gaan wonen. Ze ver-
huisden op 17 april naar Den Haag en gingen op 19 juni bij partijgenoten
op kamers wonen aan de Kanaalweg 15. (In de tussentijd logeerden ze
waarschijnlijk bij Sjoukjes ouders of bij Jette.) Daarnaast vroeg Piet geld
aan zijn vader, die dat ditmaal wel gaf, en Sjoukje probeerde meer werk te
vinden. 

In april 1903 bracht Piet zijn zoon weg, naar het Landerziehungsheim
in Ilsenburg, een dorpje in de Harz. Sjoukje zag ‘op een kouden dag van
April het mij zoo dierbaar kleine menschje, naast zijn vader, zoo vol
moed en flinkheid, de groote, vreemde wereld tegemoet stappen’. Jelle
genoot van de reis met zijn vader, het kussengevecht in de hotelkamer
onderweg en gegrinnik om een aanstellerig strijkje in een café in Han-
nover. Maar hoe dichterbij het afscheid kwam, hoe stiller Jelle werd. Na
aankomst in Ilsenburg bleef Piet eten. Daarna zou Jelle een stukje met

nynke van hichtum326



hem oplopen en dan afscheid nemen. Later heeft Jelle heel mooi beschre-
ven hoe hij aan tafel zat en tegen het licht in naar het profiel van zijn va-
der keek die aan de directeurstafel zat: ‘Dat welbekende profiel, met de
stevige neus, gezien tegen de achtergrond van bergen in de verte, was het
enige, waaraan ik in deze vreemde omgeving houvast had.’ 

Toen zijn vader vertrok, liep Jelle met hem mee. Het was een moeilijke
wandeling, ze zeiden onderweg niet veel. Uiteindelijk schraapte Piet zijn
keel en zei: ‘Nou kerel, doch dyn bêst’ (Nou jongen, doe je best) en ver-
dween in de avondnevel. En Jelle slenterde schoorvoetend terug naar zijn
nieuwe school. Hij was twaalf jaar, verstond geen woord Duits en moest
zich zien te redden tussen twintig vreemde jongens. Het was een school
met disciplinaire regels als ‘Sta niet te laat op, wie om negen uur nog niet
beneden is, betaalt 5 cent boete’, ‘Maak keurig je bed op, na ’t voldoende
gelucht te hebben’ en ‘Na een welbesteeden dag (niet te laat) ter ruste’.

Jelle hield zich flink, schreef opgewekte brieven naar huis en leerde
snel Duits. Na een week al meldde hij: ‘Ik zal nu wel veel fouten maken,
want ik ben gewend Duits te spreken.’ Na een paar maanden schreef Jelle
dat hij ‘nu al perfect’ was. Dat was hij dus niet, maar hij was wel Präfekt
geworden, een soort klasseoudste, wat een bewijs is van zijn aanpas-
singsvermogen. Jelle was een vrolijke, ondernemende jongen die van ge-
zelschap hield. Hij was dol op de verhalen die zijn moeder voorlas, hij
was graag met zijn vader op stap, hij gedijde in een huiselijke omgeving.
Toch nam hij het zijn ouders, in het openbaar althans, niet kwalijk dat ze
hem naar kostschool stuurden. Integendeel, in Mijn vader Pieter Jelles
toonde hij vooral medelijden met zijn ouders voor wie deze beslissing
heel erg geweest moest zijn. Voor zijn vader ‘met zijn diepe behoefte aan
huiselijke intimiteit, aan afleiding en ontspanning in eigen familie-
kring’, maar vooral voor zijn moeder die er ondanks alle tegenslag altijd
in was geslaagd ‘haar kinderen harmonieus, prettig en zo onbezorgd mo-
gelijk op te voeden, was het offer zwaar’. Over zijn eigen gevoelens geen
woord. 

Dieuwke had het er moeilijker mee. Toen haar ouders naar Den Haag
verhuisden en Jelle naar Duitsland ging, was ze in Haarlem blijven wo-
nen bij de familie Maas, de buren in de Frans Halsstraat. Ze doorliep de
Bloemendaalsche School en werd in september 1904 ook naar het bui-
tenland gestuurd. Haar ouders wilden haar ‘ongaarne naar een H.B.S. of
gymnasium zenden’. In de woorden van Sjoukje vertrouwden ze Dieuw-
ke toe aan ‘de trouwe moederzorgen van Frau v. Petersen’ van het Lander-
ziehungsheim in Gaienhofen aan de Bodensee. 
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Dieuwke was niet gelukkig op haar buitenlandse kostschool. Aan haar
oudste dochter Veronika zei ze later dat ze eigenlijk maar één nare jeugd-
herinnering had: het Landerziehungsheim. Ze vertelde hoe Jelle en zij
naar Keulen werden gebracht; daarna gingen hun wegen uiteen en reisde
ze alleen verder naar het zuiden, naar Gaienhofen. Dieuwke had zich
toen zo verlaten gevoeld, vertelde haar dochter. 

Moeke klaagde nooit, maar dat was vreselijk, zei ze. Dat weggaan uit 

Holland was erg weemoedig, maar ze accepteerde het. En natuurlijk heeft

ze op die school ook bijzondere dingen meegemaakt: een fietstocht met

de tekenleraar door Zwitserland, ’s nachts slapen aan het strand van de

Bodensee. Dat was heel bijzonder voor die tijd.

Achteraf heeft Troelstra zijn scepsis over deze scholen duidelijk laten
merken. Op grond van wat Sjoukje erover had verteld was hij ook enthou-
siast geworden voor de ideeën achter de Landerziehungsheime. Uit de
prospectussen had hij opgemaakt dat de kinderen zouden worden opge-
nomen in ‘een gemeenschap, waar het sociaal besef en de plicht tot ar-
beid voor het geheel hun zou worden ingeprent’. Dat beviel hem bijzon-
der. Maar toen hij eenmaal zelf kennis had gemaakt met enkele Heime,
moest hij vaststellen dat de scholen slecht georganiseerd waren, dat de
kinderen te veel persoonlijke vrijheid kregen en dat hun te weinig ge-
meenschapszin werd bijgebracht. Hij bezocht Dieuwke aan de Bodensee
en had plezier in de manier waarop de meisjes aan sport deden, in het
meer zwommen en roeiden, hij vond het oude jachtslot waar ze gehuis-
vest waren prachtig en de natuur bekoorlijk. Het was een genot naar
Dieuwke te kijken in een blauwe matrozenbloes met loshangend haar en
de meisjes ‘als een troep witte duiven’ met elkaar de trap te zien opgaan.
Maar de begeleiding van de meisjes was slecht en ‘dilettantistisch’. De
leerlingen werden de hele dag in een straf tempo beziggehouden en op-
gevoed. ‘Den ganschen dag “plapperte” die Erziehungsmühle.’ Begrijpe-
lijk dat de kinderen slecht sliepen, vooral ook omdat ze voor het slapen-
gaan in het ‘Andacht’-uur soms nog verhalen met een loodzware psycho-
logische lading te horen kregen, zielscrises en morele dilemma’s. De di-
rectrice had hem verteld dat Dieuwke weinig weerstandsvermogen had,
maar ze liet haar desondanks een kamer delen met een zenuwziek meis-
je dat Dieuwke met haar zelfmoordgedachten uit de slaap hield. Dieuwke
vertrok al vrij snel volkomen overspannen uit Gaienhofen. Terug in Ne-
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derland ging ze in Utrecht zang- en muzieklessen volgen bij de befaam-
de componiste en muziekpedagoge Catharina van Rennes.

Afgezien van pedagogische bezwaren tegen het onderwijssysteem,
drukte vooral het gemis van de kinderen zwaar op Piet Troelstra. Het
nam de zon uit zijn leven, schreef hij in zijn Gedenkschriften. Het toch al
sombere bestaan – ook de ziekte van Sjoukje viel hem in die tijd steeds
zwaarder – werd nog donkerder. Net als 1902, toen zijn broer Dirk en
Cornélie Huygens stierven, was ook 1903 een ongeluksjaar, met de mis-
lukte staking, de inzinkingen van Sjoukje, zijn eigen zwakke gezondheid
en daarbovenop nog eens het vertrek van de twee kinderen uit huis.

Ook Sjoukje miste de kinderen. Toen Jelle net weg was, schreef ze:
‘Hoe stil bleef ons huis, hoe misten we zijn vroolijkheid, zijn kleine zorg-
jes voor zijn zieke moeder, hoe smartelijk ontbeerden wij het geheele sa-
menleven met hem!’ Hoe hoog ze in tal van artikelen ook van deze nieu-
we school had opgegeven, hoezeer ze dit onderwijs zelfs had gesteld bo-
ven een opvoeding thuis, ze wist heel goed dat Dieuwke en Jelle uit huis
gingen omdat Piet en zij niet in staat waren hen naar behoren op te voe-
den. De belangrijkste reden voor die keuze was haar zwakke gezondheid
geweest: ‘Ja, ik wil hier eerlijk bekennen: had mijn eigen hopelooze
zwakte ook bij ons niet den doorslag gegeven, ook wij hadden er bepaald
niet toe kunnen besluiten, onzen lieveling weg te zenden uit de omge-
ving van een kleine huishouding, met alles wat daar de opvoeders boven-
dien altijd nog in beslag neemt.’

De opdracht die ze voor Jelle voor in Afke’s Tiental schreef (het boek
verscheen toen hij op kostschool zat), was veelzeggend: 

In dit boekje vol moederliefde heb ik getracht mijn eigen liefde voor 

mijn tweetal uit te drukken. Moge die je daaruit warmend en koesterend

toestromen, als je daar in het vreemde land deze bladzijden leest. 

Je trouwe moeder ‘N. van Hichtum’. 

Ook tegenover Karl en Luise Kautsky liet ze merken haar kinderen te
missen. In een wervende brief spoorde ze hen aan hun kinderen ook
naar zo’n school te sturen. Maar op de achtergrond, in opmerkingen over
haar ziekte en de verdedigende manier waarop ze de kostschool be-
schreef, klonk verdriet door. Ze legde uit wat de achtergronden waren ge-
weest van hun beslissing de kinderen uit huis te doen. Ze was al een tijd
ziek, al kon ze sinds een paar weken gelukkig weer – weliswaar met erge
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rugpijn – rechtop zitten en schrijven. Maar ze had inmiddels een ‘Herz-
schwäche’ opgelopen die maar niet wilde overgaan. Daardoor kon ze de
kinderen niet meer om zich heen velen. Het was ook voor haar man af-
schuwelijk geweest om elke dag te moeten zien hoe ze zich tevergeefs in-
spande om haar opvoedingstaak goed te vervullen. De situatie was on-
houdbaar geworden en er moest een oplossing worden gezocht. Omdat
ze aan niemand de opvoeding van haar jongen liever toevertrouwde dan
aan dr. Lietz, hadden zij besloten om zelf op kamers te gaan wonen en
heel eenvoudig te leven om de kosten van deze school te kunnen opbren-
gen. En meelevende partijgenoten, ‘unser früherer Privatsecretär Maas
und sein liebes junges Weibchen’, hadden Dieuwke bij zich in huis geno-
men zodat ze op haar school in Bloemendaal kon blijven en door haar
zanglerares op het examen aan de Utrechtse muziekschool kon worden
voorbereid. Het echtpaar Maas was heel rijk en ze waren dol op Dieuwke
en voedden haar helemaal in hun geest op. Daardoor konden Piet en zij
zich Jelles school veroorloven, mits zíj met de pen iets bijverdiende.

Het was een uitstekende beslissing geweest volgens Sjoukje en ze
schetste een bijzonder idyllisch beeld van hun huidige situatie. Piet was
innig gelukkig nu ze zo rustig leefden – wat hij als partijleider precies no-
dig had – en de kinderen zeiden weliswaar dikwijls dat ze liever bij hun
ouders gebleven waren, maar ze leden helemaal niet onder de situatie en
ze waren zo gelukkig en vrolijk als men zich maar wensen kon. 

Ze deed er in haar brief nog een schepje bovenop. De invloed van Piet
en van haar op de kinderen – en vooral op Jelle die in het begin immers
helemaal tussen vreemden leefde – was niet verminderd, maar juist ster-
ker en dieper geworden. Dat was nog het mooiste van de situatie: ‘Nie-
mals wären wir im täglichem Zusammenleben so sehr einig geworden als
wir es jetzt sind.’ Ze had hier een verklaring voor: bij de dagelijkse opvoe-
ding kwamen zoveel uiterlijke kleinigheden en zoveel kleine onaange-
naamheden voor, maar nu zorgden anderen voor dat deel van de opvoe-
ding en bleef voor haar, de moeder op afstand, ‘das tiefste, das innerlichste
bewahrt’.

Wij Friezen, legde ze uit, zijn wat stijf in de omgang en heel afhoudend
in het uiten van diepe gevoelens tegenover huisgenoten. Het is makkelij-
ker om die op papier te zetten en daarbij had Jelle het talent om zijn ge-
voel in vaak originele bewoordingen uit te drukken. Sjoukje leerde hem
nog veel beter kennen en begrijpen dan vroeger. En dat gevoel was we-
derzijds. Ze waren op die manier echte, innige vrienden geworden, die
elkaar alles toevertrouwden. 
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Niet alleen geestelijk was Jelle in een opperbeste conditie, zijn moeder
was ook lyrisch over zijn gezondheid. Jelle was bruin geworden, had bo-
vendien rode wangen gekregen, zijn nek was voller en steviger en zijn
hele bovenlijf was ‘warm-braun, so recht gesund’. Hij was zo trouw en ste-
vig, en zo ‘vertieft’. Hij deed haar denken aan een ‘ehrlichen treuen Land-
arbeiter’, zoals ze er zoveel in Friesland kende. En al waren zijn prachtige
krullen door een ‘unerbittlichen’ millimeterschaar weggeschoren, zijn
uiterlijk had er niet onder geleden. Zelfs al zag hij er niet echt ‘hübsch’
uit, de uitdrukking op zijn gezicht maakte hem net zo bekoorlijk als vroe-
ger.

Sjoukjes brief ademde een en al geluk. Tegenover de Kautsky’s legde ze
de nadruk op de mooie kanten van hun situatie: de gezondheid van Jelle
en de tevredenheid van Piet. Ze prees de vriendelijke kamers die ze had-
den gevonden bij aardige partijgenoten, met een veranda op het zuiden
waar ze zoveel mogelijk op een rustbank lag te genieten. Sjoukje ver-
stond de kunst tegenover de buitenwereld haar problemen te verbergen
achter mooie woorden en verheven zinnen. De waarheid was dat Piet en
zij het vreselijk vonden dat hun kinderen niet meer thuis woonden. Daar-
bij kwam dat Piet vanwege zijn houding tijdens de stakingen in het voor-
jaar kort tevoren zijn baan als hoofdredacteur van Het Volk was kwijtge-
raakt én dat Sjoukje net gehoord had dat zij haar werk als recensente bij
Het Volk moest opgeven. In dezelfde week dat ze deze opgewekte brief
aan de Kautsky’s schreef, verscheen in Het Volk haar afscheidsartikel.

Piets politieke vrienden en vijanden

Sjoukje was eraan gewend een zonnig beeld te schetsen van de verhou-
dingen binnen haar gezin en tussen Piet en haar. Als er iets te klagen
viel, ging dat over haar gezondheid, over die van Piet of over de moeilijke
financiële omstandigheden. Nooit liet ze iets merken over spanningen
thuis, over meningsverschillen, over de lastige kanten van het samenwo-
nen met een man die buitenshuis gemengde reacties opriep. Voor de kin-
deren was Piet een liefhebbende vader die van huiselijke gezelligheid
hield, met zijn kinderen wandelde en spelletjes deed, zoals Jelle in Mijn
vader Pieter Jelles heeft geschetst. Voor Sjoukje was hij een man die zijn
vrouw steunde en ontzag bij haar lichamelijke zwakte. 
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Het is ondenkbaar dat Troelstra thuis nooit iets verteld heeft over de ru-
zies die hij buiten de deur uitvocht, over de aanmerkingen, ook van vrien-
den, op zijn manier van optreden en de kritiek van mensen die hem niet
mochten en hem sluw, opportunistisch en onbetrouwbaar noemden. 

Sjoukje zag liever de aanhankelijkheid en bewondering die hem ook in
ruime mate ten deel vielen van sdap’ers die zijn doorzettingsvermogen
bewonderden, zijn slimheid, zijn vermogen tot bezielen en zijn spreek-
talent. Haar man had een overvol bestaan: hij was fulltime politicus, vele
jaren kamerlid – met een onderbreking van ruim een jaar na de verkie-
zingen van 1901 – en hoofdredacteur van Het Volk tot september 1903.
Bovendien trok hij regelmatig het hele land door op propagandareis.
Soms was hij weken van huis, bijvoorbeeld als hij in Groningen was of in
Friesland, in Tietjerksteradeel, dat in zijn eerste kamerperiode zijn kies-
district was. Vooral in de winter waren dat moeilijk bereikbare en begaan-
bare gebieden, afgesloten van de rest van Nederland, met modderwegen,
sneeuw en ijs, en altijd een loeiende wind over het vlakke land. Ondanks
treinen, schepen en koetsen moest hij grote stukken te voet afleggen om
afgelegen gehuchten te bereiken. In een brief aan Kautsky schreef Sjouk-
je over zijn ‘monatlichen Propagandareisen in unserm “Klein-Siberiën”,
wo er oft ganze Strecken bis an die Kniee durch den Schnee zu waten hat
um allerlei entlegene Ortschaften seines Wahlkreises zu erreichen, wo er
eine Rede abhalten soll’. Van haar werd verwacht dat ze hem liefderijk
opving als hij na zo’n zware reis thuiskwam. Maar in de praktijk trof hij
haar vaak ziek in bed aan, en zorgde het dienstmeisje voor het huishou-
den.

Toch was ze oprecht geïnteresseerd in en betrokken bij zijn werk, ze
vergezelde hem graag naar de jaarlijkse partijcongressen en naar interna-
tionale socialistische meetings, en heeft ze hem dikwijls in het openbaar
horen spreken. Toen het gezin nog in Leeuwarden woonde, ging ze mee
naar bijeenkomsten in kleine dorpjes. Ze zag daar ‘bijna alleen landar-
beiders met gebruinde verweerde gezichten; maar de voorhoofden wit,
juist zoover als de pet gewoonlijk reikte’. Zelf zat ze ‘op een der voorste
rijen, tusschen andere vrouwen – meest landarbeidsters; de jonge meis-
jes vroolijk en gezond en blozend – de getrouwden ook met flinke gezich-
ten, maar waarop reeds zorg en kommer hunne merkteekens hadden
achtergelaten’. 

Als Troelstra sprak, keek Sjoukje naar de luisterende arbeiders om
haar heen. Eerst waren ze onrustig, ‘hunne gedachten vertoefden nog
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blijkbaar half en half bij alle zorgen’, maar langzamerhand werd hun
geest geboeid en ‘ontwaakten’ de gezichten ‘tot een nieuw leven’: ‘Zie, de
trekken ontspanden zich – er kwam leven in de doffe oogen! – de mon-
den openden zich onbewust! Sommigen bewogen de lippen, alsof ze
zachtjes de woorden van den spreker naprevelden.’

Sjoukje vond dat Piet heel duidelijk en eenvoudig sprak. Hij vertelde
hoe de maatschappij zich ontwikkeld had en volgens vaste wetten steeds
doorgroeide tot een nieuwe samenleving waarin iedereen deel zou heb-
ben aan de arbeid en aan de welvaart die dan zou heersen. Zijn toehoor-
ders begrepen hem, niet met hun hoofd, maar met hun hart, en volgens
Sjoukje voelden ze dat alles waar was. In de pauze van zo’n avond vertel-
de haar buurvrouw met tranen in de ogen: ‘Och, dat mijn brave vader
hier vanavond toch geweest ware. Hij was zoo vol vuur.’ Hij was drie
maanden eerder gestorven en zijn laatste woorden waren geweest: ‘Het
spijt mij, dat ik sterven moet, want ik had gehoopt de nieuwe maatschap-
pij nog te zien. Maar ik sterf gerust, want ik weet, dat mijn kinderen en
kleinkinderen het beter zullen krijgen dan ik het gehad heb.’

Troelstra horen spreken was een belevenis en de faam die hij in zijn stu-
dententijd had als spreker en toneelspeler, kreeg hij later opnieuw als re-
denaar en bespeler van volksmassa’s. Er zijn veel afbeeldingen en getui-
genissen van bewaard gebleven, met als bekendste beeld het affiche
waarop Troelstra met geheven vuisten een mensenmassa toespreekt. 

Tijdens een bezoek van Troelstra aan Zeeland woonde Mathilde Wi-
baut een spreekbeurt van hem bij; in een brief aan haar man deed ze ver-
slag: 

De groote zaal was heelemaal vol. […] Hij was op zijn dreef. ’t Ging er

heerlijk van door. Mij dunkt, dat hij een groot volksredenaar is; hij heeft

een enorme verbeelding. ’t Is voortdurend schilderen, dat hij doet en zijn

werkelijk heel mooie beelden werkt hij uit met intonatie en gesticuleeren

tot hij zeker weet dat zij ze zien. ’t Is een mooie kunst, natuurlijk heeft hij

het ook geleerd door zooveel te doen.

Van zijn meeslepende manier van spreken verscheen in het weekblad
Het Leven een pakkende recensie: 
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Na Troelstra’s fijn-geslepen betoog, juridisch koel en nuchter, wordt hij

hoekig en heftig van beweging, spatten de woorden als vonken uit een

vuursteen her en der, schokt zijn kop driftig op en neer, met hamerende

handen nagelt hij zijn taal. Soms heesch en hijgend er uitgehit, in de

hoofden der omstaanden: vrouwen met glanzende oogen en half-open

monden, mannen met rook-besmookte, witte gezichten, of door zon ge-

roosterde koppen, de eeltige handen omhoog en klappend in de lucht.

‘Of-i fáán is,’ praat weer de man naast me, ‘reken maar! En wat kan-i ze

d’r van langs geven, hè? … hij ziet er wit van! Zie je wel?’

Troelstra’s politiek charisma was befaamd en hij verwierf er zelfs een
plaats mee in de literatuur: in zijn roman Manus Peet, het derde deel van
de cyclus De Jordaan, beschreef Israël Querido in 1922 in een naturalisti-
sche stijl vol adjectieven en woordstapelingen hoe Manus Peet, een jon-
gen uit de Amsterdamse Jordaan, Troelstra hoorde spreken. Een paar ci-
taten: ‘Er was een wrang-afgeperst sarcasme in dit scherp-kantige gelaat
en in het neuzige geluid trof hem de vasthakende, bijna snijdende be-
klemtoning.’ De jongen zag hoe Troelstra ‘een opstandige carmagnole’
danste, boog, sprong en ‘de armen uitzwaaide alsof hij lucht en ruimte
wou doorvliegen’. Om zijn mond ‘wrong een kramp van giftige ironie’.
Peet zag ‘op dit beweeglijk-smalle masker het trillende leven door de fon-
keling van de spleetachtig-toegeknepen oogen heenschieten, en nu en
dan effende zich Troelstra’s gelaat tot de strak-fatalistische wreedheid van
een Japansch duivelsmom’. Het is de beschrijving van de roofvogelblik
waarvoor zijn medestudenten in Groningen al sidderden. 

Querido beschreef het optreden van een volksmenner. Hij was duide-
lijk diep onder de indruk van diens spreektalent, van de listigheid waar-
mee Troelstra (‘sluwe groefjes van bedachtzaamheid en fijn venijn plooi-
den dan saâm om de dunne lippen’) een redenering opbouwde, zijn ge-
hoor opzweepte en vervolgens zijn tegenstanders één voor één met hu-
mor en virtuoze argumenten afmaakte. 

Uiteraard keken tegenstanders heel anders tegen Troelstra aan. Uit een
krantenverslag van een debat: ‘Alle kunsten van coquetterie jegens een
menigte, van inblazing des heeten politieken adems, van opzweeping tot
een plat applaudissement, van kronkelende insinuatie en triomfeerende
ironie, hij hanteerde ze met talent.’

Zijn vijanden scholden hem uit voor een ‘declamatorischen, kouden

nynke van hichtum334



zélfopwinder, die zijn azijn, zijn stroop en zout altijd bij de hand had’.
Een van hen, Christiaan Cornelissen, medestander van Domela Nieu-
wenhuis, had tijdens een rumoerige vergadering in Amsterdam ooit een
roverhoofdman gezien in Troelstra, tot zelfs ‘in de wijze waarop hij zich
wist terug te trekken en zijn volgelingen tot den aftocht op te roepen, als
er werkelijk onraad was’. Volgens hem droeg Troelstra ‘twee zielen in de
borst: eéne revolutionaire ziel, die mét ons anderen meeleefde, en eéne
parlementaire, practische advocatenziel, welke laatste weliswaar scherp
voelde of artikel 12 van een wetsvoorstel in strijd was met de 2de alinea
van artikel 3, maar die hem eerstens ongeschikt maakte voor elk werk van
verren horizon, en hem voorts in zijn leven telkens bakzijl deed halen,
wanneer het ernst begon te worden met het historische gebeuren, waar-
aan zijn revolutionnaire ziel hem had doen medewerken.’

Ook Manus Peet – bij monde van Querido – sprak over Troelstra’s
‘dubbelkarakter’. Soms zag hij in Troelstra ook ‘bruisende toorn kil stol-
len’. ‘Dan werd de rhetor van een Friesche, koppige geslotenheid en een
koele, stugge, bijna kwaadaardige eenzelvigheid’. En: ‘Hij zag in Troels-
tra een wezen, dat geen hachelijker vijand en dreigender verdelger van
zijn innerlijk evenwicht telde, dan zijn eigen hartstochtelijk tempera-
ment, zijn eigen losbrekende dichterlijkheid en zienersvervoering.’ 

Troelstra zelf had – als hij Cornelissens tekst onder ogen had gekregen –
voor Querido’s versie gekozen. Hij was gevoelig voor een heroïsche inter-
pretatie van zijn optreden en voor uitingen van bewondering en vriend-
schap. Voor ‘iemand, die openlijk strijdt voor een scherp geformuleerde
overtuiging’, was het ‘een treurige noodzakelijkheid vele menschen te
moeten kwetsen en tot zijn vijanden te moeten maken. Zoo wandelt men
in een doornenbosch van haat en wrevel. Destemeer heeft men behoefte
aan nu en dan eens een vriendelijk woord van geestverwanten, vooral,
wanneer men in zijn hart eigenlijk slechts plaats heeft voor liefderijke ge-
voelens jegens alle menschen.’

Troelstra had een gecompliceerd karakter en maakte makkelijk vijan-
den. Toen hij het in zijn Amsterdamse en Utrechtse periode opnam te-
gen Domela Nieuwenhuis en de anarchisten in de sdb, werd hij door
deze mensen intens verafschuwd. Maar ook zijn medestanders hadden
het vaak moeilijk met hem. In de redactie van De Nieuwe Tijd verzetten
zijn mederedacteuren Frank van der Goes en Henri Polak zich in 1893 te-
gen zijn heerszucht en zijn grilligheid en keerden zich van hem af. Toen
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zich binnen de sdap een groep begon te vormen van mensen die princi-
pieel vasthielden aan de marxistische koers in de partij, ging het precies
zo. Ze verzetten zich tegen de koers die Troelstra wilde volgen en be-
schouwden zijn optreden in deze politieke conflicten als ‘onprincipiële
kunstjes’, gedraai en opportunisme. Uiteindelijk won Troelstra de strijd
met zijn marxistische tegenstanders en verdwenen ze voor het meren-
deel uit de partij, maar hij had er een grote groep vijanden bijgekregen.
‘Troeleman’ was zijn smalende bijnaam bij mensen als Herman Gorter
en Richard en Henriette Roland Holst.

De kritiek van partijgenoten, vooral van leden van het partijbestuur
met wie Troelstra veel te maken had, richtte zich met name tegen zijn po-
lemische optreden en zijn neiging iedere vorm van kritiek persoonlijk op
te vatten en daar dan overdreven gekrenkt op te reageren. Tijdens partij-
congressen werden felle ruzies uitgevochten, terwijl de bijeenkomsten
juist eenheid en vertrouwen dienden uit te stralen. In vergaderzalen ver-
sierd met vlaggen, rode vaandels, spreuken en slingers van sparregroen
hing tegenover het podium het vers: 

‘Vertrouwt toch elkander, want één is uw lot.
Steeds voorwaarts en voorwaarts uw eenigst gebod.
Op, mannen van Holland, vecht zijde aan zij!
Op daden, ze reek’nen, uw kind’ren en wij.’ 

En boven het podium hing Marx’ aansporing: ‘Arbeiders aller landen,
vereenigt U!’ 

De stemming bij dit soort vergaderingen was meestal allerminst har-
monieus en saamhorig, zeker niet als er fel gediscussieerd werd, en al
helemaal niet als Troelstra partij was. Jos Loopuit, een van de oprichters
en een vooraanstaand lid van de sdap, waarschuwde hem voor zijn nei-
ging verdeeldheid te zaaien: 

Tracht toch in ’t vervolg er naar bij voorkomende kwesties in de Partij niet

verdeelend maar meer samenvattend op te treden. Overwin U zelf. Gij zijt

een scherpe, uiteraard antithetische natuur. Het is uwe politieke kracht;

maar naar binnen, in de Partij, uwe zwakheid en m.i. is zij daar een ge-

vaar, maar een gevaar, dat men ként, overwint men ook.
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Op vijandigheden reageerde Troelstra meestal gekwetst, soms slachtoffe-
rig, en ook wel venijnig, zoals in de brief aan partijbestuurder Maurits
Mendels: 

De belagers van mijn eer zal ik van me af weten te houden – trouwens als

ik dat niet kon, zou ik voor de groote taak, die ik nog lang en met evenveel

succes als tot heden hoop te vervullen, niet berekend zijn. Vind je die

laatste woorden weer niet erg onbescheiden, ijdel enz, o deugdzame, van

handigheid zoo afkeerige, van ijdelheid enz. zoo totaal gespeende Men-

dels? 

Aanvaringen met partijbestuurders en mederedacteuren waren er ge-
noeg, maar daartegenover stond dat de arbeiders van Troelstra hielden en
hem bewonderden. Maar of dat vrienden waren? Desiderius, het pseudo-
niem van een studiegenoot uit Groningen, schreef in De Amsterdammer
over Troelstra’s ‘roofvogeloogen’ en over de ‘heerschersnatuur’ die hij
ook in zijn studententijd al had laten blijken. ‘Of hij veel vrienden had?
Ik betwijfel het. Vertrouwelijkheid is nooit zijn fort geweest. […] Krachtig
en forsch ging hij den weg, dien hij zich zelf gebaand had, meer gevreesd
dan bemind. Maar […] het was een “kerel”.’

Sjoukje leed soms onder de gevolgen van zijn controversiële optreden.
Haar ‘ontslag’ in november 1903 als medewerkster van Het Volk hing
nauw samen met Piets positie in de partij, die na zijn onduidelijke optre-
den bij de mislukte stakingen gecompliceerd was geworden. Ze was loy-
aal en koos zijn kant in politieke kwesties en bij partijconflicten. Haar
zachtmoedigheid contrasteerde sterk met Troelstra’s conflictueuze ma-
nier van denken en optreden. Alleen een vrouw met oogkleppen en een
grote bewondering voor haar man kon de goede kanten van die karakter-
eigenschappen zien en de slechte goedpraten. 

Het was moeilijker voor haar als hij onenigheid kreeg met mensen die
ook háár vrienden waren, zoals met Louw Zandstra, de ‘oude Zandstra’
met wie hij vroeger op propaganda was geweest. De ‘jonge advokaat en
de smidsknecht, in vriendschap verbonden door den klassenstrijd’, zoals
Troelstra in zijn Gedenkschriften schreef. Zandstra had zich in 1897 met
al zijn energie voor Troelstra’s verkiezing in het district Leeuwarden inge-
zet, zijn huis was het verkiezingsbureau tijdens de campagne. Troelstra
won, maar koos ervoor om voor Tietjerksteradeel waar hij ook gewonnen
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had, in de Kamer te gaan zitten. Dat was een bittere pil voor Zandstra.
Een ander moeilijk punt was het voorstel van Zandstra (namens de afde-
ling Leeuwarden) progressieve inkomstenbelasting van alle partijgeno-
ten te heffen, dus ook kamerleden extra te belasten. Dit voorstel stamde
uit de tijd dat de sdap nog helemaal geen kamerleden had en het was
steeds ‘op minne wijze’ van de agenda afgevoerd. Daarom zou hij het
voorstel steeds opnieuw inbrengen, totdat het ‘waardig’ zou worden afge-
voerd. Het was een zaak waarbij Troelstra en Zandstra tegenover elkaar
kwamen te staan, wat de vriendschap geen goed deed. Toen Zandstra’s
vrouw in het voorjaar van 1901 overleed, schreef Sjoukje een condoléan-
cebrief waarin ze verwees naar de verkoeling tussen beide gezinnen.
Troelstra had zich enigszins teruggetrokken omdat de vriendschap niet
van één kant kon komen, maar Sjoukje wilde Zandstra en zijn kinderen
‘in deze plechtige ure’ verzekeren dat zij van hun kant in hun hart nog
geheel dezelfden waren. Ze hadden geen ogenblik minder vriendschap-
pelijke gevoelens jegens hen gekoesterd: 

Ook heb ik altijd het gevoel gehad, dat ook gij in uw hart nog wel dezelf-

den zijt, maar dat men met laster of verdachtmakingen en allerlei wan-

trouwen en allerlei kleingeestigheden bij u twijfel heeft opgewekt. Welnu,

ge kent me wel zoo goed, dat ge weet, dat ik niet lieg en ge zult mijn ver-

zekering wel vertrouwen, hoop ik, dat, als gij ons weêr vol van het oude

vertrouwen de vriendenhand toesteekt wij die weêr als van ouds zullen

aanvaarden. Dit zou ook de wensch der lieve doode zijn, dunkt mij.

Sjoukje leed onder ruzies met vrienden, te meer misschien als ze er zelf
slecht aan toe was. Verrassend snel ging ze in haar brief over op haar
kwalen en koppelde ze de dood van mevrouw Zandstra aan haar eigen
ongemak: ‘Och, vrienden, men zegt het zoo niet als men vrouw en moe-
der is en zooveelen liefheeft, maar als men altijd en eeuwig zoo’n zwak li-
chaam met zich rondsleept, dan wordt men wel eens erg moe van het le-
ven en héél diep in ons binnenste snakken we wel eens naar den dood.’
Ze zette de toon nog wat scherper aan: 

Als ge eenmaal mijn doodsbericht leest moet ge ook maar denken: ‘Die

heeft rust gevonden’, hoe oneindig zwaar ’t ook mij zal vallen, al mijn

dierbaren te moeten verlaten. Uwe lieve Moeke en ik, we kenden en

begrepen elkaar, we hebben beide veel geleden naar lichaam en geest en
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zoo kan ik ook niet anders denken, nu ik weet dat zij vandaag in de 

donkere aarde wordt neêrgelaten: ‘Die heeft rust gevonden’.

Ze wilde troost en moed vinden om ‘de strijd vol te houden tegen de bui-
tenwereld, tegen mijn ellendig lichaam en tegen verraad van vermeende
vrienden en allerlei teleurstelling. Men ondervindt zooveel in onze partij,
maar dit laatste is het ergst.’ 

Haar ‘ellendig lichaam’ en het verraad van vermeende vrienden: die
combinatie was Sjoukje te veel. Maar omdat ze het afschuwelijk vond dat
er ruzie was en ze er niet tegen kon als Piet werd aangevallen, verdedigde
ze hem. Al was ze nog zo ziek, ze nam het voor hem op. Vrienden of niet,
ze was het soort vrouw dat bij meningsverschillen blindelings partij koos
voor haar man. 

Kinderrijmen 

Sjoukje en Piet woonden nu op een bovenhuis aan de Kanaalweg 15, een
Scheveningse straat die niet aan het kanaal lag waaraan de Troelstra’s
vroeger hadden gewoond. De Kanaalweg, een straat met ruime huizen
waarvan sommige een voortuin hadden, loopt uit op dat kanaal. Het huis
lag vlak bij dat van Sjoukjes ouders die op Kanaalweg 92 woonden,
schuin aan de overkant. Dat was fijn en misschien maakte het iets goed
van het gemis van de kinderen. Hun bovenhuis was niet groot maar
goedkoop en daarom schikten ze zich in de situatie. Elke cent telde van-
wege Jelles dure kostschool. Het ongemak dat Piet, nu nog werkend bij
Het Volk, regelmatig naar Amsterdam moest reizen, namen ze op de
koop toe.

De eeuwige geldzorgen dwongen Sjoukje nieuw werk te verzinnen. Ze
besloot een boekje samen te stellen met oude rijmpjes en versjes, een
vervolg op de Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen die de befaamde
hoogleraar geschiedenis en letterkunde Johannes van Vloten in 1871 had
uitgegeven. Van Vloten was een groot voorbeeld voor haar, net als de taal-
en volkskundige Gerrit Jan Boekenoogen die in de De Gids en in de Gro-
ningsche Volksalmanak van 1893 en 1897 artikelen had geschreven over
volksrijmpjes. In 1893 had Boekenoogen door middel van een oproep in
verschillende provinciale kranten en in het tijdschrift Volkskunde de le-
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zers gevraagd hem sprookjes, verhalen, moppen, oude gebruiken, kin-
derspelen en rijmpjes toe te sturen, die hij zou kunnen gebruiken bij het
samenstellen van een boek waarin het volkskarakter en de Germaanse
wortels van de verhalen en rijmpjes onderbouwd zouden worden.

Met als afzender: ‘N. van Hichtum (of: Mevr. Troelstra-Bokma de
Boer), vroeger mede-redactrice van het friesche tijdschrift “For hûs en
hiem”’, schreef Sjoukje Boekenoogen een briefkaart. Ze nam zijn plan
voor een bundeling van oude liedjes over, maar wilde zich specifiek op
kinderen richten. Ze schreef Boekenoogen dat ze het roerend met hem
eens was dat er ‘zoo oneindig veel [is] wat nog niet was opgeschreven’,
voegde eraan toe dat er elke dag ‘oude lieden’ stierven die ‘groote folklo-
ristische schatten mêe in ’t graf nemen’, en vroeg Boekenoogen om hulp.
Ze legde hem haar idee voor om een paar kleinere boekjes samen te stel-
len ‘waaruit zorgvuldig al datgene is weggelaten wat voor kinderen niet
geschikt is’ en dan ook nog een groot boek waarin ze alles wilde opnemen
wat ze had kunnen vinden. Ze noemde de genres waarop ze zich wilde
richten: bezweringen, poppengebedjes, liederen en rijmen van de arbeid,
liederen bij het spinnen, bij het heien, bij het scheren van schapen,
rijmpjes die de koewachters elkaar toeriepen. Ook zocht ze liedjes óver
beroepen, spotliederen op ambachten en feesten van de arbeid, onder-
werpen waarover Boekenoogen in De aarde en hare volken had geschre-
ven. Al dat soort teksten had haar belangstelling. Waar zou ze die kunnen
vinden? 

Het was een ambitieus plan en Sjoukje zette het groot op. In augustus
1904 lichtte ze in een ingezonden brief in het Nieuwsblad van het Noor-
den haar idee toe en deed een oproep voor oude rijmpjes. Die oproep
bleef niet onopgemerkt. Mensen stuurden haar liedjes die ze bij familie
en kennissen hadden verzameld. Een anonieme briefschrijver zei het te
betreuren dat het oude verdween, dat ‘dat echte, dat ons volk en z’n aard
kenschetst, en voortleeft van ouder op kind in de kring van dorp of ge-
hucht, straat of wijk werkelijk verloren dreigt te gaan’. Kinderen zongen
nieuwbakken liedjes en als er in een overgeleverd versje een onbegrijpe-
lijk verbasterd woord stond, dan werd zo’n regel snel gemoderniseerd.
Met het dialect ging het net zo: ‘verbetering van verkeersmiddelen, goed-
kooper reizen brengt den mensch ver buiten eigen kring, maakt hem
meer cosmopoliet en het karakteristieke van ’n afgelegen dorp of stad
verdwijnt daardoor allengs’. Het was een argument dat vaker naar voren
kwam: verstedelijking, nieuwe communicatiemiddelen en het drukke le-
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ven in de grote stad betekenden de ondergang van de traditionele platte-
landscultuur.

Voor Sjoukje speelden zulke sociaal-culturele argumenten waarschijn-
lijk geen grote rol. Het ging haar om iets dierbaars uit haar jeugd dat ze
wilde conserveren. Ze was van jongs af aan dol op sprookjes, kinder-
rijmpjes en de volksverhalen van het Friese platteland en ze was gevoelig
voor de tijdgeest. Boekenoogen ging haar voor en Sjoukje volgde. De tijd
was rijp om dierbare versjes en rijmpjes uit het verleden te gaan verza-
melen.

Op het Meertens Instituut voor Volkskunde in Amsterdam staan vier do-
zen met brieven, blaadjes en handschriften met versjes en spelletjes die
haar werden toegestuurd en die ze tijdens haar onderzoek zelf opteken-
de. Behalve in het Nieuwsblad van het Noorden had ze ook oproepen ge-
plaatst in Het Volk, Nieuwe Groninger Courant, De Bode, School en Leven
en De Vrouw en dat leverde een enorme hoeveelheid materiaal uit totaal
verschillende hoeken op. ‘Geachte Partijgenoote,’ schreef Roosje Stel-
Vos, ‘ik geef ’t u gaarne over, in de hoop dat vele kindertjes er, evenals ik,
door het op te zeggen, wat lekkers en wat lieve woordjes zullen ontvan-
gen.’

De zendingen gingen vaak vergezeld van een brief waarin naar Sjouk-
jes gezondheid en ook die van haar man werd geïnformeerd. Kennelijk
was hun beider conditie een algemeen bekend onderwerp van gesprek.
Henriette Dietz, die samen met haar vriendin Katharina Leopold een
aantal mooie bundels kinderverhalen had samengesteld, stuurde een
pakketje rijmpjes en spelletjes en schreef dat zij zelf ook leed onder ‘een
sterke wil in een zwak lichaam’.

In De Amsterdammer publiceerde Sjoukje een paar artikelen over kin-
derrijmen. Ook zocht ze contact met de taalkundige Foeke Buitenrust
Hettema, die ze nog kende uit de tijd van For Hûs en Hiem. Ze herinner-
de zich dat hij ooit In doaze fol âlde snypsnaren (Een doos vol oude klei-
nigheden zonder waarde) met rijmpjes en raadsels had samengesteld,
die haar bij het werk dat ze nu onder handen had goed van pas zou ko-
men. Iedereen die een mogelijke bron van nieuwe versjes kon zijn,
schreef ze aan, en ze vroeg liedjesverzamelingen en almanakken te leen
om eruit te kopiëren. Uitgever S.L.van Looy, bij wie Sjoukje haar Oehoe-
hoe-boeken had gepubliceerd, zou de rijmverzameling uitbrengen en zij
stelde hem voor om Catharina van Rennes, de zanglerares van Dieuwke,
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muziek en wat kleine accompagnementen te laten schrijven bij sommige
liedjes.

Zoals altijd ging ze bijzonder doortastend te werk. Zodra ze een plan
had opgevat, zorgde ze ervoor dat het precies zo werd uitgevoerd als zij
had bedacht. Ze schreef alvast een ‘voorrede’ voor de bundel waarin ze
vermeldde dat ze was geïnspireerd door het boekje Schöne alte Kinderrei-
me, uitgekozen door Heinrich Wolgast, een Duitse pedagoog voor wie
Sjoukje een grote bewondering koesterde. Ze vertelde over haar selectie-
criteria: ‘Ik heb om dit werk voor ’t geheele publiek genietbaar te maken,
in deze uitgave zooveel mogelijk alles weggelaten, wat velen wellicht zou
kunnen kwetsen of onaangenaam zijn – al ben ik het zelf met die overge-
voeligen dan ook niet eens.’ Maar, voegde ze eraan toe, ‘hoeveel ze ook bij
elkaar zou verzamelen, om alle schatten die nog in ’t geheugen van ons
volk sluimeren, bijeen te brengen – daartoe is de arbeid van enkelingen
ontoereikend’. In andere landen gaf de overheid ‘geleerde folkloristen’
opdracht hieraan te werken, maar Sjoukje had gemerkt dat er bij Neder-
landse onderwijzers bitter weinig belangstelling voor dit onderwerp be-
stond. Haar ‘arbeid’ had voornamelijk ten doel nieuwe liefde voor ‘onze
geestige oude rijmen’ te wekken en bovendien aan te tonen hoeveel er
nog te vinden was.

Ze stelde een lijst werktitels samen. Moest de bundel Ons Erfdeel gaan
heten? Oud-Hollandsch Kinder-paradijs, of Bloemlezing uit oud-Neder-
landsche rijmen? Ze schreef ze op een concept-titelpagina en streepte ver-
volgens alles door. Alleen haar eigen pseudoniem en de namen van Ca-
tharina van Rennes (muziek) en C. Jetses (illustraties) bleven staan. 

Rond de jaarwisseling van 1904 was Sjoukje aan de bundel begonnen,
in mei kreeg ze een inzinking. Ze werkte nog een paar maanden door,
haar toestand verergerde en in februari 1905 ging ze kuren in Dresden.
Ook van daaruit probeerde ze zo hard mogelijk door te werken en toen
Piet haar in Dresden bezocht, gaf ze hem de kopij mee voor Van Looy van
de drie eerste deeltjes van haar bloemlezing. Ze stuurde de liedjesteksten
naar Catharina van Rennes en drukte Van Looy nog eens op het hart dat
ze ervan uitging dat hij akkoord zou gaan met eenvoudige accompagne-
menten. Het was een dwingende brief. Had Van Looy aan Van Rennes de
gevraagde rijmenverzamelingen gestuurd? En had hij al met Jetses ge-
correspondeerd? Jetses had haar inmiddels geschreven ‘dat dit nu juist
werk naar z’n hart zou zijn’. Ze had trouwens nog een aardig idee waar-
voor Jetses geknipt was. Ze had een prachtige verzameling Groningse rij-
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men gekregen en dacht erover daar een boekje van te maken: ‘Jetzes is
een Groninger, en zou alle kracht van z’n pen (en die is groot!) er aan wij-
den om dat werkje te doen slagen!’ Dat boekje zou iets heel aparts kun-
nen worden, vermoedde ze, en ze maakte al plannen voor een nog verde-
re toekomst. Misschien kon ze zoiets later ook voor andere provincies
doen. Wilde Van Looy haar eens schrijven wat hij hiervan dacht?

Of en hoe Van Looy reageerde op deze plannen, is niet overgeleverd.
Hij stuurde haar een briefkaart waarin hij meedeelde zijn uitgeefplan te
zullen vaststellen zodra hij de eerste cahiers had ontvangen, en ook in be-
ginsel niet ongenegen te zijn om met ‘de heer Jetses in relatie te komen’.
Maar het rijmen- en verzenboek is er uiteindelijk niet gekomen, althans
niet in 1905 en niet bij Van Looy. Uit een brief van Sjoukje van dertig jaar
later blijkt dat ze het werk had moeten neerleggen omdat haar ziekte ver-
ergerde en ze ‘vele jaren lang zelfs niet aan dit werk mocht denken. Toen
werd alles in een lâ geborgen en ik hoopte later dit werk te kunnen voort-
zetten. […] Ondertusschen bleef de geheele folkloristische verzameling in
die lâ, totdat ik die dezer dagen heb afgestaan aan de Kon. Academie van
Wetenschappen, afd. Dialecten.’ 

Ze nam in 1935 de draad weer op en er kwam alsnog een bloemlezing
kinderrijmen uit, Het spel van moeder en kind. Oude kinderrijmen voor
jonge ouders, met als samenstelster S. Troelstra-Bokma de Boer. De mu-
ziekpedagoog en volkslieddeskundige Jop Pollmann had de opdracht ge-
kregen een boek te maken van deze rijmenverzameling. Het werd een
boek van tweehonderd pagina’s met rijmpjes, korte inleidingen van
Sjoukje en veel muziek. Bijna alle versjes die zij in 1905 in haar inhouds-
opgave voor Van Looy had genoemd, werden erin opgenomen. Alleen
Catharina van Rennes en Cornelis Jetses ontbraken: de wijsjes van som-
mige rijmpjes werden in eenvoudig notenschrift weergegeven, zonder
speciale arrangementen, en de zoete illustraties waren gemaakt door E.
van Hoogstraten en J. Gerlach.

De beslissing het boek met kinderrijmen op te geven, moet Sjoukje
zwaar zijn gevallen. Ondanks voortdurende inzinkingen en lange perio-
den van bedlegerigheid bleef ze in deze jaren publiceren. Ze vertaalde
kinderboeken en stelde een paar jaar lang scheurkalenders voor kinderen
samen met korte verhaaltjes, spreuken en versjes. Ook publiceerde ze in
1905 en 1906 enkele bundels met verhalen die eerder in Ons Blaadje wa-
ren verschenen. Een nieuw, oorspronkelijk boek als Afke’s Tiental kwam
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voorlopig niet uit haar handen. Ze bewerkte, vertaalde en selecteerde ver-
halen van anderen. 

Het dichtst bij ‘eigen werk’ kwam Het apenboek (1905), een leesboek
vol wetenswaardigheden over en veel foto’s van apen in alle soorten en
uit allerlei landen. In haar voorwoord legde Sjoukje uit dat ze graag een
leerzaam boek wilde schrijven, maar geen ‘langdradig leerboek’. Ze ba-
seerde zich op een aantal standaardwerken, ‘de boeken van Brehm en
Hartwig’ en een groot boek over dieren dat de directeur van de Rotter-
damse dierentuin had bewerkt. Haar grondige research voor dit boek ver-
schilde niet van de manier waarop ze een paar jaar eerder onderzoek had
gedaan naar het leven van eskimo’s en Kafferkinderen. Voor de vorm
waarin ze haar kennis goot, putte ze uit haar fantasie. 

Een van de mooiste boeken waaraan ze in die jaren heeft gewerkt, is
haar bewerking van de tekst in een prentenboek van de Zwitserse kunste-
naar Ernst Kreidolf, De grasdwergjes. Het boek, in 1904 verschenen bij
Van Dishoeck, valt op door zijn schitterende illustraties, kleurige teke-
ningen van dwergenmannetjes en -vrouwtjes, sprinkhanen, grassen,
kruiden en als dwergenhuisdier een merkwaardig bruin hondje met heel
hoogopstaande oren. De tekst, ook van Kreidolf, is een wonderbaarlijk
verhaal over het leven van grasdwergjes, hun springpaardjes (sprinkha-
nen) die boven op grashuisjes wonen en ze kaalvreten, een bruiloft in het
dwergendorp, een duel tussen twee boze dwergen en het vredige einde
met engeltjes in de nacht.

Vooral de kleuren in het boek zijn bijzonder: naast een tekening in
warm donkerrood en groen met als middelpunt een vurig donkerrode
kers, zijn er illustraties in sombere kleuren – bruinig en donkergroen –
van een landschap met een koude maan erboven. De grote illustraties
zijn prachtig op de pagina’s gezet, in opvallende kaders met ronde hoe-
ken en gebogen lijnen in Jugendstil. Met name de titelpagina is een won-
der van sierlijkheid, met de titel, schrijver, bewerker en uitgever van het
boek in gebogen en puntige letters. Een juweel van een boek, en voor ie-
mand als Sjoukje die de vormgeving van een boek bijzonder belangrijk
vond, was De grasdwergjes voorbeeldig.

Een jaar later, in 1905, kwam Friesche Schetsen uit, het vijfde deel in de
serie ‘Geïllustreerde bibliotheek voor jongens en meisjes van 11-14 jaar’,
waarin Afke’s Tiental als tweede deel was verschenen. Het boek was een
bundeling van Friese verhalen uit Ons Blaadje, maar ze waren lang op de
plank blijven liggen omdat er geen geschikte illustrator te vinden was.
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Uiteindelijk maakte beeldend kunstenaar W. Dingemans negentien
merkwaardige plaatjes: houterige vogeltjes en boerenkindertjes, vreemde
verhoudingen tussen grote en kleine mensen en dieren, knullig geteken-
de titels boven de verhalen. Erg tevreden zal Sjoukje er niet mee geweest
zijn. Ze waren ook helemaal niet Fries (de maker was een Zeeuw), en ze
sloten niet aan bij haar teksten. 

Eén verhaal noemde ze speciaal in haar voorwoord: ‘Eieren zoeken’.
Dat was haar door ‘een jonggestorven schrijver’ verteld, aan wie zij had
beloofd het op te schrijven. Die schrijver was de in 1902 overleden Dirk
Troelstra. ‘Eieren zoeken’ is het verhaal van de dertienjarige Dirk die
’s nachts opstaat om vroeg kievietseieren te zoeken, een paar eieren vindt
maar zo onder de indruk komt van de bange en geschrokken kievieten-
ouders die boven hun nest rondcirkelen, dat hij het bij die paar eerste ei-
eren laat.

Weer een jaar later verscheen Kinderleven, een verzamelbundel met
verhalen die bijna allemaal eerder in Ons Blaadje waren verschenen en
duidelijk ontleend waren aan het huiselijk leven van de Troelstra’s en van
de mensen uit hun kring: over mensen zonder geld die met verjaardagen
toch iets aardigs voor elkaar bedenken, over stoutigheden van kleine kin-
deren, over angst voor varkens en andere dieren van de boerderij, en over
een vader en een klein jongetje die de huishouding verzorgen als moeder
en het dienstmeisje allebei ziek zijn. Het verhaal schetst het geklungel
van de vader die niet weet hoe hij een kachel moet aanmaken, terwijl
moeder vriendelijk lachend vanuit bed toekijkt. Vooral dit laatste verhaal
was sterk autobiografisch – Piet heeft wel eens het huishouden moeten
overnemen toen Sjoukje ziek was en het dienstmeisje ook – tot de illus-
traties van B. Midderigh-Bokhorst aan toe met een ‘vader Jan’ die met
zijn snor en smalle ogen duidelijke trekken van Troelstra vertoont. 

Kinderleven kwam in 1906 uit en in 1908 verscheen tegelijk in het Fries
en het Nederlands, Der wier ris in âld wyfke en Er was eens een oud vrouw-
tje, een oud stapelverhaal over een vrouw die een varken op de markt
koopt dat niet met haar mee naar huis wil. Het is een bekende Friese ver-
telling die al in de Rimen en Teltsjes van de gebroeders Halbertsma in de
uitgave uit 1834 stond en nu uitkwam in een prentenboekuitvoering met
grote gekleurde en zwart-witplaten van Tjeerd Bottema waarop een grote
norse Friese boerenvrouw onwillige beesten met zich mee probeert te
krijgen.
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Het Ald wyfke werd een succes en wordt nog steeds herdrukt. Het is het
enige boek van haar hand waarvan Sjoukje bij haar leven heeft meege-
maakt dat het in het Nederlands en het Fries verscheen, een mooi bewijs
van haar dubbele ‘nationaliteit’. 

Een goed kinderboek: harmonie van kunst en ziel

Vooral door Afke’s Tiental was Sjoukje Troelstra binnen een paar jaar een
bekend en geliefd kinderboekenschrijfster geworden. Maar haar interes-
se voor jeugdliteratuur ging verder dan alleen het schrijven ervan: met
haar schrijverschap groeide ook haar belangstelling voor beschouwingen
en theorieën. Ze werd een zeer gerespecteerd recensente van kinderboe-
ken en schreef daarnaast ook artikelen over opvoeding en onderwijs die
aandacht trokken.

In de negentiende eeuw had de jeugdliteratuur zich ontwikkeld van
een genre waarin volwassenen opvoedend met een kind converseerden
en brave kinderen brave dingen deden en tegen elkaar zeiden, tot litera-
tuur die kinderen ook mocht amuseren en boeien. Aanvankelijk werd
van kinderboeken verwacht dat ze kennis, normen en christelijke waar-
den overbrachten, maar in de loop van de eeuw ontstond er meer aan-
dacht voor de behoeften en interesses van het kind zelf. Critici waren zich
rond 1850 gaan verzetten tegen de braafheid en het gemoraliseer in kin-
derboeken, ook door de tot dan toe zo bewonderde Hieronymus van Al-
phen. Hij mocht dan met zijn Proeve van kleine Gedigten voor Kinderen in
1778 de eerste echte poëziebundel voor kinderen hebben gepubliceerd,
minder dan een eeuw later wekten die gedichten ook irritatie. Zo pu-
bliceerde P.A. de Génestet in 1865 een in 1858 gehouden lezing, Over
Kinderpoëzy, waarin hij Van Alphen scherp aanviel als ‘vervaardiger van
allerlei ouwe mannetjens-gedichtjens en allerlei onaangename, onna-
tuurlijke Jantjens en Pietjens, kleine Hieronymusjens’. De helden uit
Van Alphens gedichten werden door sommigen ‘min of meer onuit-
staanbaar’ gevonden, de gedichten zelf ‘te wijs en te pedant’. Nu werden
Hollandse jongens die liever stoeiden dan leerden, populair. ‘Mijn leeren
is spelen, mijn spelen is leeren’, een van de beroemde versregels van Van
Alphen, vond lang niet iedereen meer een prijzenswaardige uitspraak
voor een kind.
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Steeds vaker werd in kinderboeken de wereld beschreven vanuit het
gezichtspunt van het kind en daalde de auteur af tot het niveau van de
jonge lezer. De opgeheven wijsvinger veranderde in een aai over de bol,
de strenge blik werd zachter. Moralisme en lering zouden nooit helemaal
uit de jeugdliteratuur verdwijnen, maar omstreeks 1900 waren heftige
discussies op gang gekomen over de wenselijkheid en de aard van mora-
lisme in het kinderboek, en zo ook over de doelgroep van kinderboeken-
schrijvers: alleen kinderen of ook de voorlezende ouders, kinderen uit de
betere kringen die zich boeken konden veroorloven of alle kinderen. Er
werd nagedacht over de voorbeeldfunctie van de hoofdpersonen, of kin-
deren gewenst gedrag moesten vertonen of ook wel eens stout en zelfs
stomvervelend mochten zijn, over de functie van taal en stijl in een kin-
derverhaal, en over het belang van kunstzinnige illustraties en een mooie
lay-out voor de esthetische vorming van kinderen.

Eigenlijk kwam de discussie over kinderliteratuur steeds weer neer op
de vraag of een kinderboek als een literair kunstwerk moest worden be-
schouwd of als een pedagogisch hulpmiddel. Aan het eind van de negen-
tiende eeuw kwam er nog een discussiepunt bij: kon een boek een mid-
del in de (socialistische) strijd zijn, of hoorden ideologische verwijzingen
per definitie niet thuis in een kinderboek?

Sjoukje volgde de discussie op de voet. Ze maakte kennis met litera-
tuurtheorie toen ze tijdschriften las en archiveerde om Piet te assisteren
bij zijn werk. Een van die bladen was Die Neue Zeit, het in 1883 door Karl
Kautsky opgerichte theoretische maandblad van de spd, toonaangevend
binnen de internationale socialistische beweging. In 1893 had Kautsky
een artikel over kinderliteratuur geschreven dat perfect aansloot bij
Sjoukjes belangstelling voor zowel kinderliteratuur als socialisme. Kauts-
ky ging in op een discussie binnen de Duitse partij over de vraag of er een
specifiek socialistische jeugdliteratuur moest komen. Hij meende zelf
van niet. Jeugdliteratuur moest niet worden gebruikt om politieke princi-
pes te propageren: ‘Man verschone die Kindergehirne mit Theorien und
Abstraktionen. Nur für das Konkrete ist das Kindergehirn empfänglich.’ 

Jeugdliteratuur kon om heel andere redenen nuttig zijn voor de soci-
aal-democratie: boeken brachten kinderen kennis bij en konden door po-
sitieve voorbeelden hun karakter gunstig beïnvloeden. De jeugd wordt
niet alleen gevormd door aanleg en directe sociale omgeving, stelde
Kautsky, maar ook door het milieu en de personages die ze in boeken
aantreft. Speciale literatuur voor het proletariaat bestond niet en volgens
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Kautsky was die ook niet te verwachten zolang alle beschikbare energie
moest worden ingezet voor de klassenstrijd. Niet uit de strijd, maar uit de
overwinning van het proletariaat zou een nieuwe literatuur opbloeien, en
dan zou ook een heel nieuwe literatuur ontstaan voor de arbeidersjeugd. 

Maar wat moesten arbeiderskinderen dan in de tussentijd lezen? In
verreweg de meeste bourgeoisboeken werd de arbeidersklasse niet als
een strijdende klasse, maar als een groep hulpeloze stumpers afgebeeld.
Geen inspirerend voorbeeld voor arbeiderskinderen. Toch bestonden er
ook goede boeken voor hen, boeken zonder een nationalistische en ser-
viele toon, waarin niet het kolonialisme of de jacht op weerloze dieren
dan wel ‘wilden’ werd verheerlijkt, niet de, ook in die tijd, populaire in-
dianenverhalen. Er wáren boeken waarin arbeiderskinderen zich konden
herkennen wanneer het ging om deugden als opofferingsgezindheid,
leergierigheid, het verlangen om onderdrukten en zwakkeren te helpen,
gevoel voor eigenwaarde, minachting voor slaafsheid en vleierij. Zulke
verhalen waren volop te vinden in oude sagenverzamelingen, in de antie-
ke literatuur en in klassieken uit de wereldliteratuur en die zouden voor
de jeugd bewerkt moeten worden. Kautsky stelde voor klassieken uit de
literatuur zoals Robinson Crusoë, ‘ewig jung und ewig populär’, te ont-
doen van alle walgelijke ‘Wust’ (rommel) waarmee de navertellingen van
deze meesterwerken in de loop van de tijd waren overwoekerd, en van de
schijnheiligheid en vooral van de ruwheid die typerend waren voor de
nieuwste jeugdliteratuur. Niet dat arbeiderskinderen tot slappelingen
moesten worden opgevoed die het gevecht uit de weg gaan, ze moesten
juist strijdbaar worden en hun persoonlijkheid leren inzetten voor een
grote zaak. Vervolgens was het wachten op begaafde jeugdschrijvers uit
eigen kring, die de jeugdliteratuur met belangrijke, oorspronkelijke
scheppingen zouden verrijken. Kautsky had hoge verwachtingen van
goede jeugdliteratuur, en hij sneed kennelijk een punt aan dat leefde. De
thema’s rond goede boeken voor de arbeidersjeugd die hij in Die neue
Zeit aan de orde stelde, zouden jarenlang de discussie over jeugdlitera-
tuur beheersen. 

Kautsky’s artikel inspireerde Sjoukje en jaren later, in 1901 en 1904,
schreef ze zelf ook een aantal artikelen over de wenselijkheid van socialis-
tische kinderliteratuur. In De Nieuwe Tijd, het wetenschappelijk maand-
blad van de sdap, publiceerde ze in 1901 een artikel ‘Kinderlitteratuur’
over de Duitse sociaal-democraten die er al in 1893 (het jaar waarin
Kautsky’s artikel was verschenen) op hadden aangedrongen invloed uit te
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oefenen op de lectuur voor sociaal-democratische kinderen. Ze citeerde
de argumenten van Kautsky en volgde zijn betoog soms letterlijk, ‘want
men kan weliswaar het karakter van een kind door opvoeding en onder-
wijs niet naar willekeur vormen, omdat het karakter door de natuurlijke
aanleg en de omgeving waarin het individu opgroeit bepaald wordt. Maar
tot die omgeving horen ook de toestanden en personen die we in onze
boeken aantreffen.’

Sjoukje was het van harte met Kautsky eens dat er speciale kinderboe-
ken moesten verschijnen voor de sociaal-democratische jeugd als wapen
tegen de bourgeoisliteratuur. In het artikel formuleerde ze een paar eisen
waaraan een goede kinderboekenschrijver moest voldoen: ‘De eerste is
dat een boek geschreven wordt door iemand die behoefte heeft om te
schrijven, die zich onweerstaanbaar gedrongen voelt om over datgene
wat hij weet of wat er in hem omgaat, te vertellen en die dat zo boeiend
kan doen dat zelfs ouderen er belang in stellen en in zo eenvoudige taal
dat elk kind het makkelijk begrijpt.’ Ze noemde ook alvast een paar eisen
waaraan de ‘nieuwe’ literatuur moest voldoen. Ze moest van humor ge-
tuigen, en eenvoud vertonen in taal en stijl, want men moest kinderen
vooral niet vermoeien of vervelen: ‘Frisch, waar en opwekkend zij de litte-
ratuur voor onze kinderen in de allereerste plaats.’ Ook ontspannend,
want louter ontspanning was zeker niet verwerpelijk: 

Nee, als het maar werkelijk kunst is en geen kletspraatjes (excusez-

le-mot). Echte poëzie, schaterende humor, alles best, maar voedsel geve

men ze daarnaast, geestelijk en moreel. Warme, liefdevolle, levende

moraal. Die moraal moet liefst diep verborgen zijn en nooit op de 

oppervlakte drijven, de kinderen moeten haar onbewust gevoelen, niet

teveel uitspreken, opdat het telkens noemen ervan niet ontaarde in 

huichelachtige napraterij. 

Ze volgde Kautsky’s betoog, maar ze ging verder: ze meende dat de partij
daarbij een actieve rol moest spelen. Samen met zusterpartijen in het
buitenland zou een speciale bibliotheek kunnen worden opgezet en om
daar een begin mee te maken bood ze Afke’s Tiental ter vertaling aan de
Duitse spd aan. Zo’n ‘internationale kinderbibliotheek’ zou onder con-
trole van een door de partijbesturen benoemde internationale commissie
moeten staan om te waarborgen dat alleen ‘degelijke’ boeken zouden
worden opgenomen. Als die boeken door een grote oplaag ook voor de
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armste partijgenoten betaalbaar werden, zouden de kinderen van sociaal-
democraten in alle landen dezelfde lectuur kunnen lezen. ‘Hoe zou dat
“de ware verbroedering der verschillende naties” in de hand werken!
Hoeveel beter zou men elkaar wederkeerig begrijpen!’ En hoe anders
zouden de kinderboekenauteurs gaan schrijven als ze zoveel duizenden
lezertjes extra zouden vinden. ‘Meer universeel en ruim, minder klein en
benepen!’ Sjoukje gebruikte graag uitroeptekens als uiting van haar en-
thousiasme en gedrevenheid. 

Ze twijfelde niet aan de praktische uitvoerbaarheid van dit grootse plan
en drong aan op haast, want domheid, bekrompenheid en kleingeestig-
heid vormden de grootste struikelblokken voor de vooruitgang van de
partij en elke gelegenheid moest te baat worden genomen om hoofd en
hart van de jeugd, van hen die ‘na ons de strijd zullen moeten voeren’, te
verhelderen en te versterken.

Ook in Die Neue Zeit publiceerde ze in 1901 en in 1904 artikelen waar-
in ze het belang van een internationale jeugdbibliotheek met betaalbare,
goede boeken voor kinderen van partijgenoten benadrukte. Moeiteloos
kon ze ‘burgerlijke’ boeken opsommen die ook heel geschikt waren voor
socialistische kinderen, zoals Onder moeders vleugels van Louise Alcott,
Cuore van de Italiaanse schrijver en sociaal-democraat Edmondo De
Amicis, de sprookjes van Hans Christian Andersen en de oude Duitse sa-
gen en legenden, maar dan liever niet die verhalen waarbij het erom ging
iets van goud of edelstenen te veroveren, of sprookjes over prinsessen die
door hun vader als hoofdprijs werden aangeboden. Het probleem was dat
deze boeken moesten concurreren met de lopende-bandboekjes uit de fa-
briek met felgekleurde omslagen en opwindende verhalen die voor heel
weinig geld in enorme oplagen over de toonbank gingen. In Die Neue
Zeit in 1904 fulmineerde ze tegen deze ‘Grossobücher’, en citeerde
Heinrich Wolgast en andere pedagogen om aan te geven hoe slecht deze
boeken waren, hoe goedkoop en hoe ver verwijderd van het sociaal-de-
mocratische ideale kinderboek. Ze noemde haar eigen ‘ernsthafte, wis-
senschaftliche’ boeken over vreemde volkeren in verre landen, waar ze
zoveel succes mee had gehad, maar die te duur waren voor arbeiderskin-
deren omdat ze bij een bourgeoisuitgever waren verschenen. Aangemoe-
digd door Karl Liebknecht, de zoon van de in 1900 overleden Wilhelm
Liebknecht, had ze al eens gedacht over een vertaling van haar werk in
het Duits, omdat ook in Duitsland verhoudingsgewijs weinig degelijks
verscheen en veel ‘Schundliteratur’. Maar nog beter leek het om een ‘In-
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ternationale Kommission für Jugendlektüre’ op te richten. Als voorbeeld
noemde ze de inspanningen van Nellie van Kol met haar verhalenbun-
dels uit de wereldliteratuur en met Ons Blaadje waaraan ze haar talent,
energie, ‘volle, warme moederhart’ en veel geld had geschonken. In haar
tweede artikel in Die Neue Zeit in 1904 riep ze de spd op plannen te on-
dersteunen die tot een verantwoorde jeugdliteratuur zouden leiden. Ze
zou graag boeken zien waarin de grote sociale betekenis van de ‘Arbeit in
der Produktion’ tot haar recht zou komen, waarin arbeid als iets hoogs,
iets waardevols en moois zou worden afgeschilderd; daarnaast zouden er
boeken moeten komen waaruit de jongeren solidariteit leerden kennen. 

Sjoukje besloot Kautsky bij haar plannen te betrekken, aangezien de
spd nooit had gereageerd op zijn voorstellen uit 1893. Zo nu en dan een
voor arbeiderskinderen geschikt boek was niet genoeg, er moest een
‘ganze Literatur’ komen om de jonge lezers op te voeden tot ‘klardenken-
den, feinfühlenden und tatkräftigen Genossen’. Ze schreef de ‘Geehrter
Herr Kautsky’ een persoonlijke brief. Korte tijd later waren Karl en Luise
Kautsky ‘Liebe Genosse und Genossin’, en werd Luise weliswaar nog
steeds met Frau Kautsky aangesproken, maar stonden Sjoukje en zij dui-
delijk op vriendschappelijke voet. In het kleine Nederland was iets op
gang gekomen dat ze voor de hele internationale beweging zo graag wil-
de, en waarover ze jammer genoeg vanuit Duitsland nooit iets hoorde.
Welk initiatief ze daarmee precies bedoelde, is niet duidelijk. De Volks-
Kinderbibliotheek van Nellie van Kol misschien, met voor kinderen be-
werkte klassiekers? Ze ontvouwde allerlei plannen, het een nog grootser
dan het andere: ze dacht aan een geschiedenis van de menselijke geest
aan de hand van verhalen uit vreemde landen, zoals ze met haar verhalen
over eskimo’s had proberen te doen. En als dat grote werk af was, zou ze
een ontwikkelingsgeschiedenis van de mensheid vanaf de vroegste tijden
gaan schrijven in ‘einfachen aber streng wissenschaftlichen Geschichten
für Kinder’, en hopelijk ook voor volwassenen. 

Het was een ambitieus plan, maar Sjoukje durfde het aan: ‘Ich habe
meine Kraft jetzt in sechs Büchern versucht, und die ist bis jetzt einen so
warmen Empfang bereitet worden, dass ich endlich dasjenige bekom-
men habe was mir anfangs fehlte – nämlich: Selbstvertrauen.’ Door het
succes van haar boeken was ze nu klaar voor een groter doel, namelijk
een wereldbibiliotheek voor arbeiderskinderen. Misschien ook door die
overwonnen verlegenheid was ze in staat haar eigen werk in deze brief zo
openlijk te promoten.
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Maar haar pleidooien hadden weinig succes. In 1904 stelde ze vast hoe
moeilijk het was om voor dit onderwerp internationale contacten te leg-
gen: ‘Das Interesse der Erwachsenen an der Jugendliteratur ist leider
noch klein, aber wir stehen ja noch am Anfang des “Jahrhundertes des
Kindes”.’ 

Uiteindelijk liepen alle pogingen om een internationale bibliotheek op
te richten op niets uit. De ideeën ervoor zijn nooit verder uitgewerkt.
Sjoukjes en Kautsky’s partijgenoten stelden andere prioriteiten, Eeuw
van het Kind of niet. Er waren politieke actiepunten die urgenter waren. 

Dichter bij huis vond ze in Nellie van Kol nog een gedreven gesprekspart-
ner voor discussies over kinderliteratuur. Nellie had in Nederlands-Indië
een aantal beschouwingen over kinderliteratuur gepubliceerd met kritiek
op de lectuur voor de niet-blanke jeugd. Om het goede voorbeeld te geven
schreef ze sprookjes die geschikt waren voor kinderen die niet in de Eu-
ropese cultuur opgroeiden en waarin hun eigen wereld, hun dieren en
bloemen de hoofdrol speelden. 

In 1899 had ze in De Gids scherpe kritiek geuit op de stroom onbedui-
dende kinderboeken en op auteurs die niets te zeggen hadden: 

Wie voor kinderen schrijft behoeft geen genie te wezen en niet eens een

overtreffend talent te bezitten; slechts mag hij nooit vervelend zijn; maar

op het oogenblik dat hij zich tot schrijven zet, moet hij die daad voor zijn

geweten kunnen verantwoorden. Hij moet er voor zichzelven van over-

tuigd zijn dat hij wezenlijks iets te zeggen heeft, – en dat ook zeggen kán,

– wat op een of andere wijze goed en vormend is voor het kind; of dat het

kan vermaken zonder het te schaden.

Voor Nellie was het geen vraag of een kinderboek er was voor het ver-
maak of om er iets uit te leren. Louter vermaak vond ze veel te weinig,
boeken moesten een lezer iets meegeven en een ‘onbedorven kind’ wilde
‘altoos leren’. In een formule vatte ze haar eisen samen:

Goede kinderlectuur, als geheel beschouwd moet wezen: 

naar het beginsel – religieus = vroom;

naar de strekking – evolutionnair = ontwikkelend;

naar den inhoud – universeel = alzijdig;

naar den vorm – helder;
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Met ‘religieus’ doelde ze niet op thema’s als God, bekering of vergeving
van zonden, ze bepleitte een breedheid van opvatting, ‘iets dat veel
hooger staat dan de zoo geprezen verdraagzaamheid’. Verdraagzaamheid
vond ze hoogmoedig, kinderen moesten leren dat mensen met een ande-
re overtuiging niet neerbuigend getolereerd moesten worden, maar ge-
respecteerd als gelijken. Haar eisen aan kinderboeken waren niet literair,
nauwelijks politiek, maar vooral pedagogisch van aard. Een schrijver die
met heel zijn ziel iets goeds wilde, had volgens haar ook een warme stijl
en als hij een heldere visie had, schreef zo’n auteur meestal ook duidelijk.
In 1899 was een opvatting als de hare ongewoon, want de kwaliteit van
kinderlectuur was een ‘al te lang en al te erg stiefmoederlijk behandelde
kwestie’. Sjoukje was geen actievoerster zoals Nellie, maar dankzij haar
vriendschap en samenwerking met Nellie was ze wel steeds meer geïnte-
resseerd geraakt in discussies over jeugdliteratuur. 

Een derde inspiratiebron, naast Nellie van Kol en Karl Kautsky, was een
onderwijzer uit Hamburg, Heinrich Wolgast. Hij sterkte haar in de op-
vatting dat kinderboeken literaire kunst moesten zijn en dat jeugdlitera-
tuur diende bij te dragen aan de kunstzinnige opvoeding van kinderen.
Wolgast schreef in 1896 Das Elend unserer Jugendlitteratur met als onder-
titel Ein Beitrag zur künstlerischen Erziehung der Jugend, een boek dat
vooral in Duitsland veel succes had. Hij kritiseerde de kwaliteit van de
boeken die Duitse kinderen te lezen kregen, de vrome praatjes, de opge-
wonden en vaak wrede indianenverhalen, de boeken die bol stonden van
patriottisme en militarisme. 

Als motto voor zijn boek gebruikte hij een citaat van de Duitse schrij-
ver Theodor Storm: ‘Wenn du für die Jugend schreiben willst, so darfst
du nicht für die Jugend schreiben’, waarmee hij aangaf een tegenstander
te zijn van het ‘specifieke’ jeugdboek, lectuur die speciaal voor de jeugd
geschreven werd en meestal niets interessants voorstelde.

Met een groep medestanders had Wolgast de Jugendschriftenbewe-
gung opgericht die zich actief inzette voor het goede kinderboek. In 1893
verscheen het tijdschrift Jugendschriften-Warte (met vanaf 1896 Wolgast
als hoofdredacteur) met boekbeoordelingen en lijsten aanbevolen lec-
tuur. Hierin werd scherp stelling genomen tegen boeken met een religi-
euze, moralistische, nationalistische en/of imperialistische boodschap,
en tegen ‘Schundliteratur’, de opwindende avonturenboeken en roman-
netjes die volgens deze serieuze jeugdboekenmensen een slechte invloed
hadden op lezers van alle leeftijden. De arbeiders moesten geestelijk en

de bloei van een schrijverschap 353



artistiek verheven worden en de goedkope, chauvinistische en patriotti-
sche boekjes waarmee langs de deuren werd gecolporteerd, waren alles-
behalve verheffend. Expliciet links was deze Jugendschriftenbewegung
niet, het ging Wolgast en zijn volgelingen in de eerste plaats om artistici-
teit. Volgens hen kon een kunstzinnige opvoeding een wezenlijke bijdra-
ge leveren aan de verheffing, materieel zowel als immaterieel, van de ar-
beidersklasse en hoe onuitgewerkt deze stelling ook bleef, het was een
politieke doelstelling waarbij sociaal-democraten zich meer thuisvoelden
dan de vertegenwoordigers van de gevestigde, burgerlijke maatschappij.

Wolgast hing de ideeën aan van de Kunsterziehungsbewegung, een
protestbeweging die in Duitsland rond 1870 was ontstaan. De aanhan-
gers van deze beweging verzetten zich tegen van bovenaf opgelegde nor-
men voor kunst en eisten autonomie voor de kunstenaar. De artistieke
doeleinden veranderden al snel in pedagogische doelstellingen, kunste-
naars werden als opvoeders beschouwd, en als logische consequentie
daarvan stelde de Kunsterziehungsbewegung aan kinderboeken de vol-
gende eisen: ze moesten origineel zijn, door kunstenaars geschreven en
geïllustreerd, en niet gewild kinderlijk. Wolgast: ‘Die Jugendschrift in
dichterischer Form muss ein Kunstwerk sein.’ Een artistiek boek kon de
‘natuurlijke poëzie’ in het kind tot bloei laten komen. De Kunsterzie-
hungsbewegung was huiverig voor ideologische beïnvloeding. ‘Dicht-
kunst darf nie Beförderungsmittel für Wissen und Moral sein,’ schreef
Wolgast. 

In een bespreking van Over kinderlectuur van Nellie van Kol, vergeleek
Sjoukje Nellies opvattingen met die van Wolgast. Ze vond Das Elend un-
serer Jugendlitteratur een merkwaardig boek, waarmee ze het niet hele-
maal eens was, en na lezing van Nellies artikel wist ze ook waarom: ter-
wijl Nellie in een kinderboek naar de ziel zocht, ging het Wolgast vooral
om de volmaakte kunstvorm. Zou het niet zo zijn dat een schrijver die
‘ziel’ in haar of zijn werk kan leggen, automatisch ook min of meer kunst
schept? Sjoukje zag het liefst een combinatie van beide, een harmonie
van kunst en ziel. Ze was het met Wolgast eens dat goede boeken de
jeugd automatisch iets meegaven voor het leven. Ook onderschreef ze de
opvattingen van de Kunsterziehungsbewegung dat jeugdliteratuur als
kunstzinnig middel kon bijdragen aan de sociale en ethische verheffing
van de lezers. Wel was ze politieker ingesteld dan Wolgast, en ze sloot
zich aan bij Kautsky’s opvatting, dat er speciale literatuur moest komen
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voor arbeiderskinderen, boeken die dus niet alleen vanuit en over de bur-
gerlijke milieus geschreven konden zijn. Van Nellie nam ze de pedagogi-
sche invalshoek over. Net als zij benadrukte Sjoukje het belang van een
hoge moraal en de noodzaak van een ziel in een boek.

Aan deze mengeling van geleende ideeën en opvattingen voegde
Sjoukje ten slotte eigen gedachten toe, waardoor een authentieke en
unieke visie ontstond. Het resultaat was een serie normen en voorwaar-
den voor goede jeugdliteratuur die in de tijd paste, maar ook heel per-
soonlijk was; die literaire eisen stelde, maar ook pedagogische en morele;
die de politiek uitdrukkelijk uit het kinderboek wilde weren, maar even
nadrukkelijk speciale literatuur voor arbeiderskinderen wilde bevorde-
ren. Haar streven om esthetiek en ethiek in kinderliteratuur vanuit een
socialistische en tegelijkertijd humanistische invalshoek te combineren,
was op dat moment in Nederland uniek. 

Kinderboekenrecensent: de theorie

Toen Nellie van Kol in 1900 verschillende werkzaamheden opgaf, nam
Sjoukje een deel van haar taken over. Officieel trok Nellie zich terug om-
dat ze overwerkt was, maar in werkelijkheid uit protest tegen de te hoge
boekenprijs waardoor haar boeken niet onder arbeiderskinderen ver-
spreid konden worden. Met haar uitgever Van Looy kon ze het op dit punt
niet eens worden. Sjoukje redigeerde in 1901 een serie door Nellie verza-
melde en vertaalde verhalen, Vertelselboekjes, maar belangrijker en essen-
tieel voor haar eigen ontwikkeling was dat ze Nellie als kinderboekenre-
censente ging vervangen in ‘De Vrouw, Veertiendaagsch blad, gewijd aan
de onderlinge opvoeding der vrouwen’. In het afscheidsartikel voor Nellie
schreef Sjoukje dat ze in de geest van haar ‘talentvolle voorgangster’ wil-
de werken. Voor kinderen schrijven was al jaren haar lust en haar roe-
ping, en met dankbaarheid had ze kunnen vaststellen dat niet alleen kin-
deren, maar ook opvoeders haar ‘werkjes’ gunstig onthaalden: ‘Velen
hebben mijn streven herkend, om iets ernstigs en degelijks te willen ge-
ven in aangenamen vorm.’ Met ‘werkjes’ bedoelde ze haar eskimoboeken
en het eerste Oehoehoe-boek. De twee vervolgdeeltjes stonden op het
punt van verschijnen. Net als Nellie indertijd had gedaan, schreef Sjoukje
onder haar pseudoniem een beginselverklaring: 
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Er moet een kern zijn in elk boek – een kern van liefde, van wetenschap,

van natuurpoëzie of zelfs van schaterenden, frisschen humor of ‘heer-

lijken, goddelijken onzin’, maar iets moet er in zijn dat in een of ander

opzicht opvoedend, onderwijzend, verheffend of frisch ontspannend

werkt – geen laffe, lieve, zoetelijke, aardige praatjes ‘voor de kinderen’,

praatjes zonder eigenlijken inhoud, met slechts een oppervlakkig, zoet-

sappig moraaltje, praatjes over lieve zoete duifjes en zachte witte 

lammetjes, enz. enz.

Ook ouders, boekhandelaren en uitgevers wees ze op hun verantwoorde-
lijkheid. Niets was zo verkeerd als te denken: ‘“Och, ’t is maar voor kinde-
ren”; de volwassenen die in een boekwinkel wat bladeren in kinderboek-
jes en zich zonder enige informatie rommel in de handen laten stoppen;
de boekhandelaren die van hun voorraden afwillen en de uitgevers die de
markt overvoeren met “middelmatig en onbeduidend goed”.’

In hetzelfde jaar 1900 begon Sjoukje ook te recenseren in het eind
1894 opgerichte literaire opinieweekblad De Kroniek van P.L. Tak, en in
Het Volk. Vanaf 1901 publiceerde ze eveneens in het (vrijzinnig-liberale)
blad Het Kind. Veertiendaagsch blad voor ouders en opvoeders, waarin Nel-
lie van Kol ook een belangrijke positie had ingenomen. Haar werk bij De
Vrouw en Het Kind kreeg ze dankzij Nellie, de werkzaamheden voor De
Kroniek en Het Volk wellicht via Troelstra.

Vanaf 1902 kwam er nog een blad bij, De Amsterdammer, het weekblad
voor Nederland dat sinds 1926 De Groene Amsterdammer heet. Hierin
schreef ze voornamelijk over (vertaalde) buitenlandse kinderboeken. Aan
het eind van haar carrière als recensent, in 1919 en 1920, toen ze in feite
alleen in Het Kind nog een vaste rubriek had, schreef ze een paar recen-
sies voor School en Leven, het reformpedagogisch blad van de pedagoog
Rommert Casimir. In 1900, toen Jan Ligthart de redacteur was, had ze er
al eens in geschreven over ‘kinderspelen’ en ‘de school der toekomst’. In
1908 schreef ze enkele grote artikelen in het door Leo Simons geleide De
Ploeg. Geïllustreerd maandblad van de Wereld-Bibliotheek. Haar laatste re-
censie verscheen in 1922 in De Amsterdammer en ze was 75 jaar toen ze
het artikel ‘Onze kinderliteratuur’ schreef in het boekenweekgeschenk
Rondom het boek 1935.

Na haar eerste artikel in De Vrouw zou Sjoukje nog vaak de eisen opsom-
men waaraan een kinderboek moest voldoen. Haar voorbeelden Nellie
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van Kol, Karl Kautsky en Heinrich Wolgast hadden haar een weg gewe-
zen, maar Sjoukje vulde hun argumenten aan met eigen opvattingen. Te-
genover Elise van Calcar bracht ze die in 1900 duidelijk naar voren. 

Elise van Calcar-Schiotling was toen 77 jaar oud en had een eerbied-
waardige reputatie. Ze had succesvolle romans, kinderboeken en enkele
gezaghebbende brochures over opvoeding, onderwijs en feminisme ge-
schreven. Sjoukje schreef haar een brief waarin ze om advies vroeg. Ze
introduceerde zichzelf als N. van Hichtum, het pseudoniem ‘waaronder
ik steeds met mevrouw van Kol samenwerk om onze kinderen een beetje
ernstige en warme lectuur te geven’, en vroeg om titels van boeken en
tijdschriften waaraan ze teksten voor een kinderscheurkalender kon ont-
lenen.

Er moet van alles in natuurlijk, veel afwisseling, veel leven, veel humor,

een beetje wetenschap, wat karaktertrekken van groote mannen – ja wat

niet al, maar – vóór alles een warme, liefdevolle moraal, een moraal die

regelrecht tot de kleine hartjes spreekt. Geen zedepreken. En dit is moei-

lijk. […] Zoiets schudt men niet uit de mouw – het moet uit ziele-aan-

drang voortkomen.

Elke keer opnieuw probeerde ze haar visie op een andere manier te ver-
woorden. In het voorwoord bij Een doktersfamilie in het hoge Noorden van
de Noorse schrijfster Agot Gjems Selmer in 1903 deed ze dat het helderst
en meest pregnant: 

Allereerst voele men het warme, liefdevolle hart van den auteur er in klop-

pen; dan zij de vorm artistiek, de inhoud boeiend maar niet prikkelend,

de stijl vloeiend en los, de woordenkeus eenvoudig en sober, en voor de

kinderen begrijpelijk; en, last but not least, als geheel zij het even aantrek-

kelijk voor volwassenen als voor kinderen (dit is trouwens het kenmerk

van ware kunst) en, zoo mogelijk, door zijn warmen, bezielenden inhoud

van opvoedende kracht, zoowel voor ouders als voor kinderen!

De schrijfster uit het hoge noorden was ‘blijkbaar zelf een lieve, warmge-
voelende, hoog ontwikkelde, paedagogisch buitengewoon begaafde moe-
der’, een vrouw die ‘verheffend en hoog-ernstig van opvatting’ voor niet
al te jonge kinderen volkomen begrijpelijk de natuur beschreef en de kin-
deren aansprak als ‘kleine menschjes met reeds voor alle goede en hooge
indrukken ontvankelijke zieltjes’. 
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Een voorwoord was voor de volwassenen, niet voor ‘het jonge goedje’,
en deze gelegenheid greep ze dan ook aan om de ouders en met name de
moeders nog eens aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. De goede
invloed die een ‘vroolijk-ernstige, ideale moeder’ kan hebben, met name
daar in het noorden, midden in de natuur en te midden van een noodge-
dwongen intensief familieleven, deed haar de verzuchting slaken: ‘Wat
kan een moeder al niet doen in zoo’n omgeving! Hoe heeft ze de kinderen
voortdurend onder haar reinen, verheffenden invloed! Wat al mooie ge-
dachten en gevoelens kan ze in de jonge hartjes aankweeken!’ 

Haar ‘kinderboeken-credo’ ging gepaard met een verheerlijking van
het moederschap. De ideale auteur bezat dezelfde eigenschappen als de
ideale moeder: lief en hoogontwikkeld, maar vooral pedagogisch be-
gaafd. De literaire eisen van ‘artistieke vorm, vloeiende en losse stijl, een-
voudige en sobere woordkeus’ zonken daarbij bijna in het niet. 

In haar besprekingen werden de criteria uit het credo van 1903 niet
stelselmatig toegepast. Daarvoor was haar werk als criticus te divers. Ze
kreeg zoveel verschillende genres onder ogen dat niet altijd duidelijk is
welke aspecten Sjoukje het zwaarst liet wegen: de opvoedkundige of de li-
teraire, de morele of de expressieve. Maar altijd stonden oprechtheid en
warmte, en de positieve instelling van de auteur boven aan de lijst. En de
ziel. Met Nellie van Kol was Sjoukje van mening dat een schrijver alleen
een echt morele invloed kon uitoefenen, als hij zijn ziel tot de kinderen
liet spreken.

Acht jaar lang schreef Sjoukje Troelstra recensies in De Vrouw, een poli-
tiek-sociaal blad voor vrouwen die geïnteresseerd waren in de moderne
wereld; het opvoeden van kinderen hoorde daarbij. Vandaar dat via recen-
sies vaak opvoedingslessen werden gegeven, en een opvallende en – ze-
ker na het verschijnen van Afke’s Tiental – bekende persoonlijkheid als
Nynke van Hichtum was alleen daarom al geknipt als medewerkster.
Vanaf de eerste boekbespreking is duidelijk dat ze vooral op de toon lette.
Met oordelen als ‘fris’ en ‘ernstig’ gaf ze een boek de hoogste lof. Ze kon
een schrijfster prijzen om het vermogen personen met hun kleine en
grote gebreken zo echt menselijk te schilderen, en noemde dan ‘haar
streven naar natuur en waarheid, echte warme menschenliefde’. Dat wa-
ren criteria die in veel van haar recensies terugkeren. Eigenschappen die
een auteur tot een góéde kinderboekenauteur maakten, waren ‘talent,
grooten eenvoud in taal en stijl en een warm moederhart’. Ze prees boe-
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ken als ze ‘een stukje leven zijn’, of boeiend en toch met een ernstige on-
dergrond, degelijk, goed geschreven, humoristisch, onopgesmukt, ‘be-
koorlijk door reine en frisse poëzie’. Ze kritiseerde bekrompenheid, het
ontbreken van een ruime, heldere blik, gebrek aan dieper inzicht en een
ruimer levensdoel. En elke ‘tendenz’ was uit den boze. ‘Elke goede op-
voeding moet neutraal zijn en zich van elke eenzijdige politieke en gods-
dienstige voorlichting onthouden.’ Ze citeerde Goethe om te onderstre-
pen dat te veel moraal averechts werkt: ‘Man merkt die Absicht und wird
verstimmt’ (men merkt de opzet op en raakt uit zijn humeur). Ze was er-
van overtuigd dat kinderen direct hun hart ervoor sluiten als ze merken
dat men hun mooie gevoelens wil opdringen. 

De politieke en godsdienstige opvoeding hoorde bij de ouders; schrij-
vers en uitgevers moesten ‘de jeugd niet met dogma’s volstoppen, maar
liever kalm afwachten tot het leven zelf hunnen kinderen een eigen over-
tuiging geeft’. Maar haar afkeer van indoctrinatie weerhield haar er niet
van politieke argumenten te gebruiken in haar beoordelingen. Kinder-
boeken weerspiegelen vaak de heersende maatschappelijke opvattingen,
en als ze daar kritiek op had, uitte ze die ‘als sociaal-demokrate’: 

Als ik me eens voor een oogenblik voorstel, dat ik zelf behoor tot de 

arbeidersklasse, dan weet ik heel zeker dat me deze schetsjes (waarin 

intusschen misschien precies gehandeld wordt zooals ik zelf ook wel 

eens handelde) heel pijnlijk zouden aandoen. Waarom deze klasse juist

aan onze kinderen te leeren kennen als voorwerpen van liefdadigheid, 

al wordt die liefdadigheid dan op nog zoo’n kiesche wijze bewezen, 

en al worden de arbeiderskindertjes dan ook nog zoo liefderijk in den

kring der rijkeren opgenomen? 

De opvoeder moest het kind geen meningen opdringen, de volwassene
diende zich te richten naar het kind en het serieus te nemen. Een schrij-
ver had een zware verantwoordelijkheid. Ze verzette zich heftig tegen het
onderschatten van kinderen. Onderschatting kwam volgens haar voort
uit onverschilligheid, gemakzucht, middelmatigheid: ‘Wie een kinder-
boek wil schrijven, moet niet denken: “’t Is maar voor de jeugd!” of: “Een
kinderhand is gauw gevuld!” Integendeel: – hij vrage zich ernstig af:
“Hoe zal ik mijn diepste en innigste gevoel, mijn ernstigste weten het
best en ’t eenvoudigst aan de jeugd mêedeelen?”’

Kinderen konden heel wat aan als de stof maar op de juiste manier
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werd aangeboden. Daarvan was ze vurig overtuigd en dat bracht ze in
haar eigen literaire werk in praktijk. Ze reageerde hartstochtelijk op de
opmerking van J.H.F. Ritter dat de schoonheid van Afke’s Tiental niet ten
volle door kleine kinderen begrepen zou worden. Geloof me, schreef ze,
juist de ernstige indrukken, die we opdeden in onze jeugd, blijven onuit-
wisbaar in onze ziel gegrift:

Zoo vind ik dan ook, dat we onzen kinderen in hun boeken ook niet

steeds gesneden brood moeten geven. Wel moeten ze zóó zijn, dat deze

hen boeien en in alle opzichten hun belangstelling wekken: geen ver-

velende moraal, geen opgeplakte frazen, die ze licht van buiten leeren,

maar welke niet tot hun hart doordringen; maar het wekken van een 

diepe gedachte, het teweegbrengen van een aangrijpenden indruk die 

hun jonge zieltjes wél pakt, maar dien ze niet dadelijk geheel kunnen

verwerken – ik geloof dat boeken, die zulk een indruk teweegbrengen,

een groote opvoedkundige waarde kunnen hebben.

Sjoukje groeide uit tot de meest gerespecteerde kinderboekrecensente
van Nederland van de eerste helft van de twintigste eeuw. Ze was zich er-
van bewust dat ze gezag had en dat haar mening telde, maar ze bezat het
vermogen zichzelf en haar oordeel te relativeren. Ze noemde het ‘zoo ge-
makkelijk zichzelf op een voetstuk van alwetendheid en alziendheid te
plaatsen, en met een air van verwaandheid, met de neus in de lucht, door
den tuin der letterkunde te wandelen’. Het was alleen wel jammer dat
men daarbij ‘gevaar loopt, menig nederig, welriekend bloempje te ver-
trappen’. 

Ze verontschuldigde zich dat ze soms met een enkele pennenstreek
een boek ‘onbeduidend’ had genoemd: ‘Het is slechts mijn persoonlijk
oordeel; ik kan falen, misschien dat anderen er meer in zien dan ik.’ Dat
zijzelf een uitstekende opvoedster zou zijn, wees ze krachtig van de
hand. Ze geneerde zich om als wegwijzer in opvoedingszaken genoemd
te worden: ‘Ik ben toch heusch maar een breekebeen op dit gebied.’ En ze
was oprecht bescheiden over haar belang als recensent: 

Ik zie niet gaarne dat men van mijn ‘leiding’ spreekt. Het is volstrekt 

mijn doel niet, als autoriteit te poseeren. Ik geef eenvoudig mijn eigen

doordacht oordeel over onze kinderboeken en meen, omdat ik mij daar-

aan sedert eenige jaren speciaal wijdde, het recht daartoe te hebben; 
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maar het oordeel van één persoon blijft toch steeds te subjectief om een

beslist leidend karakter te kunnen dragen. Ik wensch alleen de ouders 

zelf te doen denken.

Ouders waren en bleven uiteindelijk verantwoordelijk voor de opvoe-
ding, Sjoukje droeg alleen maar materiaal aan. Maar haar werk moest wel
serieus genomen worden: ‘Waar ik me zooveel moeite getroost en met
zooveel toewijding dit alles bijeen breng, hoop ik ook, dat de ouders die
dit lezen, dezen arbeid zullen toonen te waardeeren, door óf de artikelen
zorgvuldig te bewaren, óf in een boekje nauwkeurig aanteekening te hou-
den van die boeken, welke ze voor hun eigen kinderen het geschiktst ach-
ten.’ 

Dit schreef ze bij de ‘Sint Nicolaaslijst’, die ze jarenlang in Het Kind
publiceerde. Pagina’s vol lijsten met aanbevolen titels, uitgesplitst naar
leeftijd en met sterretjes voor speciaal aanbevolen boeken. 

Sjoukje recenseerde kinderboeken zonder een speciale leeftijdsgrens in
acht te nemen. In de praktijk ging het meestal om boeken en prentenboe-
ken voor kinderen vanaf de kleuterleeftijd tot een jaar of vijftien, zestien.
In november 1907 kreeg ze in Het Kind een aparte boekenrubriek voor
de wat oudere jeugd, zeventien-, achttienjarigen. Ze greep de kans aan
weer eens te formuleren waaraan jeugdliteratuur moest voldoen: 

Ik wil letten op litteraire waarde en vormende kracht, en zoveel mogelijk

die werken uitsluiten, waardoor de sexueele instinkten onnoodig worden

geprikkeld, of waardoor het gevoel van ‘Weltschmerz’ dat zich zoo fataal

kan vastzetten bij jonge menschen die pas met alle boosheid en wreed-

heid der wereld kennis maken, te sterk wordt aangemoedigd en bevestigd.

[…] Gelukkig maar, dat er in veel van het allernieuwste weer een frisschere

en hoopvollere geest waait!

Want hoop, en het bewustzijn dat ook in henzelven kracht is om te strij-

den en te overwinnen als de ure der verzoeking nadert, die twee dingen

zouden we onzen jongelieden zoo gaarne meêgeven op den levensweg!

Begrijpen, hoe anderen door den invloed der omstandigheden er wel toe

moesten komen om te bezwijken, is héél goed, maar mij dunkt dat we in

onze groote kinderen door onzen invloed, door lektuur en anderszins,

vooral het gevoel van eigen verantwoordelijkheid en van eigen innerlijke

kracht moeten trachten op te wekken. […]

‘En nu aan den slag!’
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In 1922 publiceerde ze haar laatste artikelen over jeugdliteratuur. In De
Amsterdammer vermeldde ze drie boeken in een korte recensie, waaron-
der Amelioranna en de groene paraplu met prachtige illustraties van Su-
san B. Pearse. Sjoukje had zelf de tekst vertaald, maar dat stond een prij-
zend woord niet in de weg: ‘De plaatjes zijn hoofdzaak, de bijschriftjes,
door mij vertaald, maar iets zeer bijkomstigs, dus ik mag het gerust aan-
bevelen, al staat mijn naam op het titelblad.’ De bekende Engelse illustra-
trice Pearse (1878-1980) maakte nog twee andere boekjes die door N. van
Hichtum werden bewerkt: Miaula en de tweelingen (1924) en Amelioran-
na als koopvrouwtje (1928). In de serie ‘Artistieke Prentenboeken’ van uit-
geverij Kluitman waarin deze prachtig verzorgde oblongboekjes versche-
nen, kwam ook Kleine Polly uit het Jan-Klaassenspel (1926) uit, getekend
door Jack Orr en bewerkt door N. van Hichtum. 

Al waren haar recensies en essays gericht op volwassenen, haar oordeel
baseerde ze mede op de mening van Dieuwke en Jelle. Later vertelde ze
de Vlaamse bibliothecaris Ger Schmook waarom ze ooit kinderboeken
was gaan schrijven: ‘De voornaamste reden was wel, dat de boeken die ik
mijn kinderen voorlas, bijna altijd in zóó’n stijve, voor kinderen onbegrij-
pelijke taal waren geschreven, dat ik ze letterlijk voor hen moest vertalen,
evenals ik dit ook dikwijls deed met buitenlandsche kinderboeken.’ Ze
had hun geleerd zich zelf een oordeel te vormen over wat ze lazen. De
beste boeken die ze voor haar recensies had gelezen, las ze hen ’s avonds
voor tijdens het ‘leesuurtje’. De ‘uitgesproken’ boeken legde ze opzij, het
middelsoort gaf ze de kinderen zelf in handen. Als ze die gelezen had-
den, vroeg ze hun oordeel: 

– Was het boek mooi?

– Ja, was dan gewoonlijk het antwoord.

– Mooi genoeg voor het leesuurtje?

Daar zaten ze. Je kunt een boek gauw mooi vinden, maar mooi genoeg

voor het leesuurtje? Zo leerden ze oordelen, zo leerden ze het aanleggen

van een maatstaf aan wat ze lazen.

Jelle had heerlijke herinneringen aan het voorlezen door zijn moeder.
‘Een bijzonder voorrecht’ noemde hij het. Ze las hen ook ‘haar eigen ma-
nuscripten voor, en dan het liefst zonder te verklappen, dat het van haar
zelf was, om een onbevangen indruk mogelijk te maken. Dat half uurtje
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voor het slapen gaan, waarin mijn moeder voorlas met haar zachte, le-
vendige stem, was niet alleen voor ons een dagelijks festijn, maar ook van
belang voor de schrijfster en recensente zelf, om de reactie van haar kin-
deren op eigen en anderer werk te leren kennen.’

Kinderboekrecensent: de praktijk

Het meest opvallende aan de recensies van Sjoukje Troelstra is de directe
toon waarop ze haar mening formuleerde. Als Nynke fen Hichtum had
ze zich in 1888 in For Hûs en Hiem voorgesteld als een goedmoedige
oude vrouw die graag verhalen vertelde aan kleine kinderen. Als recen-
sente was ze niet langer de bejaarde vrouw, maar zichzelf: een vrouw van
rond de veertig, een moeder die zich tot andere moeders richtte met
richtlijnen voor opvoeding en ontspanning, met heldere adviezen en nut-
tige kennis. 

Als recensente verwoordde Sjoukje zonder veel omhaal wat haar in een
boek wel en niet beviel. In het begin wilde ze nog wel eens excuses be-
denken als de schrijfsters – er waren nauwelijks mannelijke kinderboe-
kenauteurs – in haar opinie ‘uitgegleden’ waren. Als ze sentimenteel of
te gewrongen schreven, zag Sjoukje nog ‘ziel’ in hun boeken. Tegenover
een teveel aan ‘weemoedigheid’ bracht ze het mooie omslag en de fijne il-
lustraties in. Later schreef ze onverbloemd dat een toon haar niet beviel
en gaf ze aanwijzingen hoe het beter en met name pedagogischer had ge-
kund. 

Daarnaast had ze uitgesproken opvattingen over omslag en illustraties
en veroordeelde ze uitgevers vanwege slordigheden en gemakzucht in de
vormgeving van de boeken. Er verscheen veel dat de toets van haar kritiek
niet doorstond: bakvisromans, avonturenboeken, slechte vertalingen,
zoetelijke schrijfsels, nationalistische verhalen, vlotte romannetjes en
boeken waarin kinderen geminacht en geïntimideerd werden. Van ideo-
logische boodschappen hield ze niet en evenmin van braaf moralisme,
maar een boek zonder een vanzelfsprekende positieve moraal werd door
haar zo mogelijk nog strenger afgekeurd.

Boeken moeten een goede invloed op hun jonge lezers uitoefenen, was
de stelling van haar voorbeelden Karl Kautsky en Nellie van Kol geweest,
en Sjoukje Troelstra sloot zich daarbij aan. Van intelligente schrijvers
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met een warm hart verwachtte ze boeken die in de socialistische opvoe-
ding een rol konden vervullen. Daarom maakte ze zich kwaad over een
boek als De zilveren kruisjes van Bertha Clement dat in de kringen der
‘bourgeoisie satisfaite’ speelde, ‘zij het dan ook onder de beste elementen
daarvan’. Een auteur had tot taak jeugdige lezers te doen voelen hoe el-
lendig het leven van veel arbeiders was en wat daarvan de oorzaak was.
Had Clement dat gedaan, dan zou ze de lezers ‘een hooger ideaal gepre-
dikt hebben, dan ze nu in haar Zilveren kruisjes heeft gedaan, waaruit
men nu maar al te zeer den indruk krijgt, dat men zelf zich heel gerust
en tevreden kan gevoelen wanneer men slechts liefdevol zich neerbuigt
tot de ongelukkigen en lijdenden die men toevallig ontmoet op zijn pad’.

Ze had bezwaar tegen verhalen waarin arbeiders als ‘voorwerpen van
liefdadigheid’ werden voorgesteld, al werd die liefdadigheid dan nog zo
kies bewezen en werden de arbeiderskindertjes liefderijk in de kring der
rijkeren opgenomen: ‘Och, wij sociaal demokraten zien in de arbeidende
klasse zoo geheel iets anders dan alleen onze verongelijkte broederen aan
wie men van zijn overvloed moet meedeelen en op wie men niet laag
mag neerzien!’

In De Vrouw, waarin deze recensie verscheen, stond boven elke bladzij
de spreuk ‘Hoe hooger onze idealen stijgen, des te hooger stijgen wij
zelf’, een motto dat Sjoukje op het lijf geschreven was. Een karakter kon
nog zo goed en persoonlijk geschetst zijn en de auteur kon een natuurlij-
ke en frisse pen hebben, als het resultaat niet boven een ouderwets bour-
geoisstandpunt uitkwam, was het geen goed boek. Een scène waarin een
‘meid’ geplaagd werd door de kinderen, vond ze verwerpelijk. Het was al-
lang niet meer zo dat meiden zichzelf als slavinnen beschouwden, vrou-
wen van de nieuwe tijd behandelden hun dienstmeisjes als gelijkwaardi-
ge wezens, schreef ze. In de nieuwe literatuur zouden de dienstboden
dus ook niet voorgesteld moeten worden als nederige wezens. Als er eens
een ‘iets minder exemplaar’ in een boek voorkwam, zou de auteur een
verklaring moeten geven van de omstandigheden waardoor deze vrouw
zo geworden was. En een boek waarin een man het dienstmeisje voor gek
zette omdat ze vergeten was zout op tafel te zetten – ze moest een hoge
trap van zolder halen, erop klimmen en zo, vanuit de hoogte de tafel over-
ziend, vaststellen dat ze iets vergeten had – deed haar bijna sissen van
verontwaardiging:
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Ik voel me moeder, moeder, moeder! Ik zie in dat meisje mijn eigen kind, 

ik voel me haar moeder! Ik sla in mijn gedachten den arm beschermend

om haar heen […] en leid haar zachtjes buiten de kamer. ‘Kind’, zeg ik,

‘maak je klaar en pak je koffer, het is hier je plaats niet. Het beste wat je

hebt: je gevoel van eigenwaarde, wordt hier uitgeroeid.’ 

Vervolgens zou ze het zoutvat pakken en het voor de voeten van de ver-
waande ‘huisheer’ gooien, zodat het in duizend stukken uiteen zou spat-
ten. 

In verontwaardigde recensies als deze gaf ze allereerst een pedagogi-
sche beoordeling van de gebeurtenis, gevolgd door een politieke redene-
ring. Als ze al een oordeel gaf over vorm en stijl van zo’n boek, dan was
dat summier. Het boek werd bij voorbaat afgekeurd op de morele strek-
king. Die vermenging van pedagogische en politieke overwegingen
kwam vooral voor in besprekingen van boeken over welgestelde mensen.
Over Een spannetje van vier van Anna Hubert van Beusekom schreef ze:
‘En dan is er nog iets, wat me in dit overigens met talent geschreven
boekje niet bevalt, en dat is het feit, dat de kinderen die er in voorkomen,
zoo rijk zijn, en dat al de genoegens welke die rijkdom hen brengt, zoo in
het breede worden uitgesponnen.’ 

Naar aanleiding van een levensbeschrijving van de Amerikaanse miljo-
nair Vanderbilt, vertelde ze waarom ze zo’n boek niet waardeerde: ‘De
vermelding van al die fabelachtige rijkdommen wekt bij ’t jonge goedje
maar begeerten op, die verstandige ouders niet gaarne zien.’ En in de be-
spreking van een kookboek voor kinderen maakte ze bezwaar tegen de
luxe inrichting van de kinderkeuken uit het boek: ‘echte, tamelijk groote
kookkacheltjes en mooie, geëmailleerde pannen!’, en de veel te kostbare
ingrediënten. Ze vroeg zich ook af of het ‘in paedagogisch opzicht wel
wenschelijk zou zijn, de kinderen zóó tot fijnproevertjes en lekkerbekjes
te vormen? […] Een paar kleine meisjes kunnen heusch wel lekker koken
zonder biefstuk, kalfsoesters, eieren en – verschen room!’

Haar afkeer van nationalisme en militarisme was uitgesproken poli-
tiek. In haar voorwoord bij het in 1902 in Rotterdam verschenen boek
van E. van Everdingen, Marine-Toestanden. Ervaringen uit het Marinele-
ven, ter overweging opgedragen aan alle ouders en opvoeders der jeugd, waar-
schuwde ze ouders en kinderen voor het op jonge leeftijd tekenen voor
een baan bij de marine, ‘bekoord door de mooie uniform en de heerlijke
verhalen die over het leven aan boord onzer oorlogsschepen in omloop
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zijn’. Ze zouden zich dan, onwetend, in feite met lichaam en ziel aan de
Staat der Nederlanden verkopen. Ze ergerde zich aan chauvinisme, aan
‘vorstenvleierij’, aan overdreven aandacht voor de Oranjes: ‘ook een meer
kritisch lichtstraaltje op de personen der Oranje-helden zou geen kwaad
kunnen.’ Ze had er een hekel aan als in vertaalde Duitse boeken te veel
imperialisme en ‘Deutschtum’ voorkwam en de lezer ‘als ’t ware overal
een geur van bier en zuurkool tegemoet stroomt’.

Net als Kautsky legde zij de nadruk op het vórmende van het boek. Een
boek over bijzonder lieve kinderen is geen goed boek, abnormaal zoete
kinderen zijn net als abnormaal stoute kinderen slecht voor het karakter
van veel lezertjes. Daarom bekritiseerde ze Uit Jo’s schetsboek van Louise
Alcott, omdat ‘de mensen in dit boek allemaal zulke mooie dingen doen
– en dat is uitstekend –, maar ze hebben allen een “succès fou” bij dege-
nen, op wie ze hun invloed uitoefenen en dat dit zoo dikwijls gebeurt,
waag ik te betwijfelen. Je wordt er wat wee van, als je al deze overigens
héél mooi geschreven schetsen leest, omdat je maar al te goed weet, dat
het in werkelijkheid anders toegaat!’

Bij een van haar boekenlijsten in de sinterklaastijd merkte ze op dat ze
‘onbeduidend en onwaar werk streng geweerd [had], ook alle valsch ge-
voel en zoetsappigheid’. Over een boekje van Henriette Blauw stelde ze
vast dat het nog niet behoorde ‘tot de supérieure soort’. Ze vond het soms
wat zoetelijk en ‘er wordt heusch wat te veel in gezoend.’ In een andere
recensie sprak ze zelfs over een ‘zoen-manie’ waarvan een klein jongetje
het slachtoffer werd.

Het beviel haar ook niet als kinderen in boeken voortdurend geprezen
werden en bijvoorbeeld ‘een snoezig paartje’ werden genoemd, een uit-
drukking die de ijdelheid maar zou bevorderen. Ze ergerde zich aan de
beschrijving van het dokterszoontje Pim dat ‘ongeveer een volmaaktheid
is, en die dan ook aan ’t slot als zoodanig gevierd en gevleid wordt, dat ’t
een aard heeft. Zoo iets wekt maar al te licht de jeugd op ter navolging –
óók vooral om de eer, die je dan te beurt valt.’ Even afkerig was ze van
boeken waarin de nadruk werd gelegd op ‘de lichamelijke bekoorlijkhe-
den’ van kinderen:

Uitdrukkingen als: het engelachtige roode mondje enz. zijn vooral in een

boek dat ‘voor kinderen’ geschreven heet, bepaald sterk te veroordeelen.

Je zegt zooiets van je eigen kind tegen een zuster of een vriendin, die

natuurlijk evenzeer over dit kleine natuurwonder verrukt zijn als jezelf –
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want je eigen kind ís altijd een natuurwonder, dat staat vast. Wee, wie er

aan twijfelt? – maar men schríjft zooiets niet, vooral niet voor andere

kinderen.

Persoonsverheerlijking keurde ze in het algemeen af. Een blad dat prij-
zen uitloofde voor de beste vertelling die daarna ook nog werd afgedrukt,
prikkelde jonge auteurs alleen maar tot vroegrijpheid. In zulke bespre-
kingen was Sjoukje een strenge opvoedster: kinderen moesten niet naar
de voorgrond worden geduwd. In een Frans tijdschrift stond een raadsel-
hoekje, maar wat haar volstrekt niet beviel was de gewoonte ‘om het por-
tret van den besten oplosser telkens in het blad op te nemen’.

Ze schreef ook hoofdschuddend over speciale jongens- of meisjesboe-
ken, vooral over meisjesboeken, omdat die vaak vlees noch vis zijn. De
sóórt deugde gewoonweg niet: ‘Beter ware het, dat onze jonge meisjes
zich wat meer verdiepten in de groote standaardwerken der wereldlitera-
tuur. Ik wil daarmee niet zeggen, dat onze opgroeiende dochters abso-
luut geen boeken zouden mogen lezen, waarin jonge meisjes de hoofd-
personen zijn. Er zijn er echter helaas weinig, die daarvoor hoog genoeg
staan.’

Een goed opgevoed meisje zou een enkel bakvisboek heus wel overle-
ven, maar ‘we beven als we nagaan hoe verderfelijk juist de veelheid van
deze lectuur voor onze bakvischjes moet werken’. Met name de liefdesge-
schiedenissen die in veel meisjesboeken de rode draad vormen, veraf-
schuwde ze. ‘Die liefdeshistories van bakvisschen, waardoor kinderen op
dien leeftijd al in den waan worden gebracht, dat ook zij zelve al rijp zijn
voor een “liefde voor het leven” – daartegen moet ik héél ernstig protes-
teeren. […] Wenschen we niet allen onze kinderen zoo lang mogelijk vrij
te houden van erotische invloeden, en hen met jongelui van de andere
sexe als kameraden te zien omgaan?’

Voor meisjes die de bakvisleeftijd ontgroeid waren, vond ze seksuali-
teit nog steeds een gecompliceerd onderwerp. In een bespreking van Een
Meisje-studentje van Annie Salomons toonde Sjoukje haar bezorgdheid:
‘De schrijfster geeft ons een stukje jong leven, zooals zij ’t gezien heeft.
Ze laat ook deze teere ziel zich stooten aan dat vreeselijk monster: de
sexueele aandriften der mannen, die wij, vrouwen, dikwijls zoo bitter
slecht begrijpen! Hebben onze opvoeders ook mee daaraan schuld? Of
zijn ’t alleen de omstandigheden? […] ’t Is immers een der groote proble-
men van onzen tijd!’

de bloei van een schrijverschap 367



Ook Weltschmerz vond ze een gevaarlijk onderwerp voor meisjesboe-
ken. Jonge meisjes waren wel eens al te licht geneigd zich over te geven
aan ‘droefgeestige droomerijen’ en boeken die uitliepen op zelfmoord
zouden daarvoor nieuwe stof leveren in plaats van die lezeressen ‘frisch
en krachtig’ het leven te doen ingaan. ‘In den “overgangsleeftijd” dient
men juist sombere lektuur als deze, waarin de emoties worden beschre-
ven van jonge menschen die ten slotte tot zelfmoord overgaan, zorgvul-
dig aan onze meisjes te onthouden.’

Als tegenwicht tegen die overbodige en soms zelfs gevaarlijke meisjes-
boeken, prees ze in Ethel Turner en haar werken (1905) de in Australië op-
gegroeide Engelse schrijfster Ethel S. Turner van harte aan. Turner, pseu-
doniem van H.R.Curlewis, schreef geestig en opgewekt over families
met veel kinderen en dus met veel gedoe, vrolijkheid en avonturen. De
verhalen gingen vaak over verwilderde huishoudens, onpraktische huis-
vaders, meisjes die zich als jongens gedroegen en financiële tegenslagen.
Ze beschreef uitsluitend goede mensen. Merkwaardige huishoudsters,
een zwakke moeder en een moeilijke vader, ondeugende kinderen, uit-
eindelijk deugden ze allemaal. Turner voldeed aan Sjoukjes hoogste ei-
sen: ze was moederlijk, ze schreef levendig en geestig, er was warmte,
liefde en waarheid in haar boeken, en ook volwassenen konden ervan ge-
nieten. Turners boeken ‘hebben reden van bestaan, al geven ze dan niet
de hoogste kunst. Artistiek werk blijft het toch en er is ziel in. En dat kan
men van zooveel anderen niet zeggen!’ 

Waarom Ethel Turner volgens haar niet de hoogste kunst bracht, legde
ze niet uit. Aan warmte en waarheid, kernvoorwaarden voor een goed
kinderboek ontbrak het haar boeken niet. Schreef Turner toch niet vloei-
end en los genoeg, of schreef ze te veel? Hoe het ook zij: Ethel Turner
werd populair in Nederland en er zijn tientallen boeken van haar ver-
taald. De vier kinderen (1913), De bengel (1919), Edna’s geluk (1921), Het
geheim van de zee, De huisjes van David en Jonathan (1922) en Jennifer
Dzjin (1923) vertaalde Sjoukje. 

Er was één genre boeken dat meer dan alle andere afkeurenswaardige
boeken Sjoukjes diepste afschuw opriep: ‘prikkelliteratuur’ (haar ver-
taling van het Duitse ‘Schundliteratur’): romantische boeketreeksboekjes
en bloederige en opgewonden avonturenromans, die door colporteurs en
in stationskiosken werden verspreid. Sjoukje heeft haar leven lang met
alle macht en inzet van haar reputatie lezers van het gevaar van zulke
boeken proberen te overtuigen. 
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Voor De Ploeg schreef ze in 1908 en 1909 twee artikelen over prikkelli-
teratuur, waarin ze een verhaal citeerde van de Duitse schrijver Heinrich
Sohnrey over een doofstomme colporteur. Die man woonde bij Sohnrey
in het dorp en hij voorzag iedereen van boeken met titels als De bandie-
tenbruid, De schoone Karline en De liefdesavonturen van een rooverhoofd-
man. Op een dag liet Sohnrey de dorpskinderen een brandstapel maken,
waar hij vervolgens al die boeken op gooide. ‘De kinderen stonden er be-
vend bij te kijken.’ Nadat Sohnrey de ouders had verweten dat ze hun kin-
deren vergift hadden gegeven, deelde hij verheffende literatuur uit, zoals
Robinson Crusoë. De gevolgen waren opzienbarend. Nu er thuis zulke
mooie boeken waren, bleven de mannen weg uit de kroeg. Met enthou-
siaste hulp van de dorpelingen richtte Sohnrey een volksbibliotheek op.
De gebeurtenis bleek zich zesentwintig jaar eerder afgespeeld te hebben
en tot haar spijt moest Sjoukje meedelen dat, ondanks deze treffende ge-
schiedenis, de positie van verderfelijke lectuur – in ieder geval in Duits-
land – alleen maar was versterkt. In kringen van het volk werden bijna
geen andere boeken meer aangeschaft. Duizenden boekhandelsfirma’s
verspreidden via tienduizenden colporteurs deze boekjes, die jaarlijks
zo’n vijftig miljoen Duitse mark opbrachten. Zelfs de armste mensen
wisten per week nog wel tien cent uit te sparen om ze te kopen. In elke
grote fabriek, in duizenden arbeiders- en boerengezinnen, in reisman-
den van dienstmeisjes waren ze te vinden. In ziekenhuizen ‘slopen de
boeken van het ene bed naar het andere, om dadelijk onder de hoofdkus-
sens te verdwijnen, zodra de dokter of verpleegster in de buurt kwam’.

Dit soort literatuur was voor volwassenen schadelijk, maar de schade
die de uitgevers de jeugd toebrachten, was nog veel ernstiger: ‘Hoe ze de
zielen der kinderen benadeelen, hun avonturenlust overdadig prikkelen,
hun smaak voor goede lectuur bederven en hun de belangstelling in het
onderwijs ontnemen, alleen om zichzelf te verrijken met het bloedgeld
der armen!’ 

Het karakter van de opgroeiende jeugd kon vergiftigd worden ‘door
vuile en misdadigerslitteratuur, Nick-Carter en Sherlock-Holmesge-
schriften’. Slechte boeken leidden tot crimineel gedrag. Als kinderen ‘in
den gevaarlijken tijd der vlegeljaren’ met ‘overtollige lichaamskracht’, zo
had Sjoukje in een Duits wetenschappelijk tijdschrift gelezen, door ande-
ren werden aangevuurd of als ze prikkelende boeken als Buffalo Bill en
Nick Carter lazen, dan leidde dit ‘overstroomende krachtgevoel’ tot ‘het
uitblazen van straatlantaarns, vernielen van boomen, ingooien van rui-
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ten, beschadiging van grafsteenen en standbeelden, diefachtige afper-
sing, gemeenschappelijke diefstallen, ja zelfs diefstal met moord ge-
paard’. 

Er waren gevallen bekend van kinderen die met elkaar een indianen-
stam vormden en in plaats van naar school te gaan diefstallen pleegden,
er was ‘bij een 18-jarigen jongen die een meisje uit aardigheid met een
bij ongeluk geladen revolver dreigde en verwondde, bij huiszoeking voor
ongeveer 15 Mark Sherlock-Holmes-litteratuur gevonden’. Jongeren
schoten iemand met wie ze ruzie hadden dood, ze pleegden zelfmoord
om net ‘zoo mooi’ te sterven als sommige heldinnen uit de boekjes; er
was een huiveringwekkend verband tussen wellust en bloed, sommige
van die boeken waren ‘in wellust gedrenkt’, hadden titels als Sensationee-
le onthullingen van een meisjesmoordenaar en lieten op de titelplaat ge-
heimzinnige lustmoordenaars zien. 

Dubbeltjesboekjes uit series als Nick Carter, de Wilsons en Buffalo Bill
waren minder bloederig en gewelddadig, maar ze prikkelden wel, en om-
dat ze er braver en ingetogener uitzagen, kochten ook keurig nette men-
sen zulke boekjes. In Berlijn werden ze in honderden ‘op hun fatsoen ge-
stelde papier- en sigarenwinkels, kiosken en stationsboekstalletjes’ ver-
kocht. Ook werkelijk beschaafde Nederlanders kochten deze boekjes als
‘niet inspannende reislectuur, en hielpen daardoor het kwaad, dat voor
anderen zo verderfelijk was, bestendigen’. Sjoukje citeerde Heinrich
Wolgast die op een congres voor moraal-pedagogie in Londen had vastge-
steld dat elk kind een fase doormaakt waarin het extra vatbaar is voor in-
dianenverhalen, roverromans en detectivegeschiedenissen. In Wolgasts
visie diende men niet de kinderlijke fantasie te overprikkelen, maar op
een gezondere manier deze fase van het kinderleven te begeleiden: door
zwerftochten door bos en veld te organiseren, door kamperen, door dag-
en nachtmarsen. Wolgast noemde ook goede en doelmatige volksbiblio-
theken en goede en goedkope literatuur als middelen om het kwaad te
bestrijden, alsmede een ‘andere inrichting van het onderwijs, waarbij de
kinderen op literarisch gebied beter zouden worden ontwikkeld, zodat ze
zelf een tegenzin zouden krijgen in alle onnatuurlijke en prikkelende na-
maaksels’. 

Sjoukje meende ook dat kinderen door spannende verhalen oppervlak-
kig gingen lezen. Die zogenaamd spannende lectuur bracht hen er on-
willekeurig toe door de boeken heen te jachten, omdat ze nieuwsgierig
waren naar de afloop van het verhaal. Elke uitweiding over dingen die
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met de loop van het verhaal maar zijdelings verband hielden, alle natuur-
beschrijvingen lazen ze maar half of sloegen ze gewoon over. Schrijvers
als Paul d’Ivoi leerden de jonge lezers ‘de stof alleen te waardeeren en, al-
tijd zoekend naar nieuwe prikkels, den smaak voor het echt mooie, voor
den vorm en de ziel van een boek, te verliezen. Het is merkwaardig hoe
een schrijver, als deze, je nooit met rust laat! Het is een zenuwachtige
jacht van ’t eene avontuur in ’t andere.’

En ten slotte voerde ze een politiek argument aan dat de Duitse peda-
gogen niet hadden genoemd: de onrust die door de tijdgeest werd veroor-
zaakt.

Neem den geestdoodenden arbeid der fabrieksarbeiders en klerken, neem

den overspannenden en door de vele verschillende en onderling absoluut

onsamenhangende vakken, waarin het is ingedeeld, voor den geest der

jongelui vermoeienden en decentraliseerenden vorm van ons middelbaar

onderwijs, om maar een paar voorbeelden te noemen.

Ga ook eens na, met hoeveel kleine bezwaren, met hoeveel geldzorgen,

hoeveel geestdoodende en verlammende invloeden duizenden mensen

hebben te kampen! Is het een wonder, dat zulke dingen den geest van

velen, ’t zij voortdurend of slechts tijdelijk, minder ontvankelijk maken

voor geestelijk genot, dat ook maar eenigszins inspant?

Ze benadrukte dat het geen klasseverschijnsel was, ook literair onderleg-
de mensen grepen wel eens naar een Sherlock Holmes als ze hun geest
wilden ontspannen, of als ze ‘door groot leed als versuft’ waren. Maar alle
pogingen om bij de mensen een betere literaire smaak te ontwikkelen
hadden weinig kans van slagen ‘zoolang de toestanden blijven, zooals ze
thans zijn! [...] Ik, als sociaaldemokrate, leid uit al die feiten af, dat ook
hier de kapitalistische inrichting van onze maatschappij de hoofdoorzaak
van alle ellende is.’

Niet eerder had Sjoukje zo duidelijk politieke verklaringen aangevoerd
voor het lezen van verkeerde lectuur. Argumenten als overprikkeling en
leesluiheid waren pedagogische argumenten; nu bracht ze ook de maat-
schappelijke wantoestanden en de slechte situatie op de scholen ter spra-
ke. Daarvoor moesten politieke oplossingen worden gevonden. Dat was
een basisvoorwaarde voor het verbeteren van een goede literaire smaak. 
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Helemaal boven aan de ranglijst van afschuwelijke prikkelliteratuur had
Sjoukje indianenboeken gezet, met name de werken van Karl May. Al in
haar eerste recensie in Het Kind van 30 november 1901, vertelde ze dat
haar kinderen nogal eens boeken te leen kregen van vriendjes en vrien-
dinnetjes. ‘Maar o wee, het gebeurt bijna geregeld dat ik die boeken dade-
lijk moet inpakken en ze aan de eigenaars terugzenden.’ Het ging dan
meestal om avonturenboeken, bijvoorbeeld van L.T. Meade, Hendrik van
Balen en ‘van de twee Duitschers Carl May en Hermann Brandstädter, te-
gen wier werken de “Jugendschriften-Ausschüss” zoo ernstig en nadruk-
kelijk waarschuwt’. Bij eerste inzage van dit soort boeken – en dat deed
ze kennelijk zo vluchtig dat ze May’s voornaam niet goed spelde – moest
ze ze al afkeuren. Een jaar later keerde ze zich opnieuw tegen boeken van
Meade en May die ‘door hun ellendig, prikkelend sensatiegeschrijf heb-
ben bewezen, dat ze door geen echte liefde voor de kinderen worden ge-
dreven. En voor dezulken kan men niet genoeg waarschuwen.’ Het werd
bijna een obsessie: weer een jaar later protesteerde ze in De Vrouw tegen
een kindertijdschrift waarin twee jongens jagersboeken, oorlogsgeschie-
denissen en indianenboeken ‘heerlijk, heerlijk!’ hadden genoemd. 

Wat was er nu zo vreselijk aan Karl May, die toch ook altijd een deugde-
lijke moraal in zijn boeken stopte? Sjoukje vond dat zulke boeken niets
gemeen hadden met kunst of waarheid, ze hoorden bij de verderfelijke
soort die kinderen alleen maar tot kattenkwaad aanzette. Tegen reis- en
jachtverhalen had ze geen principiële bezwaren, mits zulke verhalen wer-
den ‘ingevlochten’ in een verhaal over ‘onze voorvaderen of bij allerlei
wilde volkeren’, maar ‘alléén om de kinderen een oogenblik te boeien,
dat wil me heelemaal niet bevallen’.

Het was haar een raadsel dat veel volwassenen en zelfs opvoeders sym-
pathie voelden voor de ‘valse profeet’ Karl May, deze ‘Verderber der Deut-
schen Jugend’, deze liegende, bedriegende man. Er stonden nog altijd
boeken van May in volks- en zelfs in schoolbibliotheken, ‘niettegenstaan-
de vele jeugdige misdadigers bekend hebben, dat de lektuur van May’s
boeken hen tot diefstal en moord verleid had’. Wat wordt er gedaan om
het ‘voortwoekeren van “Buffalo-Bill”, “Sitting-Bull” en dergelijke lektuur
met ernst te bestrijden??’, vroeg ze vertwijfeld. Toen de uitgeverij Wereld-
bibliotheek een speciale serie, de Blauwe Bibliotheek, met verantwoorde
leesboeken startte om prikkelliteratuur te weren, juichte ze dat toe. De
Blauwe Bibliotheek gaf ‘onschuldig-humoristische boekjes’ uit met bij-
voorbeeld romans van Mark Twain en verhalen van Leo Tolstoi. Boeiende
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lectuur, niet te inspannend, vol leven en beweging, zeer geschikt om ‘de
kanker van de detective- en Buffalo-Bill-litteratuur met vrucht te bestrij-
den’. 

Maar zelfs Sjoukje met haar grote gezag als recensente van goede kin-
derboeken kon het tij niet keren. Sherlock Holmes en Nick Carter, Karl
May en Paul d’Ivoi zijn in hun populariteit nooit echt bedreigd geweest,
laat staan dat ze hun plaats hebben moeten afstaan aan meer verantwoor-
de lectuur. Ook in haar eigen kring dacht men allengs genuanceerder
over May en d’Ivoi. Toen Sjoukje in 1919 in Het Kind Karl May weer eens
afkeurde ‘als lektuur van de slechte soort, waartegen ook in Duitschland
door alle ernstige paedagogen met kracht wordt gestreden’, schreef
hoofdredacteur Gunning in een voetnoot: ‘In het katholieke tijdschrift
“für christliche Erziehungswissenschaft” vond ik echter onlangs een
warm gesteld en goed gedocumenteerd artikel ter verdediging van deze
man, die, met en door een nog onbarmhartiger wereld, die hem eerst had
bewonderd, uitgekreten, nimmer zijn goeden en vredelievenden aard
verloochend heeft. Herziening van het thans algemeen aangenomen
vonnis over hem schijnt niet overbodig.’

Sjoukje raakte niet overtuigd. Op dit punt heeft ze zich nooit kunnen
inleven in de behoefte aan heroïsche avonturen en romantische span-
ning bij lezende kinderen. En bij haar eigen kinderen trof ze deze be-
hoefte kennelijk niet aan.

Het belang van een goed verzorgd boek 

Een goed boek moet er mooi uitzien, verzorgd en fraai geïllustreerd, en
het moet een stevige kaft hebben. Dit was een kernpunt in Sjoukjes op-
vattingen over goede jeugdliteratuur en in haar recensies besteedde ze
dan ook veel aandacht aan vormgeving, illustraties en lay-out. De Kunst-
erziehungsbewegung, in Duitsland tot bloei gekomen en in Nederland
alleen bij een beperkte groep pedagogen aangeslagen, sprak haar aan. Ze
wenste ‘ook hier de kunst in haar zware strijd tegen de middelmatigheid
tegenover het publiek te steunen’: 

In alle landen wordt de eisch: kunst voor het kind! gebiedend aangeheven.

Meer en meer erkent men overal de opvoedende kracht van echte kunst,
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meer en meer wordt ze een integreerend deel van elke goede en rationeele

opvoeding. 

Ze ergerde zich aan boeken die er als massaproduct van de lopende band
slordig en onesthetisch uitzagen, bijvoorbeeld met lelijk afgedrukte teke-
ningen, zoals in een prentenboek ‘de groote dieren, waarvan sommige
nogal glazige oogen hebben’, of ‘kindertjes met erg leelijke snoetjes – wat
ik haast nog liever zie dan die opgesmukt mooie, pappige gezichtjes in de
meeste dezer boeken’. Ook in het uiterlijk van een boek wilde ze ‘waar-
heid en natuur’ zien en in een bespreking van een geïllustreerd dieren-
boek schreef ze: 

Het behoort tot een soort, die tegenwoordig niet meer gewaardeerd wordt;

echt fabriekswerk! De beesten zijn niet eens goed geteekend. Men zie bv

de koe op den omslag: een dubbelgevouwen koe, waarvan de eene helft

vóór, de andere achter op den omslag te zien is! Vooral de achterhelft

maakt op die manier een belachelijk figuur, en als men ’t boek plat legt,

om het dier in z’n geheel te zien, dan is het veel te lang uitgerekt, en heel

onnatuurlijk.

Het was niet voldoende als de illustraties goed waren. De manier waarop
ze in de tekst werden geplaatst, was ook belangrijk. Een van Sjoukjes
stokpaardjes was haar afkeer van illustraties die niet een organisch ge-
heel met de tekst vormden, die niet op papier van het ‘boek-zelf’ waren
gedrukt, maar ingeplakt waren op glimmend glad papier tussen de blad-
zijden en door de afwijkende papierkleur geen eenheid vormden met de
rest van het boek. Zo’n manier van illustreren kwam vaak voor en telkens
opnieuw maakte ze zich er kwaad over. 

De jeugdroman Roswitha van Marie Boddaert prees ze zeer, en aan pa-
pier en druk was de uiterste zorg besteed, maar ‘zelfs hier is het misbruik
ingeslopen om plaatjes op gladden witten grond tusschen geelachtig ge-
tinte bladen te plakken! Moge een uitgever als de Heer Kluitman, die zoo
ernstig zijn best doet om iets echt goeds te leveren, voortaan met deze lelij-
ke gewoonte breken!’

Ze had een hekel aan niet-gebonden boeken. Ook om pedagogische rede-
nen moesten boeken stevig en smaakvol worden uitgegeven, opdat kin-
deren er netjes en voorzichtig mee zouden omgaan. Slappe, ingenaaide
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boeken zouden ze niet graag uitlenen, omdat zulke boeken terug zouden
komen met ezelsoren. Dat leidde er weer toe dat het kind eraan zou wen-
nen om slordige boeken te hebben omdat het die ‘slappe dingen’ niet net-
jes kon houden. Kinderboeken zouden altijd in stevig karton moeten
worden gebonden, níét als ‘gewoon-gecartonneerde boekjes, met gesne-
den kanten en akelig gladde huid’.

Het ging haar bij haar kritiek en ergernissen niet alleen om het lelijke
en onverzorgde van sommige kinderboeken. In feite wond ze zich op
over de mentaliteit van de uitgever van zulke wanproducten, over de
neerbuigendheid ten opzichte van jeugdliteratuur, de mentaliteit van:
‘Och, ’t is maar voor de kinderen, ’t hoeft zoo precies niet!’. Onverschil-
ligheid tegenover kinderboeken was voor haar een doodzonde, de hoe-
veelheid middelmatig goede lectuur een bron van ergernis: ‘Och, het
schijnt zoo gemakkelijk tegenwoordig om kinderboeken te schrijven. Als
je maar over een vlotte pen beschikt en je een beetje kunt indenken in het
jongensleven – dan kan je immers best iets leveren in den trant van
Stamperius en Kievit!’ Stamperius en Kievit waren populaire schrijvers
met een grote productie, voor wie Sjoukje overigens wel waardering had. 

Ze verwees naar een artikel van de bekende pedagoog J.H. Gunning,
de latere hoofdredacteur van Het kind, die zich stoorde aan vlotte boeken
die door recensenten ‘leuk’, ‘frisch’, ‘echt’, ‘jolig’, ‘natuurlijk’ werden ge-
noemd. Als hij zo’n veelgeprezen boek dan zelf ter hand nam, moest hij
vaststellen dat ‘die adjectiva euphemismen zijn voor “erg-laag-bij-den-
grond” en “ploertig”’. (Ploertig betekende vroeger overigens iets anders
dan het tegenwoordige ‘schofterig’. Het betekende ‘niet fijn’, ‘blijk ge-
vend van gebrek aan geest en gevoel’, ‘druk’.) Sjoukje was het volkomen
met hem eens en onderstreepte letterlijk haar bijval: 

Ik heb hartgrondig: “Ja!” gezegd, toen ik dit las! Niet dat ik ze allen in 

zulke sterke bewoordingen wensch te veroordeelen, want heusch, vele 

auteurs meenen het zoo goed! Ze denken waarlijk iets ‘echts’ te leveren,

waar ze bij een paar prettig vertelde jongensstreken nog wat natuur-

historische wetenswaardigheden voegen, en tot toegift een paar opwek-

kingen om de dieren lief te hebben, en ze niet te mishandelen.

Wat wil je meer? Helaas, ze voelen het zelf niet, dat aan hun werk de

ruggegraat ontbreekt. [...] Het gevolg is, dat een enkel boek van deze soort

zich wel prettig laat lezen, vooral waar de schrijver over een zekere dosis

humor beschikt, dat men b.v. zoo’n boek gerust zou geven aan een kind
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dat pas ziek geweest is, en nog alleen lichten geestelijken kost kan ver-

teren. Kwaad kan het niet doen, als je ’t op zichzelf beschouwt. Neen, ooh

neen – één zoo’n boek niet!

Een andere categorie boeken die kon rekenen op haar afkeuring, waren
de slechte en onzorgvuldige vertalingen. In een brief aan ‘Tiele’ (Mathil-
de) Wibaut noemde ze de ‘schandelijke lichtzinnige wijze waarop ieder
meent wel een kinderboek te kunnen vertalen, en waardoor zoóveel
mooi, artistiek werk uit het buitenland bedorven wordt’. Mathilde Wibaut
schreef voor moeders van arbeiderskinderen een voorlichtingsboekje
over kinderboeken, dat in 1906 zou verschijnen als Het boek en het volks-
kind. Sjoukje hoopte dat ze de schandalige vertaalpraktijken ook aan de
orde zou stellen. Als de publieke opinie zich eens flink tegen de slechte
vertalingen zou uitspreken, zouden die ‘vertaalwolven’ misschien wat
voorzichtiger worden. Ze ried Mathilde Wibaut aan het oorspronkelijke
werk en de vertalingen van Wilhelm Busch, schrijver van onder andere
de vrolijk geïllustreerde serie verhalen op rijm Max und Moritz (1865),
eens naast elkaar te leggen en te vergelijken: verknoeid – ook wat het ui-
terlijk betrof – en slecht verkocht. Sjoukje noemde een aantal boeken van
de in Duitstalige landen populaire Peter Rosegger die speciaal goedkoop
en stevig (‘daar alle “ingenaaide” prullen voor de jeugd uit den booze
zijn’) waren uitgegeven door de ‘Jugendschrifteausschüsse’. Met opzet
had ze er niet over geschreven om vertaalbroddelaars niet op ideeën te
brengen – ze zocht ondertussen een goede, artistieke vertaalster – en nu
had ze die boekjes thuisgestuurd gekregen. Ze zagen er vreselijk uit: ‘in-
genaaid’ (dik onderstreept), door uiterlijke vorm en inhoud totaal indrui-
send tegen de beginselen van de ‘Jugendschrifteausschüsse’, vertaald
door J.W. Gerhard ‘met z’n schoolmeestersstijltje’ en zo dik dat het boek
voor arbeiders natuurlijk veel te duur was. Ze was ontzet en woedend.
Daar was in Duitsland nu zo hard voor gewerkt en zoveel over geschre-
ven en zo’n Gerhard verknoeide het boek. Ze eindigde haar tirade met:
‘Ziezoo, dat is me van ’t hart, en ik weet dat je ’t met me voelt!’ Opvallend
genoeg was juist deze Gerhard een groot aanhanger van de Kunsterzie-
hungsbewegung. Misschien dat Sjoukje extra hard over hem oordeelde
omdat hij met name haar Kafferboeken in zijn studie Onze kinderlite-
ratuur in de aesthetische opvoeding (1905) had bekritiseerd als te geleerd,
te onwaarschijnlijk en onwaar. Afke’s Tiental waardeerde hij wel – al
vond hij het nog lang geen kunstwerk, noch naar de inhoud noch naar de
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vorm –, maar hij begreep niet waarom ‘de vader zoo’n nul’ was.
Ook in haar recensies beklaagde Sjoukje zich vaak over het lage peil

van vertalingen, en eens ging ze daarbij zover dat ze een vertaling van de
hand van haar zusje Jette van het klassieke Engelse verhaal ‘Old Mother
Hubbard’ scherp afwees. Moeder Hubbard verscheen in een reeks pren-
tenboeken van de Engelse illustrator David Brett. Van twee delen had
Sjoukje de Engelse tekst bewerkt, maar nu had ze twee nieuwe vertalin-
gen gezien waarvan ze van tevoren niets had geweten. Het ergerde haar
dat deze boeken volgens de omslag onder haar, Sjoukjes, redactie, ‘geheel
buiten mij om door Mej. J. Bokma de Boer bewerkt’ waren. Deze vermel-
ding kon aanleiding tot allerlei vergissingen geven en daarom benadruk-
te ze in haar rubriek dat ze er niets mee te maken had. Moeder Hubbard
was weliswaar een aardig boek, de tekeningen waren goed geslaagd en
soms heel geestig, maar ‘ik voor mij durfde me niet wagen aan de ver-
taling van deze oude, klassiek gewordene rijmen! Ik heb een gevoel, alsof
dit niet mag en niet kan!’ Dit was niet alleen de kritiek van een recensen-
te, het leek ook op een kleine familiekwestie, waarbij de succesvolle
schrijfster haar oudere zuster kapittelde.

Sjoukje probeerde niet uitsluitend als volwassene te recenseren, ze ‘be-
leefde’ een kinderboek ook door de ogen en oren van een kind. In een re-
censie van Louis Ratisbonne, de Franse Hieronymus van Alphen, schreef
ze: 

O, wat was ik eerst boos op Louis Ratisbonne! Dat kwam, omdat ik zijn

versjes las met den geest van een kind, dat ik me geheel verplaatste zooals

ik dat gewoon ben te doen wanneer ik kinderboeken lees, in het denken

en gevoelen van een kind. Ik voelde me ongelukkig en geheel geïntimi-

deerd; ik besefte dat, als ik een kind was, Louis Ratisbonne me erg zou

neêrdrukken met zijn onuitstaanbare lessen.

Ze had – natuurlijk – niet alleen kritiek. Als haar als recensente iets on-
der ogen kwam wat haar in kinderboeken wél beviel, bracht ze dat even
helder en persoonlijk onder woorden. Illustratoren die ‘echt kinderlijk en
toch ook zoo echt artistiek’ tekenden, zoals Nelly Bodenheim, Theo van
Hoytema of L.W.R. Wenckebach, die later haar Zwarte Jakob van den Val-
kenburg illustreerde, konden haar in vervoering brengen. De Zwitser
Ernst Kreidolf kwam het dichtst bij haar ideaal van een tekenaar die artis-
ticiteit paarde aan een diepgevoelde roeping. Ze deed een poging om Die
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schlafenden Baüme te beschrijven, ‘het beeld van een vreemd, echt poë-
tisch wonderland, een sprookjesland, een geheimzinnig bosch, dat me
doet huiveren van verrukking en ook een beetje van angst. O, die vreem-
de boomen, die blauw-violette lucht, die roodbruine ondergrond, o die
geheimzinnige dieren allemaal, die stil-vluchtende muizen met witte
staarten, die vos, dat vreemde hert, die katten en uilen met vurige oogen!’

Niet elk beeld van Kreidolf begreep ze, maar mooi wás het, en ze dacht
dat een kind er zich allerlei prettige, fantastische dingen bij kon denken.
De kinderen aan wie ze het boek had laten zien, hadden allemaal ‘zoo’n
mooie, reine uitdrukking op hun gezichtjes’ gekregen. Al begrepen ze
misschien niet alles, ze kregen een indruk van echte kunst. Trouwens,
‘ze hebben dikwijls meer zin voor poëzie en kunst, dan wij in onze
groote-menschen-verwaandheid wel denken’.

Ze bewonderde de illustraties bij Het diamanten prinsesje van Rie Cra-
mer, die later ook een aantal van Sjoukjes verhalenbundels zou illustre-
ren: ‘Alles even teer en fijn en gracieus: een weelde voor de oogen! Het
mooist zijn haast nog de kleine, eenvoudige schetsjes en profil, boven en
onder elk hoofdstukje. Maar neen, die grootere platen toch ook, in hun
teere, wazige kleuren, en al die bekoorlijke, ragfijne details. Alles zo luch-
tig en vol distinctie, lieflijk en schalks.’

Ze kon verrukt zijn van het uiterlijk van een boek en was soms zo ge-
troffen door een ‘fijn en keurig’ uiterlijk dat ze onwillekeurig eerst haar
handen eens bekeek ‘of ze wel rein zijn om het aan te pakken’. Een zin-
tuiglijke, lijfelijke beoordeling. Ze hield ervan een mooi boek in handen
te nemen. ‘’t Boek ziet er lekker uit,’ schreef ze over het prentenboek
Klein Jantje en de kinderen van Modderstad van Ottilia Adelborg. En uit
een bespreking van een boek van Ida Heijermans: ‘Ik legde het zooeven,
nadat ik ’t voor de tweede maal gelezen had, terzijde met een innig dank-
baar gevoel, en kon niet nalaten, eventjes liefkozend den band te stree-
len.’

Soms vatte ze een opmerkelijke sympathie op voor een schrijver. In De
Kroniek schreef ze over de bewerking van de sprookjes van Duizend-en-
een-nacht door C. Krebbers: 

Ik ken hem als mensch niet, maar als schrijver zie ik hem als een onge-

trouwde oom, min of meer stijf, wat ouderwetsch van vormen, een beetje

hoekig in zijn bewegingen, maar met trouwe, verstandige blauwe oogen,

die heel vriendelijk kijken wanneer hij met kinderen spreekt, die kunnen
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schitteren van enthousiasme wanneer hij hen dingen vertelt die hem zel-

ven getroffen hebben. Hij is in zijn hart een groot kind, hij voelt met de

kinderen meê.

Zoals elke recensent had ook Sjoukje haar specialismen en eigenaardig-
heden en een daarvan was haar gewoonte om openlijk reclame te maken
voor haar eigen boeken. In een van haar eerste ‘Vrouwenbrieven’ in Het
Volk op 10 december 1900, behandelde ze Kudlago:

Dit is geen sprookje, […] maar een volkomen waar verhaal, waar uit de

kinderen leeren, hoe het er aan de Noordpool uitziet. […] Alles wat er in

verteld wordt, is waar gebeurd. De schrijfster heeft vooraf een ernstige

studie van haar onderwerp gemaakt, omdat het haar doel was, de kinde-

ren werkelijk een beetje wetenschap te geven.

Aangezien ze in zo’n artikeltje alleen de inhoud van het boek weergaf,
was dat volgens haar wel geoorloofd. Over een boek van haar hand uit
1911, Kajakmannen, schreef ze: ‘Deze verhalen, allen door de Eskimo’s
zelf verteld, zijn genomen uit een tijdschrift, dat door een Deensche
dame expres voor dat doel is opgericht en dat onder de min of meer geci-
viliseerde Eskimo’s vele lezers telt. Heel interessant vond ik deze verha-
len, juist omdat ze beleefd zijn, en om de opvatting, die de lui zelf er van
toonen te hebben. [...] De firma van Goor stak ze in een heel smaakvol
kleed, en zorgde voor goede plaatjes.’

Nu en dan verontschuldigde ze zich voor deze aandacht voor eigen
werk, maar ze noemde zo’n excuus ook weer ‘valsche bescheidenheid’. In
Het Volk stelde ze een lijstje samen van al haar boeken tot en met Afke’s
Tiental, met de toevoeging: ‘En nu ben ik er wat mee verlegen, of ik de be-
scheidenheid zoover moet drijven om op een lijst van kinderboeken mijn
eigen werkjes totaal te verzwijgen. Dit zou toch eigenlijk onwaar zijn
want als ik niet meende dat ze tot de goede lektuur behoorden, zou ik ze
niet geschreven hebben. Daar bovendien de pers ze eenstemmig prees,
meen ik dat het mijn plicht is, ze ten slotte toch ook maar te noemen. Ie-
der oordeele dan zelf.’ 

Soms leidde deze behoefte om op discrete wijze aandacht te vragen
voor haar eigen werk tot potsierlijke zinnen. In 1904 had ze in De Vrouw
geschreven over Friedesinchens Lebenslauf van Heinrich Sohnrey en ze
was enthousiast over deze ‘onopgesmukte’ geschiedenis van een dorps-
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meisje. Ze vond het vooral zo ‘roerend en diep aangrijpend en zoo be-
koorlijk door de reine en frissche poëzie, die je uit elke bladzij tegen-
stroomt’. Sjoukje besloot het boek zelf te gaan vertalen en dat kondigde
ze zo aan: ‘Van zijn hoofdwerk Friedesinchens Lebenslauf zal, naar ik hoor,
een goede Nederlandsche vertaling verschijnen. En dat zal geen gemakke-
lijk werk zijn, want de eigenaardige poëzie van Sohnrey’s stijl is héél
moeilijk weêr te geven.’ 

Nog altijd populair 

Hoe gefundeerd en houdbaar was Sjoukjes oordeel? Honderd jaar later
terugblikkend, blijken de meeste boeken waarover ze enthousiast was in
vergetelheid geraakt. Niet verwonderlijk bij de grote hoeveelheid boeken
die er in meer dan twintig jaar recensiepraktijk door haar handen zijn ge-
gaan. Ze gebruikte bij het beoordelen ook zelden normen met eeuwig-
heidswaarde, haar kwaliteiten als recensente lagen vooral in de persoon-
lijke en vaak gepassioneerde manier waarop ze boeken besprak en het
steeds opnieuw aanleggen van hoge maatstaven waaraan goede kinder-
boeken moesten voldoen. Ze nam jeugdliteratuur serieus en slaagde erin
er levendig over te schrijven.

Sommige van haar criteria spelen bij het beoordelen van kinderboeken
nog steeds een rol: de aandacht voor het echte en natuurlijke, de nadruk
op het belang van een goede stijl en mooie vorm, het pleidooi voor een
boeiende inhoud, het belang van warmte en bezieling, de vaststelling dat
een goed kinderboek ook boeiend is voor volwassenen en de eis om
jeugdliteratuur serieus te nemen. 

Ook de nadruk die ze legde op het uiterlijk van een boek en het belang
van goede illustraties is nog actueel, al is haar afkeer van ingeplakte pla-
ten niet meer navoelbaar. Hetzelfde geldt voor haar afkeer van indianen-
verhalen en spannende avonturenboeken. Achteraf is het moeilijk te be-
grijpen dat zo’n intelligente vrouw echt dacht dat de spannende boeken
uit haar tijd sommige kinderen tot moord en roof konden aanzetten. Ze
kende boeken een vormende – en dus ook misvormende – kracht toe die
sommigen tegenwoordig aan televisieprogramma’s toekennen. Het is
een opvatting waarvoor heel moeilijk harde bewijzen kunnen worden ge-
vonden, maar die steeds opnieuw naar voren wordt gebracht. Sjoukje
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Troelstra zou, als ze in deze tijd leefde, aan deze discussie hartstochtelijk
hebben meegedaan.

Aan de hand van een aantal besprekingen van boeken die later klassie-
kers zijn geworden, valt de kwaliteit van haar recensies en inzichten af te
meten. Niet alleen de argumenten die in haar tijd pasten zijn daarbij be-
langrijk, maar ook het speciale gevoel dat ze voor sommige boeken had,
haar eigen smaak, de kritiek, de heel persoonlijke stijl van recenseren.
Afgezien van wat ouderwets taalgebruik blijken de meeste van haar be-
oordelingen na al die jaren overeind te zijn gebleven.

Over de Dik-Tromboeken van C. J. Kieviet schreef ze een aantal keren
positief. Het eerste boek, Dik Trom uit 1892, was in haar ogen geen slecht
boek. Recensenten na haar vonden het boek (en ook de vervolgdelen die
Kieviet publiceerde) vanwege Diks grapjes en streken onverantwoord en
zeker niet voor iedere jongen geschikt. Sjoukje dacht daar heel anders
over: 

Mijn eigen ondeugend, elfjarige zoontje las ze voor, en dat met een animo

en een entrain, die wél bewezen hoe goed de Heer Kievit het jonge goedje

heeft bestudeerd. […] Onze onderlinge vriendschap is door het samen

lezen van dit boek nog hechter geworden en – ik heb niet gemerkt dat

onze jeugdige zondaar er nog ondeugender van geworden is, dan hij

reeds was. 

Sjoukje bleef het voor Kieviet opnemen, al werd ze mettertijd kritischer
over zijn aanpak. In 1909 besprak ze De zoon van Dik Trom: 

Het boek is weer echt ‘gezellig!’ Het pakt je in, of je wilt of niet, en al 

heb je er eigenlijk ook nog al wat aanmerkingen op. De gezonde humor,

waarover deze schrijver beschikt, is onweerstaanbaar, en je voelt ook altijd

dat zijn boeken door een goed mensch geschreven zijn. Maar – hij schrijft

te gemakkelijk, dat is jammer! Bij elk boek van hem dat je kritisch leest,

krijg je het gevoel: ‘Hé, wat had hij, met zijn groot talent, daar nog on-

eindig veel meer van kunnen maken[…]Er had veel overtolligs kunnen

worden weggelaten, en véél dingen hadden beter en serieuser uitgewerkt

kunnen worden. In één woord: het niveau van het geheel kon hooger

zijn!’
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Haar hoofdredacteur J.H. Gunning, die gewend was een meningsver-
schil met een medewerk(st)er van Het Kind open en bloot in zijn tijd-
schrift te zetten, schreef in een noot bij een positieve recensie: ‘Het spijt
mij, dat ik mij verplicht voel te verklaren, dat ik het daar heelemaal niet
mee eens ben. Ik heb het trouwens nooit onder stoelen en banken gesto-
ken, dat ik het heele Dick-Trom-genre, waaraan af en toe zelfs de beste
kinderschrijvers ten onzent zich wel eens bezondigen, paedagogisch af-
keur.’

Maar Sjoukje liet zich niet uit het veld slaan. In 1921 stelde ze opnieuw
vast ‘dat het juist dit complex van jongensachtige dwaasheid en groote
goedheid is, dat de kinderen zoo bijzonder van hun Dik Trom doet hou-
den.

Pietje Bell van Chris van Abkoude beviel haar minder. Het was mooi
uitgegeven en bijzonder geestig geïllustreerd door Jan Rinke, maar de in-
houd keurde ze streng af: ‘De ondeugende streken van den held zijn
soms wel grappig, maar men wordt er op den duur beu van, en, wat erger
is, zulke boeken hebben op veel kinderen beslist een slechten invloed. De
auteur vindt al die malle, gezochte grappen van Pietje blijkbaar zelf héél
aardig, al komen er ook groote ongelukken uit voort. Alles wordt vergoe-
lijkt en niemand spreekt ooit eens ernstig met den jongen.’

Over Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruyter van J.H. Been
was ze gereserveerd: ‘De schrijver is niet de eerste de beste. We kennen
hem als een goed historicus, een prettig verteller, en als een diep gevoe-
lend mensch. En toch heeft hij m.i. een paar fouten: hij weet niet altijd
maat te houden, én zijn personen zijn dikwijls te veel aan elkaar gelijk.
Ook spreken zij dikwijls te veel op dezelfde wijze. Ook hier laat hij zijn
fantasie wel wat al te veel den vrijen loop, en de rooverhoofdman “Il Tig-
retto” en zijn helper Visitas zijn geen erg levensware figuren.’

Een jongensboek dat Sjoukje prachtig vond, was Jongensdagen van
Theo Thijssen met tekeningen van Jan Sluyters. Ze noemde het: ‘een
stukje levende, tintelende, goed geziene Amsterdamsche werkelijkheid’.

Behalve speciale boeken voor jongens waren er de meisjesboeken, een
genre waartegen Sjoukje haar bedenkingen had. Maar ze kon soms toch
met een open blik een exemplaar lezen en waarderen. Top Naeffs School-
idyllen zette ze, ondanks aarzeling, bij haar sinterklaaslijst met aanbevo-
len boeken: ‘Toch zijn deze boeken veel te goed geschreven en over ’t al-
gemeen te frisch en humoristisch, om doodgezwegen te worden. […] Ik
bedoel: School-idyllen, De Tweelingen (van Top Naeff), O, die lastige juf
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van Noordwal en Het Indische nichtje van Kruiff-Gobius.’
Gemengde gevoelens had ze over De HBS-tijd van Joop ter Heul van

Cissy van Marxveldt, want ‘al de oppervlakkigheden en snoeppartijtjes
zijn niet de moeite waard, nader te worden vermeld. Toch is er ook wel
veel goeds in. Het hoofdpersoontje heeft een warm hart, maar haar naar
liefde snakkende natuur wordt miskend én thuis, én op school. Eerst
wanneer een verstandige onderwijzeres door den vader wordt aangeno-
men om toezicht te houden op haar huiswerk, komt langzamerhand de
goede kern, die in haar zit, tot ontwikkeling, en dit heeft meteen een goe-
den invloed op de geheele lichtvaardige club, waarvan ze een der luid-
ruchtigste leden is.’ 

Over Joop en haar vrolijke vriendinnen verder geen woord. Sjoukje
richtte zich in deze recensie op de nare school van Joop, ‘het oude sleur-
systeem, dat het niet de moeite waard acht, even te informeeren naar den
paedagogischen aanleg en het karakter der leeraren, aan wie voor een
groot gedeelte de vorming der jeugd in de moeielijke puberjaren is toe-
vertrouwd!’

Een inmiddels wereldberoemd jeugdboek, De geheime tuin van Fran-
ces H. Burnett, prees ze vanwege de beschrijving van ‘de heel natuurlijke
ontwikkeling van een brommig bedorven kind tot een bruikbaar mensch,
en dat vooral door de omstandigheden, die haar gedachten van zichzelf
aftrekken, om ze te vestigen op andere dingen. […] De schrijfster wil door
dit boek vooral aantoonen hoe goede gedachten een mensch vooruit kun-
nen brengen, en – het tegendeel eveneens. […] De plaatjes zijn roman-
tisch, net als de intrigue van ’t boek. Ik denk wel dat de jonge lezers ze
mooi zullen vinden, al hebben ze geen hooge kunstwaarde.’

Over een ander buitenlands (meisjes)boek dat nog steeds als een klas-
siek jeugdboek geldt, Vadertje Langbeen van Jean Webster, schreef ze:
‘Vroolijke, prettige, echt frissche lektuur! Vooral omdat er zo’n gezonde
levensopvatting uit spreekt, acht ik voor jonge menschen een boek als dit
veel geschikter dan vele onzer moderne psychologische romans, waarin
alle gevoelentjes en gewaarwordinkjes haarfijn worden uitgeplozen.’

Een boek waarmee ze niet goed raad wist, was Pinokkio van Carlo Col-
lodi, pseudoniem van Carlo Lorenzini:

En dan heb je nog een zonderling boek, dat ik toch niet kan nalaten, hier-

bij te noemen. Ik bedoel: ‘Pinokkio’, naar het Italiaansch van Collodi, door

Delforno. Die Delforno is een goede vertaler, ook dit heeft hij uitstekend
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bewerkt. Het is de geschiedenis van een levenden harlekijn, die later een

jongen wordt – een onzinnig, dolzinnig sprookje – juist zooiets als som-

mige vaders graag in schemeravond aan hun kinderen vertellen, en toch

goed geschreven en, wat velen zeker gerust zal stellen, in den grond vol

‘heilzame’ moraal. Ik hoor van verscheidene heel verstandige moeders, dat

haar kinderen dol zijn op dit boek en het altijd en altijd weêr lezen, en dat

vooral geeft me den moed om het ook hierbij te noemen. Het is werkelijk

geestig geschreven, en ook aan dergelijke lektuur heeft ons jonge goedje

behoefte, dat moeten we niet vergeten.

In zo’n recensie was ze weer even de oude, bedaagde Nynke van Hich-
tum, die vanaf enige afstand met warmte en tegelijkertijd licht hoofd-
schuddend naar het jonge lezersvolkje keek en de verstandige moeders
een hart onder de riem stak. 
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