
Dank

Dit boek begon in de keuken van het flmd in Leeuwarden, een ruimte
met een grote schouw, een vierkante houten tafel en een paar banken, in
het hart van het oude herenhuis waar ooit Mata Hari woonde. In deze
keuken werden koffie en thee gedronken en tussen de middag een glas
sûpe (karnemelk) bij de meegebrachte boterhammen. Het dagelijks werk
van de medewerkers van het museum ging er over tafel en ik kon er te-
recht met vragen over archieven, brieven, over Friesland, over herinne-
ringen van en aan Troelstra en Sjoukje Bokma de Boer. Onvermoeibaar
haalden flmd-medewerkers nieuwe dozen uit het archief, gaven sugges-
ties over mogelijke nieuwe bronnen en andere archieven, en deden ver-
der alles wat het werk van een biograaf vergemakkelijkt en veraange-
naamt.

Het slot van mijn zoekwerk speelde zich ook in Leeuwarden af, op-
nieuw bij het flmd, dat intussen deel van Tresoar was gaan uitmaken.
Geen oude keuken in een gebouw vol trappetjes en uithoeken, maar een
modern documentatiecentrum aan de voet van de Oldehove. De omstan-
digheden zijn veranderd, er is weinig hout, veel glas en geen kantine,
maar de medewerkers van het voormalige flmd werken er ook en aan
hun hulpvaardigheid is niets veranderd.

Zonder de hulp van bibliotheek- en archiefmedewerkers kan een boek
als dit niet worden geschreven en ik heb nooit anders dan royale mede-
werking gehad bij mijn zoektocht in brievenverzamelingen, bibliotheken
en archieven. Of ik in het iisg of het iiav in Amsterdam kwam, bij het
lm en de kb in Den Haag of in het amvc in Antwerpen, overal trof ik
hulpvaardige mensen aan die stukken opzochten, suggesties deden over
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mogelijke andere brievencollecties en meedachten als er raadselachtige
lacunes in een archief bleken te bestaan. Ik zou er geen bezwaar tegen
hebben de rest van mijn leven in zo’n instituut door te brengen.

Datzelfde geldt voor het nias in Wassenaar waar ik vijf maanden heb ge-
woond. Ongestoord te kunnen werken van ’s morgens vroeg tot ’s avonds
laat, met – alweer – een buitengewoon behulpzame bibliotheekstaf, rui-
sende bomen en de aanwezigheid van geleerde vrouwen en mannen die
behalve een stimulerend woord en een interessante suggestie ook vrolijk
gezelschap waren in de dagelijkse omgang, bleek een zegening te zijn die
de voortgang van mijn werk beslissend heeft bevorderd.

Daarnaast waren er deskundigen op het gebied van psychiatrie, neuro-
logie en pedagogie die me de nodige achtergrondinformatie hebben ge-
geven over leven en denken aan het eind van de negentiende en het begin
van de twintigste eeuw. Ook heb ik geprofiteerd van de ideeën van film-
maker Pieter Verhoeff en researcher Diderica van Thes die net als ik op
zoek waren naar Nynke van Hichtum, die zíj in beeld en ík in woorden
wilden doen herleven. 

Er bestaat een klein groepje mensen dat Sjoukje Bokma de Boer nog
gekend heeft, van wie ik met name Elly de Vries-Schultink noem bij wie
de bejaarde ‘mevrouw Troelstra’ enkele jaren in huis heeft gewoond.
Dankzij gesprekken met hen kon ik me een levendig beeld vormen van
de vrouw over wie en van wie ik heel veel had gelezen, maar die toch van
papier was gebleven. 

En dan de meelezers die zo vriendelijk waren een van de laatste versies
van het manuscript kritisch te lezen en van op- en aanmerkingen te voor-
zien. Hun grondige lezing leverde zoveel nieuwe stof tot nadenken op,
zoveel uitzoekwerk en herziening van de tekst, dat er daarna nog zeker
twee laatste versies werden geschreven. Daar beklaag ik me niet over, het
boek is dankzij hen sterk verbeterd. Allen op hun manier en op hun ge-
bied hebben ze wezenlijk bijgedragen: Bregje Boonstra, Elsbeth Etty, Piet
Hagen, Ineke Koksma, Margaretha Schenkeveld, Ageeth Scherphuis,
Marjo van Soest, Ursula den Tex en Henk te Velde, die me vervolgens,
met Elsbeth Etty, de eer aandeed mijn promotor te willen worden. Hij on-
dersteunde mijn eenmalige overstap van journalistiek naar wetenschap,
een overgang die ik uit mezelf nooit had gemaakt als Dick van Halsema
me niet op het idee had gebracht. Aan zijn opmerkingen en ideeën, zijn
praktische hulp bij het precies formuleren en het innemen en bedenken
van stellingen, maar bovenal aan zijn manier van denken en redeneren
heb ik buitengewoon veel te danken. 
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Twee medelezers, zonder wie dit boek nooit was begonnen en nooit
was afgemaakt, wil ik apart bedanken. Ik overdrijf niet. De eerste is Tine-
ke Steenmeijer-Wielenga, tot 2002 directeur van het flmd, schrijfster
van een vie romancée van Nynke van Hichtum, groot kenner van haar
werk en van haar leven. Ze heeft me vanaf het prille begin in 1986 gevoed
met artikelen, brieven en archiefstukken en meegedacht en gefantaseerd
over ons beider onderwerp ‘Nynke’. Ze heeft me ruimhartig laten delen
in haar kennis en materiaal en voor die vriendschappelijke houding kan
ik haar niet genoeg bedanken.

Minstens zoveel dank gaat uit naar Caroline van Tuyll van Seroosker-
ken die de redactionele begeleiding ter hand nam toen ik al enige jaren
tegen al het materiaal aankeek zonder enig zicht op het boek dat daaruit
zou moeten groeien. Caroline ordende, stelde kritische vragen, liet me
nadenken over de persoon van Sjoukje, over de invloed van haar leven op
haar werk, over haar verhouding met haar man en kinderen en over haar
zelfbeeld. Ze deed dat zo aanstekelijk dat ik al die jaren steeds met het
grootste plezier aan dit boek heb gewerkt, en het uiteindelijk ook heb af-
gemaakt.

Ten slotte nog dit: Nynke van Hichtum benadrukte in al haar werk het
grote belang van een goede verhouding tussen ouders en kinderen en
schreef voorin Afke’s Tiental een liefdevolle opdracht aan haar ‘tweetal’.
Het is dus helemaal in haar geest als ik dit boek opdraag aan mijn twee
dochters, Saar en Laura van Halsema. 
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