
Epiloog

Een lang leven voor een vrouw die bijna haar leven lang ziekelijk was.
Een schijnbare tegenstrijdigheid. Een van de kenmerkende eigenschap-
pen van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer was haar wilskracht. Ze had
een zwak lichaam en een geest die in sommige opzichten kwetsbaar was,
maar door een strenge discipline en een ijzeren wilskracht heeft ze het
uiterste uit haar leven kunnen halen. 

Er waren duidelijke tegenstrijdigheden in haar leven: ze had onafhan-
kelijke standpunten zodra het om kinderliteratuur en opvoeding ging,
maar in politiek opzicht was ze in hoge mate afhankelijk van de stand-
punten die haar man innam. Heel sterk bleek dat in de discussies rond
‘de vrouwenkwestie’, de strijd om het vrouwenkiesrecht, waarbij ze zich
afzijdig hield, terwijl haar beste vriendinnen zich vol overgave in de strijd
wierpen. Dat afzijdige standpunt is opvallend. Enerzijds belichaamde ze
het recht van een vrouw op eigen werk en een eigen carrière, en het recht
om als schrijfster serieus te worden genomen, anderzijds schreef ze
steeds opnieuw hoe onmisbaar een moeder dag en nacht voor haar gezin
is. 

Nog een tegenstrijdigheid: in haar recensies en essays over kinderlite-
ratuur verzette ze zich sterk tegen expliciete ideologische of politieke
boodschappen in een kinderboek. Tegelijkertijd vond ze het gewenst dat
arbeiderskinderen boeken kregen die bij hun wereld aansloten en erger-
de ze zich ‘als sociaal-democrate’ blauw aan verhalen waarin rijke kinde-
ren vrijblijvend plezier maakten. De grens tussen expliciete en impliciete
boodschappen lag niet altijd zo scherp als Nynke van Hichtum het voor-
stelde.
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Het grote thema in haar boeken was het belang van een goed gezinsle-
ven en de grote rol die een zorgzame moeder in het leven van haar kinde-
ren speelt. Maar ze verdedigde in lange, bewonderende artikelen haar be-
slissing om de kinderen op een gevoelige leeftijd, in hun puberteit, het
huis uit te doen en naar een kostschool in het buitenland te sturen. 

Haar leven bestond uit tegenstellingen. Met haar idealen en de dro-
men uit haar jeugd leefde ze in hoger sferen, maar de harde werkelijk-
heid van een armoedig en controversieel bestaan dwong haar met beide
benen op de grond.

De grootste tegenstelling was toch die tussen een broos gestel en een
sterke wil. Ondanks zwakte en bedlegerigheid publiceerde ze tot haar
dood toe het ene boek na het andere. Had ze een doel voor ogen, dan rust-
te ze niet voor ze dat had bereikt. Ze schakelde daarbij iedereen in die ze
nodig had, ze was in staat met een beroep op haar zwakte anderen voor
zich te laten werken. 

Verlegen en timide werd ze genoemd. Ten onrechte. Ze was een stille
vrouw, afstandelijk, teruggetrokken. Dat is iets anders dan verlegen. Het-
zelfde geldt voor haar gebrek aan zelfvertrouwen. Ze was verbaasd toen
dominee Scheltema haar schrijftalent prees en wachtte jaren voordat ze
dat talent verder ontwikkelde. Wachtte ze zo lang uit schroom of om an-
dere redenen – had ze geen ‘drive’ of was ze afhankelijk van een drin-
gend verzoek van anderen om iets te schrijven? Ongetwijfeld op aan-
drang van haar verloofde begon ze te schrijven en te publiceren, en ze
stopte toen Piet zich gedwongen zag het blad waarin ze beiden publiceer-
den vaarwel te zeggen. Ze begon opnieuw toen ze door Nellie van Kol
werd uitgenodigd verhalen te schrijven in Ons Blaadje. Vanaf dat mo-
ment had ze geen aanmoediging en uitnodiging meer nodig. Ze bleek de
goede toon te treffen met haar werk, ze had het geld nodig en ze is met
passie en overgave blijven schrijven tot haar dood toe. Op haar sterfbed
maalde de wens om nog één groot boek te schrijven door haar hoofd.

Ze was een sterke persoonlijkheid die zich staande kon houden in
moeilijke omstandigheden. Ze idealiseerde haar jeugd en gaf in de boe-
ken die in haar geboortestreek speelden, een (bijna) idyllisch beeld van
het leven op het land. Tegelijkertijd schreef ze enthousiast over dorpskin-
deren die naar de grote stad trekken om er een betere toekomst op te bou-
wen. Het dorp was een mooie herinnering, maar een lastige realiteit ge-
weest. Ze had het er niet makkelijk gehad: niet alleen viel ze als domi-
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neesdochter uit de toon, daarnaast was ze getuige van de vijandige be-
handeling die haar vader als moderne dominee ten deel viel. Van haar ou-
ders leerde ze hoe ze zich in zulke omstandigheden diende te gedragen,
ze kreeg een stevige ondergrond mee voor het leven. Niet klagen, vrien-
delijk blijven en zich staande houden. En nooit, nooit opgeven. 

Dankzij haar zachtaardige optreden mochten de mensen haar. Ze had
geen ruzies om zich heen en moet de twisten die Piet met zijn familie en
partijgenoten uitvocht, afschuwelijk hebben gevonden. Zo was ze niet, zo
was ze niet opgevoed, ze verwijderde geen mensen uit haar omgeving.
Het was een van haar sterke kanten dat ze graag met anderen omging en
oprecht geïnteresseerd naar hen luisterde, ongeacht hun leeftijd of hun
maatschappelijke positie. Iedereen was welkom bij haar, mensen voelden
dat ze bij haar terechtkonden.

Net als Troelstra was ze overtuigd socialist. Maar Sjoukje was een ge-
voelssocialiste, geen theoretica. Haar socialisme was idealistisch, ze leef-
de en leed mee met mensen die het slecht hadden in de maatschappij.
Daar wilde ze iets aan doen, ongeveer zoals Line Somers deed, de hoofd-
persoon in Troelstra’s toneelstuk Zijn Vrouw die duidelijk op Sjoukje was
geïnspireerd. Wellicht paste ook haar belangstelling voor de ‘kleine gelo-
ven’ van haar tijd, reformbeweging, antroposofie, natuurgeneeskunde en
spiritisme, bij die zachtaardige, idealistische vorm van socialisme van
haar. Overigens deelde ze deze ‘gelovige’ belangstelling met Troelstra.

Sjoukje en Piet hadden zeer uiteenlopende karakters, maar ze deelden
hun idealisme en behoefte aan aandacht, de neiging tot dramatisering en
een romantische wereld- en mensbeschouwing. Op die punten vonden
zij elkaar, hebben ze elkaar beïnvloed en zaten ze elkaar soms dwars.
Troelstra heeft na de scheiding benadrukt dat hij in geen enkel opzicht
ooit van Sjoukje afhankelijk was geweest. Voor wie hun gezamenlijke le-
ven bestudeert, is dat een aanvechtbare stelling. Intelligente mensen die
een aantal jaren intensief met elkaar verkeren, wisselen altijd kennis,
emoties en reacties uit. Ze beïnvloeden elkaar met hun houding en visie
op de wereld en met hun handelen. Daarnaast kunnen ze soms profite-
ren van de omgeving waarin de ander verkeert. Piet heeft verschillende
malen verklaard hoe belangrijk zijn schoonouders voor hem waren,
Sjoukje heeft zich thuisgevoeld in de kring partijgenoten en vrienden van
Piet. Sjoukje werd meegesleept door Piets ondernemingslust, zijn vaste
overtuiging, zijn doorzettingsvermogen; Piet werd door Sjoukje ge-
steund en versterkt in zijn ideeën en plannen en door haar heeft hij de
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zachte krachten van het leven leren kennen, de waarde van een liefdevol-
le omgang met kinderen en zwakkeren, het belang van integriteit en de
overtuiging dat het socialisme een verheven ideaal is dat op een waardige
wijze moet worden nagestreefd. 

Op het gebied van ieders centrale bezigheid, de kinderliteratuur van
Sjoukje en het politieke werk van Piet, is er geen aantoonbare interactie
geweest. Sjoukje werd door Piet aangezet om te gaan schrijven, en hij
was het ook die haar wees op het belang van het Fries en de Friese cul-
tuur. Maar hij heeft zich, anders dan Karl Kautsky, nooit beziggehouden
met jeugdliteratuur en het belang ervan voor de arbeidersbeweging. Ook
die afzijdigheid, gevoegd bij zijn zuinige reacties op haar succesboek Af-
ke’s Tiental, zegt iets over wederzijdse invloed.

Sjoukje Troelstra had het geluk in het centrum van een interessante
groep mensen te verkeren. Dankzij die kring kwam ze in aanraking met
nieuwe ideeën en ideologieën, ze werd uitgedaagd om te schrijven, om
zich meningen te vormen. Toen ze scheidde en veel van die contacten
kwijtraakte, had ze een goede basis waarop ze kon doorleven. Ze trok
zich terug in het schrijven. 

In het begin van haar carrière koos ze een schuilnaam die aangaf, wie
ze wilde zijn: een oude vrouw bij wie kinderen graag langskomen om een
verhaaltje te horen. Ze voelde zich vertrouwd met zo’n figuur die haar
deed denken aan de veiligheid vroeger bij haar ouders thuis. Gebruikte
ze dit pseudoniem, dan bleek ze in staat te denken als een oude, wijze
vrouw. Toen Nellie van Kol haar later opnieuw aan het schrijven zette, ge-
bruikte ze eerst andere schuilnamen voordat ze opnieuw Nynke van
Hichtum werd. Maar een andere Nynke. Niet meer hoogbejaard, maar
een alter ego van Sjoukje Troelstra, een moeder van jonge, opgroeiende
kinderen.

Een belangrijk punt is de kwaliteit van Sjoukje als schrijfster. Ze kon
goed schrijven, bewerken en vertalen en ze was een meester in het schrij-
ven vanuit een verteltraditie. Ze had op het Friese platteland volop de ora-
le verhaalcultuur meegemaakt en als Nynke van Hichtum paste ze in
haar boeken elementen uit die vertelcultuur geraffineerd toe. Daarmee
schiep ze een eigen stijl die jonge en volwassen lezers aansprak door zijn
vanzelfsprekendheid en tijdloosheid.

Toch was ze ook hierin ambivalent: vertellen stond bij Sjoukje hoger
aangeschreven dan voorlezen. Maar om goed te kunnen vertellen, moes-
ten ouders en andere opvoeders eerst haar boeken lezen om de kunst van
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het vertellen van haar te leren. Het vertellend schrijven was haar grote
kracht, haar boeken nodigden uit om voorgelezen te worden.

De vertellende stijl en de vertrouwelijke toon waren haar sterke punt.
De vraag is of ze een oorspronkelijk schrijfster was. Haar stof ontleende
ze altijd aan anderen: aan andere boeken en aan andere mensen die haar
verhalen vertelden. Die ontlening ging zover dat ze soms hele stukken
tekst of anekdotes zonder wijzigingen overnam. Dat was een kenmerk
van haar werk en je zou het ook de zwakte van haar schrijverschap kun-
nen noemen. Ze had geen fantasie. Daar staat tegenover dat ze zich het
geleende materiaal door alle mogelijke vormen van stilering wel toeëi-
gende.

Haar sprookjes waren bewerkingen van sprookjes die anderen (op)ge-
schreven hadden; het boekje dat ze haar debuut noemde, was een vrije
vertaling van een aantal sprookjes uit een populair sprookjesboek. Haar
Friese boeken, van Afke’s Tiental tot en met Drie van de oude plaats, zijn
gebaseerd op de werkelijkheid zoals ze die had meegemaakt of zoals die
haar door anderen was meegedeeld. Toch heeft al haar werk, hebben al
haar boeken, verhalen en bewerkingen een toon die onmiskenbaar de ei-
gen stem van Nynke van Hichtum is. 

Zelf had ze er geen moeite mee dat ze zo weinig zelf bedacht. Het
hoorde immers bij sprookjes dat ze steeds opnieuw werden verteld, de
verteller maakte er met eigen accenten en een persoonlijke voordracht
toch een nieuw verhaal van? Ze kón niets verzinnen en ze wilde dat mis-
schien ook niet. Over Afke’s Tiental heeft ze openlijk verteld dat het alle-
maal echt waar was en precies zo gebeurd als ze had opgeschreven. Ze
was daar trots op en beschouwde het als een prijzenswaardig aspect van
haar schrijverschap.

Toch is die waarheid in haar boeken betrekkelijk. Veel feiten uit haar
verhalen zijn aantoonbaar aan de werkelijkheid ontleend, maar Sjoukje
schikte en herschikte gegevens. Ze legde in al haar boeken het accent op
de moeder, en benadrukte het belang van een goede verstandhouding
tussen ouders en kinderen. Ze liet haar boeken goed eindigen, harmoni-
eus althans. De mensen hoefden niet rijker te worden, als ze maar een
waardige plaats in het leven bereikten. Dat was Sjoukjes waarheid en op
dat punt volgde ze niet slaafs de werkelijkheid die ze om zich heen zag.

Het is met Sjoukjes werk als met haar persoonlijkheid. Gelijkmatig,
maar met veel sprekende en interessante accenten; niet opvallend op de
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voorgrond tredend, maar met een opmerkelijke inzet en integriteit. Niet
flamboyant, maar met een groot gevoel voor stijl. Op zichzelf aangewe-
zen en teruggetrokken, maar met een wezenlijke interesse in mensen, en
een diep geloof in een mooie toekomst. 
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