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NYNKE VAN HICHTUM II

Laatste jaren van het schrijverschap





Een nieuwe schrijfgolf

Sjoukje was nu zeventig jaar, en ze was nog steeds volop bezig. Ze
schreef, ze las veel, zette nieuwe projecten op en correspondeerde met le-
zers, vrienden, schrijvers en uitgevers. Ondanks haar zwakke gestel ver-
zette ze bergen werk. Ze was taai en daarin leek ze op haar moeder, die
ook ziekelijk was geweest en vaak bedlegerig, maar bekendstond om haar
ijzeren wilskracht. Maar er was één groot verschil: haar moeder was een
stille vrouw geweest, iemand die op de achtergrond bleef. Zo was Sjoukje
niet. Ze had aandacht nodig en zeker na haar scheiding had ze goed ge-
leerd om voor zichzelf op te komen en aandacht op te eisen.

Het is moeilijk te zeggen of de dood van Piet naast het verdriet ook een
bevrijding betekende, maar het is wel waarschijnlijk. Ze hoefde niet lan-
ger op de achtergrond te blijven. Na hun scheiding had ze zich niet meer
in sdap-kringen gewaagd, ze was nooit meer op openbare bijeenkomsten
geweest waar Piet ook kon zijn. Ze was een openbare ontmoeting met
hem uit de weg gegaan. Toen Silvie van Randwijk-de Vries in mei 1931
overleed, de vrouw die ooit met Dirk Troelstra getrouwd was, ging Sjouk-
je naar de begrafenis. Had Piet nog geleefd, dan was dat misschien niet
zo makkelijk gegaan. Silvie had kennelijk veel voor Sjoukje betekend of
misschien was haar begrafenis voor Sjoukje een kans om nog een keer
oude vrienden ontmoeten, Piets familie en partijgenoten. Silvies begrafe-
nis is waarschijnlijk de laatste gelegenheid geweest waarvoor Sjoukje een
reis heeft ondernomen. 

Haar situatie was makkelijker geworden na Piets dood. Ze was niet lan-
ger de verlaten vrouw van Troelstra, ze was nu ook een soort weduwe ge-
worden. Daarbij kwam dat de kinderen, en met name Jelle, hun tijd en
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hun kinderliefde niet langer hoefden te verdelen tussen hun ouders. Hun
aandacht ging nu exclusief uit naar haar. 

Het is opmerkelijk hoeveel werk er deze jaren uit haar handen kwam
en hoe hoog het niveau daarvan is. Ze overvoerde haar uitgevers met
nieuwe bundels verhalen en bemoeide zich tot in detail met de boeken
die ze had geschreven en waaraan ze had meegewerkt. Ze publiceerde in
deze jaren zelfs drie nieuwe ‘eigen’ boeken in de traditie van Afke’s Tien-
tal, verhalen waarin ze eigen en andermans herinneringen aan het Friese
platteland uit haar jeugd verwerkte. 

Elk jaar stelde Sjoukje nieuwe bloemlezingen samen van sprookjes en
volksverhalen uit de wereldliteratuur, en publiceerde die dikke bundels
bij dé uitgevers van kinderboeken uit die tijd: Kluitman in Alkmaar en
Van Goor in Den Haag. Daarnaast schreef ze verhalen voor tijdschriften
als Zonneschijn, een veelzijdig maandblad voor kinderen waarbij Sjoukje
vanaf het begin in 1925 was betrokken en waaraan alle in haar tijd beken-
de kinderboekenschrijvers, van Leonard Roggeveen tot Ida Heijermans
en van J.B. Schuil tot C.M. van Hille-Gaerthé meewerkten, evenals be-
faamde illustratoren als Rie Cramer en Anton Pieck, Hans Borrebach en
Eelko ten Harmsen van der Beek. 

Begin 1930 was Nellie van Kol overleden, de oude vriendin die haar in-
dertijd zo had gestimuleerd om te gaan schrijven. Hun contact was verlo-
pen toen Nellie steeds godsdienstiger werd en een heel ander leven ging
leiden. Haar laatste levensjaren woonde ze in Doorn bij haar zoon Ferdi.
Niet eens zo ver van Hilversum vandaan, maar berichten over eventuele
bezoeken zijn niet bewaard gebleven. Ze waren uit elkaar gegroeid en
hadden zich in totaal verschillende richtingen ontwikkeld: Sjoukje naar
de top van de Nederlandse kinderliteratuur, en Nellie als schrijfster van
boeken met titels als De wet is liefde en Stralen van één licht.

Toen Nellie stierf, besloot Sjoukje in actie te komen om de literaire na-
latenschap van haar vroegere mentor en vriendin veilig te stellen. De
Vlaamse kinderboekenschrijver Hendrik van Tichelen wijdde in april
1930 in zijn jeugdblad De kleine Vlaming een paar herdenkingsartikelen
aan Nellie en Sjoukje reageerde met een brief waarin ze uitweidde over
haar plannen om Nellies werk opnieuw uit te geven. Het probleem was
een uitgever te vinden voor zo’n grote uitgave, want Nellies nalatenschap
was omvangrijk en bestond uit verhalen voor kleine en voor oudere kin-
deren, essays voor volwassenen, volksverhalen en bewerkingen van klas-
sieken uit de wereldliteratuur. 
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Een paar maanden na Nellies dood begon Sjoukje te onderhandelen
met uitgeverij de Wereldbibliotheek, waar ze zelf kort daarvoor een bun-
del verhalen had uitgegeven. Niet alles kon natuurlijk herdrukt worden,
schreef ze, er zat nogal wat tussen dat verouderd was, ‘een beetje “preeke-
rig” of overgevoelig’, maar er zouden zeker een paar aardige bloemlezin-
gen uit dat grote oeuvre zijn samen te stellen. 

In haar contact met uitgevers gedroeg Sjoukje zich uiterst zakelijk. Ze
verwees graag naar de goede naam die ze met haar werk had opgebouwd.
Tegenover de Wereldbibliotheek schermde ze met een (onbekende) uit-
gever die met haar werk ‘goede zaken’ had gedaan en er dus wel op ge-
steld zou zijn een boek uit te geven ‘dat mijn naam als verzamelaarster
op het titelblad zal dragen’. 

Ze pakte deze zaak aan met veel kennis van Nellies kwaliteiten en een
goed ontwikkeld gevoel van eigenwaarde. Op de uitgever deed ze een be-
roep om haar auteursrechtelijk bij te staan, want hij zou wel begrijpen
dat het geen kleinigheid voor haar was, op haar leeftijd dit grote werk op
zich te nemen. Toen de Wereldbibliotheek afhaakte, kreeg ze uitgeverij
Van Goor zover om twee mooie, grote bloemlezingen uit te geven: Speel-
makkers. Verhaaltjes en versjes voor de kleintjes, waarvoor Rie Cramer de il-
lustraties maakte, en Nellie’s groot vertelselboek. Sprookjes en vertellingen,
geïllustreerd door Tjeerd Bottema.

Organisatietalent en doorzettingsvermogen bezat Sjoukje zeker, ze
ging zonder aarzelen op haar doel af. Met haar vasthoudendheid kregen
veel van haar uitgevers te maken. Ze kon hard onderhandelen over rech-
ten, herdrukken en honoraria. Soms bracht ze een uitgever zo tot wan-
hoop dat Jelle moest bemiddelen. Namens haar schreef hij dan verzoe-
nende brieven, waarin hij verwees naar de zwakke gezondheid van zijn
moeder, hét argument waarmee ze haar omgeving onder druk zette.

En inderdaad, ze lag vaak wekenlang in bed en voelde zich dan on-
machtig om veel te doen. In bijna elke brief kwam haar gezondheid ter
sprake, het lag niet in haar aard om haar kwalen te bagatelliseren. Inte-
gendeel, ze legde juist de nadruk op haar zwakte, als excuus voor werk
dat niet afgemaakt was. Ze was een beetje suf, schreef ze dan, of ze was
‘wurch’ (doodmoe) van een grote schoonmaak, of ze was erg zwak na een
maandenlange ziekte. Ook dekte ze zich in tegen de gevolgen van haar
ziekte. In haar contracten liet Sjoukje meestal een bepaling opnemen
waarin werd vastgelegd dat bij ziekte en bij overlijden de uitgever voor de
correcties zou zorgdragen. Ze spande anderen graag voor haar karretje:
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Jelle om lastige uitgevers aan te schrijven, Van Tichelen om Nellies werk
uitgegeven te krijgen. Een oude Friese kennis van vroeger die bij haar in-
formeerde naar herdrukken van vroegere boeken, zette ze aan om ‘de
heeren van de firma Kluitman’ zelf eens te schrijven over een mogelijke
herdruk van een uitverkocht boek. 

Tot aan het eind van haar leven bleef Sjoukje geobsedeerd door geld.
Naast haar lichamelijke toestand voerde ze ook bijna altijd geldzaken op
in haar brieven. Sake Bouma, die een toneelstukje naar Afke’s Tiental
schreef, kreeg te horen dat mensen die het weten konden haar aanrieden
om vijf gulden per opvoering te vragen. Toen vijf gulden te veel bleek,
stelde ze in een latere brief voor er een rijksdaalder van te maken. Dat
wilde ze dan wel even schriftelijk vastleggen, plus de toezegging dat na
haar dood de opvoeringsgelden uitbetaald zouden worden aan haar erf-
genamen. Het geld dat ze op die manier bij elkaar schraapte, was niet al-
leen voor haarzelf bestemd. Het waren vooral extraatjes voor haar kinde-
ren. 

Maar zo slecht was haar financiële situatie niet, werkelijk geldgebrek
heeft ze na de scheiding waarschijnlijk niet meer gekend. Het punt was
dat ze nooit het gevoel van nijpende armoede uit het begin van haar hu-
welijk is kwijtgeraakt en werd beheerst door de angst ooit opnieuw aan
de grond te raken. In feite had ze niet veel te klagen over haar inkomen.
Piet had haar tweeduizend gulden per jaar nagelaten – vandaag de dag
zo’n 1 13 400 – en daarbovenop kwamen de inkomsten uit haar boeken.
Die waren niet gering. Uit de contracten die in haar nalatenschap zijn
aangetroffen, blijkt dat ze in 1931 een contract had met De Arbeiderspers
voor twee sprookjesboeken waarvoor ze zeshonderd gulden ontving. Bij
Van Goor liepen in datzelfde jaar verschillende projecten: een vertelsel-
boek waarmee ze zevenhonderd gulden verdiende, Nellie’s Vertelselboek,
dat haar driehonderd gulden opbracht, een vertelling met de voorlopige
titel Jelle, die minimaal achthonderd gulden zou opleveren. In 1929
sprak ze met uitgeverij De Haan de uitgave van twee sprookjesboeken af
waarvoor ze driehonderdvijftig gulden en zevenhonderd gulden ontving,
en bij Kluitman maakte ze een vertaling voor tweehonderdveertig gul-
den. In 1929 gaf Nijgh & van Ditmar haar voor Winnie-de-Poeh tweehon-
derd gulden en er liep een contract met uitgever P. Noordhoff voor een
onderwijsreeks die honderdvijfenzeventig gulden opleverde. 

Dat waren honoraria voor eerste drukken. Elke herdruk leverde boven-
dien vaak nog eens de helft van het honorarium op, en aangezien veel
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van haar sprookjes- en vertelselboeken twee, drie, soms zelfs vijf of meer
drukken haalden, liep dat aardig op. Afke’s Tiental – het boek dat het
vaakst werd herdrukt – bracht tweehonderd gulden per herdruk op.
Daarnaast verschenen veel van haar verhalen- en sprookjesbundels in
verschillende uitvoeringen: als één dik boek, of in twee, drie en soms
zelfs zes deeltjes. Hendrik van Tichelen vroeg zich in een studie af of
deze wijze van uitgeven uit commercieel oogpunt gebeurde of met het
oog op wispelturige kinderen die met dunnere boekjes wellicht aan het
lezen gezet konden worden. De irritatie ‘dat is dan kommercie, zouden
we zeggen’, legde het af tegen zijn waardering: ‘Nienke van Hichtums ar-
beid leent er zich bij uitstek toe, er boekjes voor ongedurigen uit samen
te lezen.’

De jaren dertig waren zware economische tijden en met name uitge-
verij Van Goor kreunde soms onder Sjoukjes werklust. Toen ze nog een
vertelselboek met werk van Nellie van Kol wilde samenstellen, schreef de
uitgever:

Laten we nu niet teveel tegelijk onder handen nemen. U kunt het wel 

verzamelen en wij het laten illustreeren en drukken, maar het verkoopen

is een andere en wel de lastigste kwestie en op slot is dit laatste toch de

zaak waar alles om draait. Vergeet U niet, we hebben nu van U onder-

handen: Russische Sprookjes, een Vertelselboek, een tweede Nellie’s 

Vertelselboek, en dat alles in deze benarde tijden. De reizigers [die de

boeken moesten zien te verkopen aan de boekhandel] komen elke week

wanhopend thuis, zij maken hun reis en verblijfkosten en salaris niet

meer goed, dat gaat op den duur toch niet.

In de laatste periode van Sjoukjes leven was Van Goor haar belangrijkste
uitgever. Haar boeken waren populair en verkochten goed, maar Van
Goor klaagde jaar in jaar uit over de slechte tijden en over boeken die te
omvangrijk waren, terwijl ‘duurdere boeken voor de jeugd zeer moeilijk
te verkoopen zijn.’ In 1938 nam de uitgever in een contract voor een ver-
halenbundel zelfs de bepaling op dat de schrijfster zich zou verbinden
‘na dezen bundel vertellingen geen andere meer samen te stellen, [en]
mocht zij daartoe wel wensen over te gaan, verplicht zij zich de honoraria
terug te betalen, welke zij genoten heeft’. Van Goor verwees daarmee
naar een al in 1929 gesloten contract voor een bundel Laatste vertellingen.
Nog meer ‘laatste vertellingen’ waren onwenselijk. Vandaar dat Van Goor
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het toejuichte toen Sjoukje ‘nieuw oorspronkelijk werk’ aankondigde:
‘Dat is beter dan een vertelselboek, die zijn er van Uw hand genoeg. Zo’n
beetje “Dichtung und Wahrheit” uit Uw eigen leven – dus meer een
meisjesboek, zoude zeker belangstelling hebben.’

Dat meisjesboek over haar eigen jeugd is er nooit gekomen. Vertelsel-
boeken wel, zelfs na haar dood: Nienke van Hichtum vertelt weer in 1939
en Mijn laatste vertellingen in 1940. Het waren bundels die met hun om-
vang en de prachtige folkloristische illustraties van Lidow en de sprook-
jesachtige platen van Rie Cramer een dubbel uitroepteken achter haar le-
ven en haar schrijversloopbaan zetten.

De boeken uit de jaren dertig

Het bleef altijd een gevoelig punt voor Sjoukje dat zo weinig van haar
werk in het Fries was verschenen. Zelfs Afke’s Tiental, hét boek over een
Fries arbeidersgezin, was niet in het Fries vertaald: uitgevers hadden er
geen belangstelling voor. 

Op verwijten dat ze niets in de Friese taal schreef, reageerde ze meestal
direct en fel. Het lag niet aan haar, zij wilde wel, liet ze bijvoorbeeld on-
derwijzer, journalist, wethouder J.K. Dijkstra weten. Het lag aan de uitge-
vers die allemaal zeiden dat ze graag iets van ‘âlde Nynke’ zouden willen
hebben, schreef ze hem, in het Fries natuurlijk. Nu het er op het boeren-
land economisch zo slecht voorstond, durfden ze het niet aan: ‘wy moatte
it fen ‘e boeren hawwe, en dy hawwe yn dizze minne tiden gjin jild om
boeken to keapjen’ (We moeten het van de boeren hebben, en die hebben
in deze slappe tijden geen geld om boeken te kopen). Er werden, op enke-
le verhalenbundels na, heel weinig kinderboeken in het Fries gepubli-
ceerd. Het is trouwens de vraag hoeveel kinderen Fries konden lezen,
want pas in 1937 werd onderwijs in het Fries wettelijk toegestaan, en dan
nog buiten schooltijd. Als er overigens één auteur bestond die in het
Fries goed zou zijn verkocht, was het Nynke van Hichtum geweest. De
uitgevers durfden zelfs dat niet aan.

Sjoukje benaderde Friese uitgevers om haar debuut, Teltsjes in skimer-
joun, opnieuw uitgegeven te krijgen, en ze bood uit het Plat-Duits
verfrieste verhaaltjes van J.H. Fehrs aan die al jaren in de lade lagen om-
dat ze niet tevreden was over het Fries dat ze had gebruikt. Ze vroeg er
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niet veel geld voor, als iemand anders haar Friese tekst dan maar zou aan-
passen aan het gangbare Fries. Maar het kwam er niet van. 

Hoe ouder ze werd, hoe meer Sjoukje aan Friesland en aan haar jeugd
in Nes ging hechten. Nadat ze in 1893 Friesland had verlaten, had ze in
verschillende steden en dorpen in Nederland gewoond, maar Friesland
bleef haar vaderland. Ze kreeg regelmatig post van Friezen en ze bleef
nieuwsgierig naar wat er van Nes en van de mensen uit haar jeugd was
terechtgekomen. Sinds ze zich in 1926 in Hilversum had gevestigd, is ze
waarschijnlijk nooit meer in Friesland geweest. Ze moest het van bezoe-
kers en briefschrijvers hebben. Vanuit Friesland had Hiltje de Vries, haar
vroegere dienstmeisje uit Leeuwarden, haar nu en dan bezocht met haar
man Johannes en een paar van de kinderen. Johannes werkte bij het
spoor en zo kon zijn gezin af en toe dagtochten maken met de trein.
Maar toen Hiltjes kinderen volwassen werden en Hiltje weduwe was ge-
worden, werd reizen ook voor haar bezwaarlijk. Het contact met Fries-
land onderhield Sjoukje dus voornamelijk schriftelijk. Bij bijzondere ver-
jaardagen, haar zeventigste en vijfenzeventigste, kreeg ze veel gelukwen-
sen en brieven van oude vrienden en vriendinnen. Op die manier bleef ze
op de hoogte van het leven in haar geboortedorp en kon ze herinneringen
aan vroeger uitwisselen.
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Rond haar zeventigste verjaardag rijpte bij haar het plan om een boek
te schrijven waarin haar jeugdjaren in Friesland het decor zouden vor-
men. Ze was tot rust gekomen. Ze wist dat ze niet meer uit Hilversum
zou weggaan en had, naar haar eigen idee, niet veel tijd van leven meer
voor zich. Haar sprookjes en verhalenbundels hadden haar de hele we-
reld rondgevoerd, nu keerde ze terug naar haar geliefde geboorteland.
Misschien ook had het overlijden van Piet haar bevrijd van een zekere
schroom om te persoonlijk te schrijven, of om het Friesland van vroeger
dat ook voor hem zo belangrijk was geweest, op te roepen. 

In 1924 had Sjoukje een verhaal geschreven, Jetse, over een Friese ar-
beidersjongen die erg goed kon kaatsen, de balsport die – zeker in Sjouk-
jes tijd – in Friesland net zo populair was als tegenwoordig straatvoetbal
in de rest van het land. Op straat vond hij een hondje dat hij graag wilde
houden. Zijn moeder, ziek en straatarm, liet hem kiezen tussen het
hondje dat alles stuk zou bijten, en het kaatsen waarbij Jetse steeds op-
nieuw zijn klompen versleet. Wanhopig liep hij de deur uit. Met kaatsen
zou hij ooit een wedstrijdkaatser kunnen worden en veel geld en prijzen
kunnen verdienen, dus dat wilde hij niet opgeven. Maar hoe moest het
met het hondje waar hij zo dol op was? Het korte verhaal liep goed af: Jet-
se kon blijven kaatsen en uiteindelijk mocht hij ook het hondje houden.

Het verhaal ging niet alleen over een jongetje met talent voor kaatsen,
maar liet – net als Afke’s Tiental – iets zien van de innige verhouding tus-
sen een kind en zijn moeder. Het verhaal was opgenomen in de verhalen-
bundel De kleine gids en geïllustreerd met een houtsnede van de bekende
graficus Chris Lebeau. Mooi, scherp, maar strenger en ernstiger dan de
illustraties die meestal bij kinderverhalen werden afgedrukt.

Het boekje verkocht niet goed en Sjoukje vroeg vijf jaar later aan de uit-
gever Mea Mees-Verwey het recht om het verhaal ergens anders opnieuw
uit te geven. Ze pakte de kwestie op haar eigen wijze aan. Eerst een brief
vol complimenten voor andere uitgaven van het fonds van uitgeverij C.A.
Mees, en het verzoek over de kopij van Jetse te kunnen beschikken, zoals
ooit mondeling was afgesproken. Jetse was bedoeld geweest als eerste
deel van een nog te schrijven boek, maar daar was het niet van gekomen.
Mea Mees reageerde vriendelijk maar terughoudend. Ze had de papieren
nagekeken, maar er stond niets in over vrije beschikking over het au-
teursrecht na verloop van jaren. Sjoukje stelde vervolgens voor het hono-
rarium terug te geven in ruil voor de kopij. Maar hoeveel was het honora-
rium ook al weer geweest? Van beide kanten was de toon van de brieven
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vriendelijk, hoffelijk zelfs. Sjoukje had inmiddels besloten Jetse om te
werken tot een jeugdroman.

Er is een ongepubliceerd hoofdstuk bewaard gebleven, met als titel
‘Het ongeluk’, waarin Jetse van een dak valt en op twee plaatsen zijn been
breekt. Het been kan niet helemaal genezen, en kaatsen kan Jetse ook
niet meer. Hij moet voorlopig met krukken lopen. Als hij met de andere
jongens wil spelen, lachen ze hem uit: ‘Jetse Kruk – wat een ongeluk.’ De
jongen trekt zich stilletjes terug, ‘de fleur was er uit’. Dit is het treurige
eind van het verhaal. Omdat het een ongedateerd manuscript is, valt niet
goed na te gaan wat Sjoukje met dit hoofdstuk van plan was. De sfeer van
het verhaal is in ieder geval heel anders dan de opgeruimde sfeer van Jet-
se en later van Jelle van Sipke-Froukjes. Het is hoe dan ook niet in het boek
terechtgekomen.

Op 28 oktober 1929 leek de afspraak met uitgeverij Mees rond. Sjoukje
zou Jetse uitbreiden tot een boek, en Mees gaf haar de rechten terug in
ruil voor het honorarium. Maar drie dagen later, 1 november, werd alles
anders. Sjoukje trok zich voorlopig terug: ‘Ik begin te vreezen dat ’t niet
zal gaan omdat ik lichamelijk te zwak ben, maar zeker ben ik hiervan nog
niet, en mijn hoofd is op ’t oogenblik te verward, dan dat ik nu helder zou
kunnen oordeelen. Een lief familielid is levensgevaarlijk ziek en dat
grijpt me zoo aan, dat ik er ’s nachts niet van slaap.’ Het ging om haar
zuster Jette die ziek was en korte tijd daarna, op 17 november, zou overlij-
den. Jette woonde in Bennekom, samen met Sjoukjes andere zusje,
Renske, die weduwe was. 

Later pakte Sjoukje de draad van Jetse toch weer op. In het voorjaar van
1931 was ze er weer druk mee bezig. Ze verzamelde materiaal, correspon-
deerde erover en begon aan het boek te werken. Maar er kwam nog een
hele ruzie van met Mea Mees: Sjoukje kwam erachter – het was inmid-
dels oktober 1931 en haar boek was bijna klaar – dat Mees Jetse opnieuw,
als apart boekje, had uitgegeven. Sjoukje was geschokt: ze had begrepen
dat ze eerst haar boek kon afmaken en dan het verhaal zou terugkopen.
Ze was zelfs zo in de war dat ze Jelle een brief liet schrijven waarin deze
een beeld schilderde van zijn moeder die in haar ouderdom zo gelukkig
was geweest met het schrijven aan dit nieuwe boek, dat waarschijnlijk
haar laatste zou worden. Jelle vroeg Mees de verkoop van Jetse stil te leg-
gen, of ten minste uit te stellen. Voor hem kwam het er allereerst op aan
‘de laatste levensjaren van mijn moeder niet te laten verduisteren, en dat
ik niet zal rusten, voordat ik althans het mij mogelijke heb gedaan, om
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hierin zoo goed mogelijk te slagen’. Er volgden nog een paar brieven en
het geruzie eindigde met een brief waarin Mea Mees na een paar korzeli-
ge opmerkingen dankte voor het vertrouwen ‘dat U in me stelt, waar de
argwaan doorheen komt kijken’, waarna ze dezelfde dag nog een briefje
schreef met een verontschuldiging voor haar geprikkelde toon, ‘iets wat
mij tegenover U nu weer minder betaamt. Hiervoor dus mijnerzijds
weer verschoning.’ Ze had besloten zich bij alles neer te leggen, schreef
ze bitter: ‘ik ben maar een koelak, iemand met een eigen bedrijf – dat is
immers een anachronisme; dus dien ik slechts om door Staat en elkeen
veracht en uitgeknepen te worden.’ 

Sjoukjes werk leidde in 1932 tot De jonge priiskeatser, dat als feuilleton
verscheen in ‘De Hepkema’ (zoals het Nieuwsblad van Friesland genoemd
werd naar zijn uitgever Jacob Hepkema). De titel was gesuggereerd door
de redactie van de krant. Sjoukje zelf had een voorkeur voor de titel ‘Jelle
fen Sipke-Froukjes’, zoals het later bijna in de Nederlandse versie heette. 

Voor het eerst na haar debuut in 1887 schreef Sjoukje weer een verhaal
in het Fries, dat in Friesland als feuilleton verscheen van 14 oktober 1932
tot 24 februari 1933 in het Nieuwsblad van Friesland en van 4 maart tot 12
mei 1933 in het Leeuwarder Nieuwsblad. Een boekuitgave lukte niet. Tege-
lijkertijd wilde ze heel graag een Nederlandse bewerking uitbrengen en
toen een van haar uitgevers, Van Goor, haar een goed honorarium bood
om het boek zelf in het Nederlands te vertalen, deed ze dat meteen. Ze
kreeg een prachtig voorschot en dat kwam goed uit, omdat ze anders de
hele winter voor niets had gewerkt. De jonge priiskeatser werd in de Ne-
derlandse bewerking, een boekuitgave die ook in 1932 is verschenen, Jelle
van Sipke-Froukjes. Jetse was nu Jelle geworden. 

Het werd een grondige bewerking. Wie de Nederlandse en de Friese
versie naast elkaar legt, ziet direct hoe verschillend de beide boeken zijn
geschreven. Soms lijkt het of de Friese versie veel uitgebreider is, met
meer details en sprekende uitweidingen. In de Friese versie staat er een
kom vol ijskoud water op een stoel waarin heit een schone doek nat
maakt om die heel voorzichtig op mems gloeiende voorhoofd te leggen.
In het Nederlands werd dat simpel: ‘heit’ legde zijn vrouw telkens koele
lappen met water en azijn op het gloeiende voorhoofd. Maar soms is het
Nederlandse verhaal juist uitgebreider en levendiger dan het Friese, zoals
in de passage waarin een boer het nachtslot op de deur doet. In het Fries
is hij bezig verschillende grendels voor de deuren te schuiven en de sleu-
tel om te draaien. In het Nederlands is het: ‘“Knip” zei het slot van de
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voordeur en “knars” zeiden de grendels. En even later lagen ze alle drie al
onder de wol.’ 

Ook de opbouw van de twee boeken verschilde. Hoofdstukken verwis-
selden van plaats of werden in tweeën geknipt, ze krompen in de ene ver-
sie in en waren vooral in de Friese versie vaak uitgebreid met meer voor-
beelden, meer anekdotes. Misschien wilde Sjoukje het Friese karakter en
de cultuur in De jonge priiskeatser wel ruim baan geven, maar vond ze het
verstandiger om in de Jelle-versie niet al die typisch Friese verhalen, ac-
centen en opmerkingen over te nemen. Er kwam bij dat ze inmiddels een
ruime ervaring had in het ‘Hollands schrijven’, en kennelijk verschilde
die van de manier waarop ze een verhaal in het Fries opzette en schreef. 

Nu was er een Nederlands boek, maar nog geen boekuitgave in het
Fries. Sjoukje deed er alles aan om Friese uitgevers te interesseren en
suggereerde ze om het boek aan Friezen in Amerika te verkopen en aan
‘Fryske selskippers’. In verschillende steden buiten Friesland en ook hier
en daar in het buitenland bestonden verenigingen van geëmigreerde
Friezen, Fryske Selskippen, die het Fries en de Friese cultuur levend pro-
beerden te houden. Ze had krantenuitgever Hepkema voorgesteld het
verhaal desnoods als goedkoop boekje uit te brengen. Ze had zelfs al ge-
regeld dat enkele illustraties van Tjeerd Bottema die voor de Nederlandse
uitgave waren gemaakt, ook in een Fries boek gebruikt mochten worden.
Wat haar eigen honorarium betrof, nam ze genoegen met wat er even-
tueel zou overschieten. Op haar voorstel kwam geen antwoord, het Friese
boek kwam er – althans voorlopig – niet.

En zo verscheen een van haar meest authentieke Friese boeken wel in
het Fries als feuilleton, maar kwam het als boek eerst in het Nederlands
uit, een mooi, groot, ruim geïllustreerd boek. De boekuitgave van De jon-
ge priiskeatser werd vervolgens een bron van ergernissen tussen Hepke-
ma, uitgever Van Goor en Sjoukje. Hepkema zou het boek uitgeven met
vier mooie illustraties die Tjeerd Bottema toch ook voor de Nederlandse
uitgave had gemaakt. Dat was door Van Goor toegezegd, al had Hepkema
op meer gehoopt en eigenlijk ook verwacht. Maar toen Van Goor uitein-
delijk alleen met vier kleine illustraties voor de dag kwam, was Hepkema
zo kwaad dat hij van de uitgave afzag en aankondigde het krantenzetsel
te vernietigen. Sjoukje was bijzonder teleurgesteld. Ze hoopte zo vurig
dit papieren kind nog eens in druk te zien: ‘It liket wol dat ik, ho âlder as
ik wird, mei mijn hert altied naeijer bij ’t âlde heitelân kom!’ (Het lijkt
wel of ik, hoe ouder ik word, met mijn hart steeds dichter bij het oude va-
derland kom!)
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Maar nadat De jonge priiskeatser van 1937 tot 1939 opnieuw als feuille-
ton was gepubliceerd in Sljucht en Rjucht. Frysk wijkblêd (Eenvoudig en
Oprecht. Fries weekblad), verscheen dan toch een boekuitgave. Sjoukje
heeft nog geweten dat het boek er zou komen, maar de verschijning in
1939 maakte ze net niet meer mee. 

Het Nieuwsblad van Friesland bleek het geharrewar van 1932 niet te
zijn vergeten. In een in memoriam-artikel van 11 januari 1939 schreef de
krant dat Nynke van Hichtum De jonge priiskeatser had aangeboden aan
de Friese uitgevers, maar het manuscript teruggestuurd kreeg wegens
gebrek aan belangstelling. Die belangstelling was er wel bij ons, schreef
de krant, ‘maar niet bij de Friesche ouders, die lieve Hollandsche boeken
voor hun kinderen koopen. Ziehier een stukje Friesche tragiek, dat Nyn-
ke fan Hichtum veel pijn heeft gedaan’. 

Toen ze Jelle van Sipke-Froukjes schreef, beschouwde ze het boek als
een cadeau aan Friesland. Misschien zou dit haar laatste boek zijn en om-
dat haar eerste werk in het Fries was geweest, wilde ze aan het eind van
haar leven Friesland nog eens ‘een aandenken’ geven. Ze had De jonge
priiskeatser allereerst bedoeld als een Fries boek. Aan redacteur Rienks-
Wallinga van Sljucht en Rjucht zei ze: ‘As ik jo siz, det ik ‘De jonge priiske-
atser’ eigentlyk skreaun hie (op myn 72ste jier), do’t ik tige, tige swak
wier, as in ôskie oan it âlde Fryslân, dêr’t myn hert sa nei mei forboun is,
den scille jo noch better bigripe hwet it for my wêze scoe, as it dochs noch
ris as in boekje (ho lyts en ienfâldich ek) to wrâld komme mocht!’ (Als ik
je vertel dat ik De jonge priiskeatser eigenlijk geschreven heb (op m’n
72ste), toen ik heel, heel zwak was, als een afscheid van het oude Fries-
land waarmee mijn hart zo nauw verbonden is, dan kun je nog beter be-
grijpen wat het voor me zou betekenen als het toch nog eens als een
boekje (hoe klein en eenvoudig ook) ter wereld zou mogen komen!) 

Jelle van Sipke-Froukjes was het verhaal van Jetse, maar uitgebreider. Jet-
se eindigde met de belofte dat Jetse toch zou mogen kaatsen en zijn hond
Bijke mocht houden. In Jelle van Sipke-Froukjes ging het anders. Jetse
heette hier Jelle, maar voor de rest leek hij sprekend op Jetse. De jongen
was gemodelleerd naar een zoon van Hiltje de Vries, die Jelle heette en
haar ooit een paar brieven had geschreven met allerlei kattenkwaad en
verhalen over zijn moeder en zijn jongste broertje. 

Net als Jetse komt Jelle uit een arm gezin. Als de plaatselijke ‘jonker’
veertig gulden biedt voor Jelles hondje Bijke, verkoopt hij het, met bloe-
dend hart. Zijn moeder heeft het geld hard nodig en de jonker is een aar-
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dige man die goed voor het dier zal zorgen. Jelle is een kaatser die kam-
pioen hoopt te worden en met het kaatsen later geld en prijzen wil verdie-
nen. Het boek vertelt het leven van Jelle tot hij aan de grote kaatswed-
strijd, de PC in Franeker mag meedoen, de traditionele drie gouden Wil-
lempjes (muntstukken) wint en een meisje van het dorp ten huwelijk
vraagt. Het winnen van de PC (Permanente Commissie, de commissie
die in 1853 werd opgericht en het jaarlijkse kaatskampioenschap op het
Sjûkelân in Franeker organiseert), ‘koning’ worden, had ook een maat-
schappelijke betekenis: de winnaar steeg in aanzien en Jelle kon zich nu
permitteren Aaltje – die uit een ‘hogere’ familie kwam dan hij – ten hu-
welijk te vragen. 

Ten slotte krijgt Jelle zijn Bijke ook weer terug, plus een goede baan als
tuinman bij de jonker. Eind goed, al goed: de afloop van het verhaal past
helemaal bij de manier waarop Nynke van Hichtum schreef. Een aardige
jongen die zorgzaam is voor andere mensen, van dieren houdt en niet te
beroerd is om aan te pakken, zo’n jongen moet goed terechtkomen. Rijk
hoeft hij niet te worden – in haar boeken zijn de meeste mensen arm en
desondanks niet ongelukkig –, als hij maar met hard werken een behoor-
lijk bestaan kan opbouwen.

Deze deugdelijke moraal paste in de normen voor verantwoorde kin-
derliteratuur in Sjoukjes tijd, maar Jelle van Sipke-Froukjes is meer dan
een braaf kinderboek. Nynke van Hichtum was een uitstekend vertelster;
ze richtte zich heel direct tot de lezers, schilderde levendige scènes en ge-
bruikte veel dialogen. Ze had gevoel voor humor en een scherp oog en
oor voor treffende situaties. Heel verschillende mensen kon ze raak por-
tretteren, zodat er een levendig beeld ontstond van de dorpsgemeen-
schap waarin het verhaal zich afspeelt, een wereld van dorpskinderen, zo-
als ze die zelf had meegemaakt: het doodgewone dagelijks leven met veel
buitenspelen, naar school gaan, thuis spelen met broertjes en zusjes,
moeder helpen in het huishouden en met boodschappen doen en mee-
werken op het land. 

Haar verhaal kreeg een typisch Fries karakter: niet alleen door de paar-
den, de wagens en de koeien die bij het decor van het boek horen, net als
de weilanden en de slootjes waar elke Friese schooljongen wel eens in te-
rechtkomt, maar ook door het kaatsen, de braakhokken waar arbeiders
het vlasafval bewerkten, en door het Friese taalgebruik, de Friese zins-
wendingen, de Friese woorden. Jelle van Sipke-Froukjes is een kinderboek
waarin volwassenen een grote rol spelen, zoals Jelles ouders die voortdu-
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rend geldzorgen hebben, de scheerbaas die ook als heelmeester optreedt,
de rijke boerin, de deftige jonker en de schoolmeester. Het is een goed-
moedig slag mensen, op een valse kleermaker na die niet van het dorp
komt(!) en door de dorpelingen teruggestuurd wordt naar de stad. Het
hele boek is één grote verheerlijking van het gewone leven, van het leven
op het platteland, van de eenvoud. Mensen die zich beter voelen dan een
ander, mensen uit de stad die met hun Stadsfries neerkijken op de boe-
renpummels die gewoon Fries spreken, worden licht belachelijk gemaakt
of komen tot inkeer. 

Als het begrip ‘streekroman’ gedefinieerd wordt als een roman die in
een bepaalde streek speelt en naast enkele personages ook die streek zelf
tot onderwerp heeft, dan zou Jelle van Sipke-Froukjes een streekroman
voor kinderen genoemd kunnen worden. De streek is Friesland, het dorp
waar Jelle woont heet Negenhuizen. Het verschil met de gemiddelde
streekroman is dat het verhaal weliswaar Fries is maar niet provinciaal,
goed afloopt maar niet voorspelbaar is, avontuurlijk is maar niet opge-
bouwd uit romantische clichés. Met andere woorden: het boek heeft niets
van de nostalgie, niets van de klei- en dialectsfeer die streekromans vaak
zo sentimenteel en oninteressant maakt.

Sjoukje had ook voor dit boek volop onderzoek gedaan voordat ze be-
gon te schrijven. Voor deze Friese roman onderzocht ze niet alleen de ge-
schiedenis en de typische kenmerken van het Friese boerenbedrijf, maar
verzamelde ze ook gegevens over opvallende plattelandsgewoonten. Ze
begon een verzameling aan te leggen van typisch Friese uitdrukkingen
en zegswijzen, die ze in Jelle van Sipke-Froukjes goed kon gebruiken voor
de scheerbaas Ids die voor alles en iedereen toepasselijke rijmpjes en ge-
zegdes weet. Een kapperszaak is van oudsher de plaats waar verhalen ver-
teld en doorverteld worden. Ids balanceert op het randje van een karika-
tuur – en gaat er eigenlijk nét overheen –, maar via hem lukte het Sjoukje
om een enorme hoeveelheid Friese folklore in het boek te verwerken. 

Al vanaf het begin van haar carrière verzamelde Sjoukje oude gezeg-
des, raadselrijmpjes, kinder- en volksrijmen. Ze was opgevoed met de
Rimen en Teltsjes van de gebroeders Halbertsma, een boek dat in Fries-
land de status had van een bijbel, het basisboek voor de Friese cultuur.
Talloze Friezen vertelden elkaar de verhalen door of lazen ze voor in de
familiekring. Ook Sjoukje liet haar personages Halbertsma-verhalen ver-
tellen. Marten, de man van Afke, vertelde zo’n verhaal aan zijn kinderen
op een gezellige zondagavond, en Jelle van Sipke-Froukjes hoorde Friese
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liedjes van de Halbertsma’s zingen bij de boer waar hij werkte.
Sjoukje was bovendien een verwoed verzamelaarster van faits divers

en wonderlijke anekdotes. Haar nalatenschap bevat mappen met kran-
tenberichten over trouwe huisdieren, een moedige arbeider die kinderen
uit een brandend huis redde, kraaien die een door het ijs gezakte kraai
redden door letterlijk hun nek uit te steken, een Engelse dame die zes
honden redde die het zwakke ijs waren opgerend. In een of andere vorm
kwam dat soort verhalen vaak in haar boeken terecht. 

Vanuit haar jeugd kende ze natuurlijk het kaatsspel. De jongens in Nes
speelden het op de kaatsstraat vlak bij de kerk. Ze knipte kaatswedstrijd-
verslagen uit de krant, foto’s van het kaatsterrein, het Sjûkelân in Frane-
ker, foto’s en reportages van kaatsers. Ze haalde een pagina uit de krant
met foto’s van kaatsers in actie (én een gedicht van Piter Jelles, ‘By ’t keat-
sen’, dat vooral over de mooie meisjes ging die de wedstrijd bijwoonden)
vermoedelijk om naar de beoogde illustrator Tjeerd Bottema te sturen,
zodat hij zijn kaatsers zo waarheidsgetrouw mogelijk kon tekenen. 

Ze wilde geen fouten maken en mede op verzoek van de redactie van
het Nieuwsblad van Friesland won ze bij een kaatskenner, S.F. Hoekstra
uit Baard, informatie in over het kaatsspel, over de spelregels en de prij-
zen die met kaatsen gewonnen konden worden. Hij beschouwde het als
een eer Nynke van Hichtum van dienst te kunnen zijn met informatie
over en jeugdherinneringen aan het kaatsspel. Sjoukje maakte gebruik
van Hoekstra’s aantekeningen, verwerkte gegevens over kaatspartijen in
haar boek en nam achterin een korte beschrijving van het kaatsspel op,
met illustraties van de kaatsbaan en van de ‘telegraaf’ waarop de stand
van het spel wordt bijgehouden. Ook niet-Friezen en Friezen zonder ver-
stand van kaatsen konden nu enigszins de heldendaden van Jelle volgen. 

Of ze ooit zelf een pc in Franeker heeft meegemaakt, is niet bekend,
maar ze bleek in staat de sfeer van die feestdag levendig te beschrijven.
Die sfeer is vandaag de dag nog precies zo als in de jaren zeventig van de
negentiende eeuw, de tijd van Jelle van Sipke-Froukjes. De PC in Franeker,
midden in de zomer, is een buitengewoon feestelijke dag waar heel veel
mensen vanuit de hele provincie op afkomen: ’s ochtends om acht uur
komt de PC in jacquet met een open rijtuig naar de Korenbeurs waar dan
een toespraak van een uur in het Fries wordt gehouden. Het Friese volks-
lied weerklinkt, de Franeker harmonie speelt, er is een soort kermis op
straat en op het met vlaggen, wimpels en schilden versierde toernooiveld
worden de hele dag de wedstrijden gehouden om de koningstitel. De prij-
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zen zijn muntstukken, medailles en kransen die de winnaars om de hal-
zen worden gehangen. De winnaar is ‘kaatskoning’ tot de volgende PC. 
Sjoukje beschreef het speelveld in vergelijkbare bewoordingen als ze in
de krantenpagina over het kaatsen had gelezen. Het Sjukelân, groener
dan groen, ligt in het centrum van Franeker; een laag terrein, gelegen te-
gen een bolwerk met hoge bomen. Overal wapperen vlaggen, Friese en
stedenvlaggen, er is een eretribune met daarbovenop schilden met ge-
kroonde leeuwen, vrouwelijke engelen en godinnen. Een orkestje, de
Harmonie van Franeker, barst van tijd tot tijd uit in Friese en andere klas-
sieke deuntjes, er lopen honderden mensen rond het veld en achter de
tribunes zijn koffie en worstenbroodjes te krijgen. Iedereen komt ieder-
een tegen, de PC is een sociaal evenement van de eerste orde. 

Maar het gaat om het kaatsen en tussen al die ontmoetingen door kijkt
het publiek naar de ‘opslagers’ die ritmisch en elegant ‘beginnetjes’ ge-
maakt hebben en de kleine bal soms half dansend, soms met scherpe el-
leboogbewegingen van de ene in de andere hand laten glijden. Soms spu-
gen ze voordat ze, gebogen als een stier, de aanloop nemen en met een
korte felle uithaal de bal gooien. Het is een mooi spel om te zien en zoals
een dominee onder de schuilnaam Spectator het ooit uitdrukte: het was
ook een kalm spel, ‘waarbij overspanning en ruwheid, die andere sporten
nog wel eens ontsieren, niet voorkomen: het is een weinig kostbaar ver-
maak, dus vallende onder het bereik van iedereen: het eischt en kweekt
dus aan, van de lichamelijke zijde bezien: snelheid, lenigheid en kracht;
van de geestelijke zijde: tegenwoordigheid van geest, nauwkeurigheid,
zelfstandigheid’. 

Het spel wordt nog steeds volgens de regels gespeeld die Sjoukje met
hulp van Hoekstra vastlegde. Zijn uitleg was duidelijk en bruikbaar ge-
weest, en uit dank droeg ze het boek aan hem op. Ze droeg haar boek ook
op aan haar oude vriendin Clara de Jong-van Loon die haar het adres had
gegeven van Hoekstra, die een aangetrouwde neef van haar was én ‘een
zeer bekend kaatser, zoodat de beschrijving van die kaatspartij ook auten-
tiek, deskundig was.’

Hoekstra bedankte haar voor het mooie boek, maar hij had een aan-
merking op de titel. Hij schreef haar dat ‘Sipke Froukjes’ wilde zeggen:
Sipke van de weduwe Froukje. Ze had moeten schrijven ‘Jelle van Sipke
en Froukje’. Als ze Froukje niet in de titel genoemd wilde hebben, dan
was ‘Jelle Sipkes’ ook goed geweest. ‘Maer dit is mar bysaek,’ voegde hij
er geruststellend aan toe.

nynke van hichtum ii498



Clara had, toen ze een eerdere versie van het manuscript van Jelle van
Sipke-Froukjes te lezen had gekregen, fris van de lever commentaar gele-
verd. De tweede helft van het verhaal, waarin de vijftienjarige Jelle uit
Friesland wegtrekt naar een oom in Amsterdam, kon ze niet waarderen.
Voor de Friese Jelle was er tot haar ergernis ‘een soort van half heertje, al
was hij dan ook braaf’ in de plaats gekomen. Vervolgens kwam er ook
nog een Hollands meisje aan te pas waardoor Jelle bijna het pad bijster
raakte. Uiteindelijk kwam alles toch nog terecht. Jelle trouwde met het
goede (natuurlijk Friese) meisje en werd buffetchef in Schagen. Clara
was ontsteld, maar Sjoukje schreef terug dat het zo toch werkelijk ge-
beurd was: ‘’t Was een jongen bij ons uit Nes, wij gingen samen naar
school!’ Maar ze nam de aanmerkingen van haar schoolvriendin serieus
en beloofde het boek te herschrijven. Clara vertelde jaren later hoe ver-
guld ze was geweest met Sjoukjes reactie: ‘O oude – zooals wij in Doc-
kum zeiden – schreef ze, nu doe ik iets voor jou als voor geen mensch an-
ders, ik schrijf een nieuwe helft aan het boek!’ 

Clara was geroerd toen ze het boek Jelle van Sipke-Froukjes in handen
kreeg en ze schreef Sjoukje direct. Ze was heel blij toen ze de recensie in
Het Vaderland had horen voorlezen, ‘over jou jongste zoon en mijn jeug-
dig vriendje Jelle’. Ze had wroeging gehad dat ze haar vriendin zo on-
barmhartig gekritiseerd had over het tweede deel van het boek. 

Clara bewonderde het energieke besluit van Sjoukje om ‘op haar leef-
tijd’ al dat werk te vernietigen en opnieuw te beginnen: ‘Ik herken daarin
je zoo royale, ruime geest van vroeger en ben nu verzoend als ik bedenk,
dat mijn gevit ook voor een deel je in die richting heeft gedreven.’ Ze be-
dankte ook voor de opdracht voor in het boek: ‘Wat een onverwachte hul-
de en gracieuse geste, in dit geval haast onverdiend, van ’t eene oude
dametje naar ’t andere. Geen der lezertjes zal vermoeden, dat dit stelletje
samen bijna anderhalve eeuw oud is.’

Hilversum en de AJC

Voor in Jelle van Sipke-Froukjes bedankte Sjoukje ook haar zoon en
schoondochter J. en T. Jelle en Tjac woonden in Hilversum vlakbij haar
en Jelle kwam heel vaak bij zijn moeder langs. Veel vaker dan zijn vrouw
Tjac. Sjoukje was niet erg op haar schoondochter gesteld, al was ze veel te
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beschaafd en hield ze te veel van haar zoon om dat openlijk te laten mer-
ken. Tjac was frivool, ze hield van mooie kleren, van tennissen – Jelle en
zij hadden elkaar op de tennisbaan in Bergen ontmoet – en van uitgaan.
Ze zou heel goed gepast hebben in een boek van Cissy van Marxveldt, die
met haar vrolijke meisjesboeken bij een groot deel van de opgroeiende
jeugd – en vooral de meisjes – net zo populair was als Nynke van Hich-
tum bij jongere kinderen en hun ouders.   

Maar het waren verschillende typen literatuur, zoals ook Sjoukje en
Tjac heel verschillende vrouwen waren. Tegen een enkeling liet Sjoukje
wel eens iets merken van haar gevoelens over haar schoondochter, en
mensen die Tjac kenden, konden zich die reserve goed voorstellen. Tjac
maakte haar dochtertje Lenie van zes soms op en verzorgde haar kind zo
slecht dat het met ‘pietjes’ op het hoofd rondliep. Tjac was niet een zorg-
zame huisvrouw en had niets van de energieke, hardwerkende, maat-
schappelijk bewuste vrouwen met wie Sjoukje graag omging. 

Ook bij de kinderen die bij Lenie kwamen spelen, was Tjac niet erg ge-
liefd. Een opgewonden standje was ze, met veel make-up en zwaar ge-
blondeerde haren. Ze was operazangeres met een hoge doordringende
sopraan. Hetty Wensing, die jaren in hetzelfde huis heeft gewoond als
Jelle, Tjac en Lenie, vond dat Tjac eigenlijk gilde: ‘Als ze studeerde, ging
het door merg en been.’ Zo aardig en aimabel als Jelle was – ‘hij kon zo
leuk lachen’ –, zo kattig, scherp en roddelziek was zijn vrouw. 

Jelle en Tjac traden in de jaren dertig en veertig samen op. Jelle gaf le-
zingen voor soldaten en Tjac zong liederen – vaak Franse chansons –
waarbij Jelle haar begeleidde. Dat deed hij goed. Een muzikale man, die
met z’n mooie stem ook heel goed kon vertellen, ‘net als zijn moeder’.
Ook Margreet Bruijn, een dochter van Cor en Maartje, was meer gesteld
op Jelle dan op Tjac, die ze ‘heel knap’ noemde, maar aanmatigend. ‘Ze
had kapsones.’ Jelle was aardiger en las graag voor: ‘Pole de poppenspeler
herinner ik me. Daar zat een heel weemoedig stuk in en dan gingen Le-
nie en ik een Invenzione van Bach spelen. Dat hoorde bij dat stuk, vonden
wij en als ik het nu hoor, denk ik altijd onmiddellijk aan Jelle en Lenie te-
rug en hoe we daar zaten.’ 

Marjon Enschedé-Verstege, die als kind bij Sjoukje in Laren op bezoek
ging, herinnerde zich dat er grappen gemaakt werden: ‘“Jelle maakt mo-
delle, twee keer schelle”. Dat werd gezegd omdat Tjac jaloers heette te
zijn.’
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Sjoukje woonde in de Orchideestraat 15, vlak bij de hei, en pension bij een
mevrouw en haar dochter. Toen die in 1932 verhuisden, moest Sjoukje
kiezen: ook weggaan, of mensen zoeken die bij haar wilden wonen en
haar konden verzorgen. Ze besprak met kennissen en vrienden de moge-
lijkheden om geschikte mensen te vinden. Een advertentie in Het Volk
wilde ze niet zetten, omdat er partijleden waren met wie ze uitgesproken
niet in één huis wilde wonen. Ze zou het liefst samenwonen met een niet
al te groot, ‘opgewekt gezin, met een moederlijke huisvrouw, die ook over
mij, ‘73 jarige haar vleugels soms wat zou willen uitspreiden als ik eens
wat ongesteld zou zijn. Verder – ja, als die luidjes zelf te veel finantieele
zorgen hadden, dat zou ook een bezwaar zijn omdat ik daar dan natuur-
lijk geheel in ga meeleven – wat me óók weer van ’t werk zou afhouden.’
Een gezin met niet al te jonge kinderen moest het zijn, want een baby
leek haar lastig als ze aan het schrijven was. 

Ook Jelle ging op zoek naar mensen die bij zijn moeder wilden inwo-
nen en haar konden verzorgen. En hij vond Arie en Elly de Vries-Schul-
tink, jonge, pasgetrouwde mensen. Ze woonden in een huis zonder gor-
dijnen en volgens Elly de Vries trok dat Jelle aan: een huis zonder gordij-
nen was ongewoon. Ze waren bereid te verhuizen naar het grotere huis
van Sjoukje en voor haar te zorgen. Na de kennismaking was Sjoukje te-
vreden: ‘Dan was hier nog een jong, op ’t oog zeer sympathiek vrouwtje,
wier man, een zekere de Vries, een betrekking als bouwkundig opzichter
heeft bij “Publieke Werken”. Ze lezen “t Volk” en zijn van plan zich aan te
sluiten bij de partij. Verder schijnt ze hier al eens meegewerkt te hebben
aan spreekkoren onder Ru Mulder.’ Deze Mulder was een voordrachts-
kunstenaar die met jongeren uitvoeringen instudeerde.

Arie en Elly de Vries werden de nieuwe hoofdbewoners. Voor kost, in-
woning en verzorging betaalde Sjoukje honderd gulden per maand, ruim
de helft van haar pensioen van Neerlandia. Daarvan kon Elly een dienst-
meisje houden die altijd in huis was, ook als Elly en Arie weg waren. Dat
was een voorwaarde van Jelle geweest: er moest altijd iemand bij zijn
moeder zijn.

In 1933 trokken Elly en Arie in de Orchideestraat in. Sjoukje bewoonde
de voorkamer en een kleine zijkamer, Elly en Arie de rest van het huis. Er
was een grote tuin waarin Sjoukje vaak zat te lezen, maar afgezien daar-
van kwam ze zelden meer buiten. Alleen bij verkiezingen ging ze de deur
uit, ze stond erop zelf haar stem uit te brengen. 

’s Ochtends werkte ze, ze schreef, beantwoordde brieven en las. ’s Mid-
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dags rustte ze en daarna was er tijd voor ontspanning. Ze hield van spel-
letjes en dwong haar bezoek vaak om mens-erger-je-niet te spelen. Als er
geen bezoek was, vroeg ze Elly en Arie met haar te mens-erger-je-nieten.
Elly had daar geen zin in, dus Arie deed tegen wil en dank regelmatig
spelletjes met Sjoukje.

Als er visite kwam voor Elly of Arie en Sjoukje herkende de stem van
een bezoeker, deed ze de tussendeur naar de achterkamer open en vroeg
Arie om haar stoel te pakken en bij te schuiven. Ze hield van gezelligheid
en van mensen om zich heen, die vaak veel jonger waren dan zijzelf. 

Er is een foto van Sjoukje aan een tafel in de tuin van Elly en Arie: ze
kijkt opgewekt en helder in de lens, ze zit te praten met een paar jonge
vrouwen in zonnejurken, Elly en Tjac. Daar hield ze van: praten met an-
deren en vooral met jongeren. Haar vitaliteit was opvallend. De pedagoog
D.L. Daalder bezocht haar en trof haar aan omringd door boeken: sagen,
mythen, legenden en sprookjes ‘uit alle oorden van de wereld’. Hij was
getroffen door de geestdrift waarmee ze over ‘de schoonheid van dat al-
les’ sprak: ‘Zulke jonge, levende oogen en een zoo stralende vitaliteit bij
zulke glanzend-witte haren – wel moet het contact met de volksziel, on-
gekunsteld en diep, het leven van een enkeling mooier kunnen maken
om dit wonder te bereiken.’
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Sjoukje fascineerde volwassenen die haar kenden van haar boeken en
vaak ook vanwege haar vroegere huwelijk met Troelstra, maar ook kinde-
ren en jongeren voelden zich tot haar aangetrokken. Hetty Wensing-Beck
ging met haar moeder en haar oudste zusje eens per drie, vier weken op
bezoek bij mevrouw Troelstra die dan de kinderen voorlas. 

Ze had een heel lichte stem, heel aangenaam. Ze las ons voor, hoorde ik

later, om reacties te krijgen. Ik herinner me een grote kamer met een

grote boekenkast. En een groot bureau waaraan een heel klein vrouwtje

ineengedoken zat voor te lezen. De kamer had grote ramen, maar het was

er toch vrij donker. In een zijstuk stond haar bed, daar hebben we haar

later nog wel opgezocht toen ze eens ziek was. 

Margreet Bruijn kwam vanaf haar twaalfde jarenlang één keer per week
na schooltijd langs. Ze zat tegenover mevrouw Troelstra aan tafel, waarop
telkens iets lekkers klaar lag, een banaan of iets anders wat in die tijd als
luxe gold. Margreet kreeg ook wel eens een snoepje bij de thee. Mevrouw
Troelstra stuurde haar dan naar Jamin om goedkope borstplaatjes te ha-
len. Ze praatten over school en huis en speelden mens-erger-je-niet, waar
ook Margreet een hekel aan had. Maar mevrouw Troelstra was er dol op
en dan deed je dat. Mevrouw Troelstra was aardig, maar ook gereserveerd
en afstandelijk. Echt ‘eigen’ kon je niet met haar worden en het idee haar
een kus te geven, kwam niet bij Margreet op. Ze was een statige me-
vrouw, gekleed in een lange jurk, of een wijd jak met een lange wijde rok
met vaak wat paars erin. Ze had mooi wit haar met altijd een zwart of een
paars strikje erin en ze droeg kleurige sloffen die Jelle ooit voor haar had
meegebracht uit Finland. En ze had, viel Margreet op, een zenuwtrekje
en snifte nerveus. Over Sjoukjes uiterlijk zijn uiteenlopende uitspraken
gedaan. Hetty Wensing zag haar als een klein vrouwtje, Margreet Bruijn
als een statige dame. Een Amerikaanse schrijfster bezocht haar in 1935
en trof haar in haar ‘cosy’ werkkamer tussen haar boeken, ‘delicate of
frame and health, silverhaired, face like an ivory cameo with fine Frisian
features’. 

Sjoukje hield ervan met jongeren om te gaan, en met name jongeren
die haar politieke idealen deelden. Een van de grootste vreugdes in die
laatste periode van haar leven was de Arbeiders Jeugd Centrale, de jonge-
renorganisatie die gelieerd was aan de sdap en het nvv. Toen enkele Hil-
versumse ajc’ers zich bij de ‘weduwe’ van Troelstra aandienden, waren
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ze van harte welkom. Ze kwamen in het vervolg regelmatig in groepen
theedrinken en praatten wat met haar. Ze gingen nooit naar een ajc-feest
of een pinksterbijeenkomst voordat ze haar hadden gegroet. En als ze
naar huis gingen, gaf Sjoukje hun uit een trommeltje een bruin balletje
mee voor onderweg, zoals grootmoeders in ouderwetse kinderboeken dat
ook altijd doen. 

De Arbeiders Jeugd Centrale was in 1918 opgericht door sdap en nvv
en stelde zich ten doel de jeugd cultureel-socialistisch te vormen en een
tegenwicht te bieden tegen ‘de burgerlijke schijnbeschaving’, zoals Koos
Vorrink, vanaf 1920 ajc-voorzitter, het formuleerde. Jonge socialisten
keerden zich steeds meer af van ‘de opwindende en verpestende grote en
kleine stadsatmosfeer, waar beuzelpraat en laster, grootdoenerij en bluf
de vernederende middelen zijn om te schijnen wat men niet is, waar geld
wegsmijten aan roken en drinken, vuile moppen tappen en mooie kle-
ren-opschepperij iemands aanzien bepalen’. 

De ajc groeide uit tot een aanzienlijke jeugdorganisatie met in de ja-
ren dertig tegen de tienduizend leden, met overal in het land afdelingen.
Het was een uitermate actieve vereniging. Op de Paasheuvel in Vierhou-
ten werd gekampeerd, er werden lekenspelen opgevoerd, ajc’ers zongen
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(‘Langs berg en dal klinkt hoorngeschal’) en deden aan volksdansen, er
waren botaniseerclubs en 1 mei- en pinksterfeesten. Wie als kind van so-
cialistische ouders lid was van de ajc kon z’n vrije tijd bijzonder veelzij-
dig en altijd verheffend invullen. ajc’ers behoorden tot een bijzondere
club, en vanwege het gesloten karakter ervan werden de leden in het da-
gelijks leven nogal eens geplaagd en uitgelachen. Ze waren principieel,
rookten en dronken niet, vielen vaak op door hun linkse en verlegen hou-
ding en waren helemaal niet goed in sport. Ze waren buitenstaanders in
de gewone maatschappij en sloten zich daardoor des te nauwer bij elkaar
aan. 

Op hun twaalfde konden ze lid worden, heetten dan Rode Valk en droe-
gen een uniform met blauwe bloes en rode halsdoek. Dat ze in unifor-
men liepen en vlaggen en vaandels meevoerden tijdens hun optochten,
hoorde bij de jeugdcultuur uit de eerste helft van de twintigste eeuw. De
organisatie van die duizenden jongeren was straf, bijna militair, de rede-
voeringen van Koos Vorrink waren opgebouwd uit grote woorden en reto-
rische zinswendingen. Ademloos luisterden de jongeren naar die man in
zijn korte broek die hen tijdens het kamp op de Paasheuvel zo vurig toe-
sprak over de slachtoffers van de kapitalistische maatschappij, over de
heilige strijd van het socialisme en over vertrouwen in de toekomst van
de mensheid. Daarna volgden weer zang en dans, vertier in de natuur en
andere vreugdes van het kamperen.

De ideeën achter de ajc spraken Sjoukje Troelstra aan, ze strookten
met de opvattingen die zij in haar recensies en artikelen over jeugdlitera-
tuur altijd naar voren had gebracht: de noodzaak om de jeugd te verhef-
fen, om jongeren kunstzinnigheid en verantwoordelijkheidsgevoel bij te
brengen. Daarom was ze blij met het contact met de ajc’ers. Ze was niet
de enige bejaarde sdap’er die zich met de ajc bemoeide. Ook Wibaut
ging graag naar de pinksterfeesten in Vierhouten en sprak er in 1925 (hij
was toen 66 jaar oud) in het openluchttheater: ‘Als ik U zie, dan weet ik
zeker dat de nieuwe gemeenschap zal komen.’ 

Hilversum had een actieve afdeling met meer dan honderd leden. Vlak
bij het huis waar Sjoukje woonde, stond een fabriekje waarvan de ajc de
bovenste etage had gehuurd. Met hulp van leden die in de bouwvak werk-
ten, was dit onderkomen omgebouwd tot Makkermacht. Op zaterdag-
avond werd er muziek gemaakt en gedanst; ajc’ers studeerden liedjes in
en voerden lekenspelen op. 

Emmy Lopes Dias, dochter van de wethouder voor bedrijven en cul-
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tuur in Hilversum, was een buitengewoon enthousiast lid van de ajc en
zat elke zaterdagavond in Makkermacht. Ze was erbij toen iemand voor-
stelde om mevrouw Troelstra toe te zingen op haar verjaardag. Ze was
dan wel niet meer de vrouw van de bewonderde vroegere leider van de
sdap, maar ze had in turbulente jaren naast hem gestaan en in alle ar-
moe en misère gedeeld. Elk jaar zongen de ajc’ers haar voortaan toe op
haar verjaardag op 13 februari en ook op 1 mei trokken ze vanaf Makker-
macht met een hele stoet naar de Orchideestraat, met pijpers en vlaggen
en al. Het leek een geweldige groep, maar meer dan honderd mensen wa-
ren het toch meestal niet, in rijtjes van drie achter elkaar, zingend. Liede-
ren als Beurt onze vlaggen boven het hoofd, en Als wij schrijden, en op 1 mei
Gouden meizon straalt over d’aarde. Mevrouw Troelstra stond voor het
raam te wuiven. Als de ajc’ers waren uitgezongen, ging een afvaardiging
naar binnen om bloemen te brengen.

Emmy was een jaar of veertien, ze zat op de mulo en fietste na school-
tijd elke middag door de Orchideestraat. Op een dag besloot ze aan te bel-
len en te vragen of ze bij mevrouw Troelstra op bezoek mocht komen.
Elly de Vries deed open en ging het vragen. Zo ging het alle keren daarna
ook. Soms kon het niet, dan was mevrouw Troelstra te moe, maar heel
vaak mocht Emmy een tijdje blijven: ‘Mevrouw Troelstra moest zich even
aankleden, zei mevrouw De Vries, ik kreeg een kopje thee en dan kwam
ze binnen. Met dat prachtige witte haar en dat heel fijne gezicht, die spit-
se neus, mooie rode lippen, niet opgemaakt, en een lange zwarte, wijde
jurk tot op de grond.’ 

Een broze vrouw, met een mooie witte hand, die je heel voorzichtig
drukte. Haar stem was ook breekbaar, iets nasaal. Ze praatte zacht, waar-
door de visite vaak ook zachter ging praten. Sjoukje Troelstra straalde al-
tijd dat tere uit. Na een tijdje zei ze dat ze een beetje moe was en dat het
bezoek nu maar weer moest gaan. Alles wat opviel aan mevrouw Troel-
stra, was fragiel, afstandelijk, voornaam, vond Emmy. 

Sjoukje was erg geïnteresseerd in alle informatie die door mensen van
buiten haar rustige leven werd binnengebracht. Met Emmy praatte ze
over de ajc, over school, over thuis. Ze stelde Emmy zo op haar gemak
dat die zelfs een keer een jongen meenam die ze in de ajc had ontmoet
en op wie ze vreselijk verliefd was. Ze schreven beiden in het ajc-krantje
en ze correspondeerden met elkaar. Een halfjaar later had de jongen een
andere vriendin en ging Emmy mevrouw Troelstra vertellen dat het uit
was: ‘En toen zei ze: “Ja, Emmy, dat wist ik wel dat het zo zou gaan, want

nynke van hichtum ii506



zo is hij.”’ Dit zinnetje maakte een verpletterende indruk op Emmy. Me-
vrouw Troelstra had dus onmiddellijk gezien dat haar vriend een char-
meur was en nog belangrijker: ze had er met haar over kunnen praten. Er
bestond iets vertrouwelijks tussen haar en mevrouw Troelstra.

Omgekeerd liet Sjoukje weinig merken van wat haar bezighield. Ze
vertelde niet over zichzelf en het kwam ook niet bij Emmy op om haar
iets te vragen. Mevrouw Troelstra onbevangen vragen wat ze aan het doen
was, deed je niet. Eén keer was Emmy erbij toen Jelle en Tjac op bezoek
waren. Ze merkte dat de verhouding kil was. Later liet mevrouw Troelstra
doorschemeren wat er aan de hand was. Het boterde niet erg tussen haar
schoondochter en haar en ze was niet zo gelukkig met Jelles huwelijk. 

In Hilversum, waar de sdap een belangrijke rol in de gemeentepolitiek
speelde, had Sjoukje Troelstra zeker een symbolische functie. Vandaar
het jaarlijkse 1 mei-defilé van ajc’ers. Sjoukje stond dan voor de ramen,
met naast zich Elly. Ze had ook Arie wel graag naast zich gehad als het de-
filé voorbijkwam, maar die voelde daar niets voor. Sjoukje genoot van de
aandacht van die jongeren en noemde de ajc ‘de vreugde van mijn ouden
dag’. Ze vatte ook het plan op een boek over de ajc te schrijven, schreef ze
in februari 1936 aan de journaliste Clara de Groot, en ze begon materiaal
te verzamelen. Maar zoals met meer plannen in die laatste jaren van haar
leven is gebeurd, is ze ook aan deze geschiedschrijving niet meer toege-
komen.

Sjoukjes dagen verliepen kalm. Naast boeken, verhalenbundels en een
uitgebreide correspondentie vond ze ook nog tijd een rubriek samen te
stellen voor de Naar het lichtkalender van De Arbeiderspers. In deze
week-scheurkalender voor volwassenen verzorgde Sjoukje de vrouwen-
rubriek. Tot haar dood selecteerde ze hiervoor artikelen uit het tijdschrift
De Proletarische Vrouw en citaten uit boeken van buitenlandse auteurs.
Ze nam socialistische gedichten op en schreef zelf ook een groot aantal
kalenderblaadjes vol, waarin ze de sociaal-democratische vrouwen pro-
beerde warm te maken voor het vakbondswerk van hun man en reclame
maakte voor vakbonden van onder anderen dienstmeisjes. Daarnaast le-
verde ze commentaar op actuele problemen: welke rol konden vrouwen
bij stakingen vervullen in deze tijden van grote werkloosheid? Ze schreef
soms een hooggestemde weekoverdenking, waarin ze de vreugde van het
socialisme en de glorieuze toekomst bejubelde. 

Aan moeders gaf ze opvoedingstips en wijze raad over hoe om te gaan
met hangerige kinderen, hoe schreeuwerds stil te krijgen, hoe kinderen
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met een omweggetje hun vervelende huistaken te laten vervullen. In die
stukjes greep ze regelmatig terug op haar eigen ‘opvoedpraktijk’, met hel-
dere voorbeelden van hoe ze zelf Dieuwke en Jelle had aangepakt. Ze had
hun borduren en haken geleerd. Als de kinderen te onrustig waren en
zich niet konden concentreren als ze voorlas, liet ze hen lange slierten
haken. Met dergelijke voorbeelden slaagde ze erin haar stukjes een per-
soonlijke toon te geven.

Ze beval Jelles litho’s aan (zonder overigens zijn naam te noemen) als
passende, smaakvolle wandversiering, en ried haar lezeressen goede boe-
ken aan. Uitdrukkelijk niet de ‘voze’ boeken van Hedwig Courths-Mah-
ler, de schrijfster die naïeve lezers wilde doen geloven ‘dat er twee soorten
creaturen op dit ondermaanse rondlopen: edele lieden, opgevoed met
suikerwater en honig, en baardige schurken, grootgebracht door duive-
len en demonen’. Niet-denkende mensen in Duitsland maar ook in Ne-
derland verslonden gretig haar boeken, maar Sjoukje wist te vertellen dat
in een bibliotheek in een Amsterdamse arbeidersbuurt ‘Couhrts-Mahler
en dgl. steeds minder werden gevraagd’ en dat de belangstelling voor ‘het
werk onzer eigen beste schrijvers’ toenam.

Ook kwamen goede kinderboeken aan de orde, en ze kon het niet laten
ook nu weer te waarschuwen voor spannende avonturenboeken (Karl
May!) waaraan jongelui verslaafd konden raken en die luie lezers van hen
maakten. ‘Gelukkig dat dit bij onze A.J.C.-ers over ’t algemeen nog niet ’t
geval is! Laat dit zóó mogen blijven!’ Ook uit haar kalenderwerk bleek
hoeveel ze van de jeugd verwachtte en met name van haar dierbare ajc-
ers, ‘onze heerlijke, frissche, strijdbare jeugd’. De lezeressen moesten
een voorbeeld nemen aan de jongeren, die beseften wat het woord ‘Ka-
meraadschap’ betekende.

In de speciale rubriek ‘Brieven van een oude vriendin’ schreef ze over
huwelijksproblemen. Over ongeïnteresseerdheid van een vrouw in het
mooie werk van haar man: ‘Heb jij wel genoeg belangstelling getoond als
hij je eens wat vertelde over zijn vakbond, of je iets voorlas uit de krant?’
Ze schreef hoe een vrouw met een alcoholistische man hem met verstan-
dige woorden en koffie hielp in de strijd tegen zijn verslaving. Of ze ver-
telde hoe je een zieke moeder thuis kon verplegen: ‘Doe vooral je best om
opgewekt te zijn. Niets doet een patient zooveel goed als af en toe eens
een onschuldig grapje. [...] Zorg verder dat je het bed altijd geheel effen
opmaakt, want als een zieke lang moet liggen, dan kunnen plooitjes in de
lakens of in het ondergoed wel eens aanleiding geven tot doorliggen.’
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Haar houding tegenover vrouwen was dubbelzinnig. Ze moesten zich
interesseren voor het werk van hun man en voor de politiek en vooral ook
goede verzorgsters zijn. Maar tegelijkertijd behoorden moeders hun
zoons te leren dat vrouwenwerk ook voor hen niet te min was en dat het
niet vanzelfsprekend was dat moeders en zusters in het huishouden
draafden voor vaders en broers. Als kinderen ouderwets werden opge-
voed, waarbij ‘de meisjes in haar vrijen tijd moesten meewerken in huis,
terwijl de jongens op straat mochten spelen’, keken die jongens later na-
tuurlijk op ‘vrouwenwerk’ neer. Vrouwen moesten dan alsnog proberen
hun mannen te veranderen, maar lukte dat niet, ‘neem hem dan maar
zooals hij is! Er zit niet anders op.’ 

De adviezen en opmerkingen aan de jongere generatie waren over het
algemeen tamelijk suffig, zoals de raadgevingen om vooral prudent met
de radio om te gaan, niet alles te beluisteren en hem ‘stil te zetten’ als er
bezoekers kwamen. In 1901 had Sjoukje in Het Volk geschreven dat vrou-
wen er goed aan deden de nummers van de krant netjes op te vouwen en
op volgorde te leggen, zodat hun man belangwekkende artikelen altijd
direct kon vinden. In 1933 schreef ze iets vergelijkbaars en spoorde ze
vrouwen aan ‘tekentjes’ te zetten bij de stukken waarvan ze dachten dat
hun man erin geïnteresseerd zou zijn, of ze moesten die artikelen uit-
knippen ‘en in een portefeuille of tusschen dubbel gevouwen kranten
leggen’. Zulke knipsels konden dan niet alleen uitstekend voor zelfstudie
dienen, maar ook als propagandamateriaal. 

Sjoukje heeft tot aan haar dood haar wekelijkse bijdragen aan de kalen-
der geleverd en omdat ze altijd voor een volgend jaar schreef, verschenen
er na haar dood nog een jaargang lang artikeltjes. Dat jaar 1939 ging het
over jokkende kinderen waarvan ze zelf indertijd ook zo geschrokken
was tot de ‘directrice van de bewaarschool’ haar had gezegd dat het om
‘fantasie-leugentjes’ ging en dat je dat geen jokken mocht noemen. Kin-
deren die hun ouders tutoyeerden, vond ze een bijzaak: ’t Komt maar op
de toon aan, waarop hij tot zijn ouders spreekt.’ Ook schreef ze over hoe
nuttig het was om kinderen te leren wat sparen is, en over hoe ze als kind
en later als moeder altijd Sinterklaas had gevierd, met verstopte cadeau-
tjes en geheimzinnig gedoe over de ‘echte’ Sint. Ze klaagde over de vele
middelmatige boeken die boekhandels in de provincie soms per kilo in-
kochten. Ze haalde herinneringen op aan de strijd voor de achturige
werkdag, aan partijcongressen, aan stralende ogen en stevige handdruk-
ken. Ze riep meisjes-aan-de-lopende-band op zich aan te sluiten bij een
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vakvereniging. Haar verhalen in jaargang 1939, het jaar van haar dood,
weerspiegelden wat haar haar leven lang had beziggehouden: kinderen,
boeken en het socialisme; het warme, stralende, handendrukkende,
actievoerende socialisme. 

Schimmels voor de koets

Jelle van Sipke-Froukjes was een groot succes. Het boek kreeg zeer positie-
ve recensies en werd door volwassenen en kinderen goed ontvangen. Een
recensente voerde een kind van acht jaar op dat het zelfs negen keer ach-
ter elkaar gelezen had. Een vriendin bracht Sjoukje de complimenten van
haar dienstmeisje over: ‘Griet zei ook zoo hartgrondig, zegt u mevrouw
dat ik er zoo erg van geniet.’ 

Dat Sjoukje op verzoek van Clara de Jong de eerste versie van haar ver-
haal over Jelle flink had omgewerkt, was niet helemaal van harte gegaan,
want het was een waargebeurd verhaal. De jongen die model stond voor
haar hoofdpersoon, had het haar zelf verteld toen ze hem een paar jaar
eerder in Alkmaar was tegengekomen. Het was een bewijs hoe dicht ze
bij de realiteit bleef in haar boeken. Ze veranderde namen, noemde Nes
Negenhuizen en veranderde Harmke in Afke en Sjoerd in Marten. Maar
voor grotere ingrepen was ze huiverig en het was een grote concessie aan
Clara dat ze Jelles verhaal zo ingrijpend veranderde.

Maar ze vergat de geschiedenis van de dorpsjongen die naar de grote
stad vertrok, niet. In maart 1933 had Sjoukje aan Sake Bouma geschre-
ven, dat ze een boek ging schrijven dat net als Jelle van Sipke-Froukjes in
haar geboortedorp zou spelen, maar geen vervolg zou worden op dat
boek. De hoofdpersonen zouden deze keer twee meisjes zijn en ze hoop-
te dat ze nog lang genoeg zou leven om dit boek af te maken. Het boek,
dat in 1936 uitkwam, werd Schimmels voor de koets of... vlooien voor de
koekepan. Het speelde wel in haar geboortedorp, maar de hoofdpersonen
zijn geen meisjes. Het boek was bestemd voor kinderen vanaf twaalf jaar,
een ondergrens die een jaar hoger lag dan die van de doelgroep ‘van 11 tot
101’ van Jelle van Sipke-Froukjes. In het voorwoord met de aanhef ‘Lees dit
eerst!’ schreef Sjoukje dat het boek gebaseerd was op het levensverhaal
van een man die ze op haar dorpje gekend had als een arme arbeidersjon-
gen. Hij had het zover geschopt dat hij ‘met zijn familie behaaglijk en
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zonder zorgen kon leven in een vriendelijk eigen huis’. Dit levensverhaal
had haar geïnspireerd tot het schrijven van het boek dat ‘gedeeltelijk op
feiten, maar daarnaast ook voor een groot deel op fantasie berustte’. En
deze zin had ze breed gespatieerd laten afdrukken om geen misverstand
te laten bestaan.

Schimmels voor de koets is het verhaal van Sjoerd Wartena, zoon van
een boerenarbeider die daarnaast ook scheerbaas was. Sjoerd breekt bij
een val zijn been en wordt door een nonchalante dokter zo verkeerd be-
handeld dat hij mank blijft. Dat kost hem zijn volle loon bij de gierige
boer voor wie hij werkt, en Sjoerd is dan ook dolblij als hij via zijn oom
Bouwe werk kan krijgen in Amsterdam. Zijn moeder ziet daar niets in en
wil haar zoon met zijn stijve been bij zich in het dorp houden. Sjoerd zet
door en belooft zijn moeder op een dag terug te komen in een koets met
schimmels ervoor. 

De jongen reist naar Amsterdam, krijgt een baan in het Paviljoen in
het Vondelpark (tegenwoordig het Filmmuseum) en maakt carrière. Hij
leert in Amsterdam een Fries meisje kennen en het boek eindigt met de
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bruiloft en koetsen met schimmels ervoor waarmee Sjoerd en Ietsje, hun
ouders en de aardige oom Bouwe naar het Amsterdamse raadhuis rijden.

Het is een klassiek verhaal met een hoofdpersoon die ondanks pech en
moeilijkheden van zijn leven een succes weet te maken. Een uitgespro-
ken hoofdpersoon die direct in het begin van het verhaal gedeeltelijk in-
valide raakt en zich daardoor niet uit het veld laat slaan. Om de (financië-
le) gevolgen van zijn handicap te compenseren, gaat hij vioolspelen op
bruiloften en partijen. Opstaan tegen de boer die hem onderbetaalt, is
niet mogelijk omdat daardoor zijn vader in moeilijkheden zou kunnen
komen. Meer dan voorheen liet Sjoukje duidelijk merken wat ze van zo’n
rijke, gierige boer vond en hoe klem de boerenarbeiders zaten rond 1870,
de tijd waarin het verhaal speelt. Wraak nemen op de boer was niet haar
stijl, maar ze beschreef met verve hoe geïsoleerd hij raakt als hij niet al-
leen Sjoerd maar ook Sjoerds vader bijzonder slecht behandelt en hoe
kinderen hem jaren later nog steeds uitjouwen.

Terwijl Sjoukje toch een tamelijk ingewikkelde geschiedenis wilde ver-
tellen, heeft het verhaal een heldere verhaallijn. Net als Jelle van Sipke-
Froukjes gaat het niet alleen over een jongen die het Friese platteland ver-
ruilt voor de grote stad en via brieven op de hoogte blijft van het leven in
Friesland, ook de verschillen in levensstijl tussen stad en land en de ver-
houdingen op een dorp komen aan de orde, als ook – als een soort con-
clusie – de keuze van een plattelandsjongen voor leven in de stad, maar
trouwen met een Fries meisje. Al die elementen vermengde ze en het
boek had een rommelig ratjetoe kunnen worden als ze de verschillende
elementen van het verhaal niet zo zorgvuldig had uitgewerkt. Sjoukje
was dol op de uitvoerige manier van schrijven die past bij een vertelling
bij het haardvuur en ze was er ook goed in. Bij Schimmels voor de koets
had die stijl als voordeel dat alle verschillende onderdelen uitvoerig aan
de orde konden komen. Een nadeel was de breedsprakigheid die het boek
hier en daar langdradig maakt.

Op advies van Jelle had ze het verhaal al wat strakker gemaakt. Hij was
enthousiast over de toon. ‘De menschen leven,’ schreef hij haar, maar hij
vond het te wijdlopig. Jelle verpakte zijn aanmerkingen in lofprijzingen,
hij vond ook dat ze de stijl van het geheel niet moest veranderen. Die
‘móest juist gezellig, rustig, ouderwetsch landelijk blijven! Juist goed in
deze haast-tijd!’ Maar hij ried haar aan om alles nog eens ‘fris’ over te le-
zen, het wat vlotter te maken en vooral sommige ‘te uitgesponnen dialo-
gen’ wat te bekorten. Jelle waarschuwde haar ook voor al te veel Fries in
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haar tekst: ‘Het Nederlandsch moet er niet teveel onder hoeven te lijden,
hè?’

Sjoukje nam zijn adviezen ter harte, gaf het verhaal hier en daar een
‘toetsje’ en verkortte het ook. Maar of ze het al te Friese heeft beperkt, is
de vraag. Ze was er juist trots op dat het ‘weer een echt Friesch boek’ was
geworden, zoals ze aan schrijfster en journaliste Clara de Groot schreef.
Ze benadrukte ook het werkelijkheidsgehalte, en de ‘Aantekeningen be-
treffende het leven en werken van de boerenbevolking in Friesland van
1870 tot 1890’ die R.J. van Kuiken haar een paar jaar eerder toegestuurd
had, bevestigen hoe dicht ze bij de werkelijkheid was gebleven. 

Ruurd van Kuiken was een jongen uit Nes met wie Sjoukje vroeger had
schoolgegaan. Ze was hem opnieuw tegengekomen toen zij in Bergen
woonde en hij in Alkmaar een goede betrekking had als buffetchef.
Ruurd van Kuiken stond model voor Sjoerd Wartena. In 1932 – De jonge
priiskeatser had nog niet als feuilleton in de krant gestaan – stuurde hij
haar een schriftje met aantekeningen, in feite de blauwdruk voor Schim-
mels voor de koets. Het leverde haar de achtergrond voor haar verhaal. In
het schrift had Van Kuiken in korte, zakelijke zinnetjes het boerenbe-
staan van zijn jeugd beschreven: hard werken, weinig verdiensten,
schraal eten. Een volwassene die van vijf tot acht, van tien tot één en van
drie tot zes werkte, verdiende tachtig cent per dag. In de pauzes gingen
de arbeiders thuis eten en als het van het land naar huis ver lopen was,
ging dat van de schafttijd af. Er werd dus de volle negen uur gewerkt. Zo
zag de dag er voor een volwassen man uit, maar ook de kinderen Van
Kuiken werkten vanaf hun tiende jaar mee en verdienden 25 à 30 cent.
Ruurds moeder en (grote) zusjes kregen 45 cent per dag.

Van die verdiensten moest huur betaald worden, ongeveer tachtig cent
per week; de allernoodzakelijkste kleren werden ervan aangeschaft en
wat overbleef was voor het eten. Uit de precieze opsomming van de maal-
tijden bij Van Kuiken thuis blijkt hoe scherp die armoedige maaltijden in
zijn herinnering waren blijven hangen: ‘Moeder moest zo zuinig moge-
lijk zijn en zo goedkoop mogelijk voedsel inkopen om de magen enigs-
zins te vullen. ’s Morgens voor vijf uur één snede roggenbrood met een
weinig boter en Friesche kaas, of wel in plaats daarvan wat fijngemaakte
aardappels, warm gemaakt in een weinig vet. Dit op het brood.’

Er werd thee zonder suiker gedronken. Tussen acht en tien uur ’s mor-
gens aten de landarbeiders de warme maaltijd: aardappels, boontjes of
groene erwten, óf stamppot met een ‘afgepaste hoeveelheid goedkoop
vet’. Tussen één en drie kregen ze weer een stuk roggebrood te eten,
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soms een gedroogd scharretje of kaas, en thee zonder suiker. Na zes uur
was er wat opgewarmd eten dat van de morgen was overgebleven, of soep
van gort, water, wat vet en fijngewreven aardappelen. De zondag was een
feestdag en het eten was dan beter: een witte boterham, suiker bij de thee
en koffie, en tussen de middag groenten of rijstebrij.

Het was zwoegen op het land van de vroege lente tot de late herfst en
als de winter kwam, werd er binnen gewerkt: dorsen, melken en vee ver-
zorgen in de stallen. Maar de meeste landarbeiders moesten ‘aan de vlas-
braak’. Op z’n best verdiende een arbeider er vijftig cent per dag mee, no-
teerde Ruurd van Kuiken. Plus wat armetierige brandstof uit het vlasaf-
val.

Na deze algemene informatie schreef Ruurd Sjoukje ook over zijn ei-
gen, persoonlijke herinneringen, en een aantal van die verhalen kwam
rechtstreeks terecht in Schimmels voor de koets, zoals het verhaal van de
vierjarige Willem die de driejarige Ruurd een duw gaf waardoor hij in de
sloot viel en met zijn knie op een scherp ijzeren uitsteeksel terechtkwam.
De dokters behandelden de gewonde knieschijf niet goed, onderkenden
de kwetsuur niet en schreven een volkomen verkeerde therapie voor. Zo
kon Ruurd op z’n vijfde eigenlijk nog niet naar school, vanwege de zand-
zak die hij op doktersvoorschrift aan zijn been had hangen. Hij liep met
een kruk en kon op school vaak niet met de anderen meedoen. Toen hij
acht jaar was, werd op 1 april 1872 een herdenkingsfeest gevierd op de la-
gere school, omdat driehonderd jaar eerder Den Briel door de watergeu-
zen was ingenomen. De kinderen van Nes liepen met vlaggetjes naar Pae-
sens en Nijkerk. ‘Ik kon niet meeloopen, groot verdriet voor mij,’ schreef
Ruurd. Het verhaal van de feestelijke herdenking van 1 april 1572 is een
van de grappigste hoofdstukken in Schimmels voor de koets geworden, en
Sjoukje had daar voor de manke hoofdpersoon een oplossing bedacht
waardoor hij toch mee kon doen met het feest: hij werd met zijn viool op
een versierde kar door jongens uit de hoogste klas voortgetrokken.

Nog een avontuur kwam in Schimmels voor de koets terecht. Op een
warme zomerse dag sprong Ruurd met schoolvriendjes zonder kleren in
een sloot; wie het langst in het water bleef, had gewonnen. Na een paar
uur gingen de jongens naar huis, Ruurd kreeg straf en moest zonder eten
naar bed. Hij kreeg hoge koorts en hoorde zijn moeder zeggen dat het
haar speet dat ze hem geen eten had gegeven. Hij was ziek geworden
door het slootjebaden, zei zijn moeder, maar Ruurd antwoordde dat het
kwam omdat hij zonder eten naar bed was gestuurd. Een buitengewoon
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pijnlijke herinnering aan die gebeurtenis was het gesprekje dat hij, dood-
ziek in de bedstee, opving tussen zijn ouders en een oude tante. Die tante
zei dat ze mochten willen dat ‘de Heer’ de invalide Ruurd maar weg zou
nemen. Hij hoorde het achter de bedsteedeuren en dacht: ‘Nou oude, ik
blijf nog liever.’ 

Van Kuiken beschreef ook een tocht naar de Leeuwarder markt waar
hij de eerste petroleumlamp voor zijn moeder kocht, hij vertelde over de
streken die de kinderen op school uithaalden (‘turfmolm in dominé’s
hoed op de Catechisatie’) en noemde de zondagse tochten met de pols-
stok om eieren te zoeken. Toen hij twaalf werd, ging hij van school af om
te werken op het stuk land dat zijn vader had kunnen huren.

Voor Sjoukje was het schriftje een goudmijn, met al die aantekeningen
over Ruurds liefde voor de muziek en hoe hij zichzelf harmonica en viool
had leren spelen. Hij had opgeschreven hoe hij uit Nes probeerde weg te
komen om een beter leven op te zoeken. Hij speelde tijdens de kermis
met zijn viool geld bij elkaar in de herberg en van die verdiensten maakte
hij, drieëntwintig jaar oud, met zijn moeder een reisje naar Amsterdam.
Ze bezochten zijn oom Johannes M. van Kuiken in het Paviljoen in het
Vondelpark en een maand later stond Ruurd in het Paviljoen als
buffetchef achter de toonbank. Hij woonde bovenachter in hetzelfde ge-
bouw. In Amsterdam was het leven heel wat interessanter dan in Nes
met zijn schaarse vermaak: kermis, schaatsenrijden en ’s zondags naar
de kroeg om kaart te spelen en brandewijn of bier te drinken. 

Maar zijn moeder was bezorgd. Ze vroeg hem om thuis te blijven en een
stukje grond te huren om te bewerken; om wat bij te verdienen kon hij
scheren en haarknippen. Ruurd weigerde. Land huren vond hij te riskant
omdat er altijd kans op een misoogst bestond. En scheren, daar had hij
ook geen zin in, om ‘voor 21/2 cent per gezicht zoo’n zaakje schoon te
krabben’. Bij die gelegenheid viel ook de zin die de titel van Sjoukjes boek
zou worden: ‘De schimmels komen nog eens voor de koets, zei ik tegen
moeder. Maar ze antwoordde “vlooien voor de koekepan”.’ Hij was niet
zuinig genoeg, vond zijn moeder en ze stelde hem zijn broer als voor-
beeld die altijd zakcenten spaarde. Je kón nogal wat overhouden van een
of twee kwartjes per week, merkte Ruurd smalend op. Je hoort hem erbij
snuiven, zoals in dit hele schriftje de persoon van de verteller bijna hoor-
baar op de achtergrond aanwezig is.

Van Kuikens levensverhaal was een successtory: vijf jaar Vondelpark-
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paviljoen, daarna naar het buffet van het station Weesperspoor en ge-
trouwd met een meisje uit Nes dat met haar familie ook naar Amsterdam
was verhuisd. Op de trouwdag waren er paarden en rijtuigen en een span
schimmels. Jammer dat zijn moeder niet meer leefde, want dan had hij
kunnen zeggen: ‘Zie je moeder, daar zijn ze nu, en geen vlooien.’ Aan het
slot van zijn schrijfsels richtte Van Kuiken zich tot mevrouw Troelstra.
Hij hoopte dat ze met de nodige fantasie erbij iets aan zijn gegevens zou
hebben. Verder materiaal had hij niet: ‘Brieven heb ik nooit bewaard, het-
geen van belang was, plaatste ik in mijn hoofd en de rest in de prullen-
mand.’

Hoe goed het allemaal in zijn hoofd zat, bewees hij drie jaar later toen
Sjoukje hem schreef dat het kleine boekje was zoekgeraakt. Later vond ze
het kennelijk terug, want het bevond zich in haar nalatenschap. Ruurd
vatte zijn levensgeschiedenis nog eens kort voor haar samen, en over zijn
verblijf in Amsterdam gaf hij wat meer informatie dan in het eerdere
schriftje. Hij had het over de metamorfose van een boerenzoon in een
keurige heer. Passende kleren voor een heer waren zo gemaakt, maar
manieren, omgangsvormen waren moeilijker te verwerven: ‘die hadden
wij daar in Nes niet geleerd, en op mijn 23e jaar moest ik daar nog mee
beginnen. Door de menschen gade te slaan in hun manier van doen en
gesprekken te hooren volgde de navolging al spoedig en toen ik daar aan
gewend was, liep al het andere wel los.’

In Van Kuikens schrift staat ook het verhaal over een café in de buurt
van het Rembrandtplein, waar een juffertje op de knie van een oud heer-
tje zat. En op de Wallen waar hij schoensmeer moest halen, stapte hij een
sigarenwinkel binnen en zag dat de winkelierster een gezellig kamertje
hield ‘voor wat anders’. ‘Ik kwam er beide keeren goed van af,’ noteerde
Van Kuiken. Naar zijn idee had hij toen aan het woeste leven van de grote
stad geroken en was hij ternauwernood aan groot gevaar ontsnapt. Ook
het verhaal van de trouwerij met schimmels voor de koets staat in de aan-
tekeningen. De bruidsmars uit Lohengrin op het orgel van de Nieuwe
Kerk herinnerde hij zich, en hoe droevig het was dat zijn moeder toen
niet meer leefde. In haar boek laat Sjoukje Sjoerds moeder de bruiloft
overigens wel helemaal meebeleven, tot en met de schimmels. Het paste
niet bij haar instelling om een moeder te laten sterven, en het hoorde niet
in de opbouw van haar verhaal. De vrouw die de cruciale zin over ‘schim-
mels voor de koets’ had uitgesproken, moest ook het glorieuze eind mee-
maken. 
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Voor de rest hield Sjoukje zich aan de gebeurtenissen zoals Van Kui-
ken ze had opgeschreven. In feite hoefde ze met zijn notities bij de hand
niet veel meer te doen dan de personages in te vullen en hun onderlinge
relaties uit te diepen, en daarin was ze uiterst bedreven. Het uitwerken
van gezinsverhoudingen was haar grootste kracht. De moeder was de spil
van het gezin, maar de hoofdrol was voor Sjoerd: de jongen met een han-
dicap die niet alleen wist te overleven, maar zelfs carrière maakte. Als
motto voor het verhaal bedacht ze: door wilskracht kun je veel bereiken.

Natuurlijk waren er elementen aan het oorspronkelijke verhaal toege-
voegd, zoals de verhalen bij de kapper – het werk dat Sjoerd zelf niet wil-
de doen, maar waarmee zijn vader wat bijverdiende – en de belevenissen
in Amsterdam, met illustraties van Tjeerd Bottema van onder andere het
Vondelparkpaviljoen met Friese vrouwen op een bank op de voorgrond.
Ruurd had haar het verhaal gegeven en Sjoukje kleedde het aan. Daar-
voor putte ze uit materiaal dat ze had gevonden in beschrijvingen van het
boerenleven, Friese volksgebruiken, boerenzegswijzen en gewoontes van
het platteland die ze had verzameld uit kranten en tijdschriften. Uit de bi-
bliotheek haalde ze Aan de mond der Middelzee van K.J. van den Akker,
een informatief boek over het boerenbedrijf in Friesland vanaf de Middel-
eeuwen, waarin ook typisch Friese boerengebruiken worden behandeld. 

Ze had een goed oog en een scherpe neus voor verhalen en had ze bij
een krant gewerkt, dan was ze een goede journalist geweest. Maar ze was
schrijfster en met haar persoonlijke inbreng, fantasie, herinneringen en
schrijftalent maakte ze van haar materiaal jeugdliteratuur.

Toch nog een verzameling kinderrijmen

Schimmels voor de koets kwam in 1936 uit, een kloek boek op dik papier
gedrukt en met zwarte en gekleurde illustraties van Tjeerd Bottema. Het
was een kapitaal boekwerk, net als Jelle van Sipke-Froukjes, en de inmid-
dels 76-jarige schrijfster was er trots op. Ter ere van de verschijning ervan
gaven Elly en Arie de Vries een dineetje aan een met bloemen versierde
tafel. Onder de gasten waren Jelle en Tjac, Cor en Maartje Bruijn, een
neef van Sjoukje uit Arnhem met zijn zoon, een marineofficier uit Den
Helder die ook verre familie was, en Eka, het dienstmeisje voor dag en
nacht.
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Het was een feestelijke bijeenkomst. Het kwam goed uit dat Elly aardig-
heid had in organiseren, want Sjoukje hield van bijeenkomsten waarin ze
zelf het middelpunt was. Het prinsesje uit Nes dat al als kind gewichtig
werd gevonden, was als oude vrouw nog net zo gesteld op aandacht. Altijd
was ze het middelpunt, ook omdat ze ziekelijk was. Ze was afhankelijk
van de bereidwilligheid van anderen en als Elly en Arie al eens dachten
dat haar kwalen wel erg ongrijpbaar waren, dan slaagde Sjoukje er toch
weer in hun aandacht te krijgen. Ze lag soms weken, maanden achtereen
in bed. In haar brieven noemde Sjoukje influenza, griep, hoge koortsen,
ischiaspijn, darmvernauwingen, hoofdpijn, eczeem en galblaas als aan-
doeningen die haar zwakke constitutie ondermijnden.

In het jaar van Schimmels voor de koets kwam ook De droom van een her-
dersjongen uit, een sprookjesbewerking met tekeningen van Jan Wieg-
man, die precieze lijnillustraties afwisselde met ‘zwartjes’ (silhouetten).
Het verhaal gaat over een herdersjongen die op grond van een hardnekki-
ge droom op reis gaat, toverkleren verovert en uiteindelijk koning van
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Spanje wordt. Maar het toppunt van geluk voor zijn vrouw Dolorosa en
hem is pannenkoeken te eten bij zijn oude moedertje in haar herders-
huisje, want ‘Moedertje is de enige vrouw op de gehele wereld, die goed
pannekoeken kan bakken,’ vond de koningin. 

Ook in 1936 verscheen een verzameling oude kinderrijmen die ze sa-
men met de hbs-leraar en muziekpedagoog Jop Pollmann had samenge-
steld. Het spel van moeder en kind was de vervulling van een oude wens
van Sjoukje om volksrijmpjes op papier te zetten en zo te redden van de
vergetelheid. Iets van al het werk waarmee ze al rond 1905 begonnen was,
het verzamelen en bewerken van oude kinderversjes, droeg ten langen
leste vrucht. Met buitengewone vasthoudendheid had ze zich indertijd in-
gezet om haar doel, de uitgave van een rijmpjesbundel, te bereiken. Het
was niet gelukt, en ze had er niet meer op gerekend dat het nog ooit zou
gebeuren. In Pollmann had ze iemand van een jongere generatie gevon-
den, die net als zij het belang inzag van die volksversjes en moeite wilde
doen ze te bewaren. 

In het voorwoord van de eerste druk vraagt Sjoukje zich af of in gezin-
nen met jonge kinderen ouders nog wel versjes zongen. Het was een reto-
rische vraag. Sjoukje had kennelijk vastgesteld dat oude rijmen uit de
mode waren en ze vond dat jammer. Hoe onbegrijpelijk sommige van die
versjes ook waren en hoe eigenaardig het ritme van de wijsjes, ze hadden
een gunstige invloed op kinderen. Het wijsje bracht rust en de wonderlij-
ke teksten maakten de kinderfantasie wakker. Bovendien hadden geleer-
den vastgesteld dat er achter die ogenschijnlijk zinloze klanken dikwijls
een diepere betekenis schuilging.

De bundel bevat ruim tweehonderdvijftig kinderrijmen uit Nederland
en Vlaanderen, ondergebracht in afdelingen met titels als ‘bed toe’, ‘hos-
sebossen’, ‘kietelliedjes’, ‘lachliedjes’, ‘paardjerijden’, ‘schuitje varen’ en
‘wiegeliedjes’. Bij elke soort schreef Sjoukje een korte inleiding over het
nut en het plezier van de rijmpjes en gaf ze uitleg over de bewegingen die
een moeder bij het zingen moest maken, hoe ze haar kind kon helpen bij
het rechtop blijven zitten, leren lopen, zich aankleden en bij het praten.
Soms vertelde ze de lezers over haar eigen jeugd op het Friese dorpje,
waar ze moeders met een kind op schoot liedjes had horen zingen, terwijl
de buurvrouw onder het breien met haar rechtervoet de wieg met een dik
ingebakerd kind in beweging had gezet. Zelf was ze waarschijnlijk ook zo
gewiegd, schreef ze, in zo’n ouderwetse ‘nane’ (wieg), ‘achter groen meri-
nossen [een soort wollen] gordijntjes’, afgezet met ‘agrament’ (garneer-
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sel). Een hele vooruitgang dat kinderen tegenwoordig niet meer zo stijf
en dik ingepakt werden, vond ze. 

Nu deze rijmpjes uiteindelijk toch nog gebundeld werden, trad ze in
het voorwoord en de korte intermezzo’s op als de wijze vrouw die moe-
ders wilde helpen met hun taak. Vooral de moeders, want die waren de
hele dag thuis. Vaders konden, als ze uit hun werk waren thuisgekomen,
met hun kinderen paardjerijden op hun knie. ‘Meestal zingt Vader er de
rijmpjes bij,’ schreef Sjoukje, ‘maar het gebeurt ook wel eens dat hij ze al-
leen maar zegt. Maar heerlijk is ‘t altijd.’ Ongetwijfeld waren dit ook her-
inneringen aan haar eigen vader en aan de spelletjes die Piet Troelstra
met Dieuwke en Jelle had gespeeld.

Volkslieddeskundige Jop Pollmann had Sjoukjes materiaal gekregen
van de Volkskunde-commissie van de Koninklijke Nederlandse Academie
van Wetenschappen waaraan ze haar verzameling had geschonken. In
zijn uitvoerige inleiding schrijft hij over het pedagogische nut van deze
rijmpjes en de kenmerken ervan: ‘Het echte kinderrijm is wars van alle
gevoelerigheid, het is hard als een bikkel. […] Er is in het echte kinderlied
geen plaats voor halfzachte en lievige, voor honneponnige sentimentali-
teit.’ Van veel liedjes vermeldde hij de geschiedenis, en de verschillende
versies ervan in een aantal streken en steden. Hij wees op de harde werke-
lijkheid en de humor in de rijmpjes, en de raadselachtige teksten waarin
verschillende soorten liedjes soms in elkaar overgaan. Zijn inleiding, de
melodieën en de deskundige taalkundige en cultuurhistorische toelich-
ting gaven de bundel het gewicht dat Sjoukje met haar verzamelaarswerk
alleen nooit had kunnen bereiken.

In een voorwoord bij de vierde druk in 1948, negen jaar na Sjoukjes
overlijden, schreef Pollmann dat hij indertijd een selectie had gemaakt uit
de enorme stapel schriften en losse papieren die hij in handen had gekre-
gen. Mevrouw Troelstra, de hoogbejaarde verzamelaarster, was volgens
hem niet meer in staat de collectie persklaar te maken, en daarom nam
hij dat werk op zich. Hij bezocht haar thuis, te midden van haar boeken
en tussen de herinneringen aan de sdap. Op een ereplaats stond een
prachtige kleurige totem van de Jonge Valken. Ze was nogal kritisch ge-
weest over de wijzigingen die Pollmann voorstelde, liet zich aanvullingen
voorlezen en ‘verlangde – vriendelijk, glimlachend, maar pittig-beslist –
rekenschap over ieder rijmpje, dat ik uit de oorspronkelijke verzameling
wilde weglaten’.

Ze zong ook de melodieën aan Pollmann voor, met een ‘fijne, ietwat
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dunne, maar zeer zuivere en nauwelijks trillende stem’. Bij één liedje was
ze onzeker over de melodie zoals Pollmann die uit haar mond had opgete-
kend. Ze zong het liedje nog een keer en merkte toen dat hij het precies
zo had opgeschreven zoals ze het had gezongen. Toen werd ze kwaad op
zichzelf, omdat ze het wijsje zelf verkeerd gezongen had. Pollmann: 

Ik zie nog voor me, hoe ze opstaat, langzaam, tussen tafeltjes en stoelen

door, naar haar boekenkast strompelt. En dan komt zij tot mijn stomme

verbazing terug met een... enorme foliobijbel. In haar kleine lage stoeltje

neemt zij de bijbel als een baby op haar arm en zingt nogmaals van ‘Suze

nane poppe’... ineens anders, met een veel eenvoudiger derde phrase. Het

was toen nog maar een kwestie van notatie: ‘ja, zó is het goed’.

Kinderliedjes waren geen abstracties, geen verzinsels aan de schrijftafel
en de piano. Sjoukje bewees hoe ‘onverbrekelijk zo’n kinderliedje was ver-
bonden aan de werkelijkheid van handelingen’. 

Sjoukjes kamer stond vol meubels. Pollmann noemde het stoeltje, de ta-
feltjes, de boekenkast en de kleurige totem. Verder was er een grote tafel
waaraan ze vaak haar bezoek ontving. Overal stonden bloemen, hingen
en stonden schilder- en beeldhouwwerken van Jelle en kleinzoon Hans
van der Stok – zoals een blauwwitte pasteltekening van Jelle met het uit-
zicht dat Dieuwke vanuit haar huis in Zwitserland op de Eiger, de Mönch
en de Jungfrau had – en waren foto’s te zien van haar kleinkinderen. Aan
het plafond hingen touwtjes en lintjes met allerlei frutsels van hout en pa-
pier eraan, die door haar kleinkinderen in Zwitserland waren gemaakt.
Tegen de muur waren met punaises brieven vastgeprikt die kinderen haar
hadden gestuurd. Een belangrijk meubelstuk was de zware, gebeeld-
houwde leunstoel die ze van haar moeder had geërfd. Haar stiefklein-
dochter Lenie, de dochter van Tjac beschreef hem als een knopstoel met
ribbelige stijlen en een zachte velours zitting waarin haar grootmoeder
min of meer wegzakte, terwijl ze tegelijkertijd kaarsrecht zat. Voor zich
op tafel had ze dan schrijfwerk liggen.

Er zijn enkele foto’s van Sjoukje uit die laatste jaren bewaard gebleven.
Veel zijn het er niet, want ze had een hekel aan foto’s van zichzelf – haar
gezicht was te beweeglijk, zei ze – en voor illustraties bij artikelen of inter-
views verwees ze altijd naar het peinzende portret dat Jelle in 1925 van
haar had gemaakt. Maar een enkele keer gebeurde het toch. In 1935 maak-
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te kleinzoon Hans – die kunstschilder was, inmiddels getrouwd, en op
dat moment twee kinderen had, achterkleinkinderen van Sjoukje dus –
een tekening van haar in de tuin van Elly en Arie. Ze zit te lezen in een
stoel met gedraaide poten en rugstijlen en heeft een kussen in de rug. Ze
draagt een jurk met een gebreid vestje eroverheen en een jabot, een witte
geplooide versiering, onder haar kin. En in haar opgestoken witte haar zit
het donkere strikje. Van die tekensessie is een foto gemaakt. Er is nog een
tweede foto uit 1935, gemaakt ter gelegenheid van haar vijfenzeventigste
verjaardag. Dat was een groot feest: er kwamen 232 brieven en kaarten,
schreef ze later aan verschillende vrienden, ze kreeg gelukstelegrammen
en de bloemstukken werden achter elkaar het huis binnengedragen.
Sjoukje werd gefotografeerd tegenover die berg bloemstukken. Ze zit op
haar stoel in een lange zwarte jurk met het witte kanten jabot en ze kijkt,
met de handen in haar schoot, peinzend naar de bloemenweelde. Daarbo-
ven is een houten portretlijstje te zien, met afgeronde hoeken: een van de
werkstukken van haar antroposofische schoonzoon Paul Bay, de architect
die ook meubels maakte. ‘Een pittig vrouwtje met een spits, Friesch ge-
zicht, opgewekt en met iets jeugdigs in haar doen,’ schreef Clara de Groot
in een interview ter gelegenheid van deze verjaardag. 

Pollmann had de hoogbejaarde verzamelaarster niet meer in staat ge-
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acht een bloemlezing kinderrijmen voor uitgave gereed te maken. Had
hij daar gelijk in? Sjoukje schreef nog steeds, correspondeerde, overlegde
met uitgevers, stelde bundels samen en schreef zelfs nog een derde groot
boek dat zich in Friesland afspeelde. Kennelijk beschikte ze over een spe-
ciaal soort veerkracht, een taaie, wilskrachtige energie die haar het schrij-
ven mogelijk bleef maken. Toen ze 76 jaar werd kreeg ze een verjaarsbrief
van A.H. Gerhard, een van de ‘twaalf apostelen’ die in 1894 de sdap had-
den opgericht. In haar bedankje schreef ze dat er een nieuw boek ter per-
se was: ‘U ziet dus dat ik, evenals u, actief blijf. Ik geloof dat ons leven in
en voor onze beweging ons jong houdt!’ Ze voelde zich jeugdig dankzij de
ajc-kringen waarin ze zich bewoog en door wie ze ‘zoo’n beetje als hun
kameraad’ werd beschouwd. Ze noemde het een genot ‘met dat frissche,
spontane jonge volkje om te gaan!’ 

Sjoukje had een onbegrensd vertrouwen in en een hooggestemd beeld
van de jeugd die regelmatig bij haar over de vloer kwam. Het was een
idealistisch beeld, waarvan ze wist dat het lang niet voor alle jongeren
gold. Ze kende ook anderen, zoals haar kleindochter Lenie: wel aardig,
maar meer bezig met sport en uitgaan dan met goede boeken. 

Ze schreef Gerhard dat ze van plan was een boek over de ajc te schrij-
ven ‘dat in hun rijen speelt’. Maar al had ze een paar koffertjes met aante-
keningen, het was nog niet gelukt. ‘Ik wacht meer op de rechte inspiratie
– want zonder dien sterken drang zou ‘t toch maar half werk worden’,
maar als die inspiratie er was, dan ging het ook ‘met stoom’.

Maar eerst verscheen in 1937 Oude bekenden, een boek waarin ze klas-
sieke sprookjes van Grimm, Moeder de Gans en Andersen zoals Sneeuw-
witje, De tondeldoos en De wolf en de zeven geitjes had verzameld en be-
werkt. Internationale sprookjes werden afgewisseld met typisch Neder-
landse kinderrijmpjes als Berend Botje, Tante Nans en Hollebolle Gijs,
een combinatie van twee literaire genres die voor Sjoukje van groot be-
lang waren. 

Oude bekenden was een basissprookjesboek waarin Sjoukje op een los
inlegvel de ouders de regelen der voorlees- en vertelkunst bijbracht.
Sprookjes en verhalen vertellen prees Sjoukje aan als hét middel om een
band te smeden voor het leven. Dat was ‘in deze tijd nodiger dan ooit, wil
men, dat ze ook later, wanneer ze worden meegesleept door al de interes-
sen die op hen los stormen zodra ze wat ouder worden, toch nog echt
“van U” zullen blijven, en met U alles bespreken, wat in hen omgaat’. De
onverbrekelijke band tussen moeder en kind waarop ze (op licht bezitteri-
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ge toon) doelde, kende ze uit haar eigen leven: Jelle was, ook toen hij al-
lang getrouwd was, altijd heel vertrouwelijk met haar gebleven. 

In dit advies aan ouders resumeerde Sjoukje weer eens welke hoge ei-
sen ze stelde aan een goed kinderboek: ‘We hebben daarvoor een eenvou-
dige formule: het moet zó eenvoudig geschreven zijn, dat kinderen het
kunnen begrijpen, en tevens interessant genoeg om ook door volwasse-
nen met belangstelling te worden gelezen.’

Er werd haar ook toen nog regelmatig gevraagd naar haar mening over
kinderliteratuur. Ze schreef al jaren geen recensies meer, maar door haar
vroegere essayistische werk en dankzij haar eigen boeken die onvermin-
derd populair waren, gold ze nog steeds als dé kinderboekendeskundige
in Nederland. Ze was de grand old lady van de Nederlandse jeugdlitera-
tuur geworden en in die rol voelde ze zich volkomen thuis. De vragenlijst
die de directeur van het Museum voor Vlaamse Letterkunde in Antwer-
pen, Ger Schmook, haar begin januari 1935 voorlegde over kinderlitera-
tuur, haar positie daarin en haar mening daarover, beantwoordde ze di-
rect. De brief begon – zoals zo dikwijls – met de opmerking dat ze ziek
was geweest, nog niet helemaal hersteld was zodat ze liggend moest
schrijven en daardoor misschien niet goed spelde en schreef. Maar ze ant-
woordde toch nu al omdat de zaak haar ‘allergrootste belangstelling’ had. 

In haar plichtsgetrouwe beantwoording van Schmooks vragen gaf ze
een overzicht van haar schrijverscarrière: de verhalen over ‘wilde volks-
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stammen’, Afke’s Tiental en Jelle van Sipke-Froukjes waarmee ze zowel vol-
wassenen als kinderen had kunnen bereiken, een prestatie waar ze ‘bij-
zonder mee in mijn schik’ was, alle tijdschriften waarin ze over kinderli-
teratuur had geschreven, de lijsten van goede kinderboeken die ze regel-
matig had gepubliceerd, en een lijst met boeken die ze het geschiktst
vond voor de kinderen van haar partijgenoten in De Boekenmolen, een
tijdschrift van De Arbeiderspers. Ze was zich bewust van haar status,
want allerlei gewichtige instanties vroegen haar om haar mening en om
bijdragen. De Vereniging tot Behartiging van de Belangen des Boekhan-
dels had om een bijdrage verzocht voor het boekenweekgeschenk Rond-
om het boek 1935. Iedereen die voor minstens ƒ 2,50 een boek kocht, zou
dit boek krijgen, en ze hoopte dat dit nog enkelen aan het denken zou zet-
ten over dit ‘zo gewichtige’ onderwerp.

Het boekenweekgeschenk van 1935 had een uitgesproken opvoedende
functie. Samensteller Roel Houwink was het niet eens met de naar zijn
idee typisch Nederlandse eigenschap om neer te kijken op wat van eigen
bodem kwam en hij wilde door middel van deskundige voorlichting het
gebrek aan kennis verhelpen. Naast artikelen over Nederlandse poëzie,
hedendaagse protestantse letterkunde, boekverluchting en luchtvaartlite-
ratuur, werd van N. van Hichtum ‘Onze kinderliteratuur’ opgenomen.
Het is een opmerkelijk energiek, levendig en leesbaar essay. In vrij kort
bestek schreef Sjoukje over de onleesbare kinderlectuur uit haar eigen
jeugd; ze noemde als voorbeeld de voor haar onbegrijpelijke zin in een ge-
schiedenisboek over Napoleons tocht naar Rusland: ‘Daar echter vond hij
de eindpaal zijner overwinningen.’ En vervolgt: ‘Wat heb ik niet gepeinsd
over die “eindpaal”; hoe dat mysterieuze ding er wel zou uitzien, en: door
welke duistere machten die “paal” juist dáár geplant was, opdat Napoleon
die zou vinden!’ 

Het artikel was een snelcursus kinderboeken à la Nynke van Hichtum.
Ze schreef over de verantwoordelijkheid van ouders om goede boeken in
huis te halen – en het liefst een eigen huisbibliotheek op te bouwen –, het
belang van goede illustratoren voor de kinderliteratuur, en over het ‘echt
kinderlijke’ tegenover het ‘kinderachtige’ in de toon van het kinderboek.
Daarnaast gaf ze een korte beschrijving van geschikte boeken: sprookjes
voor vijfjarigen en ouder, Robinson-boeken voor jongens vanaf tien jaar
met, opnieuw, de waarschuwing voor het risico dat ze in avonturenboe-
ken blijven steken en alle boeken van Karl May willen lezen.

Ook met Hendrik van Tichelen kwam ze weer in contact, de Vlaamse
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jeugdboekenauteur met wie ze een paar jaar eerder had gecorrespon-
deerd. Hij vroeg haar om bijdragen voor zijn jeugdblad De kleine Vlaming
en een enkele keer stuurde ze iets, maar vanaf 1936 viel het haar steeds
zwaarder. Het was jammer hem te moeten teleurstellen, want ze vond De
kleine Vlaming ‘zoo’n echt genoeglijk tijdschriftje’, maar ze had een verve-
lend eczeem aan haar handen dat haar erg veel last bezorgde. 

De kleine Vlaming was een blad naar Sjoukjes hart met een mengeling
van actualiteiten, boekennieuws, verhalen en sprookjes, gedichten en ar-
tikelen over kunstenaars, en over verre landen en volkeren. Redacteur
Van Tichelen had in de loop van de jaren regelmatig aandacht besteed aan
haar werk, soms in combinatie met dat van Nellie van Kol, die hij de onge-
kroonde kinderkoningin noemde (hij verwarde hun namen zelfs en
noemde Sjoukje aanvankelijk Nellie van Hichtum). Hij sprak haar met
eerbied aan: 

Tot de ééne, lévende Nienke van Hichtum zeg ik: Indien het waar is, dat

uw hooge leeftijd en zijn mizerietjes U meer dan gewenscht aan kamer

en stoel gebonden houden, overdenk dan de rijkdom aan geluk, die U het

jong geslacht hebt mogen brengen, zoovele jaren na elkaar; en houdt U

ook nú nog, – ik zou haast denken: méér dan ooit, – genoeglijk de pen ter

hand, láát ze dan schrijven wat ze schrijven wil, úw hart en het hart van 

de Nederlandsche jongens en meisjes tot vreugde! 

Sjoukje nodigde Van Tichelen uit haar op te zoeken, en inderdaad is hij in
de zomer van 1936 in Hilversum geweest. Direct daarna schreef Sjoukje
hem in een zeer uitvoerige brief dat ze had geprobeerd een verhaaltje voor
Van Tichelen te schrijven, maar het ging nog steeds niet: ‘Ik ben tegen-
woordig zoo vermoeid van geest tengevolge van een lastig en pijnlijk ec-
zeem aan hals, handen en armen, dat me ’s nachts uit den slaap houdt.’
Een ramp noemde ze dat zelf, juist nu het haar trof in de zomer, het jaar-
getijde waarin ze het best werkte. 

Desondanks was de brief aan Van Tichelen met vaste hand en in zwie-
rige letters geschreven. Ze reageerde op zijn klachten over de bedroevend
slechte toestand van de jeugdliteratuur in Vlaanderen. Dat was in Neder-
land anders, dankzij de sociaal-democratische jeugd:

Telkens sta ik verbaasd van den goeden smaak, die uit het oordeel der

meesten spreekt. Ze zijn meestal op de hoogte van het goede, dat er ver-
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schijnt. […] En ‘t is een lust er met hen over te praten. Wat een verschil

met onze bourgeois-jongelui, wier voornaamste conversatie bestaat uit

sportpraatjes en oppervlakkige salonpraat! Van hen, al zijn ze dikwijls 

wel aardig en goedig, krijgt men ook nooit eens een uiting te hooren over

hun innerlijk leven, terwijl mijn vrienden de ‘Jonge Wachten’ (boven 

16-jarigen) en de boven 21-jarige ‘Jong socialisten’ mij van alles toe-

vertrouwen en ook niets liever doen, dan over goede boeken praten, bv.

Vlak na deze brief van 5 augustus 1936 werd Sjoukje volledig bedlegerig.
Ze kon niets meer schrijven, zelfs geen brieven. In september stuurde Jel-
le namens zijn moeder Van Tichelen een brief dat ze te koortsig en te ver-
zwakt was om hem zelf te kunnen schrijven. In feite verwachtte hij dat
zijn moeder deze ziekteaanval niet zou overleven. De dokter gaf haar nog
hooguit drie weken. De directe omgeving was gealarmeerd. Maartje
Bruijn berichtte haar dochter Margreet dat het er slecht uitzag: ‘Dr. ziet
het niet goed in. Maar zeg dat nergens, anders zetten ze zoiets nog in de
krant, en dan zou ze het zelf kunnen lezen, want ze leest nog wel.’ Sjouk-
je bleef maandenlang koortsig en ziek. Maar ze krabbelde op en ging
weer schrijven.

In deze tijd, midden in de crisisjaren, maakte ze zich extra zorgen om
haar kinderen. Het kwam goed uit dat zij hun wat kon geven en ze hielp
zoveel ze kon, maar ze was geen kapitaliste, zei ze, en dus schakelde ze
anderen in. Hendrik van Tichelen had haar om een portret gevraagd bij
een artikel. Ze antwoordde hoe ze altijd probeerde ‘deze ramp’ zoveel mo-
gelijk te ontwijken en verwees naar een portret van haar samen met Jelle
in een park, bij goede vrienden in Kopenhagen. Iemand had achter de
struiken met een camera staan loeren, ze was erin gelopen en haar zoon
had toen ‘ondeugend gelachen over haar argeloosheid’. Via deze anekdote
was het voor haar een klein stapje naar het onderwerp waarom het haar
eigenlijk ging: Jelle had grote aantallen litho’s laten drukken op eigen risi-
co om ‘de arbeiders in staat te stellen iets goeds te koopen voor weinig
geld’. Een litho van ƒ 1,50 voor ƒ 1,- en een grote van ƒ 25,- voor ƒ 5,-. Via
het Instituut voor Arbeidersontwikkeling had hij er veel van kunnen ver-
kopen, maar hij had er nog wat over. Zouden de Vlaamse arbeiders zich
misschien voor die litho’s interesseren? En zou Jelle in Antwerpen schil-
derijen kunnen verkopen als hij ze daar tentoonstelde? Zou er een betaal-
bare zaal te vinden zijn?

Het was zomaar bij haar opgekomen om dit te vragen, schreef ze, ‘u be-
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grijpt dat mijn gedachten altijd met mijn kinderen bezig zijn’. En – ze
mocht dit als moeder zeker wel zeggen – Jelle was een aantrekkelijke per-
soonlijkheid. Hij zou trouwens ook hoofdstukken uit haar werk kunnen
voorlezen, dat deed hij ook wel voor de radio en dat deed hij goed. ‘Wie
weet, misschien vindt u eens een kansje voor hem te Antwerpen.’ Ze
maakte zich extra zorgen om Jelle omdat hij al vanaf het najaar van 1935
ziek was, wekenlang niets had verdiend en geen werkloosheidsuitkering
kreeg: ‘En een schilder gaat nu eenmaal niet stempelen!’

Ook voor haar dochter was ze op zoek naar extra inkomsten. Dieuwke
had een aantal jaren in Stuttgart gewoond, waar haar man Paul Bay direc-
teur van een kunsthandel was geworden, maar nu was ze teruggegaan
naar Beatenberg in Zwitserland. Paul was in Duitsland achtergebleven
met de oudste kinderen. Dieuwke moest het grote Zwitserse huis zo gauw
mogelijk weer bewoonbaar zien te maken om er een deel van te kunnen
verhuren óf via een paar betalende logés haar hoofd boven water proberen
te houden. Sjoukje trad op als een soort makelaar: uitvoerig schetste ze de
kamers (‘ingericht door een artist, met een praktische vrouw er bij, wier
raad het tot een woning maakte met allerlei gemakken. Heel eenvoudig –
maar smaakvol’) en de verzorging (‘eenvoudige burgerpot’). Ze beval
Dieuwkes huis dringend aan en vroeg Clara de Groot om gasten te zoe-
ken, ‘menschen zooals wij, die van eenvoud houden en – een beetje hu-
mor hebben’. Vooral voor Friezen was het huis een mooie gelegenheid,
‘ook al omdat ze zelf Friezin is en met mij ook nog altijd friesch spreekt
als ze komt logeeren’. Ze vroeg het niet alleen vanwege het geld, maar ook
om Dieuwke wat gezelligheid en ‘aanhoud’ (steun) te bezorgen nu ze
daar alleen met een paar kinderen zat. 

Als Dieuwke genoeg huurders en pensiongasten zou hebben, zouden
Paul en de kinderen snel naar Zwitserland kunnen terugkomen. Dat vond
Sjoukje een veilig idee. Ze was ongerust over de politieke situatie in
Duitsland. Aan Grietje Brok, de dochter van Rika Brok-Troelstra, schreef
ze: ‘Ik wil je wel zeggen dat ik aldoor ’t gevoel heb alsof er een steen op
mijn borst ligt, zoolang ik de kinderen in dat ellendig Hitlerland weet! Ik
tob er niet over, want dat geeft toch niets, maar die druk is er en die zal
eerst verdwijnen als ze in veiligheid zijn.’

In al Sjoukjes nagelaten brieven en ander schrijfwerk is dit een van de
weinige verwijzingen naar de internationale politieke situatie. Wonderlijk
voor een vrouw als Sjoukje. Er valt alleen maar te gissen waarom ze dit
onderwerp zo zelden aansneed. Ze leefde te midden van politiek bewuste
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mensen, ze las Het Volk en had via haar correspondentie contacten in het
hele land. Misschien was de opkomst van het fascisme en nationaal-socia-
lisme letterlijk ver van haar bed, of was ze te oud geworden om buiten
haar eigen kringetje te kijken. Het kan ook zijn dat ze met Elly en Arie en
hun vrienden en met de ajc’ers veel over politiek praatte en discussieer-
de, maar de economische crisis en Hitler geen onderwerpen vond om
over te schrijven.

Sjoukjes verzorging werd Elly en Arie de Vries te veel, zeker toen Arie een
maagbloeding kreeg en wekenlang plat moest liggen. Het samenwonen
aan de Orchideestraat was langzamerhand moeizaam geworden. Sjoukje
was een veeleisende medebewoonster en ze verdroeg het nauwelijks dat
iemand anders in huis op de eerste plaats zou komen. Boven op zolder in
Aries werkkamer had Elly een zithoekje ingericht waar ze samen konden
zijn zonder angst voor een inbreuk op hun privacy, omdat Sjoukje de trap
niet op kon komen. Elly en Arie hadden geen kinderen en Sjoukje zei
openlijk tegen Elly dat ze het niet leuk zou vinden als ze een baby kregen.
Dat het een pijnlijk onderwerp was omdat het echtpaar dolgraag kinderen
wilde, kwam niet bij haar op. Haar eigenbelang prevaleerde: ze voorzag
alleen maar onrust als er een baby in huis zou komen, en een gedeelde
verzorging accepteerde ze ook niet.

Toen Arie ziek werd, besloot Elly dat Sjoukje ergens anders moest gaan
wonen. Ze kon de dubbele verzorging plus de ergernis over Sjoukjes aan-
dachttrekkerij niet langer aan. De situatie was onhoudbaar geworden,
maar schuldgevoel had ze wel toen ze mevrouw Troelstra liet verhuizen.
Het samenwonen had bijna drie jaar geduurd en er waren heel veel
mooie momenten geweest: ‘Ze was lief, ik zat soms uren bij haar met een
tafelkleed uitgespreid over haar bed te borduren. Dat was gezellig, dan
konden we heel goed praten. Ze was aardig, kon me onder het praten al-
tijd zo lief van die klapjes op mijn hand geven.’

Sjoukje kon in huis komen bij de beroemde socialistische typograaf en
letterontwerper Sjoerd H. de Roos, die in de Hyacinthenlaan 55 woonde,
ook in de Hilversumse Bloemenbuurt. Sjoukje was in haar schik met haar
nieuwe huisheer, ‘de artistieke leider van een groote lettergieterij en zoo
ongeveer in de geheele wereld bekend om zijn mooie lettervindingen’, de
ontwerper van verschillende letters waaronder de Hollandsche Mediae-
val, de Zilvertype en de Roos. Ze verwachtte veel van dit nieuwe kosthuis,
schreef ze Clara de Groot: ‘Ik krijg ’t daar geloof ik heel goed: partijge-
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nooten, middelb. leeftijd, echt lieve menschen, die zich er ook een beetje
op verheugen oude Nynke een goeden ouden dag te bezorgen. Aardig
modern huisje, door artist gebouwd en heel smaakvol.’ 

Het enige waar ze tegen opzag bij de verhuizing, was de noodzaak om
op te ruimen, brieven weg te gooien en haar vele paperassen te schiften.
Clara moest elke dag maar eventjes voor haar bidden tot ze veilig per zie-
kenauto en brancard haar nieuwe huis zou hebben bereikt, eind februari
1936. 

In haar nieuwe huis zette ze haar oude leven voort. Ze was nu 76 jaar,
maar gezien haar gezondheidstoestand nog zeer energiek. Ze werd ver-
zorgd door Saskia de Roos, die met haar man en zoontje vlak bij haar ou-
ders woonde. Sjoerd de Roos werkte thuis: hij had een werkkamer boven
waar Sjoukje niet kon komen. Veel contact had ze niet met hem, hij was
een beetje stuurs en geen man om gezellig mee te mens-erger-je-nieten. 

Met Elly en Arie de Vries bleef de verhouding goed, al zagen ze elkaar
niet vaak meer. Een jaar na Sjoukjes vertrek kwam hun eerste kind en in
1938 verhuisden ze naar Haarlem. Sjoukje was net op tijd bij hen wegge-
gaan en heeft waarschijnlijk nooit begrepen dat zijzelf mede de oorzaak
was van haar verhuizing.

Laatste jaren

Opnieuw werkte Sjoukje aan een groot verhaal, een opvolger van Jelle van
Sipke-Froukjes en Schimmels voor de koets. De titel van dit boek werd Drie
van de Oude Plaats, en het verhaal speelde rond 1850, zo’n twintig jaar
vroeger dan Sjoukjes andere boeken. Het was de geschiedenis van een ge-
zin op een grote boerderij, vader Jan, moeder Trine en dochtertje Aaike.
De vader was geen goede boer. Hij was een lezer, geen doener, en de boer-
derij ging onder zijn handen snel achteruit. Tegenslagen en rampen volg-
den elkaar op: het vee werd ziek en stierf, en Jan, Trine en Aaike moesten
verhuizen naar een kleiner huisje op het laatste stukje grond dat ze had-
den kunnen behouden. Jan probeerde nieuw werk te vinden in de paar-
denhandel, maar ook dat ging hem niet goed af en in het gezelschap van
ruwe paardenhandelaren raakte hij aan de drank. Zijn bezorgde en ener-
gieke vrouw Trine zocht ander werk en besloot met haar gezin naar de
stad te verhuizen om daar de winkel van haar overleden moeder voort te
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zetten. Maar ook dat werd geen succes en de familie ging terug naar het
platteland. 

Dit tamelijk treurige verhaal beschreef het landleven in een tijd van
veeziektes en mislukkende oogsten. Goed onderwijs bestond nauwelijks
en hulp voor arme en gebrekkige mensen ontbrak. De kindersterfte was
hoog en de armoede groot. Daarnaast werd de bevolking bezocht door
ziektes als tbc en cholera waar nog geen geneesmiddelen tegen beston-
den, en raakten velen aan de drank. 

Jan stierf plotseling aan belroos, een huidontsteking die hij had opgelo-
pen als gevolg van zijn slechte lichamelijke conditie. Maar dankzij Trine,
haar ijzeren doorzettingsvermogen en discipline, liep het verhaal toch
niet slecht af – Sjoukje zou dat niet uit haar pen hebben kunnen krijgen.
De kleine Aaike leerde een jonge dokter kennen, ze trouwde met ‘een
schip vol illusies’ zoals ze het uitdrukte en bouwde een niet ongelukkig
bestaan op. Gelukkige jaren maar ook droevige maakte ze mee, zoals de
meesten van ons allen, schreef Sjoukje aan het slot van het boek: ‘Maar
dat ze, evenals haar moeder, veel mensen tot ’n zegen is geweest, dat be-
grijpt ieder, die haar uit deze levensschets heeft leren kennen.’

Ook Drie van de Oude Plaats was een waargebeurde geschiedenis. In
1917 had Sjoukje een heel uitvoerig levensverhaal toegestuurd gekregen
van Arendje (Aaije) Jans van der Vaar, toen 63 jaar oud. Die vond dat haar
moeder op Afke leek en dus zou de schrijfster van Afke’s Tiental met het
verhaal van Trine ook wel iets kunnen doen. 

Pas jaren later begon Sjoukje aan het werk en ze vond het geen makke-
lijke opdracht. Het was interessant, schreef ze aan Clara de Groot, maar
dit werk viel haar moeilijker ’dan wanneer ik mijn eigen fantasie geheel
vrij spel mag geven’. Hoe ze dat bedoelde, is enigszins duister, want ge-
heel vrij spel had ze haar fantasie nooit gegeven. Afke, Jelle, Sjoerd, al
haar boekenpersonages waren gebaseerd op bestaande mensen, en wat ze
in Sjoukjes boeken meemaakten, was ook vaak aan de werkelijkheid ont-
leend. Maar terwijl ze de gegevens van Hiltje Feenstra en Ruurd van Kui-
ken naar haar eigen hand had kunnen zetten, zat ze bij dit laatste boek
vast aan een soort opdrachtgever. 

De aantekeningen van Arendje van der Vaar waren heel levendig opge-
schreven. Ze had haar best gedaan het leven van haar ouders en van zich-
zelf als klein kind helder op te schrijven, en Sjoukje maakte daar dank-
baar gebruik van. Wie van hen beiden uiteindelijk de eerste zin van het
boek, ‘De boerinne, Jan Martens sijn wiif, kon tsjoene [toveren], dat stond
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vast’ bedacht, is niet meer na te gaan. Het stond in het manuscript van
Arendje, maar Sjoukje had er toen al wat in veranderd. Overigens laat een
vergelijking van Drie van de Oude Plaats met de rest van het manuscript
van Arendje van de Vaar zien dat Sjoukje zich keurig aan de geschiedenis
heeft gehouden zoals die haar was aangeleverd, met uitdrukkingen, anek-
dotes, dialogen en al. Aaije van der Vaar vertelde uitvoerig hoe het leven
halverwege de negentiende eeuw op een Fries dorp eruitzag. De lange rei-
zen per schip, kar of te voet van de ene plaats naar de andere, de slechte si-
tuatie op de scholen, gebruiken rond kraamvisites, het stond allemaal in
haar tekst. Maar Sjoukje verwerkte lang niet alle informatie, ze gaf een ei-
gen draai aan het verhaal. Drie van de Oude Plaats werd in de eerste plaats
een boek over de band tussen moeder en dochter, tussen de flinke Trine
en de driftige Aaike. 

In haar voorwoord noemde Sjoukje Trine de hoofdpersoon, ‘evenals de
moeders uit mijn vorige boeken (al heeft ieder van haar dan ook weer een
verschillend karakter)’. Het boek was, vond ze zelf, net als haar meeste
andere boeken eerder een volksboek dan een kinderboek en niet bestemd
voor kinderen beneden de twaalf of dertien jaar; die zouden Aaikes ge-
schiedenis waarschijnlijk niet waarderen. Omdat het haar moeilijk viel
om te schrijven over een periode die ze zelf niet had meegemaakt, had ze
dat opgelost door de lokale kleur, taal, opvattingen en levensgewoonten
uit die oude tijd extra accent te geven, en het verhaal was daardoor nog
meer ‘typisch-Fries’ geworden dan haar eerdere boeken.

Drie van de Oude Plaats is een interessant boek, misschien wel door die
andere invalshoek. De toon is bijna bars, maar de uitweidingen over won-
derlijke dorpelingen en de kleine avonturen van een meisje zijn de moei-
te waard. Het verhaal draait net als in Afke’s Tiental om een flinke moeder,
maar terwijl de liefde van Afke voor haar gezin alle tegenslag in een warm
schijnsel plaatst, overheerst in Drie van de Oude Plaats de nuchterheid
van een verstandige moeder die daardoor een wankelend gezin overeind
weet te houden. 

Net als De jonge priiskeatser verscheen Drie van de Oude Plaats eerst als
vervolgverhaal in de krant. Sjoukje had het manuscript eerst opgestuurd
naar het Nieuwsblad van Friesland, waar De jonge priiskeatser ook in had
gestaan. Ze wilde het verhaal in een Fries blad laten afdrukken omdat veel
lezers – het was immers geen kinderverhaal – hun eigen jonge jaren of de
verhalen van hun ouders erin zouden herkennen. Toen het Nieuwsblad
het verhaal niet nam, stuurde ze het naar de ‘âlde Ljouwerter’, de Leeu-

nynke van hichtum ii532



warder Courant, die het van 18 november tot 28 december 1936 afdrukte.
In 1937 gaf de krant het krantenzetsel van het feuilleton als een eenvou-
dig boekje uit. In 1938 kwam Drie van de Oude Plaats als een groot boek
uit met illustraties van Tjeerd Bottema. 

Sjoukje woonde inmiddels opnieuw ergens anders. De familie De Roos
was naar Haarlem verhuisd en in december 1937 was Sjoukje terechtge-
komen in ‘De Limborch’, een verzorgingshuis met verpleging aan de 
’s-Gravelandseweg 61 in Hilversum. De heer des huizes was een Fries uit
Lemmer, Yntsje de Vries. Vlak na de verhuizing schreef ze de familie De
Roos hoe het met haar ging. Ze was al maanden ziek, maar de koorts zak-
te nu langzaam maar zeker, en elke dag kon ze een paar uren óp zijn, dat
wil zeggen liggend met de benen op een klapstoeltje iets schrijven. Ze
wandelde soms zelfs een stukje aan de arm van de zuster, van stoel tot
stoel. Het deed erge pijn aan haar voeten, maar het maakte ze sterker. Ze
vertelde hoe ze woonde, dat ze ‘van een tafellaken at met grappig-kleine
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schaaltjes en een baby-juskommetje’. Het smaakte haar wel maar ze mis-
te de afwisseling die ze bij De Roos in het menu had gehad: ‘Alles is goed-
gekookt, maar toch lang niet zo fijn als bij jullie: maar ik mag ’t gerust
zeggen als ’t me niet bevalt en zoo heb ik dan pas verzocht, de eeuwige
“Königsbergerklops” [gehaktballen in een zware saus] eens wat vaker af te
wisselen door visch. Dat zal nu gebeuren.’ Ze at dus kennelijk niet meer
vegetarisch.

Ze genoot van het mooie uitzicht en dat vergoedde het gemis van het
samenleven met mensen op wie ze gesteld was. Om haar heen in haar ka-
mer stonden de bloemen die nog steeds bleven binnenstromen en ze
keek uit op een vogelhuisje waarin alleen ‘fijnere vogels’ zoals vinken,
mezen en roodborstjes kwamen. En zo nu en dan zag ze een eekhoorntje
binnensluipen. Jelle en Tjac kwamen ook nog al eens aan; Tjac studeerde
zang en Jelle gaf een paar goedbetalende lessen. 

Het was een treurige, maar montere brief van iemand die zich in haar
eenzaamheid goed hield. Een paar maanden later schreef ze De Roos nog
eens om hem te feliciteren met zijn verjaardag. Ze haalde herinneringen
op aan de Hyacinthenlaan, het lieve huis waar alles zo heel smaakvol was
ingericht. Ze woonde nu ook mooi, maar ze miste de artisticiteit. Onom-
wonden gaf ze toe dat ze wel eens heel eenzaam was, vooral nu ze weer
ziek was, ‘en zelfs de droomridder, die onder mijn bed in de Hyacinthen-
laan begraven lag, begint weer aan mijn linkerbeen te trekken, zelfs ’t
rechter laat hij niet met rust’. Misschien doelde ze op een vorm van
ischias, want nu de verwarming aan was gegaan voelde ze zich al direct
een beetje beter. Jammer genoeg had ze ook last van een maagcatarre,
waardoor ze nauwelijks kon eten.

De verhuizing naar het verzorgingshuis was haar niet meegevallen. De
mensen in huis waren vriendelijk maar ze kon met niemand praten over
de dingen die haar het meest ter harte gingen. Dat schreef ze ook aan
Hendrik van Tichelen en ook hem liet ze merken dat ze eenzaam was. Jel-
le woonde dan wel bij haar in de buurt, maar kennelijk kwam hij minder
vaak dan vroeger. Druk met lesgeven, dacht zijn moeder. Maar dan waren
er nog de vrienden die ervoor zorgden dat het huis altijd vol bloemen
stond en haar hartelijke en waarderende brieven schreven, en een van de
oude vrienden uit de Utrechtse tijd kwam regelmatig langs om haar cac-
tuskasje te verzorgen. Sjoukje Troelstra was nog niet vergeten.

Ze schreef zelfs nog een nieuw verhaal en stuurde dat aan Van Tichelen
die haar al jaren vroeg om bijdragen voor De kleine Vlaming. Ze kon na
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negen maanden ziekte eindelijk weer achter haar schrijftafel gaan zitten
en ze was meteen gaan pennen. Het verhaal was gebaseerd op een ware
geschiedenis die haar ‘huisheer’, Yntsje de Vries, haar had verteld. Jan’s
eerste zakenreis is het verhaal van een jongen die voor zijn moeder, een
arme weduwe, op reis gaat om bij klanten in Moddergat en Wierum (de
streek van Sjoukjes jeugd) achterstallig geld op te halen. De jongen deed
zich stoer voor, en om zijn moeder te helpen onderdrukte hij zijn angst
voor een woeste visser. De visser weigerde te betalen en joeg hem weg, en
teleurgesteld reisde Jan terug naar huis. Tegen haar gewoonte in liet
Sjoukje het verhaal niet mooier eindigen dan het in werkelijkheid was ge-
gaan. Maar met de trouwhartige Jan als hoofdpersoon die alles voor zijn
arme moeder overhad paste dit verhaal – een van haar laatste verhalen –,
toch helemaal in Sjoukjes oeuvre. 

Ze kreeg het weer ouderwets druk. Na Drie van de Oude Plaats stelde ze
een nieuwe verhalenbundel samen, Nienke van Hichtum vertelt weer, een
dik boek met vertellingen en sprookjes en geïllustreerd door Lidow, het
pseudoniem voor de schrijver/tekenaar A.C.B. Walther. Het verscheen in
1939, maar het is goed mogelijk dat ze het al jaren eerder had samenge-
steld, net als de bundel Mijn laatste vertellingen die in 1940 uitkwam.

In het jeugdtijdschrift Zonneschijn verscheen een nieuw verhaal en in
het maandblad It Heitelân kwam een Fries verhaaltje te staan uit haar ver-
zameling volksverhalen die in het archief van Volkskunde was opgesla-
gen. Een door haar geselecteerde bundel verhaaltjes en versjes van Nellie
van Kol kwam uit onder de titel Dierenvriendjes. Met Van Tichelen be-
sprak ze de bewerking die de ‘liberale radio’ van haar Droom van een her-
dersjongen wilde maken. Ze had er niets op tegen maar was wel benieuwd
welk honorarium ze daarvoor zou kunnen krijgen. De liberale radio, de
Avro dus, had daar niet op gereageerd en nu wilde ze graag dat Van Tiche-
len daar eens achteraanging. Ze kon het geld zo goed gebruiken voor haar
‘noodlijdende artistenkinderen’. De mensen van de radio hadden ge-
vraagd of ze meer geschreven had en nu dacht ze dat Van Tichelen hun
misschien iets over ‘oude Nienke’ zou kunnen vertellen, zodat ze wisten
wie ze voor zich hadden. Sjoukje was het niet verleerd anderen in te scha-
kelen om haar doel te bereiken.

Een week later schreef ze hem opnieuw: het boek met wiegeliedjes dat
ze samen met Jop Pollmann had gemaakt, lag op een tentoonstelling van
vijftig mooi verzorgde boeken in Parijs. Een hele eer, vond ze, vooral voor
de uitgever.

laatste jaren van het schrijverschap 535



Een enkele keer kwam in haar brieven de toestand in de wereld ter
sprake. Ze informeerde bij Van Tichelen hoe hij het maakte in deze moei-
lijke tijden: ‘’t Is wel een toer om er den moed en het goede humeur bij te
bewaren, vindt u niet? Toch moeten we daarnaar trachten, en ook ande-
ren opbeuren waar we kunnen.’

Ook in haar werk kreeg ze te maken met de politieke situatie. Saturn
Verlag, een uitgeverij in Wenen, wilde een deel van het boek Uit het sagen-
land dat ze samen met Cor Bruijn had gemaakt, vertalen en publiceren.
Het contact liep over een zekere G.A. Hayma, in wie Sjoukje direct een
Fries vermoedde. Hayma had haar geschreven dat Saturn Verlag geïnte-
resseerd was en in eerste instantie belangstelling had voor het deeltje met
sagen uit alle werelddelen. Bruijn overlegde met haar over de brief: ‘De
verhalen uit Palestina moeten natuurlijk wegblijven. Daarvoor in de
plaats zouden dan eenige Duitsche moeten komen, die zij zelf willen leve-
ren.’ 

Bij deze opmerking tekende Sjoukje aan: ‘Moeten we vragen welke?
Een paar Rijnlegenden of zo, dat zou wel gaan.’ Tegenover Cor Bruijn
ging ze niet verder in op de speciale wensen van de Oostenrijkse uitgever.
Het honorarium van deze vertaling hield haar meer bezig. Bruijn moest
de condities voor de vertaling maar bepalen: ‘Voor Afke kreeg ik in Ame-
rika 200 dollar en dat is me ook beloofd voor de Oehoehoe’s die nog in de
maak zijn. Dat was oorspronkelijk werk, wat de sprookjes niet zijn. Wat
dunkt je? [...] Me dunkt dat ’t mooi zal zijn als we voor dit vertaalrecht ie-
der ƒ 100 of ƒ 150 krijgen.’ Uiteindelijk schreef Bruijn aan Hayma dat ze
met de toevoeging van de Duitse sagen in beginsel akkoord gingen, ‘on-
der de uitdrukkelijke voorwaarde dat wij ze eerst ter lezing bekomen, om
na te gaan of wij onze naam aan de publicatie ervan kunnen verbinden’. 

Waarom Saturn Verlag het verhaal over de Palestijn Dsj’âra, het enige
Palestijnse verhaal in hun bundel, niet wilde opnemen, was voor hen ken-
nelijk geen vraag, en dus ook geen onderwerp van gesprek met de uitge-
ver. Heel opvallend, misschien niet voor Cor Bruijn, maar wel voor Sjouk-
je die over alles met haar uitgevers onderhandelde, van geld en contracten
tot en met illustraties. Ze accepteerde zonder meer dat Palestijnse verha-
len ‘natuurlijk’ werden verwijderd uit hun verhalenbundel.

Toch was Sjoukje wel op de hoogte van de politieke situatie. Na lange ja-
ren had ze weer contact gekregen met Luise Kautsky, tegenover wie ze in
1907 in een lange, emotionele brief haar hart had uitgestort over de schei-
ding van Piet. Karl en Luise waren uit hun woonplaats Wenen voor de na-
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tionaal-socialistische dreiging uit vertrokken naar Praag, maar hun zoons
waren achtergebleven in Wenen. Sjoukje leefde mee met de ouders, ze
beklaagde hen vanwege hun gedwongen vertrek, maar meer nog omdat
ze hun zoons achter hadden moeten laten. Ze herinnerde zich de zorg die
ze zelf had toen haar dochter met haar man en kinderen in Stuttgart
woonde. Hoeveel erger was het bij de Kautsky’s en wat een innerlijke
kracht moest Luise hebben om deze zorgen te kunnen dragen.

Sjoukje toonde zich ook bezorgd over de papieren, de bibliotheek en de
archieven die Karl Kautsky in Wenen had achtergelaten. Ze hoopte vurig
dat die gered zouden worden zodat hij ook in Praag zou kunnen werken.
Hij had de wereld nog zoveel te zeggen. En bovendien, ‘die Arbeit gibt
uns ja immer neue Kräfte, nichtwahr?’ De Kautsky’s waren eind april
1938 in Nederland en Sjoukje had hen graag ontmoet. Maar daarvoor zou-
den ze vast geen tijd hebben, veronderstelde ze, en nu moesten ze op
1 mei bij het ontwaken maar bedenken dat zij, Sjoukje, dan al uren met
haar gedachten bij hen en de Oostenrijkse partijgenoten zou zijn. In Ne-
derland kon de eerste mei nog in vrijheid gevierd worden, maar hoe zou
dat volgend jaar zijn? Wat zou er gebeuren met ons ‘hilflosen Land’? 

Ze verheugde zich geweldig op 1 mei. Zoals ze aan Luise schreef: 

Meine Kinder, die ajc ers, werden für mich den Maienbaumtanz tanzen

hier im Park, wo dazu eine feine Gelegenheit ist auf den Rasen. Alle die

Jahren, seit ich mit ihnen mitlebe, verlangte mir sosehr danach, aber ich

war zu schwach um zu der Stelle im Wald zu kommen, wo sie Vormittags

ihr schönes Fest feiern jedes Jahr.

Ze was dankbaar en wilde er nog niet aan denken dat alles misschien het
volgende jaar anders zou zijn. ‘Die glücklichsten Momenten sind wahr-
lich rar genug, nichtwahr?’ (De gelukkigste ogenblikken zijn toch al zeld-
zaam genoeg, hè?) Ook Jelle kwam in deze brief ter sprake. Hij zou Kauts-
ky graag een litho sturen met het portret van zijn vader, maar Sjoukje had
hem aangeraden eerst maar eens te informeren of dit geschenk nu wel
goed uitkwam: de Kautsky’s hadden immers nog geen vaste woonplek ge-
vonden – ze logeerden bij Mathilde Wibaut, weduwe sinds 1936 –, en het
portret van Troelstra was behoorlijk groot.

Tussen de correspondenties en ziektes door probeerde ze ook nog zaken
te doen. Ze wilde nog steeds De jonge priiskeatser in boekvorm uitgegeven
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zien. Het bleef haar een doorn in het oog dat haar boeken niet in het Fries
werden uitgegeven. Met het zetsel van het feuilleton dat nog ergens
moest staan zou makkelijk een boek gemaakt kunnen worden, maar de
uitgever Hepkema van het Nieuwsblad van Friesland wilde niet meewer-
ken. Uiteindelijk lukte het haar het verhaal opnieuw afgedrukt te krijgen
in het weekblad Sljucht en Rjucht waarin ook Jan syn earste reis, de Friese
versie van Jan’s eerste zakenreis verscheen.

Met haar gezondheid bleef het in 1938 op en af gaan. Ze was nu 78 en
tegen haar omgeving zei ze dat ze tachtig jaar wilde worden en dat het
dan genoeg zou zijn. Haar geestkracht won het weer eens van haar zwak-
te: ze knapte na een slecht voorjaar weer op en na een paar weken ziekte
schreef ze als vanouds. Weliswaar met letters die ‘een beetje draaierig’ wa-
ren, maar het ging toch.

Ze kon met hulp van de verpleegster een paar stappen zetten, ze kon
korte tijd achter haar bureau zitten schrijven, maar staan lukte haar niet
zonder hulp. Ze onderhandelde met uitgevers, keek drukproeven na, cor-
respondeerde met kennissen en vrienden van vroeger, en – in het Fries –
met tijdschriftredacteuren en met mensen die haar advies vroegen. Haar
handschrift werd zwak en beverig en haar Fries was misschien niet vlek-
keloos. Daar verontschuldigde ze zich vaak voor: ‘Mijn hannen binne nei
in sykte fen 8 moanne noch in bytsje swak, moatte jo tinke. Maar – Nynke
fen Hichtum sels is noch libben genôch op ‘e tried, hwet de geast oangiet.’
(Mijn handen zijn na een ziekte van acht maanden nog een beetje zwak,
moet u maar denken. Maar – Nynke van Hichtum is nog levenslustig ge-
noeg wat de geest betreft.)

Als ze ’s ochtends een heel pak drukproeven had nagekeken, was ze te
zwak en was haar hoofd te moe om precies op haar taal te letten. Ze zou
wel willen, schreef ze in bijna al haar brieven in allerlei variaties, maar het
vlees was heel erg zwak. ‘Ik ben 78 jier en altiten siik, al is de “geast” noch
willichernôch’ (gewillig genoeg), schreef ze aan Van der Molen van It Hei-
telân, die jaren later de brief weer onder ogen kreeg en zich verbaasde
over zo’n aardige brief van een bijna tachtigjarige, in goed Fries geschre-
ven en in zo’n mooi handschrift. 

Soms zinspeelde ze erop dat ze nog een oorspronkelijk verhaaltje zou
schrijven zodra ze zich wat beter voelde, maar de twee boeken die ze een
paar jaar eerder nog in haar hoofd had gehad, het boek over de ajc en een
boek over haar eigen jeugd in Nes, raakten op de achtergrond. Haar groot-
ste wens was ooit geweest om, ‘ear‘t ik opstap’, een boek te schrijven over
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haar jeugdjaren in Nes, ‘een beetje “Wahrheit und Dichtung”. Eft it slagje
scil?’ (Of het ook lukken zal?) 

In diezelfde tijd schreef ze een paar velletjes met ‘Aanwijzingen over
mijn werk aan mijn erfgenaam’, een opsomming van de boeken, bundels
en verhalen die ze had geschreven en die haar eigendom waren, met de
uitgevers erbij. Drie van de Oude Plaats stond er nog niet bij en ook niet
de laatste vertelselbundelingen. Aan het slot volgde de korte mededeling:
‘Als ik gestorven ben, aan al deze uitgevers schrijven en adres opgeven,
wáár hun nieuwe drukken te adresseeren, waarvan de proeven dan door 
J. Troelstra zullen worden gecorrigeerd.’

Het contact met de ajc’ers bleef intensief. Op 1 mei 1938 kreeg ze een
boeket rode anjers waarvoor ze Nico en Ats Bloemendaal, ajc’ers uit Hil-
versum met wie ze veel contact had, hartelijk dankte. Het had niet zo’n
grote bos hoeven zijn, met een of twee tulpen of anjers was ze ook blij ge-
weest, ‘de hoofdzaak is toch de hartelijke vriendschap en – het streven dat
ons verbindt’. Sjoukje had ervan genoten de jeugd te zien dansen om de
meiboom. Haar huisbaas had weliswaar gevraagd of de jongeren hun
vaandels niet het terrein op wilden brengen – hij was ‘orthodox’ en bang
dat die vaandels de buren op deze zondag zouden ergeren – maar met de
meiboom en vrolijke hordevaantjes die de juichende ajc’ers ‘met hun ei-
gen zonnige jeugd en vrolijkheid!’ hadden meegebracht, hadden ze
Sjoukje heel gelukkig gemaakt. Ze had in een stoel voor het raam zitten
kijken, en niet meer rechtop in bed zoals nog op haar verjaardag in febru-
ari. Ze was intens ontroerd geweest: 

’t Is vreemd, maar ik word er altijd ’n beetje aangedaan van en kan soms

m’n tranen haast niet terughouden. (Zelfs al tracht ik niet te denken aan

de mogelijke toekomst voor al die zonnige jeugd). Een beetje verbijsterd

ben ik ook, zodat ik de personen als door ’n schemer zie en soms m’n bes-

te vrienden onder hen niet zo gauw herken. Maar dat komt allemaal van

geluk en dankbaarheid.

Eind mei nam ze opnieuw contact op met Luise Kautsky met een brief
waarin ze haar leven overzag, een brief zoals ze tien jaar eerder ook aan
Piet Troelstra geschreven had. Het zou de laatste terugblik op haar leven
worden, op het verleden dat ze met vreugde en dankbaarheid herdacht en
waarin ze de bittere ervaringen ondergeschikt maakte aan al het mooie en
goede dat ze zich wilde herinneren. Nu bedankte ze Luise en Karl voor
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hun vriendelijkheid jegens haar, voor het bezoek dat ze haar samen met
Rosa Luxemburg veertig jaar eerder in een hotel in Berlijn hadden ge-
bracht, en dat ze haar ook in Haarlem, toen ze maanden ziek was ge-
weest, hadden opgezocht. Ze hadden geen idee hoe dankbaar ze daarvoor
was. 

Ze had de Kautsky’s door de jaren heen via de kranten gevolgd, tot en
met de vlucht uit Oostenrijk naar Praag. Op de laatste krantenfoto had
Sjoukje gezien dat Luise ouder geworden was in alle moeilijke jaren waar-
in ze altijd trouw en liefdevol haar man terzijde had gestaan. Dat beeld
had haar gegrepen. Luise had bereikt wat háár niet vergund was geweest:
na jaren samen strijden en werken voor het socialisme ook samen oud
worden. Hoe dapper ze de jaren na haar scheiding ook was doorgekomen,
het verdriet om het gemis van Piet was er nog steeds en haar eenzame ou-
derdom bedrukte haar meer dan ze meestal liet merken. Als ze een beetje
aanleg voor jaloezie had, zou ze jaloers op hen zijn, schreef ze Luise. Nu
was ze alleen maar oprecht blij voor hen dat ze samen waren en dat Luise
ervoor kon zorgen dat Karl zich niet overwerkte. 

Ze kon het niet laten vast te stellen hoe gelukkig Luise was: ‘Zusam-
men getragenes Leid ist im Grunde doch auch ein grosses Glück. Ich we-
nigstens denke am dankbarsten zurück an den Zeiten, wo mein Mann
am schärfsten verfolgt und gelästert wurde und man auch mich auf der
Strasse mit faulen Aepfeln und Eiern warf und hässliche Scheltworte
nachrief.’ 

Ze riep de tijd in Utrecht in herinnering waarin ze – in ieder geval haar
dienstmeisje en zijzelf – vaak honger leden en zij steeds zwakker en zie-
ker werd. Aan die periode dacht ze met de grootste dankbaarheid terug.
Ze woonden samen met een aantal Utrechtse kameraden en ze dacht dat
ook de vrouwen zo vertrouwelijk met haar waren geworden, omdat ze
wisten dat zij dezelfde geldzorgen had als zij: ‘Es war fast wie in den er-
sten Christengemeinschaften.’ De verwijzing naar de vroege christenen –
die ook hadden geleden, maar tegelijkertijd zoveel saamhorigheid had-
den gekend – paste bij haar verheven gevoelens. Ze koppelde het socialis-
me daardoor aan religie, een koppeling die ze ook suggereerde met haar
verwijzing naar het lijden dat zoveel geluk brengt. Haar eigen opofferin-
gen, honger, rotte eieren en scheldwoorden beschouwde ze als bijzaak.
Het echte lijden was van een hogere, geestelijke orde. 

Ze was trots en dankbaar voor de vele brieven van dankbare lezers die
zij met haar boeken had opgemonterd. Ze noemde het grote aantal brie-
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ven dat ze bij haar vijfenzeventigste verjaardag had gekregen van volwas-
senen en kinderen, van professoren en eenvoudige arbeiders, ja zelfs een
van een generaal. Een jaar geleden nog had ze een kaart van een Neder-
landse stuurman uit een Griekse haven gekregen die haar bedankte voor
Afke’s Tiental. Het was een brief vol typische Sjoukje-elementen: verhe-
ven dankbaarheid, een nauw verholen trots over haar successen onmid-
dellijk gevolgd door excuses voor eventuele opschepperij, en met bewon-
dering voor ‘grote mannen’ als Kautsky en haar eigen man vroeger in die
zware Utrechtse tijd, mannen die bereid waren te lijden voor de goede
zaak. Ze eindigde met een bijna deemoedige opmerking: ‘Ich weiss nicht
ob meine grosse Sympathie für Sie gegenseitig ist, oder ob vielleicht doch
noch eine gute Erinnerung in Ihnen lebt – ich hoffe es mir.’ (Ik weet niet
of mijn grote sympathie voor u wederzijds is, of dat u misschien toch nog
een goede herinnering hebt – ik hoop het.) En ze voegde eraan toe dat
Luise misschien tijd en energie zou hebben om haar eens op te zoeken.
Ze moest dan wel een dag tevoren schrijven, zodat Sjoukje er rekening
mee kon houden en ander bezoek (‘ich habe viele Freunde!’) zou kunnen
opschuiven.

Van zo’n bezoek is het niet meer gekomen. Karl Kautsky overleed plot-
seling op 17 oktober in Amsterdam en de volgende dag stuurde Sjoukje
een condoléancebrief aan Luise. In een uiterst wiebelig handschrift bood
ze Luise in gedachten een stevige handdruk. Ze had gelezen dat hun zo-
nen nog in Wenen waren en leefde mee. En nu ook nog de tragedie in
Tsjechoslowakije! Ze hoopte gauw weer te kunnen schrijven: ‘Bin augen-
blicklich zieml. hilflos durch Ischias, Hexenschuss u.s.w., Ihre Sjoukje
Troelstra.’(Ben op het ogenblik tamelijk hulpeloos door ischias, spit in de
rug enzovoort.)

Het was een van de laatste brieven die Sjoukje schreef. De laatste brief,
voor zover bekend, is een briefkaart aan D. Rienks-Wallinga, redacteur
van Sljucht en Rjucht, van 11 november 1938. Ze schreef de kaart ’s nachts
toen ze van de pijn niet slapen kon. Ze moest nog een portret van zichzelf
opsturen, maar ze was te ziek geweest, ze wist zelfs de naam van Rienks
niet meer. Ze had een ‘minne tiid’ achter de rug.

Bezoek ontving ze nauwelijks meer, ze lag meestal in bed. Jelle kwam
natuurlijk langs, evenals Maartje en Cor Bruijn. Margreet Bruijn die van
haar moeder had gehoord hoe slecht het met Sjoukje ging, zocht haar nog
een keer op: ‘Ze lag in een klein donker hoekje in bed, op haar zij. Ik zei
nog iets, maar ze zei niet veel meer.’
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In december leek het zover te zijn. Maartje Bruijn schreef aan haar
dochter:

Ik wou gister naar mevr. Troelstra gaan, maar ze is zó ziek, dat er nie-

mand bij haar kan komen. De familie uit Zwitserland is overgekomen.

Verleden Woensdag dachten ze, dat het afliep. Sindsdien haalde ze het

weer wat op, maar ze is telkens zo helemaal weg en heeft, als ze weer bij

is, aldoor pijn. Soms zegt ze allemaal wonderlijke dingen en is ver hier

vandaan. Jelle hoopt erg, dat ze maar zachtjes aan weggaat. Niemand mag

verlangen dat ze wat beter wordt, want het blijft toch een vreselijk lijden.

Dieuwke en Paul Bay troffen Sjoukje nog helder aan. Tegen haar schoon-
zoon zei ze zelfs: ‘Ich bin noch nicht tot. Ich muss noch ein grosses Buch
schreiben.’ Ze leed veel pijn, maar bleef – in de woorden van Jelle – ‘ge-
dreven door de levenskracht, die zoo’n integraal bestanddeel van haar ge-
heele wezen was, doorvechten, tot de overgroote lichaamszwakte haar
tenslotte de baas werd’. 

Op 9 januari 1939 stierf ze ’s avonds om elf uur in haar slaap. Jelle deel-
de de volgende morgen aan de familie De Roos mee dat ze ‘na een lang-
durig ernstig-ziek-zijn, zacht en pijnvrij’ was overleden: ‘Ze heeft véél
pijn geleden, en het is een geluk, dat ze de laatste weken, met goede ver-
pleging van een dag- en nachtzuster, door het steeds zwakker-worden de
pijn minder heeft gevoeld, en tenslotte, na 11/2 dag bewusteloos te zijn ge-
weest, zacht en gemakkelijk is heengegaan.’

Als enige kennisgeving verscheen in Het Volk van dinsdag 10 januari een
advertentie van kinderen, klein- en achterkleinkinderen in de krant, dat
‘S.M.D.Troelstra-Bokma de Boer, schrijverspseudoniem Nienke van Hich-
tum’, in de ouderdom van 78 jaar was overleden. In dezelfde krant stond
een bericht op de voorpagina: het peinzende portret dat Jelle had ge-
maakt, met een kort nieuwsbericht. In een groot aantal kranten versche-
nen berichten over haar overlijden, vaak met levensbeschrijvingen en
waarderende beschouwingen over haar werk.

Sjoukje werd gecremeerd. Een jaar eerder had ze geschreven hoe ze als
heel jong meisje een ‘propagandageschriftje’ had gelezen over ‘de gruwe-
len van het begraven en de funeste invloed, die de overvulde kerkhoven
uitoefenen, vooral in tijden van besmettelijke ziekten’. Ze was toen een
overtuigd aanhangster van crematie geworden en die voorkeur was alleen
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maar sterker geworden. Ze had nooit kunnen begrijpen hoe ‘zoveel men-
sen troost vonden aan de graven van hen die ze lief hadden. Hoe ik er me
ook tegen verzette, ik moest, als ik bij een graf stond, altijd denken aan
wat daar in de grond gebeurde en rilde daarbij onwillekeurig. Hoe heel
anders staat men tegenover een urn, die het laatste overblijfsel onzer dier-
baren bevat!’ 

Donderdag 12 januari vond de crematie plaats. Toen ’s middags om één
uur haar kist uit ‘De Limborch’ naar de lijkauto werd gedragen om naar
Westerveld te gaan, stond een wacht van Rode Valken voor het verpleeg-
huis opgesteld, met de Rode-Valkenvlag, de ajc-vlag en het vaandel van de
Hilversumse afdeling van de sdap. Voor de deur stonden enkele honder-
den leden van de partij, ‘een dichte haag van belangstellenden, die allen
eerbiedig het hoofd ontblootten, toen de kist werd uitgedragen’ zoals Het
Volk schreef. De Rode Valken zongen de eerste coupletten van Beurt onze
vlaggen en brachten de vaandelgroet. 

Op Westerveld waren ook veel belangstellenden: Sjoukjes kinderen en
kleinkinderen, en ook familieleden van de Troelstrakant: Rika Brok en
haar dochter Grietje en Grietje Troelstra, de dochter van Dirk en Silvie. De
stoet werd voorafgegaan door het omfloerste vaandel van de afdeling Hil-
versum van de ajc en in de aula posteerden drie Rode Valken zich met
hun vaandel naast de baar. Er waren niet zoveel vaandels als bij Troelstra’s
begrafenis, maar toch. De landelijk ajc-voorzitter Jan Peters hield een toe-
spraak en zei namens alle Rode Valken en alle ajc’ers met grote dank-
baarheid: ‘Nynke, rust zacht!’ 

Ook Henriette Kluit herdacht haar, de directeur van de Rotterdamse bi-
bliotheek met wie Sjoukje jarenlang contact had gehad en die Sjoukje nu
bedankte voor wat ze door haar persoonlijkheid en haar werk aan oud en
jong had geboden: ‘Wij aanvaarden uw werk als een waardevol bezit en
zullen het steeds blijven beschouwen als het beste, wat wij aan kinderen
kunnen geven.’ Daarna hield haar uitgever Noothoven van Goor van uit-
geverij Van Goor een toespraak waarin hij vaststelde dat met recht kon
worden gezegd dat haar boeken geschikt waren voor de jeugd van 8 tot 88
jaar. Cor Bruijn getuigde vervolgens dat niet alleen kleine kinderen tot
haar kwamen, maar ook de grote. Toen daalde langzaam de kist, waarop
twee afgevaardigden van de Amsterdamse ajc nog een dennentak had-
den gelegd. Jelle bedankte de aanwezigen ten slotte voor de laatste eer die
zij zijn moeder hadden bewezen.

Het was een ‘droeve, grijze regendag’, schreef Maartje Bruijn in haar
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herdenkingsartikel in Het Kind. Ze benadrukte de laatste jaren van Sjouk-
je in Hilversum, toen ze ‘mem’ genoemd werd door haar vrienden. Haar
moederlijkheid was volgens Maartje Bruijn misschien wel de overheer-
sende trek in haar karakter. In datzelfde nummer van Het Kind schreef
Cor Bruijn ook een herdenkingsartikel en een gedicht, ‘Nienkes hemel-
vaart...’, met als beginregels: 

Nu Nienkes lichaam wordt gedragen 

Tussen de altijd groene hagen, 

Volgen de mensen, rij aan rij...

Een enk’le voorman der partij 

Waaraan zij eens haar leven wijdde 

Doet Troelstra’s makker uitgeleide -. 

In het herdenkingsartikel veroorloofde Bruijn zich enkele kritische kant-
tekeningen bij het latere werk van Sjoukje, ‘de rem werd wel eens te wei-
nig aangezet’, ‘de taal had hier en daar meer verzorgd kunnen zijn’. Heel
kleine aanmerkingen in een groot, dierbaar, lovend artikel. Toch was Jelle
er kwaad over en in een brief aan Cor en Maartje beklaagde hij zich. Dacht
Cor dat mem in het omgekeerde geval ooit zo over Cor zou hebben ge-
schreven? Het zat Jelle diep, zo diep dat hij er met niemand, zelfs niet met
Tjac over had gesproken, maar er ’s nachts over had liggen piekeren. Hij
eindigde zijn brief vriendelijk en uit zijn hartelijke dank voor het medele-
ven bij het overlijden van ‘mijn goede, trouwe oude mem’ bleek dat hij
toch wel overtuigd was van hun beider medegevoel. Op Jelles brief
schreef Cor Bruijn in potlood in de kantlijn: ‘Heb deze brief aan de kinde-
ren voorgelezen en hun verzocht na mijn dood nooit zoiets te schrijven.’

Door de dood van zijn moeder raakte Jelle volledig van slag. Aan de fa-
milie De Roos schreef hij hoe het sterven van zijn moeder hem had aan-
gegrepen: de onverbiddelijke leegte, het grote gemis. Het uit elkaar moe-
ten halen van haar hele persoonlijke sfeer en het ontruimen van haar ka-
mer had hem geheel uit zijn doen gehaald. Kritiek op zijn moeder die hij
zijn leven lang op handen had gedragen, verzorgd, liefgehad en door wie
hij zijn leven lang geliefd en verzorgd was geweest, kon hij niet verdra-
gen. Voorlopig niet althans. 

Er werden veel herdenkingsartikelen aan Nynke van Hichtum gewijd.
Nico Bloemendaal noemde, namens het hoofdbestuur van de ajc, ‘Nien-
ke van Hichtum een van de allerbeste vriendinnen van de ajc. […] De so-
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cialistische jeugd buigt bij dit sterfbed het hoofd en gedenkt met grote
eerbied het heengaan van een goed, zuiver en hard werkend mens!’ In
verschillende stukken werd haar tere en broze verschijning genoemd.
Een kleine en bleke vrouw was ze op het laatst, terwijl ze vroeger zo rijzig
en statig was. Heldere, lichte ogen, ‘oogen als twee heldere waterdruppels
in een fijn besneden gezicht’, een Friese dame met een zachte stem met
‘het scherpe, zingende Friesche accent’.

Maar hoe fragiel ze er ook had uitgezien, over haar grote geestkracht
was iedereen het eens. Dat beeld overheerste ook jaren later nog. ‘Een
ontzaglijk dapper en warmvoelend mens,’ zei Clara de Groot in een inter-
view in 1989, en ze voegde eraan toe dat ze in de loop der jaren ‘die brie-
ven met het bekende handschrift’ enorm was gaan missen. In Zonne-
schijn, waarin Sjoukje jarenlang verhalen en sprookjes had gepubliceerd,
schreef hoofdredacteur D.A. Cramer-Schaap een mooi, persoonlijk stuk,
waarin Sjoukjes jeugd aan de orde kwam en haar eerste schrijfproeven:
‘Zij bezat een schat aan levenswijsheid, was innerlijk zéér beschaafd, had
een helder verstand en een grote liefde.’ 

De typering die Sjoukje zelf het meest plezier zou hebben gedaan,
kwam van P. Sipma, docent Fries aan de Groningse universiteit. Hij
opende in juni 1939 een tentoonstelling in Leeuwarden van al het letter-
kundige werk van Nynke van Hichtum en sprak bij die gelegenheid de
wens uit dat een of meer van haar boeken binnenkort vaardig in het Fries
zou worden vertaald.

Dêrmei scoene wy de neitins fen in by útstek Fryske frou, fen in tear

en ryk en blierhertich gemoed, fen in skriuwster, dy’t it Fryske folk en 

binammen de Fryske mem as nimmen oars bigriep en teikene, de eare

jaen, dy ’t wy hjar skildich binne.

Ofwel: Daarmee zouden we de nagedachtenis van een bij uitstek Friese
vrouw, van een gevoelig en rijk en blijmoedig hart, van een schrijfster die
het Friese volk en vooral de Friese moeder als geen ander begreep en be-
schreef, de eer geven die we haar verschuldigd zijn.

In deze paar zinnen is het hele leven en streven van Sjoukje Maria Diede-
rika Bokma de Boer vastgelegd.
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Een standbeeld in drieën

Drie van de Oude Plaats en Afke’s Tiental werden jaren na Sjoukjes dood
in het Fries vertaald: in 1950 kwam Jonge Jaike fan it Aldhiem uit, in de
vertaling van E.S. de Jong, en, eveneens geïllustreerd door Tjeerd Botte-
ma, in 1957 De tsien fan Martens Afke, vertaald door Tj. Eisenga-de Groot.
Afgezien van Schimmels voor de koets waren nu al Sjoukjes ‘Friese’ verha-
len in het Fries als boek verschenen. Op dat punt werd aan Sipma’s wens,
uitgesproken bij de opening van de tentoonstelling van Sjoukjes werk
vlak na haar dood, redelijk voldaan.

En voor de rest? Nynke van Hichtum bleef tot ver na de Tweede Wereld-
oorlog bekend en geliefd als kinderboekenschrijfster. Er kwamen regel-
matig nieuwe bundelingen uit van haar verhalen, sommige sprookjesboe-
ken werden herdrukt, Afke’s Tiental bleef een veelgelezen en herdrukt
boek. Ook in vertaling, in het Duits, Zweeds, Indonesisch, Engels en Tsje-
chisch bleef een deel van haar werk een groot deel van de twintigste eeuw
levend. In 1964 stelde de Jan Campert-Stichting in Den Haag een twee-
jaarlijkse literaire prijs in die naar haar genoemd is, de Nienke van Hich-
tum-prijs, bestemd voor een kinderboek voor dertien jaar en ouder. 

Afke’s Tiental wordt algemeen beschouwd als het hoogtepunt van haar
oeuvre, het boek waardoor Nynke van Hichtum beroemd bleef, zij het
soms alleen als titel. Het boek werd door jongeren steeds minder gelezen,
maar Afke en haar gezin waren wel zo beroemd geworden dat Suze Berk-
hout in 1970 een beeldengroep maakte van Afke met haar tien kinderen.
Het kunstwerk kreeg een plaats midden in Warga, het dorp onder Leeu-
warden waar Harmke Feenstra, de ‘echte’ Afke, had gewoond. Bij de ont-
hulling hield Jelle een toespraak over leven en werken van zijn moeder,
over het tot stand komen van Afke’s Tiental en het grote succes ervan. 

In 1997 kwam er dan eindelijk een beeld van Sjoukje zelf. Het is ge-
maakt door de beeldhouwer Hans Jouta en staat in Nes. Er werd een fees-
telijke middag georganiseerd rond de onthulling op 29 november. De
harmonie Soli Deo Gloria speelde, de winterzon scheen en in het hele
dorp hingen de vlaggen uit. In het dorpshuis ‘De Nespel’ luisterden de
mensen aan formicatafeltjes naar de toenmalige directeur van het flmd
in Leeuwarden, Tineke Steenmeijer-Wielenga, die het levensverhaal ver-
telde van de domineesdochter die hier in 1860 was geboren en op deze
grijze dag in de vorm van een sculptuur terugkwam in het dorp.

In het plantsoentje aan de rand van het dorp, een klein hoekje gras met
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één kale boom, werd het beeld onthuld door Veronika Bay, de oudste
kleindochter van de schrijfster. Het is een kunstwerk in drie delen: drie
sokkels met bronzen plastieken. Op de hoogste sokkel staat een borst-
beeld van een jonge vrouw, de ogen neergeslagen, het lange haar opgesto-
ken, een sierlijke lavallière om de hals. Daarnaast, iets lager, een bronzen
hand die een pen vasthoudt. Op een nog weer lagere sokkel ligt een bron-
zen brief, met, nét leesbaar, een stukje tekst uit een van haar brieven met
herinneringen aan dit dorp. Bovenaan staat haar naam: Nynke fen Hich-
tum, 1860-1939.

Nynke van Hichtum als losse beeldengroep: de maker heeft verschil-
lende kanten van haar persoonlijkheid uitgebeeld. Het meisje dat op-
groeide op het Friese platteland waaraan ze haar hart had verpand was
een ander dan Sjoukje Bokma de Boer die razend verliefd werd op Pieter
Jelles Troelstra en met hem trouwde. En de vrouw die door haar aard en
zwakke gezondheid ongeschikt was voor een dienstbaar leven aan de zij-
de van deze gedreven politicus en te ziekelijk om haar kinderen zelf op te
voeden, was wel in staat om met hartstocht te schrijven over kinderen en
moeders en over die andere grote fascinatie, het Friesland van haar jeugd.
Drie verschillende elementen, schrijven, huwelijk en gezin, die Sjoukje
Bokma de Boer in haar leven nooit heeft kunnen integreren en die in dit
beeldhouwwerk naast elkaar zijn gezet.

De oudste dochter van Dieuwke was opgegroeid in Zwitserland en had
haar grootmoeder Sjoukje Bokma de Boer nooit gezien. Van horen zeg-
gen wist ze dat ze op haar leek, met haar ovale gezicht, lange smalle neus
en het grijze opgestoken haar. En nu liep Veronika Anna Bay, 75 oud,
dwars door Nes, Sjoukjes geboortedorp, vanaf De Kamp waar ze zojuist
het nieuwe kunstwerk had onthuld, langs de middeleeuwse zadeldakkerk
en het kerkhof met oeroude grafstenen. Door de korte straten, langs boer-
derijen, een paar oude huizen, voortuintjes, een enkele winkeletalage.
Hier en daar stond wat nieuwbouw tussen de oude huizen en aan de rand
van het dorp lag een hele nieuwbouwstraat. 

En daar, aan het eind van het dorp, stond de witgepleisterde voormalige
dorpspastorie, het huis waar Sjoukje op 13 februari 1860 werd geboren.
Geen pastorie meer, maar nog steeds een voornaam huis. Van het tuinhek
aan de straat liep een pad door de tuin naar de voordeur. De tuin omring-
de het hele huis: aan de voorkant een grasveld met planten en struikge-
was, aan de zijkanten en achter het huis gras, bomen en struiken. Van dit
huis had Sjoukje gehouden, en de grote tuin met al die bomen, planten
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en bloemen hoorde bij haar dierbaarste jeugdherinneringen. Hier had ze
elke morgen met haar vader gewandeld en de bloemen en struiken beke-
ken. Op een tuinbank had ze geluisterd naar de verhalen en sprookjes die
de tuinvrouw Nynke vertelde. En precies op de plaats waar die paradijse-
lijke tuin zich vroeger tot ver achter en naast het huis uitstrekte, liep nu
een straat met eenvormige nieuwbouwhuizen: de Nynke fen Hichtum-
strjitte. 
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