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Voorwoord

Verzen maken kan ik niet, artistieke romans schrijven evenmin. Het

kinderboek is de eenige vorm waarin het mij gegeven is mijn denken 

en gevoelen te uiten. 

Sjoukje Troelstra in Het Volk, 13 september 1903

Kinderboeken, Afke’s Tiental en Jelle van Sipke-Froukjes, dat zijn de titels
die bij de gemiddelde, wat oudere Nederlander opkomen als de naam
Nynke van Hichtum valt. Sinds de film Nynke (2001) van Pieter Verhoeff
is daar de naam van Pieter Jelles Troelstra bij gekomen, wiens huwelijk
met de kinderboekenschrijfster romantisch begon en ongelukkig eindig-
de. Maar daar blijft het dan meestal ook bij: kinderboeken en een liefdes-
verhaal. 

Dit boek is voortgekomen uit een artikel in Vrij Nederland in 1986.
Toen ik aan het onderzoek voor dat artikel begon wist ik ook niet veel
meer dan dat Nynke van Hichtum kinderboeken had geschreven en erg
Fries was. Beide elementen spraken me aan, maar het was een magere
basis voor een artikel. Dat veranderde snel. Het archief van het Frysk Let-
terkundich Museum en Dokumintaasjesintrum in Leeuwarden bleek zo-
veel materiaal over de schrijfster te bevatten, dat de rijkdom van het on-
derzoek groeide met de rijkdom van het materiaal. Nynke van Hichtum
was niet alleen de auteur van een paar indertijd populaire kinderboeken,
maar bleek een veel breder oeuvre te hebben geschreven. Bovendien ging
de tijd waarin ze geleefd had me steeds meer fascineren toen ik merkte
hoeveel invloed die had gehad op haar leven en werk. 
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Nynke van Hichtum – haar echte naam was Sjoukje Bokma de Boer –
werd in 1860 geboren en is getrouwd geweest met Pieter Jelles Troelstra,
lange tijd leider van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. Ze leefde
daardoor een aantal jaren in het centrum van de arbeidersbeweging en
was een nabije getuige van de strijd voor meer rechten en een beter leven
voor de arbeiders.

De maatschappij veranderde vooral aan het eind van de negentiende
eeuw snel en Sjoukje Bokma de Boer was getuige van veel van die veran-
deringen. Door de industrialisatie, door de snelle verbetering van com-
municatiemiddelen, door de grote vooruitgang op het gebied van weten-
schap en techniek, kwam een mens bij wijze van spreken elke tien jaar in
een nieuwe wereld terecht. Het meisje dat als domineesdochter werd ge-
boren op het Friese platteland, kon zien hoe haar geboortedorp aanslui-
ting vond bij de rest van Friesland, van Nederland zelfs. Ze maakte mee
hoe het geloof ontdaan werd van romantiek en het bovennatuurlijke. Ze
zag om zich heen hoeveel mensen op zoek waren naar nieuwe waarhe-
den. 

Wat Sjoukje betreft: ze liet de Kerk achter zich, maar verloor niet de be-
hoefte aan geloof. Zoals veel mensen uit haar tijd voelde ze zich aange-
sproken door de ‘kleine geloven’ (zoals Jan Romein ze heeft genoemd)
zoals spiritisme, antroposofie en natuurgeneeskunde. 

Haar leven was niet zonder drama. Na de geboorte van haar tweede kind
werd ze psychisch en lichamelijk ziek en ondanks ziekenhuisopnames
en kuren is ze haar leven lang niet meer gezond geweest. Ze was altijd
kwakkelend en vaak bedlegerig. Het tweede drama was het einde van
haar huwelijk. In 1908 moest ze toestemmen in een scheiding, omdat
Troelstra verliefd was geworden op een jongere, gezondere vrouw. 

Wat haar na de scheiding overbleef, was het werk: schrijven. Ze bouw-
de een groot oeuvre op. Naast een aantal oorspronkelijke kinderboeken
schreef en bewerkte ze meer dan twintig bundels sprookjes en volksver-
halen, en vertaalde (of bewerkte) ze boeken van onder anderen A.A. Mil-
ne (Winnie de Poeh), Rudyard Kipling, Ethel Turner en Eduard Möricke.
Daarnaast schreef ze honderden recensies van kinderboeken en publi-
ceerde ze enkele essays over jeugdliteratuur waarin ze niet alleen haar
geloof in het belang van goede kinderboeken beleed, maar ook telkens de
kenmerken vermeldde waaraan zulke boeken moesten voldoen.

Haar werk werd zeer populair en mede door haar recensies en essays
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bereikte Nynke van Hichtum in de eerste helft van de twintigste eeuw
een positie die – hoe groot het verschil ook is tussen beider werk – te ver-
gelijken is met die van Annie M.G. Schmidt in de tweede helft van deze
eeuw. Nynke van Hichtum was geliefd bij kinderen en werd bewonderd
door volwassenen die zich het plezier en de warmte bleven herinneren
die haar boeken hun in hun jeugd hadden gegeven. 

De combinatie van het schrijfwerk van Nynke van Hichtum met haar
leven als Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer leek me de moeite van een bio-
grafie meer dan waard. Het leven van een vrouw op het breukvlak van
twee eeuwen was interessant, maar ook de thema’s die dit leven bepaal-
den waren dat. Ik wilde te weten komen waar Sjoukje Troelstra zich mee
bezighield in haar leven, hoe ze reageerde op de wereld om haar heen;
wat het socialisme voor haar betekende en waarin ze geloofde; hoe ze
haar ziekelijkheden beleefde en interpreteerde; hoe ze dacht over het hu-
welijk en het moederschap. Daarnaast was ik nieuwsgierig naar haar
houding ten opzichte van het feminisme en de vrouwenbeweging van
haar tijd, en naar haar ideeën over opvoeding en onderwijs. Kortom: waar
draaide het om in haar leven? 

Wat voor een soort biografie het zou moeten worden, of de nadruk op
haar werk moest komen te liggen, op haar persoon of vooral op de tijd
waarin ze opgroeide en leefde, kon ik niet beslissen zonder eerst zoveel
mogelijk materiaal te verzamelen. 

Zo ben ik begonnen met onderzoek naar brieven, documenten en
stukken in archieven, het lezen van memoires en interviews waarin Nyn-
ke van Hichtum een rol speelde, en een speurtocht naar mensen die haar
nog hebben gekend. Ze is in 1939 overleden, er waren (en zijn) nog een
paar mensen die haar in haar nadagen meer of minder intensief hebben
meegemaakt. Met hen heb ik gesproken.

Na Leeuwarden breidde ik het onderzoek uit tot de archieven van het
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (iisg) en het Interna-
tionaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (iiav).
Ik wilde meer te weten komen over de contacten die Sjoukje met vrien-
den had onderhouden; daarnaast zocht ik naar uitlatingen over Sjoukje
van de kant van Piet Troelstra tegenover vrienden en kennissen. Ge-
meentearchieven in Leeuwarden, Utrecht, Amstelveen en Amsterdam,
Haarlem, Den Haag en Hilversum leverden adressen waar het gezin
Troelstra had gewoond en de namen van dienst- en kindermeisjes en me-
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debewoners in de vele huizen die ze vanaf het begin van hun huwelijk
hebben bewoond. 

In Dokkum vond ik in het streekarchief gegevens over Nes en Dok-
kum, waar Sjoukje Bokma de Boer haar jeugd doorbracht en schoolging.
Hoe belangrijk de jeugdjaren van Sjoukje geweest waren, realiseerde ik
me toen ik notulen van de kerkenraad vond en artikelen in streekblaadjes
las over de kerkstrijd in Noord-Friesland en over de dorpscultuur in het
oude Nes en in Moddergat en Wierum bij de Waddenzee, die ook bij de
kerkgemeente van haar vader, de hervormde dominee Bokma de Boer,
hoorden.

Uiteraard moest de kinderliteratuur een grote plaats krijgen in een le-
vensbeschrijving van Nynke van Hichtum. In de eerste plaats vanwege
het sterk biografische en autobiografische karakter van enkele van haar
bekendste boeken. Maar vooral omdat kinderliteratuur zo belangrijk voor
haar was. Als Sjoukje Troelstra enkele liefdes in haar leven had: de liefde
voor haar man Piet, voor haar twee kinderen Dieuwke en Jelle, en voor
het schrijven, dan zou het een Salomonsoordeel vergen om uit te maken
welke liefde de belangrijkste is geweest. Het schrijven was voor haar es-
sentieel. Niet alleen omdat ze op die manier thema’s aan de orde kon stel-
len die haar leven lang belangrijk voor haar waren, maar ook omdat ze
van het vak van schrijven hield en uitgesproken opvattingen had over hoe
er geschreven diende te worden. Omdat ze zelf vaak en in scherpe be-
woordingen heeft geoordeeld over andermans boeken, is het mogelijk
die normen en eisen ook toe te passen op haar eigen werk.

Er is een aantal mensen dat herinneringen aan Sjoukje (en aan Piet)
heeft nagelaten. In de eerste plaats Troelstra zelf, die aan het eind van
zijn leven zijn memoires, Gedenkschriften, heeft geschreven die in vier
delen van 1927 tot 1931 zijn gepubliceerd. Hun zoon Jelle heeft in 1952 in
Mijn vader Pieter Jelles een beeld van het huiselijk leven van het gezin
Troelstra geschetst, waarin zijn moeder een grote rol speelde. Daarnaast
heeft een jeugdvriendin van Sjoukje, Clara van Loon, na Sjoukjes dood in
1939 in een aantal brieven en (ongepubliceerde) verhalen herinneringen
aan Sjoukje opgehaald.
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Verantwoording
Het lastigste probleem voor een biograaf is de waardering van het materi-
aal waarover zij/hij kan beschikken. Niet alleen is het altijd onvolledig,
het inschatten van de waarde ervan is vaak bijzonder moeilijk.

De onvolledigheid van nagelaten brieven en archiefstukken is een ge-
geven en er is nauwelijks een schatting te maken van wat verloren is ge-
gaan. Sjoukje Troelstra was een brievenschrijfster. Maar er zijn maar
enkele tientallen brieven van haar hand aan haar zusters, haar ouders,
vriendinnen, vrienden en partijgenoten bewaard gebleven. Ook de corre-
spondentie die zij ontving is grotendeels verdwenen. 

Het is dus riskant ferme uitspraken te doen over Sjoukjes reacties op
gevoelige onderwerpen of over het feit dat ze zich bijna nooit heeft geuit
over belangrijke feiten in haar leven: haar psychische instorting na Jelles
geboorte, haar agitaties, de scheiding, de nieuwe vrouw van Piet, haar
verdriet en eenzaamheid. Ze was een bijzonder goed opgevoede vrouw
en het is mogelijk dat ze het not done vond om over deze persoonlijke on-
derwerpen te praten. Maar het is ook mogelijk dat ze tegenover intimi ge-
tierd heeft over Piets ontrouw, en over haar psychische kwalen zorgelijke
brieven heeft gewisseld met haar ouders. 

Het ontbreken van materiaal leidt er ook toe dat er niets bekend is van
Sjoukjes opvattingen over kwesties die de sdap beroerden in de periode
rond de Eerste Wereldoorlog, zoals de verkiezingen van 1913 en vooral de
mislukte revolutieoproep van Troelstra in november 1918. Ook over de
oorlog zelf is geen woord of gedachte van en over Sjoukje bewaard geble-
ven. Conclusies trekken zou onzinnig zijn. 

Moeilijkheden doen zich eveneens voor bij het gebruik van herinnerin-
gen en memoires. De Gedenkschriften van Troelstra mogen een indruk-
wekkend monument van een leven zijn, ze zijn op veel punten ook aan-
toonbaar onjuist. Wie een aantal versies van cruciale gebeurtenissen bin-
nen de sociaal-democratie – de oprichting van de sdap, de spoorwegsta-
king van 1903, het conflict met de marxisten in de partij – naast elkaar
legt, ziet meteen hoe iedere betrokkene zijn eigen verhaal vertelt en hoe
Troelstra altijd – en heel begrijpelijk – de neiging had het morele gelijk
naar zich toe te trekken. Daar kwam bij dat hij gebeurtenissen beschreef
die vaak tientallen jaren eerder hadden plaatsgevonden. Geen wonder
dat zijn visie door de jaren was gekleurd en verkleurd. Onaardig is het
– maar wel begrijpelijk – dat hij uitsluitend zeer gereserveerd kon schrij-
ven over zijn eerste vrouw en over haar werk. 
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Ook de herinneringen van Jelle Troelstra moeten met een korrel zout
worden genomen: hij beschreef het zoet van zijn jeugd, en vergoelijkte
het zuur uit die tijd. Het was een optimistische man die dol was op zijn
vader en moeder en geen kritiek op hen had, of dat voor de buitenwereld
verzweeg. Ten slotte zijn er nog de geschreven interviews met Sjoukje en
de verhalen van mensen die Sjoukje en Piet jaren eerder hadden gekend:
ook die moeten kritisch worden bekeken. Niet alleen zijn herinneringen
na tientallen jaren gestold en statisch geworden, de interpretaties van
zulke verhalen door een interviewer zijn ook lang niet altijd betrouwbaar.
Kortom: welk materiaal de biograaf ook gebruikt, het is allemaal onvolle-
dig, gekleurd, onkritisch of te kritisch. Is het dan principieel onmogelijk
een betrouwbare levensbeschrijving te maken van iemand die we niet
meer zelf kunnen raadplegen? Ik denk dat het inderdaad principieel on-
mogelijk is, ook als de gebiografeerde nog leeft. Misschien zou het moge-
lijk zijn een bijna compleet, tot in alle uithoeken grondig gedocumen-
teerd boek over een mensenleven te schrijven. Zou dat een betrouwbaar
boek zijn? Niet alleen is het helemaal niet nastrevenswaardig om een ab-
soluut compleet boek te schrijven, het is bovendien een pretentie die ner-
gens toe dient. Een ‘compleet’ boek zou het onderwerp van de biografie
geen centimeter dichterbij brengen.

De vraag hoeveel basismateriaal er minimaal nodig is om een goede
biografie te schrijven, is niet te beantwoorden. Er zijn prachtige en ge-
loofwaardige levensbeschrijvingen verschenen die gebaseerd zijn op en-
kele documenten en handschriften en gebrekkige gegevens over tijd en
leven van de gebiografeerde. Geloofwaardigheid hangt vooral af van de
manier waarop een biograaf het materiaal gebruikt.

Afgezien van de bronnen is de blik van de biograaf bepalend voor het uit-
eindelijke biografische portret. Ik heb zo ruim mogelijk gekeken in en
gelezen over de wereld waarin Nynke van Hichtum leefde. Maar het blij-
ven de blik en het voorstellingsvermogen van iemand die honderd jaar
later leeft. Iemand die veel meer weet dan Sjoukje Troelstra kon weten,
bijvoorbeeld over de diagnose en behandeling van bepaalde psychische
ziekten; maar ook iemand die nooit echt kan navoelen en begrijpen hoe
het toen was. De buitenstaander kan wel vragen stellen, maar hoe terecht
en precies zijn die?

Mijn nieuwsgierigheid naar Sjoukje Troelstra is bijna vanaf het begin
van mijn onderzoek bepaald geweest door de vraag of en hoe een intelli-
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gente vrouw aan het eind van de negentiende eeuw, die afhankelijk was
van haar man en hem op een voetstuk plaatste, een eigen leven kon lei-
den en een eigen carrière kon opbouwen. Sjoukje kon dat niet. Pas toen
haar huwelijk mislukte, was ze in staat haar talenten en haar persoonlijk-
heid ten volle te ontplooien. 

Met alle voorgaande beperkingen heb ik dit portret van het leven en
werk van Nynke van Hichtum gemaakt. Ik heb geprobeerd met behulp
van zoveel mogelijk gegevens een beeld te schetsen van de wereld waarin
Sjoukje leefde. Niet alleen de wereld van hard materiaal, van huizen,
spoorlijnen, krantenartikelen, van politieke acties en behandelende ge-
neesheren, maar ook de wereld in haar hoofd en haar fantasie. De wereld
van liefdesverdriet, van sprookjesverhalen, toekomstverwachtingen, van
dromen over het perfecte gezin en de ideale moeder. Om die twee werel-
den te beschrijven heb ik me verdiept in de denkwereld van Sjoukjes tijd-
genoten en plaatsen bezocht waar zij heeft gewoond en geleefd. Daar-
naast waren er een paar terreinen waar ik speciaal meer van wilde weten,
omdat Sjoukje er mee in aanraking kwam: de vrouwenemancipatie, de
gezondheidszorg (met name de psychiatrie), de reformbeweging en het
onderwijs. 

Het beeld dat ik hier schets is een combinatie en een schifting van die
gegevens, door mij in een patroon geschikt. Die schikking is een inter-
pretatie, ik heb accenten gelegd en conclusies getrokken. Het is een por-
tret geworden van iemand die ik nooit gezien of gesproken heb en ik heb
me vaak afgevraagd of Sjoukje in werkelijkheid zo was als ik had opge-
schreven. Hoe zou het nu echt zijn gegaan? Hoe was haar huwelijk en
hoe verwerkte ze de scheiding? Voelde ze zich thuis in de maatschappij
waarin ze leefde? Was ze vrolijk, geestig? Was het interessant met haar
over literatuur en over het leven te praten? Was het prettig met haar om te
gaan? Zinloze vragen omdat er nooit een antwoord kan komen en omdat
de antwoorden altijd afhangen van het moment en van de persoon. Maar
ze kwamen bij me op omdat ik Sjoukje Troelstra als een levend mens wil-
de zien.

Ik heb de illusie dat ik de persoon van Sjoukje Troelstra redelijk dicht
ben genaderd, maar moet daar meteen aan toevoegen dat het wezen van
deze vrouw me raadselachtig is gebleven. Ze was een vrouw die zich let-
terlijk en figuurlijk niet liet kennen. Ik was gedwongen de privacy van het
onderwerp van mijn biografie te respecteren en daar heb ik vrede mee.

Dit is mijn Sjoukje Bokma de Boer, alias Sjoukje Troelstra, alias Nynke
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van Hichtum. Alle mededelingen die ik over haar doe, kan ik verantwoor-
den en zijn gebaseerd op verifieerbare bronnen. Ik heb losse einden niet
aan elkaar geknoopt. Sommige gegevens uit Sjoukjes leven zijn onbe-
kend, sommige bekende gegevens zijn onbetrouwbaar en sommige ge-
gevens zijn tegenstrijdig. De open plekken heb ik voor lief genomen. Een
levensbeschrijving met losse eindjes, rafels en tegenstrijdigheden hoeft
niet minder levensecht te zijn dan een met waarschijnlijkheden dichtge-
plamuurd levensverhaal. Daardoor komt er uit deze biografie een andere
Nynke van Hichtum naar voren dan de Nynkes die mijn voorgangers
Tineke Steenmeijer-Wielenga en Pieter Verhoeff in het leven hebben ge-
roepen. Tineke Steenmeijer heeft met De oare helte. Nynke fan Hichtum,
de frou fan Piter Jelles (1997) (in 2000 in het Nederlands uitgekomen als
Eigen waarde. Herinneringen van Nynke van Hichtum) een roman ge-
schreven over het leven van Nynke van Hichtum, Pieter Verhoeff maakte
in 2001 een film over de liefde tussen Sjoukje Bokma de Boer en Pieter
Jelles Troelstra, vanaf het romantische begin tot het bittere einde.

Hun doel was een ander dan dat van mij, zij maakten een lezenswaar-
dig boek en een mooie film. Het zou een aardig onderwerp voor een apart
artikel zijn de beelden van Nynke van Hichtum uit deze drie biografische
‘schetsen’ met elkaar te vergelijken.

Deze biografie is een chronologische vertelling geworden. Het verhaal
begint in 1860, als Sjoukje wordt geboren, en eindigt met haar dood in
1939. Bij elke fase in haar leven, haar vroege jeugd, haar schooltijd, de
kennismaking met Pieter Jelles Troelstra, haar huwelijk, heb ik een tijds-
beeld proberen te geven. Op die manier komen onderwerpen aan de orde
als het leven in een dorp op het Friese platteland halverwege de negen-
tiende eeuw, de lagere school en de onderwijsmogelijkheden voor meis-
jes. De plaatsen waar Sjoukje heeft gewoond, Nes, Dokkum, Leeuwar-
den, worden getypeerd, en op grond van krantenartikelen en boeken van
tijdgenoten laat ik een aantal keren zien wat de mensen in die tijd bezig-
hield, hoe ver hun belangstelling reikte en welke mogelijkheden er voor
Friezen waren hun horizon te verbreden. Bij elkaar kunnen deze be-
schrijvingen en citaten een beeld geven van de wereld waarin Sjoukje op-
groeide en later als volwassene leefde. Later komen onderwerpen als de
reformbeweging en, voor wat haar werk betreft, de grote aandacht uit die
tijd voor sprookjes ter sprake. 

Uiteraard heb ik zoveel mogelijk mensen aan het woord gelaten die
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Sjoukje in haar jeugd hebben meegemaakt en die bekend waren met
haar ouders en zusjes. Ook vrienden die ze tijdens haar huwelijk leerde
kennen, partijgenoten die haar in het dagelijks leven meemaakten, haar
schoonfamilie en haar kinderen spreken zich uit over Sjoukje tijdens en
na haar huwelijk, evenals vrienden, collega-schrijvers en hun kinderen
met wie ze na haar scheiding contacten onderhield. 

Troelstra komt veel voor in dit levensverhaal, omdat hij een sleutelrol
in Sjoukjes leven speelde en omdat hun verhouding gecompliceerd was.
Ik stel niet alleen zijn gedrag binnenshuis, zijn omgang met Sjoukje en
zijn reacties op haar doen en laten aan de orde, ook zijn persoon, zijn op-
vattingen en zijn optreden buitenshuis komen ter sprake. Hun scheiding
was voor Sjoukje een klap. Had ze eerder in haar huwelijk, toen Piet koos
voor het socialisme, haar positie als vrouw van een veelbelovende advo-
caat al moeten opgeven, bij de scheiding verloor ze nog meer: ze was niet
langer de vrouw van de partijleider en ze viel buiten de ‘openbare’ soci-
aal-democratie. Pas na de dood van Piet Troelstra kreeg ze opnieuw inten-
sief contact met partijleden, met leden van de jeugdbeweging, de Arbei-
ders Jeugd Centrale. 

In de jaren die Sjoukje met Piet Troelstra deelde, ervoer ze, met en
door hem, hoogte- en dieptepunten die haar leven tekenden en verander-
den: grote liefde, kinderen, ziekten, idealisme, verdriet, gebrek, toe-
komstverwachtingen, vriendschap en verlating. 

Het boek heeft door de beschrijving van die gedeelde ervaringen en
emoties bijna het karakter gekregen van een dubbelportret, in de zin van
‘parallelle levens’, een begrip dat met name door genderhistorici en bio-
grafen wordt gebruikt. Het portret van hun huwelijk laat zien hoe het da-
gelijks leven van de Troelstra’s invloed had op hun leven buitenshuis, en
ook hoe het politieke werk van Piet Troelstra en het schrijven van Sjoukje
hun huiselijk leven bepaalden. 

Nynke van Hichtum debuteerde op haar zevenentwintigste, maar het
duurde nog ten minste tien jaar voor de stroom kinderboeken op gang
kwam. Toen had ze al enkele dramatische gebeurtenissen achter de rug,
zoals de ernstige ziekte na de geboorte van haar zoon en de periode van
grote sociale actie, onrust en armoede toen ze in Utrecht woonde. Omdat
die periode chronologisch eerder kwam dan haar leven als schrijfster,
wordt het schrijverschap van Nynke van Hichtum in deze biografie be-
trekkelijk laat naar voren gebracht. Het is dan ook een biografie waarin

15



de persoon en niet speciaal het werk centraal staat. Overigens krijgen
haar boeken en literaire opvattingen zeker veel aandacht en wordt haar
werk in de tijd geplaatst. Daarbij valt op dat ze zich hoogst zelden heeft
uitgelaten over de literatuur voor volwassenen van haar tijd en over de
grote literaire thema’s. Ze heeft contact gehad met enkele toonaangeven-
de auteurs en literatuurkenners, mensen als Herman Gorter, Henriette
Roland Holst, Frank van der Goes en Albert Verwey, maar op een paar op-
merkingen na over het werk van Roland Holst, heeft ze nooit laten mer-
ken van welke contemporaine literatuur ze hield. Of bleef ze haar leven
lang de romantische en klassieke boeken en poëzie uit haar jeugd lezen?
Ze heeft – voor zover bekend – zich niet uitgesproken over de politieke
poëzie van Gorter en Roland Holst, ze koos geen partij in discussies rond
kunst voor het volk of kunst om de kunst. Er zijn meer opvallende omis-
sies. Sjoukje hield zich afzijdig van de grote politieke kwesties van haar
tijd. Ze heeft nooit iets geschreven over de vrouwenbeweging en de acties
voor vrouwenkiesrecht, mengde zich niet in partijdiscussies en maakte
nooit opmerkingen over programmapunten van de partij waarvan haar
man de leider was. Later in haar leven liet ze zich evenmin uit over bij-
voorbeeld de opkomst van het fascisme en Hitler-Duitsland. Het leek er
op dat ze tijdens haar huwelijk haar rol als vrouw zo interpreteerde dat ze
niets anders wilde zeggen dan haar man en dat ze zich na haar huwelijk
kennelijk evenmin geroepen voelde om uitspraken te doen over politieke
en sociale onderwerpen. Jeugdliteratuur was haar onderwerp en daar
bleef het bij. Met de passie waarmee ze die literatuur benaderde en beoe-
fende, was haar leven vol genoeg.

Ten slotte nog enkele praktische opmerkingen voor de lezer. Uit dit voor-
woord blijkt dat ik de namen Sjoukje Bokma de Boer, Sjoukje Troelstra
en Nynke van Hichtum door elkaar gebruik. Alle drie de namen hebben
hun eigen betekenis en functie, maar het is niet altijd mogelijk de juiste
naam te plaatsen bij een gebeurtenis of uitspraak. Sjoukje Troelstra is de
naam die zij zelf het meest gebruikte, ook na haar scheiding, Sjoukje
Bokma de Boer is het meisje uit het Friese Nes en de kostschool in Dok-
kum en Nynke van Hichtum is de schrijfster. 

Iets vergelijkbaars doet zich voor bij de namen van Pieter Jelles Troel-
stra. Voor intimi was hij Piet, voor partijgenoten Troelstra of Pieter Jelles.
En als Fries en Fries dichter Piter Jelles. Omdat hij hier meestal als in-
timus optreedt, gebruik ik de naam Piet Troelstra het meest. Maar ook
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hierbij weet ik niet zeker of ik altijd de juiste naam in de juiste context
hanteer.

Friese namen, woorden en zinnen zijn in dit boek onvermijdelijk. Ik
heb de gedragslijn gekozen woorden en korte zinnen in vertaling direct
achter het Friese woordje of zinnetje te zetten. Langere citaten zijn in no-
ten vertaald en een enkele keer heb ik de Friese tekst alleen in vertaling
gepresenteerd. Het was lastig dat ik te maken had met verschillende Frie-
se spellingen. De spelling uit Sjoukjes jeugd verschilt nogal van die van
vlak na de Tweede Wereldoorlog en ook die spelling is inmiddels gewij-
zigd. 

De naam Nynke heb ik meestal als Nynke gespeld, en niet als Nienke.
Sjoukje debuteerde als Nynke fen Hichtum, in het Fries. Ze was gesteld
op de Friese spelling van haar naam en ondertekende veel van haar brie-
ven met ‘Nynke’. Uit een brief aan de Haagse gemeentearchivaris W.
Moll uit 1924 blijkt dat Sjoukje haar pseudoniem veranderde sinds ze ‘in
het Hollandsch’ schreef: ‘“N. van Hichtum” wat voor niet-Friezen beter
uit te spreken is dan het eerste!’ Desondanks verschenen enkele van haar
laatste boeken onder het pseudoniem ‘Nienke van Hichtum’. Misschien
op verzoek van de uitgever, die de naam waaronder Sjoukje in het hele
land bekendstond, gewoon in het Nederlands op de kaft wilde zien staan. 

Voor de leesbaarheid van het verhaal zijn er geen verwijzingen naar
noten in de tekst opgenomen. Maar er zijn wel degelijk bronvermeldin-
gen en gegevens die voor de hoofdlijn van het boek niet onmisbaar zijn,
maar tekenend voor de mensen die aan de orde komen en voor het tijds-
beeld. Die noten staan achter in het boek en zijn te herkennen aan het pa-
ginanummer en aan de drie of vier eerste woorden.

Ten slotte: opmerkingen en cesuren van mijzelf binnen citaten staan
tussen vierkante haken; onderstrepingen in geschreven brieven zijn
overgezet in cursieve druktekst, behalve wanneer de briefschrijver uit-
drukkelijk over onderstrepingen spreekt. 
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SJOUKJE BOKMA DE BOER

De jonge jaren





De pastorie in Nes

De kindertijd van Sjoukje Bokma de Boer was een gelukkige periode die
ze bij het ouder worden koesterde als een kostbaar bezit en voorzag van
steeds zilverder randjes. Ze koesterde haar Friese jeugd niet alleen, haar
kindertijd bleek ook een rijke bron te zijn voor haar werk. Vanaf haar lite-
raire debuut in 1887, de verhalenbundel Teltsjes yn skimerjoun (Verhalen
in de schemering), putte Sjoukje haar leven lang uit herinneringen aan
haar jeugdland en gebruikte ze die om haar literaire talent vorm te geven.
Het dorpje Nes vlak bij de Waddenzee, waar ze in 1860 werd geboren,
stond model voor de dorpen in de jeugdboeken die ze aan het eind van
haar leven schreef, Jelle van Sipke-Froukjes in 1932 en Schimmels voor de
koets in 1936. De hoofdpersonen waren gemodelleerd naar kinderen die
ze op school en in haar geboortedorp had leren kennen, in Nes, waar ie-
dere jongen op straat leerde kaatsen, met de herbergen waar de dorps-
feesten werden gevierd en de grote boerderijen waar de boerenarbeiders
hun schrale loon verdienden. 

Nes is een klein dorp dat met flink doorstappen in een kwartier is te
doorkruisen. De wandelaar loopt vanaf het plantsoentje aan de westkant,
De Kamp, waar een kunstwerk gewijd aan Nynke van Hichtum staat,
door de Haedstrjitte (Hoofdstraat) – hier worden Friese namen gebruikt –,
langs de middeleeuwse zadeldakkerk en het kerkhof met graven die tot
de zeventiende eeuw teruggaan. De weg gaat vervolgens langs de Keats-
buorren (Kaatsstraat) en rechtsaf de Foarstrjitte (Voorstraat) in, de door-
gaande weg van Dokkum naar Wierum. De straten zijn kort, er staan
boerderijen, een paar mooie oude huizen met voortuintjes en een enkele
winkel. Tussen de oudere huizen staat wat nieuwbouw en haaks op de
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De pastorie in Nes, waar Sjoukje Bokma de Boer werd geboren en haar jeugd
doorbracht: ‘Er waren gewone schuiframen, en vóór het huis was een rij ineen-
gegroeide lindeboomen, met voor het raam van ’t bovenkamertje een vierkant 
gat er ingehakt voor het uitzicht. De groote bruine beuk is hierop niet te zien.’

Foarstrjitte, aan de oostkant van het dorp, bevindt zich de enige nieuw-
bouwstraat die Nes rijk is, de Nynke fan Hichtumstrjitte. Hier vlakbij is
ook de pastorie, het huis van de dominee.

Hier, Nijtsjerksterwei 9 (Nijkerkerweg 9), werd Sjoukje Maria Diderika
Bokma de Boer op 13 februari 1860 ’s avonds om 11 uur geboren. Het
huis staat er nog, imposant en witgepleisterd, iets van de weg af gelegen.
De dorpspastorie was een notabel huis en heeft nog steeds een voorname
uitstraling, al woont er al lang geen dominee meer. Van het tuinhek aan
de straat loopt een recht pad naar de voordeur in het midden van de voor-
gevel. De tuin omringt het hele huis, met aan de voorkant een grasveld
met planten en struikgewas, en aan de zijkant en achter het huis bomen
en struiken. 

In Sjoukjes tijd stond er een rij leilinden aan de voorkant, waarin voor
het raam van de kamer éénhoog een vierkant gat in het gebladerte was
gehakt voor het uitzicht. Ook achter het huis stonden leilinden die de
moestuin tegen de zeewind moesten beschermen. Maar de opvallendste
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boom bij de pastorie was de grote bruine beuk midden voor het huis, die
in Sjoukjes jeugd ‘dûmnys thébeam’ (dominees theeboom) werd ge-
noemd.  

Vroeger was de grote en weelderige pastorietuin opgesplitst in een
‘binnentuin’ en een ‘bloementuin’. De binnentuin was een moestuin,
met broeibakken waarin blauwe druiven, potbloemen en groenten ge-
kweekt werden en allerlei vruchten: rode, witte, zwarte bessen en kruis-
bessen, aardbeien, frambozen, kersen en pruimen. Er stonden boven-
dien zeker honderd appel- en perenbomen in de boomgaard. Van die
prachtige, grote tuin is op een klein lapje na met een paar vruchtbomen,
niets meer over. Ervoor in de plaats ligt nu de nieuwbouwstraat die
Sjoukjes schrijfstersnaam draagt. Ook de leilinden achter het huis zijn
op vijf na allemaal weg, en de beuk voor het huis is gekapt. Het schelpen-
pad rond de beukenboom is ook verdwenen: het tuinpad is nu geplaveid
met omgekeerde grafstenen.

De pastorie dateert van 1742. In de zijgevel is een gevelsteen aange-
bracht met het jaartal en een tekst: ‘Men siet in ’tgeen men prijst geen
quaed/ Maar ook geen goed/ in ’tgeen men haat.’ Een waarschuwing te-
gen zwart-witdenken en een aansporing om de nuance in het oog te hou-
den. Het huis is breed, maar niet hoog: boven de begane grond is alleen
een zolderverdieping. Eén raam boven de voordeur en één aan de achter-
kant. Daar was de dienstbodenkamer waarvandaan je vroeger de dorpen
Moddergat en Wierum aan de Waddenzee kon zien liggen. Door de dijk
is die zee onzichtbaar, maar overal in Nes is over de weilanden heen de
zee te ruiken. 

Hier woonde Sjoukje met haar ouders en drie oudere zusters. Een
mooi, ruim huis. De studeerkamer van haar vader was links naast de
voordeur. De huidige bewoners hebben de kamer gewijd aan het werk
van zijn dochter: overal hangen en staan foto’s, knipsels en boeken, en
boven de kamerdeur hangt een opschrift met ‘Nynke-kamer’. Vlak achter
de Nynke-kamer, langs de trap naar boven, is een uitzonderlijk hoge kast
waar vroeger plaats was voor de lange domineestoga. Nu is dat een gewo-
ne opbergkast geworden.

De sfeer van het huis waar Sjoukje opgroeide is waarschijnlijk het best
bewaard gebleven in de woonkamer, aan de rechterkant van de gang. Een
grote kamer met aan de voor- en zijkant hoge ramen met brede venster-
banken. Als Sjoukje in zo’n vensterbank zat, kon ze uitkijken over de tuin
met de monumentale beuk, en naar de overkant waar iets naar links een

de jonge jaren 23



paar vriendinnetjes woonden in een grote boerderij. 
Elke ochtend na het ontbijt wandelde Sjoukje als klein meisje met haar

vader door de pastorietuin. Met zijn lange pijp wees hij elk bloemknopje
en ‘spruitje’ aan en leerde haar de Latijnse namen van bloemen, planten,
vlinders en insecten. ‘Zelfs van die afgrijselijke, harige huisspinnen, die
op de meest onverwachte ogenblikken uit allerlei hoeken van onze oude
pastorie te voorschijn kropen, niettegenstaande de frissche zindelijkheid
van mijn lieve moeder,’ schreef Sjoukje in een korte autobiografie ter ge-
legenheid van haar vijfenzeventigste verjaardag. De enige insectennaam
die ze kon onthouden was dan ook de Tegenaria domestica. In een onge-
publiceerd verhaal ‘Het ongeluk’ komt een tuin voor die sprekend lijkt op
de pastorietuin uit haar jeugd: 

Vlak voor het huis was een groot grasperk waarover een zeldzaam grote

bruine beuk zijn brede takken uitspreidde en waarop in ’t voorjaar allerlei

vroegbloeiende bolplantjes weelderig bloeiden; eerst sneeuwklokjes en

speenkruid, dan krokussen in alle kleuren, blauwe ‘druifjes’, ‘kieviets-

eieren’, en scylla’s, en later ook laag groeiende hyacinthen, die de buiten-

sten rand vormden. Want al deze soorten waren in kringen rondom de

boom geplant – ’t was een lust om te zien! […] Elken morgen kon je 

dominee, met zijn lange pijp in de mouw, daartussen zien rondgaan, elk

plantje met aandacht bestuderend, of ’t wel genoeg groeide en, zo neen,

overdenkend wat er dan gedaan kon worden om het te helpen. Meestal

liep kleine Anke dan aan zijn hand mee, vol belangstelling luisterend

naar wat vader haar te vertellen had van alles wat daar groeide en van de

insekten, die daar rondfladderden. In de tuin op zij van ’t huis, waar de

tuinspiegel stond, liet ze zijn hand gewoonlijk een poosje los, om bewon-

derend te kijken naar het beeld van al die bloeiende bomen en struiken

dat daarin weerkaatst werd. ’t Was haar dan, of ze in een sprookjestuin

keek, waarin elk oogenblik feeën of kabouters van achter de struiken te

voorschijn konden komen. Dat waren heerlijke ogenblikken! Maar ge-

woonlijk duurde ’t niet lang, of vader riep haar om een zich openend

bloempje te bewonderen, of te kijken naar een voorbijzwevende vlinder.

‘Anke, kom eens gauw hier! Daar heb je nu een dagpauwoog, die je al zo

vaak op een plaatje gezien hebt – kijk, daar boven die tulpen!’

sjoukje bokma de boer24



Met haar vader had Sjoukje een speciale band. Zijn ‘tuinlessen’ waren
niet alleen een genot vanwege de verhalen die hij zo mooi kon vertellen,
ze waren ook een uiting van de aandachtige, warme sfeer waarin ze op-
groeide. Ook die jeugdherinnering kleurde haar verdere leven: liefde en
betrokkenheid tussen vaders, moeders en kinderen beschouwde ze als
een basisvoorwaarde voor een goed en gelukkig bestaan. Ze was niet een
schrijfster met uitgesproken moralistische boodschappen, maar het gro-
te belang van liefdevolle familieverhoudingen was het uitgangspunt in
veel van haar boeken, van Oehoehoe uit 1899 en Afke’s Tiental uit 1903 tot
en met Drie van de Oude Plaats uit 1937.

Sjoukjes vader was een geboren verteller, verzon verhalen waar geen
eind aan kwam en had een onuitputtelijke fantasie. Of hij als dominee
ook zo levendig en fantasievol het evangelie verkondigde, valt te betwij-
felen. Hij had de reputatie een serieuze, wat saaie predikant te zijn. Er is
een foto van dominee Bokma de Boer bewaard, waarop hij met de armen
over elkaar de toeschouwer doordringend en zelfs streng aankijkt. Hij is
kalend, heeft een ovaal gezicht en diepliggende ogen. Sjoukje leek op
hem: ook haar gezicht was ovaal en ook zij had diepliggende, scherpe
ogen. 

Albertus Minderts Bokma de Boer stamde niet uit een predikanten-
familie, maar was de zoon van een fabrikant. De Bokma de Boers waren
fabrikanten van cichorei, het vervangingsmiddel voor koffie dat in de
Franse tijd populair was geworden. Een van de eerste cichoreifabrieken
in Nederland werd in 1797 door zijn grootvader Gerrit Bokma aan de
Dokkumertrekweg bij Leeuwarden gebouwd.

Albertus werd in 1816 in Leeuwarden geboren, ging theologie stude-
ren in Groningen en werd in 1842 dominee in Foudgum, een terpdorp in
het noorden van Friesland. Drie jaar later werd hij dominee in Langweer
midden in Friesland; in 1856 verhuisde hij opnieuw naar het noorden.
Hij werd dominee van Nes, Wierum en Moddergat en bleef er tot zijn
emeritaat in 1882. In 1847 – hij was toen eenendertig jaar – trouwde hij
met Dieuwke Klaasesz, die elf jaar jonger was. 

Er is wel eens gezegd dat Sjoukje van haar vader de ‘Lust zum Fabulie-
ren’ had geërfd, en van haar moeder ‘die Statur’. Sjoukje was als volwas-
sene een rijzige vrouw, haar moeder imponeerde kennelijk ook met haar
gestalte en houding. Ook van Dieuwke Klaasesz bestaat een portretfoto.
Ze heeft een vriendelijk gezicht, aardige ogen en een verlegen glimlach.
Op de foto draagt ze een hooggesloten glanzende jurk en op haar grijze
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haar heeft ze een zwart kanten kapje met witte toefjes. Dieuwke werd in
1827 geboren in Ternaard, de hoofdplaats van Westdongeradeel in
Noord-Friesland, de gemeente waartoe ook Nes behoorde. Net als haar
man kwam zij uit een groot gezin: zij was het tiende van de elf kinderen
van Jan Klaasesz en Renske Boekhout. Jan Klaasesz was notaris en ge-
meentesecretaris van Westdongeradeel. De Klaasesz’ waren doops-
gezind, ook wel menisten of mennonieten genoemd naar de zestiende-
eeuwse Fries Menno Simons, die tegen de kinderdoop was (omdat een
kind niet zelf kon kiezen voor het christendom) en een ondogmatisch
christendom predikte. Menisten legden geen geloofsbelijdenis af, waren
principieel pacifistisch en stonden uiterst kritisch tegenover de autori-
teiten en het gezag. Ze weigerden in overheidsdienst te treden, maar
kónden tot de Bataafse omwenteling in 1795 ook geen overheidsbanen
krijgen, omdat daarvoor officieel alleen gereformeerden in aanmerking
kwamen. 

Toen in 1795 alle geloofsovertuigingen voor de wet werden gelijkge-
steld, verviel kennelijk het doopsgezinde bezwaar tegen overheidsfunc-
ties, want Dieuwkes grootvader Klaas Igles werd binnen een jaar lid van
het provinciale bestuur van Friesland. Klaas Igles Klaasesz had politiek
bloed, hij was een vooraanstaand patriot – de meeste doopsgezinden ko-
zen in de achttiende eeuw de kant van de patriotten –, en ook zijn zoons,
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kleinkinderen en achterkleinkinderen kregen belangrijke bestuursfunc-
ties als burgemeester, gemeentesecretaris en provinciaal bestuurder. 

De kinderen van zijn zoon Jan werden notaris, apotheker, burgemees-
ter en dominee. Twee van Jans dochters trouwden met een dominee en
één van hen was Dieuwke. Zij was door haar opvoeding en achtergrond
een ideale domineesvrouw. Niet alleen was ze opgegroeid in een milieu
van notabelen – waartoe ook dominees gerekend werden –, ze had ook
van huis uit belangstelling meegekregen voor politiek en godsdienst.
Ze was net als Albertus intens geïnteresseerd in de sociale en theologi-
sche kwesties die rond het midden van de negentiende eeuw in heel Euro-
pa – en ook in Friesland – speelden en onderwerp waren van vurige dis-
cussies. 

Sjoukjes moeder was een stille vrouw die niet erg sterk was, maar ze
was taai en had een grote wilskracht. Haar schoonzoon Pieter Jelles
Troelstra noemde haar in zijn Gedenkschriften ‘een lieve vrouw’, ‘naief en
moederlijk’, ‘een ‘fijne figuur’ die ondanks haar zwakheid grote invloed
op haar omgeving had. Troelstra had zijn eigen moeder jong verloren,
hield heel veel van zijn schoonmoeder en respecteerde haar vanwege
haar ‘beschavende’ invloed op hem. 

Van de vijf dochters die Albertus en Dieuwke kregen, werden er drie vol-
wassen. Toen Sjoukje Maria Diderika op 13 februari 1860 geboren werd,
had ze drie oudere zusjes: Jetske (die Jette genoemd werd) uit 1848, Ren-
sia (Renske) uit 1850 en Catharina Gerardina uit 1854. Er was nog een
Catharina geweest, maar die werd maar een paar weken oud. En dan was
er in 1858 een kindje doodgeboren. Na Sjoukje kwamen er geen kinderen
meer. De kinderen werden vernoemd: Jette naar Albertus’ moeder, Jetske
Bokma, Rensia naar haar grootmoeder van moeders kant, Renske Boek-
hout. Sjoukje heette naar de jongste zuster van haar moeder die in 1855,
vijfentwintig jaar oud, was overleden. 

Bij haar geboorte in 1860 was haar moeder drieëndertig jaar en haar
vader vierenveertig. Niet bijzonder oud, zeker niet voor die tijd. Maar
doordat Sjoukje een nakomertje was – toen ze geboren werd waren haar
zusjes vijf, tien en twaalf jaar oud – moet de wereld om haar heen er een
van oudere mensen zijn geweest. Het kleintje, dat ‘Pop’ genoemd werd,
was thuis een gewichtig, ietwat gefêteerd persoontje, schreef Sjoukjes
boezemvriendin Clara van Loon jaren later. 

Haar zusjes vertrokken na de lagere school in Nes alle drie naar een
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kostschool (in Dokkum of Sneek), zodat ze alleen in de vakanties nog
thuis waren. Jette en Renske, haar twee oudste zusjes, heeft ze in haar
jeugd nauwelijks meegemaakt en toen ook Catharina naar kostschool
was vertrokken, was Sjoukje feitelijk het grootste deel van de tijd enig
kind. Pas veel later, na haar eigen kostschooljaren in Dokkum, leerde ze
Jette en Renske beter kennen. Haar zusje Catharina Gerardina was in
1870, zestien jaar oud, gestorven. Sjoukje was toen tien jaar; over dit zus-
je en haar overlijden heeft ze, voorzover bekend, nooit iets geschreven. 

De kinderen in het dorp

Toen ze nog heel jong was, zag de wereld er voor Sjoukje Bokma de Boer
vriendelijk uit; tenminste, zo herinnerde ze het zich later. Schuin aan de
overkant woonden een paar vriendinnen, Nynke Bonga (eigenlijk heette
ze Trijntje, maar in Friesland is Nynke daar de koosnaam van) en haar
zusje Sieuwke. Ze waren ouder dan Sjoukje, Nynke zes jaar en Sieuwke
twee jaar, maar Sjoukje ging veel met hen om en speelde vaak in hun
‘frisch, gezellig huis’, dat It Slotsje genoemd werd. Samen zaten ze in de
vensterbank voor het raam uit te kijken over de velden en de grindweg,
en zagen tegen de avond Doeke met zijn boodschappenkar ‘zoo gezellig’
komen ‘aanschuiven’ over de weg. Doeke liep helemaal voorover, zo
spande hij zich in bij het voortduwen, en iemand in de kamer zei: ‘Dêr
komt Doeke oanskouwen [aanschuiven], ’t gat is noch to Nytsjerk.’ Doe-
kes achterste was nog in Oosternijkerk als de Bonga’s hem in Nes al kon-
den zien. ‘Weet je nog,’ schreef Sjoukje later aan haar jeugdvriendin
Nynke, ‘hoe we in die dagen hebben gelachen?’ Als het regende speelden
de meisjes op zolder, daar konden ze hinkelen en ze maakten zo veel her-
rie dat Doetsje Terpstra, een oude vrouw die bij de Bonga’s inwoonde,
hen eens onder aan de trap tot de orde riep met de raadselachtige uit-
drukking: ‘Hwet ha jimm’ altiten in spil en soasjeteit!’ (Wat hebben jullie
altijd een drukte en sociëteit), en daar moesten de meisjes dan zo hard
om lachen dat ze bijna omvielen. 

Ook bij andere kinderen kwam Sjoukje thuis, in kleine huizen waar
het vooral ’s winters erg benauwd kon zijn omdat er geen turf, maar afval
van vlas werd gestookt. De kamer was ‘opgepronkt’ met matten die ge-
maakt waren van repen gevlochten biezen, voor de ramen hingen katoe-
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nen gordijnen met franje met daaronder ondergordijntjes waarachter je
ongezien voorbijgangers kon bespieden. In de vensterbank geraniums
en ‘foksianen’ (fuchsia’s), een paar ‘overvloedjes’ (potplanten die over de
rand van de pot heen groeien) en vetplanten in theepotten zonder tuit en
oor. Tussen de ramen aan de voorkant stond een tafel met een bruinach-
tig ‘zwilk’ (zeiltje) eroverheen en het ‘eeuwige theeblad’ erop. Voor het
ene raam troonde op zondag ‘mem’ op een knopstoel, daartegenover zat
‘heit’ met een ‘slap pijpje’ in zijn mondhoek of een pruim tabak, die een
dikke knobbel op zijn wang vormde. Een hangklok met gepoetste ket-
tinkjes en gewichten, een kabinet, een spiegel, een ‘letterlap’ die door
mem zelf was ‘benaaid’ en soms een getuigschrift achter glas, met krul-
letters geschreven. Hoe gezellig zag zo’n kamer eruit, hoe netjes en
schoon, ‘zonder smakeloosheden, zonder valse pronk en onrustige ver-
sierselen!’.

Het was een mooie kindertijd die Sjoukje in Jelle van Sipke-Froukjes in
1932 uit haar herinnering heeft opgehaald. Het dorp Negenhuizen in dat
boek was een portret van haar eigen geboortedorp. De kinderen uit het
verhaal (en ook die uit Schimmels voor de koets uit 1936) moeten sprekend
op die uit haar jeugd hebben geleken: ze kwamen uit grote arbeidersge-
zinnen en moesten al jong bij de boer gaan werken, ze hoorden thuis hoe
slecht hun vaders werden behandeld door de grote boeren bij wie ze in
dienst waren en hun moeders wisten vaak niet hoe ze die dag genoeg
eten op tafel konden zetten. Want wat was er te eten? De mensen aten
aardappelen met vet of met mosterd, en een enkele keer met een stukje
spek. Er kwam wel eens ‘sûpengroattenbrij’ (karnemelksepap met gort)
op tafel. Als er een tuintje was, leverde dat groente – maar alleen in de zo-
mer: boontjes, kool en soms een krop sla. 

Sommige woninkjes hadden een klein hokje achter het huis, een
braakhok, waar de vaders iets bijverdienden met het bedienen van de
braak, een apparaat dat de houtige stengels van het vlas dat in deze streek
van Friesland werd verbouwd, in stukjes brak. Het leverde een ongeloof-
lijke stoftroep op: 

De moeder doet het grove werk, zij haalt de vlasstengels, die eenigen tijd

in de sloot hebben gelegen om den bast te doen verrotten, en daarna weer

opgedroogd zijn, tusschen de twee ijzeren tanden van hare braak door. 

De verrotte bast schuift af en er blijven lange, glanzige, sterke draden

over, – het binnenste van den vlasstengel. Geheel glad en zuiver zijn die
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draden echter nog niet. Kijk eens, wat een verschil met die anderen, die

Sievers zelf daar juist van onder de slijpbraak te voorschijn haalt! Ook

deze draden moeten eerst nog geslepen en gepolijst worden. ‘Klik-klak!

Klik-klak! Klik-klak!’ gaat de braak en ook deze draden komen te voor-

schijn, zoo glad als zijden! [...] Zoo gaat het den geheelen dag. Men hoort

niet veel anders dan dat eeuwige geklik-klak en het hoesten van de beide

brakers. Ze zijn te vermoeid om veel te spreken, want braken is zwaar

werk, en hunne longen en hun keel doen pijn van het fijne stof der af-

gevallen bastjes, dat de geheele lucht vervult. Alles ziet er grijs van, tot

zelfs de ruitjes van de kleine venstertjes, waar men niets door kan zien.

Het braakafval was nog bruikbaar om te stoken. Het gaf wel wat warmte,
maar ook een ‘naare, rookerige brandlucht’. De arbeiders waren eraan
gewend en ze waren bovendien blij dat er nog vlas wás om te braken. Aan
het eind van de winter raakte dat op. Dan was er geen werk en geen
brandstof meer. 

In Afke’s Tiental uit 1903 vertelt Sjoukje dat vader Marten regelmatig in
het braakhok werkt. Het was een veelzeggend beeld om de ongezonde
omstandigheden in een arm gezin op het platteland te beschrijven.

Dat soort zorgen heeft Sjoukje zelf in haar jeugd nooit gekend. Ze
woonde in een groot huis, haar ouders hadden geld, er was altijd genoeg
te eten, er waren dienstmeisjes in huis en mensen die in de tuin werkten.
Sjoukje hoefde niets te doen in huis. Haar vriendinnen van de overkant,
de meisjes Bonga, wel. Die werkten ’s morgens in huis en droegen dan
een zwarte rok en een kleurig jakje. Dat vond Sjoukje zo fleurig en gezel-
lig, dat had ze zelf in de morgenuren ook wel willen dragen. Maar ze was
de dochter van de dominee en de meisjes Bokma de Boer hoefden niet in
huis te werken. Ze droegen geen zwarte rokken, maar witte gesteven
schorten met stijfomhoogstaande gehaakte schouderstukjes, en rokken
die korter waren dan de rokken van de dorpsmeisjes. Kennelijk vond hun
moeder donkere kleren te somber voor jonge kinderen en hield ze van
kraakheldere witte schorten. Maar het viel op, en zeer tot Sjoukjes ver-
driet werden de domineesdochters voor ‘spoken’ uitgescholden. Niet al-
leen door de kinderen van het dorp, ook volwassenen riepen hen na. Dan
dook er als ze door het dorp liepen boven een onderdeur plotseling een
vrouwenhoofd op, dat ‘spoken, spoken’ riep. 

Nes was een ‘zwaar’, conservatief dorp. Lichte kleuren waren taboe,
meisjes, ook de allerkleinste, droegen lange donkere jurken. Op gewone
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dagen golden vrolijke katoentjes als uitermate lichtzinnig. Alleen op spe-
ciale dagen trokken ze iets vrolijks aan, en Sjoukje beschreef later hoe ze
met Pinksteren de ‘Pinksterpronk’ droegen, een nieuwe jurk, óf ‘een
mooi gestreken en flink stijf uitstaande witte schort. Tegen dien dag had-
den mijn groote zusters ’t druk – want dan maakten ze met allerlei bloe-
men en linten, die ze nog hadden, hoeden op voor de allerarmste kinder-
tjes.’ 

Als de domineeskinderen voor spoken werden uitgescholden, was dat
niet alleen kritiek op hun uiterlijk. In Nes geloofden de mensen aan spo-
ken en ‘plaagbeesten’, en griezelverhalen werden overal verteld. Ouders
waarschuwden hun kinderen voor ‘bernedieven’ en ‘tsjelwiven’ (kinder-
dieven en vrouwen op wieltjes) en ze geloofden er allemaal in, tot diep in
de twintigste eeuw. Kinderen moesten uitkijken als ze ’s avonds in de
schemering buiten speelden, heksen en spoken lagen overal op de loer.
Soms leidde dat geloof in heksen tot rellen. In 1879 werd in Moddergat
een onschuldig kind bijna doodgeslagen. Ze zou een heks zijn volgens
een duiveluitbanster uit Dokkum die te hulp was geroepen bij een dood-
ziek kind. Dat zieke kind was behekst en nu moest er uitgezocht worden
wíé het had behekst. De eerste die het erf op zou komen zou de heks zijn.
Een meisje dat kort daarna lege visserskorven kwam bezorgen en het erf
op liep, werd vervolgens door de dorpelingen met stokken geslagen en
mishandeld. De dorpelingen dachten dat ze de duivel uit dit meisje
moesten slaan.

Wie in zo’n context een ‘spook’ werd genoemd, moet een hoogst onge-
makkelijk gevoel hebben gekregen. De dochters van de dominee waren
buitenbeentjes, ze waren anders en ze zagen er anders uit. Maar ze ge-
droegen zich niet hooghartig, zeker Sjoukje niet. Ze werd door de men-
sen van het dorp nooit ‘juffer’ genoemd, zoals haar oudere zusters, maar
‘doomenijs Sjoukje’, of ‘skrale mich’ (magere mug), omdat ze zo tenger
was. 

Er bestaat een foto van Sjoukje op tienjarige leeftijd met een geruite
jurk met korte mouwen en een wijde rok die halverwege haar kuiten
komt. Daaronderuit steken witte broekspijpen. Aan haar voeten draagt ze
hoge zwarte knooplaarsjes en aan haar gebogen rechterarm hangt ele-
gant een mandje. Ze heeft donker haar, in het midden gescheiden, en ze
staat in een onbestemd wolkig decor. Het is een staatsieportret van een
ernstige tienjarige met een heldere blik. Niet een vrolijk kind. Niet het
kind zoals Sjoukje het zich later herinnerde.
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Op school werd ze soms geplaagd. Door de schooljongens bijvoorbeeld
die een papiertje met ‘Te Koop’ erop aan de broekspijp speldden die on-
der haar rok uit kwam. Jaren later herinnerde een ‘oude’ Nessumer
Sjoukje aan de geschiedenis van het papiertje met ‘Te Koop’ erop. Hij
kende ook het verhaal van een schooljongen die Sjoukje zijn gesloten
hand toestak, met de woorden ‘alsjeblieft juffer’. Hij gaf haar een natte
pruim tabak. En nog een verhaal: een van de jongens liet in de buurt van
Sjoukje zo plotseling een kar met aarde achterover wippen dat de aarde
in een grote plas terechtkwam, en Sjoukje helemaal onderspatte. Plage-
rijen tegenover een ‘juffer’, een meisje van een andere stand.

In ‘Een ouderwetsche dorpsschool’ is het ‘Te Koop’-verhaal beschre-
ven. Dominees Marietje, de hoofdpersoon, wordt geplaagd omdat ze als
enig kind op school korte rokjes draagt: de jongens hadden op de lange
broekspijpjes eronder het papiertje ‘Te Koop’ gespeld. Wat alles nog erger
maakte was dat geen van Marietjes vriendinnen haar hielp. Integendeel,
ze begonnen haar ook te plagen met haar ‘licht katoenen jurkje en witte
schort’. Zelf droegen ze jurkjes van ‘vijfschacht’, een weefsel van linnen
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en wol, heel sterk, veel sterker dan de stof van Marietjes jurkje. Om te be-
wijzen dat de hare ook van sterke stof gemaakt was, trok Marietje er uit
alle macht aan en de jurk scheurde doormidden. Nu werd ze helemaal
uitgelachen en om zich groot te houden en vooral niet in huilen uit te
barsten schreef Marietje heel snel verder aan haar opstel. Maar ze kon de
plaaggeesten niet afleiden. Ze begonnen nu over haar lelijke lange haar,
dat zo slordig stond. ‘En dan die gekke ronde kam er in, wie draagt nu
zoo’n kam? Wij hebben ons haar netjes glad gekamd en haarolie er in en
dan een netje er over, dat staat veel mooier.’ Marietje hield zich nog
steeds goed en schreef dapper door. Dat irriteerde de andere kinderen en
ineens kreeg ze ‘een vuistslag op haar hoofd en de mooie kam die ze pas
op haar verjaardag had gekregen sprong in twee stukken’. Marietje werd
woedend en ze pakte het meisje dat naast haar zat bij haar hoofd en
scheurde het haarnetje aan flarden. Nu gingen ook de jongens zich er-
mee bemoeien en ze klapten en juichten: ‘Hoera! Toe maar! Dominees
Marietje aan het vechten, dat is een mooie grap!’ Op dat moment greep
de schoolmeester in met zijn Spaans rietje dat suizend over de ruggen
van de meisjes zwiepte. Marietje rende de school uit omdat ze tot geen
prijs wilde huilen in het bijzijn van de andere kinderen, maar liever thuis
‘in een eenzaam hoekje van de tuin’. De meester holde achter haar aan:
‘met de panden van zijn witte jas fladderend in den wind, met zijn grijze
broek, blauwe sokken en de bonte gekleurde pantoffels met hertekoppen
erop’. Het was een raar gezicht, dat meisje met haar gescheurde jurk en
kapotte kam in het loshangende haar en die vreemde schoolmeester ‘met
zijn kuif strijdlustig rechtop en de blauwe bril op den scherpen neus’. Ie-
dereen in het dorp was zijn huis uit gekomen en stond die wilde jacht
schaterlachend te bekijken. Uiteindelijk kreeg de meester Marietje te
pakken en bracht haar terug naar school, waar alle kinderen hen bij de
deur met gejuich begroetten. 

Sjoukje was een buitenbeentje, thuis en in het dorp. Toch legde ze later
de nadruk op de mooie en vrolijke kanten van haar jeugd. Veel van wat
haar en haar vriendinnen op het dorp overkwam heeft later een plaats ge-
vonden in haar boeken. Het verhaal over de ongelukkige, geplaagde Ma-
rietje met haar gescheurde jurk heeft ze nooit uitgewerkt en uitgegeven.
Maar in haar boek Schimmels voor de koets kwam wel het verhaal terecht
van de gehandicapte arbeidersjongen die het zover had gebracht dat hij
met zijn familie behaaglijk en zonder zorgen in een vriendelijk eigen
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huis kon leven, zoals ze in het voorwoord schreef. Die jongen kende ze
als kind in Nes.

In het kindertijdschrift Ons Blaadje beschreef Sjoukje in 1900 een
wandeltocht waarin een aantal vervelende jongens het op een klein meis-
je heeft gemunt. Natuurlijk is het een verhaal, maar het is onmogelijk om
er, evenals in de geschiedenis van Marietjes vechtpartij op school, geen
autobiografie in te lezen. Het gaat over een meisje dat met haar tante, de
domineesvrouw, naar Moddergat wandelt, het zeedorpje waarvan Sjouk-
jes vader ook dominee was. Het was een flinke wandeling: van Nes naar
Moddergat is het vijf kwartier stevig doorstappen, dwars door de weilan-
den – grindwegen waren er rond 1870 nog niet – en langs slootjes waar je
tot op de bodem kunt zien. Dan de zeedijk op, en even verderop het dorp-
je Moddergat in, onder aan de dijk. Op de dijk staat nu een monument
met de tekst: As de dea it skip berint/ Dan is der gjin ûntkommen./ O
wetter, o wif elemint!/ De sé hat jown, hat nommen (Als de dood het
schip bedreigt, dan is er geen ontkomen, o water, o onbestendig element,
de zee heeft gegegeven, heeft genomen), voor de drieëntachtig vissers die
in 1883 omkwamen bij een stormramp op zee, een van de ergste scheeps-
rampen uit de Nederlandse geschiedenis. Beneden langs de dijk staan
huizen die op een enkel museaal huisje na allemaal van ver na die ramp
dateren. Een paar kilometer verderop is de kerk van Wierum – ook een
deel van de gemeente van haar vader – te zien. Vanaf de zeedijk is landin-
waarts het kerktorentje van Nes zichtbaar, nét uitstekend boven het groen
van de bomen die het dorpje omringen.

Lopen was de gebruikelijke manier om zich te verplaatsen en Sjoukje
heeft veel gewandeld. Ze hield ervan om in de lente minstens twee uur
door de weilanden vol boterbloemen, madeliefjes, rode en witte klaver,
donkerrode zuring en een waas van bloeiende grassen naar Dokkum te
lopen, het dichtstbijzijnde stadje. In Sjoukjes verhaal ‘Een kijkje in het
Moddergat’ gaan de domineesvrouw en haar nichtje op bezoek bij een ge-
zin waar het in de ogen van het kind tamelijk vies toegaat: gasten moeten
uit de tuit van de trekpot theedrinken, mensen wassen hun groezelige
handen niet en na tafel veegt iedereen aan dezelfde vuile theedoek zijn
handen en mond af. Standsverschil zegt niets over karakter, houdt de do-
mineesvrouw haar nichtje voor. ‘Deze mensen zijn hartelijk en opoffe-
rend, en ondanks hun armoe bijzonder gul,’ zegt ze, en haar nichtje slikt
haar afschuw in.

Ook dit verhaal berustte op werkelijkheid. Er hoorde ook de anekdote
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bij van een klont boter in de schaal waaruit iedereen pap lepelde. Alle
mensen hadden die klont om beurten in hun mond en spuugden hem
uit voor de volgende papschepper. Ze was in Moddergat ook wel eens met
een vriendin op bezoek geweest bij een oude vrouw die hun een kopje
thee aanbood. In dat kopje waren de resten uit gebruikte kopjes bij elkaar
gedaan en daaruit kregen Sjoukje en haar vriendin twee kleine volle kop-
jes thee. En bij die vrouw was het helemaal niet smerig, alles zag er piek-
fijn en schoon uit, voegde Sjoukje er haast verontschuldigend aan toe. 

Maar ook in Moddergat woonden vervelende jongens. Zodra de domi-
neesvrouw en haar nichtje Moddergat binnenwandelden, kwamen er een
paar dorpsjongens om hen heen dansen, ze jouwden het meisje uit, trok-
ken aan haar lange haar en pakten haar de muts van het hoofd. Flink
doorstappen was het enige wat er voor het kind op zat.

De scheldpartij van de dorpsjongens had te maken met standsverschil
maar ook met verschillen in cultuur. Tussen de inwoners van het platte-
lands-Nes en die van het zeedorp Wierum heerste traditioneel vijandig-
heid. Dat leidde regelmatig tot vechtpartijen, die meestal in het café be-
gonnen. Nessumers hadden als bijnaam ‘honden’, Wierumers werden
‘katten’ genoemd. Als er in het volle café dan ‘miauw’ klonk, reageerden
de Wierumers onmiddellijk: ‘Wie doet dat?’ Er kwamen messen te voor-
schijn en zo begon het vechten. Het is wel voorgekomen dat twee vech-
tersbazen in de stinkende sloot voor de herberg terechtkwamen en in de
blubber doorvochten. Er werd veel te veel gedronken, door de mannen,
maar ook door vrouwen, die de sterkedrank soms zelfs uit de theepot
dronken.

Geen wonder dat Sjoukje bang was voor de jongens uit Wierum. Later
vertelde ze dat haar zusjes en zij er altijd tegenop zagen om in Wierum
naar de kerk te gaan omdat daar ‘hopen wyld folk’ zaten die hen uitschol-
den en met graspollen smeten. 

De kerk van haar vader

Het pesten op school en op straat had zeker te maken met Sjoukjes posi-
tie als domineesdochter. Domineesgezinnen wonen in een ‘glazen huis’,
er werd extra op de meisjes Bokma de Boer gelet. Niet alleen vanwege
hun lichte kleren, maar ook omdat die kleding een symbool was. Domi-
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nee Bokma de Boer koos in de godsdienstdiscussies van zijn tijd over or-
thodoxie en moderne gelovigheid de kant van de Modernen, en in plaats
van de sombere geloofsovertuiging van zijn orthodoxe gemeenteleden
predikte Bokma de Boer een optimistischer, lichter geloof. Over haar
godsdienstige opvoeding heeft Sjoukje nooit geschreven, maar ze is door
haar vader gedoopt en deed later bij hem belijdenis. Het ligt voor de hand
dat ze ook bij hem naar de kerk ging, in Nes of in Wierum, waar haar va-
der om beurten preekte. 

De kerk in Wierum rijst vlak achter de zeedijk omhoog, een zeventien-
de-eeuwse kerk met een hoge toren met zadeldak, donkersteens, afwe-
rend. De hervormde kerk van Nes is lager en sierlijker, ook met een
zadeldak, grotendeels in de dertiende eeuw gebouwd en in de zeventien-
de eeuw voltooid. Van binnen sober met witte muren, koperen kroon-
luchters en een houten-balkenplafond. Er is geen orgel. De eiken preek-
stoel bevindt zich aan de zijkant, met rondom een paar rijen kerkbanken.
Daar heeft Sjoukje gekerkt met haar moeder en zusjes en ze zaten er on-
getwijfeld in de domineesbank recht tegenover de preekstoel.

Preken is de meest zichtbare bezigheid van een dominee, maar niet de
belangrijkste. Bezoeken afleggen, catechisatie houden, godsdienstles op
school, vergaderingen met de kerkenraad, begrafenissen leiden en na-
tuurlijk op zaterdag de preek voor zondag voorbereiden: het vak van do-
minee is veelzijdig en veeleisend. 

Hoe de dagen van een dorpsdominee als Bokma de Boer op het Friese
platteland er in de negentiende eeuw uitzagen, is door een collega-domi-
nee in 1881 treffend beschreven. Die collega was François HaverSchmidt
– als Piet Paaltjens bekend als dichter –, die in 1859 dominee werd in
Foudgum en er drie sombere jaren doorbracht. Het noordelijke terpdorp
Foudgum was een aantal jaren eerder ook de eerste kerkelijke gemeente
geweest van Bokma de Boer. 

In een voordracht over ‘Mijn eerste gemeente’ voor het departement
Schiedam van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, noemde hij
Foudgum een onaanzienlijk plaatsje van nog geen honderdvijftig zielen,
waarvan de pastorie het ‘nederig middelpunt’ vormde. De pastorie lag
naast het kerkhof met het kerkje; het dorp bestond uit niet meer dan een
tiental arbeiderswoningen, een huisje waar de oude schoolmeester
woonde en waarin ook de school was gevestigd, het winkeltje van de tim-
mermansvrouw en een paar boerenplaatsen verder het land in. Op maan-
dagmiddag gaf de dominee godsdienstles en ’s winters catechisatie; de
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boerenzoons en de knechten kregen les in het schoollokaal, de grote
meisjes, apart, in de kerk. Hij preekte ’s zondags één keer in de kerk van
Foudgum en één keer in de kerk van het dorpje Raard, een paar kilome-
ter verderop. Hij leidde begrafenissen, opende de stoet achter de kist en
trok dan driemaal het kerkhof rond, gevolgd door de mannen en de in
rouwsluiers gehulde vrouwen. Hij bezocht zijn gemeenteleden in hun
soms verafgelegen huizen, waar hij ‘met een stevige stok en een paar fer-
me laarzen’ naartoe ging. Of hij ging op bezoek bij de honderdjarige
vrouw die met haar twee ruim zeventigjarige zoons in een hutje woonde
met het opschrift ‘De laatste stuiver’. 

De pastorie van Foudgum was ongezellig. Het huis stikte van de mui-
zen, er woonde een als een baby huilende uil op zolder en de deftige
woonkamer was ’s winters te koud en ’s zomers te warm. HaverSchmidt
had een goedhartige huishoudster, hij kon het redelijk goed vinden met
de dorpelingen en de schooljeugd, maar hij voelde zich soms ‘zo een-
zaam’. De mensen die hij bezocht waren zwijgzaam, er werd over de laat-
ste preek gepraat, maar verder waren er nauwelijks onderwerpen van ge-
sprek. Soms hoorde HaverSchmidt verhalen, oude volksoverleveringen
over vreemde gebeurtenissen in de kerstnacht, over mensen die met de
helm geboren waren.

Het kwam voor dat hij bij een boer werd uitgenodigd en van ’s middags
twee uur tot tegen middernacht in een gezelschap zat waarvan de mees-
ten niets zeiden en de spraakzaamsten zo eens in het kwartier een op-
merking maakten die al een paar maal eerder gemaakt was. Erger nog
waren de gesprekken over het geloof, over ‘’s mensen ellende’, die vol-
gens sommige gelovigen de ‘enige weg ter behoudenis’ is. Hij werd be-
roerd van het gekeuvel over te pas en te onpas ingebrachte godgeleerde
onderwerpen en hij moest erop letten de juiste toon aan te slaan: niet te
opgewekt of toegevend aan ‘vrolijke invallen’, niet kwetsend, maar hij
mocht zich ook niet ‘op onzijdig gebied bewegen’. De ‘uitverkorenen’ die
zichzelf godzalig vonden waren het onverdraaglijkst. Die maakten de
drie jaar Foudgum voor HaverSchmidt tot een straf.

Wat François HaverSchmidt in Foudgum beleefde, moet Bokma de
Boer ook hebben meegemaakt, al waren zijn persoonlijke omstandighe-
den minder eenzaam en ongerieflijk. In Foudgum was Bokma de Boer
nog ongetrouwd, maar zijn zuster Catrijne woonde bij hem in en waar-
schijnlijk kende hij Dieuwke Klaasesz uit Ternaard al. Toen hij later do-
minee werd in Nes, een dorp dat niet erg verschilde van Foudgum, had
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hij een gezin. Ook in Nes werden loodzware gesprekken over ‘’s mensen
ellende’ gevoerd. Godsdienst werd beschouwd als een serieuze, zware
zaak, waarover boeren op zondagmiddag misschien broeierig zwegen,
maar waar geletterde mensen verhit over discussieerden.

Binnen de Nederlandse Hervormde Kerk, die sinds 1796 niet langer de
heersende Kerk was, kwamen tot dan toe verborgen tegenstellingen aan
de oppervlakte, stromingen die elkaar scherp bestreden. In 1834 had een
groep orthodoxe gelovigen zich ‘afgescheiden’, uit onvrede over wat zij
beschouwden als afwijkingen van de oorspronkelijke gereformeerde be-
ginselen. Het was ook een sociaal conflict: de orthodoxe landarbeiders te-
genover de rijke boeren die liberaal waren en vrijzinnig. De Afscheiding
begon niet voor niets op het platteland in het noorden: in het Groningse
Ulrum. 

Maar met de Afscheiding was de strijd om de orthodoxie in de Kerk
niet voorbij. In Groningen bestond sinds 1830 een gematigd orthodoxe
stroming, de Groninger of Evangelische richting. De Evangelischen re-
ageerden op wat zij het versleten en verstarde wereldbeeld noemden dat
in de hervormde Kerk de toon aangaf, en vroegen meer aandacht voor het
godsdienstig gevoel. Ze waren beïnvloed door de romantiek en door acht-
tiende-eeuwse filosofen als Johann Gottfried von Herder, die de nadruk
legden op verbondenheid van de mens met de natuur, aandacht vroegen
voor niet-rationele elementen in het menselijk leven en tolerantie predik-
ten. Het leven was volgens de Evangelischen belangrijker dan de leer,
mensen moesten zich spiegelen aan het voorbeeld van Jezus. Vanuit het
officiële kerkbestuur bestond nogal wat kritiek op de Groningers, maar
onder studenten en dominees was de Groninger richting populair.

Vanaf de jaren zestig van de negentiende eeuw begonnen de populari-
teit en de invloed van de Groninger richting te tanen, omdat er inmiddels
een nieuwe groep was opgekomen die zich, theoretisch scherper onder-
bouwd, tegen starre orthodoxie verzette. Deze vrijzinnige stroming, de
Modernen, stond pal tegenover de orthodoxe confessionele richting, die
streng de hand wilde houden aan de kerkelijke belijdenisgeschriften en
aan de leertucht: andersdenkenden moesten worden bestraft. De Gronin-
gers, met een middenpositie in deze kerkelijke strijd, verdwenen langza-
merhand van het toneel en sloten zich voor het merendeel aan bij de Mo-
dernen.

In het algemeen hoorden de aanhangers van de moderne richting bij
de maatschappelijke en intellectuele bovenlaag, terwijl de minder gelet-
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terden en de armere kerkleden, arbeiders, vissers en boeren, voor de or-
thodoxie kozen. In een boerengemeente als Nes en bij de vissersbevol-
king van Wierum en Moddergat geloofde men in overgrote meerderheid
dat Jezus de zoon van God was en dat de bijbel letterlijk moest worden
genomen. Gelovigen die over zulke punten anders dachten, wachtte na
hun dood het vuur van de hel. 

Friesland, en met name Noordoost-Friesland, was overwegend ortho-
dox. Het was op veel gebieden een achtergebleven gewest, ‘vreemd geble-
ven aan het leven vol beweging van de tweede helft onzer eeuw’. Maar al
voelden de kerkleden in Noordoost-Friesland niet veel voor het modernis-
me, onder hun dominees was deze nieuwe stroming populair. Deze
merkwaardige discrepantie was het directe gevolg van het floreenstelsel,
een eeuwenoude instelling die genoemd was naar de Friese gouden
munt die rijke boeren als grondbelasting moesten betalen. De floreen-
plichtigen hadden het recht van collatie, het recht om op hun grondge-
bied kerkvoogden en dominees te benoemen. Ze konden op die manier
dominees beroepen tegen de uitdrukkelijke wens van de kerkenraad in
en dat gebeurde nogal eens: in plaatsen waar de bevolking overwegend
orthodox was, werd dan door liberale grondbezitters een moderne domi-
nee benoemd. Het floreenstelsel verdween na veel verzet en strijd offi-
cieel pas in 1881, maar in de jaren daarvoor was al duidelijk geworden dat
mét het verdwijnen ervan de kerken zouden veranderen, en er voortaan
veel meer orthodoxe dominees zouden worden beroepen.

Dominee Bokma de Boer, aanhanger van de Groninger richting, was
dankzij het floreenstelsel beland in een gemeente met veel vissers en
landarbeiders die aan traditie hechtten. Mettertijd schoof Bokma de Boer
op in de richting van de vrijzinnigen. Hij was in contact gekomen met
een groep predikanten die zeer geïnteresseerd was in het opkomende
modernisme in de kerk. Deze groep, die zichzelf ‘Onze Krans’ noemde,
kwam bijeen in een boekhandel in Dokkum, waar ‘leergierige mensen op
afkwamen als bijen om de korf’. De predikanten werden uitgenodigd om
achter in de winkel te komen discussiëren over kerk- en geloofskwesties.
Er was een tijdschrift, De Nieuwe Richting, waarin sommige leden van
Onze Krans artikelen schreven over sociale onderwerpen, met titels als
‘Idealen’, ‘Godsdienst en School’ en ‘Christendom en Kunst’. Bij deze
nieuwe richting voelde Albertus Bokma de Boer zich thuis en in een arti-
kel, ‘Arbeid geen straf’ getiteld, schreef hij: ‘Het is onze plicht hetzij wij
rijk zijn in geld en goed, hetzij in wetenschap of in echte-levens-wijsheid
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wij van onzen geestelijken of stoffelijken overvloed moeten meededeelen
aan degenen, die er van verstoken zijn, zooveel wij kunnen en in ons ver-
mogen is.’

Bokma de Boer moest er rekening mee houden dat zijn orthodoxe ge-
meenteleden bezwaar hadden tegen vrijzinnige opvattingen; hij moest
schipperen. Op zijn kerkelijk plichtsbesef was niets aan te merken; hij
leidde kerkdiensten, bezocht gemeenteleden en gaf catechisatie, en hij
deed dat van harte. Hij beschouwde het als een heilige plicht om ter ker-
ke te gaan. Maar hij ging ook naar Dokkum om er met gelijkgezinden te
praten en hij schreef ‘moderne’ artikelen. 

Bokma de Boer paste niet helemaal in het beeld van de goede, ortho-
doxe dominee. Kaartspelen gold in rechtzinnige kringen vanouds als
zeer zondig, en het kaartspel met zijn afbeeldingen van heer, dame en
boer werd wel ‘het prentenboek van de duivel’ genoemd. Maar als de do-
minee thuis kaart wilde spelen, trok hij zich van deze opvattingen niets
aan en bedacht hij een list om in het bijzijn van de dienstbode, die van
huis uit orthodox was, toch te kunnen spelen. Als zij tijdens een kaart-
spel de kamer binnen kwam, werden kaarten niet ‘heer’, ‘vrouw’ en
‘boer’ genoemd, maar kregen ze andere namen. Het meisje had kenne-
lijk nooit eerder een kaartspel gezien en geloofde de doorzichtige smoes.

Voor Bokma de Boer ging het in de kerk om heel andere zaken dan wel
of niet kaartspelen. Het ging hem om een ruimhartige, fatsoenlijke ma-
nier van omgaan met andere mensen en van dat gedrag heeft een (ande-
re) dienstbode een paar sprekende voorbeelden gegeven. IJtje Holwerda
kwam in 1881 bij de familie Bokma de Boer in dienst. Ze was veel ortho-
doxer dan de dominee, maar ze werd in het gezin als een eigen kind be-
handeld. Ze deed bij Bokma de Boer belijdenis, zeer tegen de zin van
haar eigen familie. Daarvan raakte IJtje de dag voor de belijdenis over
haar toeren, maar de dominee kon haar toen door zijn goede invloed kal-
meren. De familie van het meisje kwam die zondag overigens niet naar
de kerk om hun dochter belijdenis te zien doen.

Er waren meer van zulke verhalen over het domineesgezin. IJtje wist
ook te vertellen over een wees die door de familie Bokma de Boer in huis
was genomen en ‘opgeleid was tot dienstbode die later haar weg door ’t
leven kon vinden’. En dan is er nog het verhaal van het koffertje. Toen do-
minee in 1882 met emeritaat ging, verhuisde IJtje met de familie Bokma
de Boer mee naar Gelderland. Maar ze kreeg heimwee naar Friesland en
ging terug. Ze werd door dominee naar de trein gebracht, en terwijl hij
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haar koffer pakte, zei hij: ‘IJtje heeft zoo vaak ons koffertje gedragen, la-
ten wij het nu eens voor haar doen.’

Een hoogstaande, wellevende man met een groot hart voor zijn gemeen-
teleden. Die waardeerden hem ook. ‘Ze zeiden: Och, och, onze dominee,
dat is zo’n beste man. In het gewone leven natuurlijk – (maar in het ge-
loof natuurlijk niet).’ En omdat de mensen op dominee gesteld waren,
ligt het voor de hand dat Sjoukje in haar vroege jeugd niet veel gemerkt
heeft van de godsdienststrijd waarbij ook haar vredelievende vader was
betrokken.

In Nes

De gemeente waarvan Bokma de Boer dominee was, bestond uit een boe-
rendorp en twee vissersdorpen. Boerenvolk is minder ruw dan vissers-
volk en het land waarop koeien grazen is minder onstuimig dan de zee.
Zo beschouwd was het een betrekkelijk voordeel voor het niet zo ortho-
doxe domineesgezin dat de pastorie in Nes stond, minstens een uur
gaans vanaf de Waddenzee. Weliswaar overheerste ook in Nes de ortho-
doxie, maar de sfeer was er milder dan in Wierum en Moddergat. 

Nes was halverwege de negentiende eeuw een rustig dorp en is dat nu
nog steeds. Er is geen school, er is één winkel; de boeren werken op het
land en de Nessumers die niet op het dorp werken, zijn overdag in Dok-
kum of Leeuwarden. Er is weinig verkeer op de doorgaande weg, zo nu
en dan komt er een tractor langs. Over de velden is een enkele auto van
ver zichtbaar, schitterend in de zon. In één minuut is hij Nes door en ver-
dwijnt even later blikkerend in de verte. Daarna is het weer stil.

Op het eerste gezicht verschilt het dorp niet veel van wat het vroeger
was. Ook toen was er nauwelijks verkeer. De mensen gingen te voet van
het ene dorp naar het andere, voor de markt liepen ze door de week naar
Dokkum of Leeuwarden, en op zondag soms een paar kilometer om in
een ander dorp naar de kerk van hun keuze te gaan. Het was doodge-
woon om voor familie- en vriendenbezoek urenlang te lopen, en na het
bezoek weer uren terug te wandelen. Er waren zandpaden, er liepen weg-
getjes door de weilanden, alleen de grotere wegen waren grindpaden. In
de herfst en de winter waren de wegen vaak modderig en slecht, en als
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het erg gesneeuwd en geregend had zelfs onbegaanbaar.
Voor vervoer en oogst werden wagens en karren gebruikt. Er waren di-

ligences, postkoetsen en koetsjes waarmee de dokter en de dominee de
afgelegen boerderijen afreisden; rijke boeren gebruikten boerenwagens
met één of meer paarden om met hun familie naar de kerk of op visite te
gaan. Mooie wagentjes vaak, met glanzend donkerbruine of pikzwarte
paarden die ook aan harddraverijen meededen.

De karren waren voor het werk. Er reden mestwagens op de wegen,
karren met melkbussen en in de zomer hoog opgetaste schommelende
hooiwagens. Ze werden getrokken door paarden, voor bokkenwagens
werden bokken gespannen en wie geen geld had voor een paard of een
bok, zette een hond voor zijn karretje met hooi, met melkbussen of met
handel. En veel mensen trokken of duwden zelf hun volle, zware wagens
van het ene dorp naar het andere. Maar meer nog dan over paden en we-
gen werden mensen en goederen over sloten, meren en kanalen ver-
voerd. Overal in Friesland was water, en zo reisden de Friezen met boten
en trekschuiten van het ene dorp naar het andere, naar de stad, naar de
Zuiderzee en nog verder. 

Rond 1865 was Nes kleiner dan tegenwoordig, met minder straten, min-
der huizen en meer groen. Toch was het dichter bevolkt. In 2000 telde
Nes 430 inwoners, en met Moddergat aan de Waddenzee erbij 660. In
1869 woonden er in Nes en Moddergat meer dan twee keer zoveel: sa-
men 1423 mensen. De huizen, huisjes en boerderijen werden veel inten-
siever bewoond. 

Voor een kind was Nes groot genoeg. Alles was er te vinden: weilan-
den, huizen en boerderijen, winkels en bedrijven, en er was meer dan ge-
noeg ruimte op straat om te spelen. De bevolking was gevarieerd: boeren
en landarbeiders, maar ook nogal wat mensen die bij de Waddenzee
werkten, vaak met beroepen die nu in Nederland niet meer bestaan, zoals
een visjager (die vis wegbrengt met paard en wagen), een schelpenvisser
en een scholvisser. In Nes woonden en werkten een kleermaker, een tim-
merman, een bezemmaker, tappers, een paar bakkers en een bakkerse
(vrouwelijke bakker). Omdat er twee molens in Nes stonden, woonde er
ook een aantal molenaars met hun gezinnen, er waren een koopvrouw,
een veldwachter en een goudsmid. In Sjoukjes tijd stonden er drie her-
bergen in Nes, die door herbergiers en een herbergierske werden gedre-
ven. De grote boeren bewoonden hun boerderijen, soms woonden sei-
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zoensarbeiders bij hen in. Landarbeiders hadden hun eigen huisjes en
hutjes. Als ze een klein stukje grond konden huren waarop ze groenten
konden verbouwen, aardappels, uien, kool, prinsessenboontjes, heetten
ze gardeniers. 

En ten slotte woonden er ook notabelen in het dorp en de mensen die
men de Nessumer intelligentsia zou kunnen noemen: de dokter en de
dominee, de hoofdonderwijzer, een onderwijzer en een hulponderwijzer. 

De meeste inwoners van Nes waren landarbeiders die in de zomer
werk hadden en dan ook uit hun eigen tuintje konden eten. In de winter
verdienden boerenknechten in deze streek van Friesland hun geld met
het braken van vlas, en voor wie helemaal niets had en niet in staat was
iets te verdienen waren er de diaconie en het armenhuis, waar in tijden
van hongersnood – zoals in 1845 toen de hele aardappeloogst was mis-
lukt – zeker honderd mensen onderdak vonden. Aan het hoofd van dat
huis stonden een binnenvader en binnenmoeder, net als visjagers inmid-
dels geheel verdwenen beroepen. 

Bijna alles was op het dorp verkrijgbaar; wat niet te koop was en niet
kon worden vervaardigd, bracht een bode op bestelling mee uit de stad of
kon op de wekelijkse Dokkumer markt worden gekocht.

Er was een klein groepje notabelen in Nes en er waren ook rijke boeren
met grote boerderijen waar Nessumer arbeiders werkten. De mensen in
het dorp gingen op het oog formeel gelijk met elkaar om. Alle kinderen
speelden met elkaar. ‘Wanneer een rijkeman’s zoon zich airs jegens het
kind van een armen dagloner had gegeven, zouden wij zeker gemeend
hebben, dat hij rijp voor het gekkenhuis was,’ schreef een vooraanstaand
Fries schrijver uit de negentiende eeuw, Joost Hiddes Halbertsma, in een
autobiografietje. En ook als volwassenen gingen de verschillende stan-
den gemakkelijk met elkaar om. De echte Friese landedelman onderhield
zich in de oude Friese taal met de boeren, het landvolk en de dorpelin-
gen. Iedereen kende elkaar, de inwoners spraken elkaar op de Friese ma-
nier in de derde persoon aan, als ‘de boer’, of ‘Terpstra’ of ‘heit’. Niet:
‘Wilt u me even helpen?’, maar ‘Wol de boer mij wol efkes helpe?’. Pas na
de Eerste Wereldoorlog werden de verschillen tussen de bevolkingsgroe-
pen op het platteland groter en scherper. Er heerste lange tijd een be-
schermende patriarchale democratie, al moet dat vooral niet te idyllisch
worden voorgesteld: arbeiders zijn nooit lijfeigenen geweest, het eigen-
dom van de grote Friese boeren, maar ze waren wel totaal afhankelijk van
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hen. De boeren namen hen al dan niet in dienst, tegen een loon dat ze
maar te accepteren hadden en waarvoor hard werken en onderdanigheid
geëist werden. In slechte tijden, als de aardappelziekte heerste en bij
hongersnoden, misoogsten en ziekte onder het vee, werden veel landar-
beiders werkloos en stierven soms letterlijk van honger en armoe. Ze
woonden ‘in heidestreken in houten hutten of in aarden holen in den
grond en in de Friesche veenen in woonhokken’ en ze voedden zich ‘nu
en dan met brood met wortelschraapsel of met bevroren aardappelen met
zout’. Hun (voormalige) werkgevers betaalden geen cent als ze ziek wer-
den, de steun die de overheid bood was volstrekt onvoldoende en ook de
kerk was zuinig op haar diaconiecenten. 

In en om de huizen en bedrijfjes van Nes was het bedrijvig. De gezinnen
waren groter en het was heel gewoon dat ouders en kinderen, grootou-
ders en ongetrouwde ooms en tantes onder één dak woonden. In en bui-
tenshuis waren mensen aan het werk, en voor de vele kinderen was over-
al wat te beleven. Werd het dorp met de bedrijfjes waar iedereen iedereen
kende te benauwd, dan konden ze ontsnappen: het dorp uit, de weilan-
den door, naar de zee; de heggen over, langs sloten en dwars door het
land. En kwamen ze weer terug in het dorp dan speelden ze op het erf of
op straat: ze knikkerden of ze hoepelden, ze sprongen bokje en ze speel-
den rovertje. Meisjes hadden hun eigen straatspelletjes: touwtjespringen,
klepperen, bikkelen en hinkelen. In huis speelden ze met poppen. Ze
konden ook het dorp rondwandelen en vaak liepen er hele rijen meisjes
arm in arm het ‘vierkantje’ om, zoals dit ommetje werd genoemd. 

Hoe levendig was Nes in Sjoukjes tijd. Er waren drie herbergen, alle-
drie in de Haedstrjitte. Herberg Van Gelder had een speciale attractie:
een biljart. De herberg van De Graaf een paar huizen verderop op de
hoek, was tegelijkertijd bakkerij – de combinatie bakker en schenker
kwam veel voor. Bij De Graaf vierde men bruiloften en werd na een be-
grafenis het leedmaal opgediend. De zangvereniging en het toneel oefen-
den in de herberg en hielden er hun jaarlijkse uitvoeringen. Er waren
dansavonden en er werd dansles gegeven. Als er verkiezingen in aan-
tocht waren, kwamen politici langs om propaganda te maken. Bij De
Graaf en Van Gelder werden ook verkopingen georganiseerd en boelgoe-
den, publieke verkopingen van inboedels en vee. Verenigingen hielden
er hun vergaderingen en ook de kerkenraad kwam er regelmatig samen.
Na de kaatspartijen die op de Keatsebuorren gespeeld werden, was er een
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feestelijke prijsuitreiking: een tabaksdoos, een zilveren sigarenstel. De
herberg was het middelpunt van het plaatselijke vertier, de ontvangstzaal
van het hele dorp. 

De plaatselijke sport was kaatsen. In de lente en de zomer kaatsten de
jongens na schooltijd en de mannen na het werk. Als het begon te vrie-
zen, ging iedereen het ijs op, met houten schaatsen. Kinderen achter een
stoel en volwassenen in slierten achter elkaar, aan de stok of naast elkaar
met de armen voorlangs gekruist. Er werden hardrijderijen gehouden en
lange afstanden naar andere dorpen geschaatst. 

Ook binnenshuis konden Nessumers zich vermaken: behalve een to-
neel- en een zangvereniging bestond er een leesclubje, nadat dominee
Bokma de Boer in 1857 met acht andere heren de vereniging Onderling
Nut en Genoegen had opgericht. De leesclub bouwde geleidelijk een bi-
bliotheekje op en na vijftig jaar had de ‘volksbibliotheek’ vierhonderd
boeken in de kasten staan. 

Een enkele keer kwam er amusement van buiten naar het dorp toe. Dat
was het ‘winterjûnenocht’, het ‘winteravondgenoegen’. In 1860 begon
Waling Dijkstra, vermaard volksschrijver, bakker en boekhandelaar, sa-
men met de schrijvende klokkenmaker annex krantenuitgever en postbe-
ambte Tjibbe Geerts van der Meulen langs de dorpen te reizen met een
programma waarin ze verzen voordroegen en samenspraken hielden.
Deze avonden waren in de eerste plaats bedoeld als amusement, maar
Dijkstra en Van der Meulen wilden behalve ‘genoegen’ hun publiek ook
‘nut’ verschaffen: in hun teksten leverden ze commentaar op de actuali-
teit. Ze droegen hekeldichten voor en konden, volgens de Leeuwarder
Courant in een recensie op 8 november 1860, ‘de geletterde en ongelet-
terde hoorders van het begin tot het eind boeien en ze nu eens tot een
luid gelach op wekken, dan weder tot diepe ernst stemmen’. 

Dijkstra en Van der Meulen (later trad Dijkstra met anderen op, zoals
Auke Boonemmer, met wie hij ook in Nes is geweest) zongen en speel-
den teksten als ‘De dochter om in rymwird forlegen’, ‘Jan Krediet’, ‘Gjin
ding nei ’t Sin’, ‘Huwlikswille’ en ‘Harmony’. Altijd Friese teksten, want
al ging het Dijkstra en de zijnen niet in de eerste plaats om het propage-
ren van het Fries en de Friese cultuur, hun ‘winterjûnenocht’ werd een
niet weg te denken onderdeel van de Friese Beweging, de verzamelnaam
voor allerlei verenigingen en activiteiten die de nadruk legden op het ei-
gen karakter van Friesland en op de noodzaak om de Friese taal en cul-
tuur in stand te houden en te versterken. Dijkstra, Van der Meulen en de
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anderen traden vooral op om geld te verdienen – hun gewone dagelijkse
werk bracht te weinig op om er een huishouden van te onderhouden –, en
pas daarna kwam het idealisme. In oubollige, olijke en zeer moralistische
liedjes en sketches verpakten de mannen hun boodschap, vaak verkleed
als echtpaar. Het publiek vond het prachtig, duizenden, tienduizenden
hebben een winterjûnenocht bijgewoond (die met onderbrekingen tot
1926 zijn doorgegaan). Waling Dijkstra stelde al snel vast dat hij de Frie-
zen kennis had laten maken met een betere en fatsoenlijker vorm van
amusement dan waaraan ze gewend waren. De schrijver Theun de Vries,
in 1907 in Veenwouden geboren, herinnerde zich dat zijn ouders zulke
avonden bijwoonden: 

Ze hadden verschrikkelijk veel plezier en als ik erbij was geweest had ik

ook geschaterd. Maar het was zo primitief, liedjes zonder clou gezongen

door twee mannen of door een man en een vrouw. Het niveau was simpel,

niet schuin of zo, het was meestal juist heel moralistisch.

Meestal kregen de avonden lovende recensies in de regionale kranten,
Dijkstra’s geestigheid en gezond verstand werden algemeen geprezen,
maar de recensent van de Leeuwarder Courant ontried op 10 december
1860 toch ook wel een enkel nummer opnieuw op te voeren, ‘als minder
getuigende van eene goede smaak’.

In Nes is Waling Dijkstra met zijn winterjûnenocht negen keer ge-
weest en Sjoukje is ten minste één keer naar zijn voorstelling wezen kij-
ken. Haar vader had haar meegenomen naar de herberg waar Dijkstra
toen optrad. Dominee Bokma de Boer was bijzonder te spreken over de
teksten van Dijkstra en Van der Meulen, hij was verrast zo veel nuttige
lessen in zulk kort bestek gehoord te hebben. ‘U kunt de menschen alzoo
in een avond meer leeren dan ik in een maand,’ tekende een toehoorder
uit zijn mond op. Meer dan een halve eeuw later, in 1932, schreef Sjoukje
aan een zoon van Dijkstra dat de ‘winterjounenochten in ljochtstriel yn
ús stille doarpslibben’ waren, – een lichtstraal in het stille Nes. 

Of die sketches ook leuk waren voor jonge kinderen is de vraag. Sjouk-
je zal als kind meer plezier beleefd hebben aan de kermis. Zoals op alle
dorpen kwam ook in Nes de kermis, elk jaar rond Sint-Jansdag op 24
juni, drie dagen langs: zaterdag, zondag en maandag. Daar waren grote
attracties bij zoals – in zijn eigen woorden en spelling – het ‘Théatre des
Varietés’ van J. Calf, die in een advertentie in 1877 de komst aankondigde
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van een groot gezelschap ‘koorddansers en gymnasiasten’. Er waren een
groot ‘ballet-pantomime’, de ‘aap van Brazilië’ en een ‘kunstkabinet’. 

In het kinderverhaal ‘Anneke’s Kermisdag’ dat in 1904 in Ons Blaadje
verscheen, wordt zo’n dorpskermis beschreven vanuit het gezichtspunt
van een klein meisje: 

O, wat een heerlijke, heerlijke dag. Daar hoorden ze al het jengelende

draaiorgel, daar roken ze al den geur van de oliekoeken die in de kraam

daarnaast werden gebakken. [...] O, die geur! o, die muziek! En o die

droomerige, draaierige kermis-stemming, die hun doodgewone dorpje

een paar dagen lang voor hun allen scheen te veranderen in een heerlijk

tooverland. En het middelpunt van dat alles – de draaimolens! [...] En niet

alleen ‘paarden’ en ‘bokken’ had je er in, maar ook ‘leeuwen’ en ‘zeemeer-

minnen’, wonderlijke wezens met een vischstaart en vreemde starre

oogen, waar je akelig van werd als je er in keek! [...] En binnen in den

draaimolen liep een paard – zoo’n goeiig beest – maar al in ’t rond; en de

vrouw van den draaimolenman draaide maar aldoor aan de kruk van 

’t prachtige orgel, waarop allerlei mekanieke poppetjes dansten.

Er waren meer wonderlijk mooie attracties en ook een aantal griezelige:
de bak met wriemelende slangen onder een glasplaat waar je voor twee
cent naar mocht kijken; en het fruittentje waar zoiets exotisch als een
banaan te koop was. Kermis was een feest voor iedereen, en toch ook níét
voor iedereen. Je moest die paar centen voor de draaimolen, een banaan
en een oliekoek (oliebol) wél hebben. Rijke mensen vierden feest terwijl
de arme mensen en hun kinderen vaak alleen maar konden toekijken,
zoals het huilende jongetje Pieter in het kermisverhaal, voor wie Anneke
al haar kermiscenten in oliekoeken omzette.

De Nessumers werkten op het land en in huis, en ’s avonds liepen ze bij
elkaar aan. Ze gingen intensief met hun buren om; men wisselde dorps-
verhalen uit en nieuwtjes van familieleden, en vertelde nieuws door dat
iemand van horen zeggen had, meegenomen van een tochtje naar een
ander dorp of via via uit een krant. 

Verder was het leven er in wezen eentonig, zoals Sjoukje later ook op-
merkte. Maar als kind wist ze niet beter, haar horizon reikte niet verder
dan de dorpen aan de zee. Het dorpsleven had een duidelijk ritme, de sei-
zoenen bepaalden het dagelijks bestaan. In de winter leefden de boeren
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binnen, de koeien stonden op stal, en het was vroeg donker. Dat was het
seizoen van gezelligheid, en van het verhalen vertellen bij het licht van
olielampen en kaarsen. In de lente gingen mensen en beesten het land
weer op, er werd gezaaid, geoogst en gehooid, en als de oogst binnen
was, werd er groot feest gevierd. Daarna kwam de herfst, en de winter. Zo
ging dat jaar in jaar uit. 

De buitenwereld

Het dorp vormde een kleine gesloten gemeenschap en zeker bij kinderen
drong de buitenwereld nauwelijks door. En wie las er een krant?

Sjoukjes vader wel. Natuurlijk las hij als breed geïnteresseerde, intel-
lectuele man een krant. We weten ook welke krant: de Leeuwarder Cou-
rant, die tweemaal per week verscheen, vanaf 1869 driemaal per week en
na 1879 dagelijks. Een serieuze, keurige krant die ‘in het staat- en zede-
kundige’ geen standpunt innam en tolerantie nastreefde, ook op gods-
dienstig terrein. Een krant die bij Bokma de Boer paste. Door de Leeuwar-
der Courant kwam niet alleen Friesland, maar ook wat er in de rest van de
wereld gebeurde het gezin Bokma de Boer binnen. Ze hoorden ook in het
dorp, bij gemeenteleden en in de winkels wel eens wat, want zo was de
nieuwsvoorziening in die tijd voor de meeste mensen. De markt, de kerk,
herbergen: dat waren de plaatsen waar iedereen elkaar sprak en ook offi-
cieel, via dorpsomroepers en aangeplakte mededelingen, op de hoogte
kwam van geboorten en overlijden, van openbare verkopingen en over-
heidsmaatregelen. 

Als klein meisje zal Sjoukje haar ouders natuurlijk wel met elkaar heb-
ben horen praten over de wereld buiten Nes, maar veel idee van die we-
reld zal ze niet gehad hebben. Uit de Friese kranten uit die periode is de
wereld af te leiden waarin Sjoukje als kind opgroeide. De wereld vlak bij
huis vooral, Friesland. Naast de talloze recensies van een winterjûne-
nocht, blijspelopvoeringen en rederijkersschetsen in dorpscafés en loge-
menten, besteedden de kranten ook aandacht aan politieke actualiteiten
die voor de Friezen dicht bij huis lagen. Dat kon een bericht zijn over de
eigenaar van het eiland Schiermonnikoog die van de Nederlandse rege-
ring toestemming kreeg om het eiland over een lengte van vijfduizend el
te bedijken, of het verslag van een werkstaking in een klokmakersbedrijf
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in Joure. Het waren lokale wetenswaardigheden als de aanbesteding van
de bouw van een nieuwe kerktorenspits in Beets of het inwijden van de
christelijke school in Wommels. Ook grotere provinciale kwesties kwa-
men in de krant aan de orde, zoals de problemen met onteigening en
aanbestedingen rond het aanleggen van grindpaden en spoorlijnen. Ter-
wijl de trein tussen Leeuwarden en Harlingen in aanbouw was, protes-
teerde Leeuwarden tegen het plan om een spoorweg over Sneek aan te
leggen. En dan waren er de nieuwtjes die achteraf curiositeiten kunnen
worden genoemd, zoals de Friese vertaling van Shakespeares The Tem-
pest die uit de nalatenschap van de Friese letterkundige Rinse Posthumus
te voorschijn kwam. En via een krantenadvertentie schoven enkele libera-
le kiezers in het district Leeuwarden in 1860 de schrijver Multatuli als
kandidaat voor de Kamer naar voren. Er werden berichten opgenomen
over jaarmarkten, kermissen, predikanten die een jubileum vierden, het
afscheid van een onderwijzer. De kranten voorzagen hun lezers ook van
talloze advertenties: van winkeliers en ambachtslieden, voor boeken,
voedsel, medicijnen, huisraad, sportwedstrijden, fokberen en genotsmid-
delen. Daarnaast kregen de lezers praktische berichten voorgezet, zoals
over de boterprijs die in 1862 per kwart vat ƒ 60 kostte, een astronomisch
bedrag. Uit Londen kwam een stoomboot terug met 178 vaatjes afgekeur-
de Friese boter, ‘geheel verschimmeld en bedorven’, met kleurstof en
kaarsvet bijgewerkt. Gedeputeerde Staten lieten onderzoeken of de boter
echt uit Friesland afkomstig was of uit een andere provincie. Hier stond
de goede naam van Friesland op het spel en boter was een belangrijk ex-
portproduct. Zulke zaken kwamen regelmatig voor en ze maakten in
Friesland diepe indruk, omdat de klachten vaak gegrond bleken te zijn: er
wérd met boter geknoeid.

Het was de tijd dat het Nederlandse spoorwegnet, in 1839 begonnen
met een lijntje van Amsterdam naar Haarlem, zich snel uitbreidde. Frie-
se krantenlezers konden de aanleg van de spoorlijn Harlingen-Leeuwar-
den vanaf de aankoop van het benodigde land volgen tot en met de inge-
bruikstelling, mét de dienstregeling van drie treinen heen en terug per
dag; daarna werd de lijn Leeuwarden-Groningen aangelegd, en de lijn
Leeuwarden-Heerenveen. Behalve de uitbreiding van het spoorwegnet
werden ook de wegen in Friesland verbeterd. Er werden grindpaden aan-
besteed die steeds meer dorpen en steden met elkaar zouden verbinden.
Op de route Leeuwarden-Sneek-Lemmer kwam een nieuwe diligence
met twaalf zitplaatsen te rijden, die aansloot op de stoomboot van Lem-
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mer naar Amsterdam. Friesland dat altijd geïsoleerd was geweest, kwam
open te liggen. 

Dat het gezin Bokma de Boer in Sjoukjes jeugd vaak gebruik maakte
van die spoorweglijnen en stoomboten, is onwaarschijnlijk. Tot 1882
bleef Albertus Bokma de Boer dominee in Nes en het grootste deel van
zijn familie en die van zijn vrouw Dieuwke woonde niet ver van Nes. Veel
reden om verre reizen te maken was er niet. Maar ze stonden open voor
de veranderingen in de maatschappij en konden via de krant ‘meereizen’
met Friezen die er wel op uit trokken. Met de dominees die naar Zuid-
Afrika vertrokken om daar geloofsverwante Boeren geestelijk bij te staan;
met boeren en landarbeiders die naar Noord-Amerika emigreerden om
daar een beter bestaan op te bouwen dan thuis; of met die Friese mormo-
nenzendeling die vanuit Utah naar Nederland kwam en er al prekend
een aantal bekeerlingen maakte. En dan waren er ook nog de Friezen die
in Holland werk gingen zoeken, in Amsterdam vooral, waar volgens het
verhaal de politieagenten op straat Fries met elkaar spraken.

Naast de krant konden Friezen ook godsdienstige brochures en boeken
lezen die aan de lopende band verschenen. Bij de grote discussies en
scheuringen in de kerken – de strijd tussen orthodoxie en vrijzinnigheid –
hoorden pamfletten, vlugschriften en tijdschriften die de nieuwe moder-
ne richting in de Nederlandse Hervormde Kerk onder het volk wilden
brengen of juist bestreden. Natuurlijk las Bokma de Boer, die zelf actief
deelnam aan de debatten, boeken, tijdschriften en krantenberichten over
de godsdienstkwesties. Hij zal er ongetwijfeld met zijn vrouw over heb-
ben gepraat en wellicht ook met zijn opgroeiende dochters. In het kielzog
van de godsdienstige discussies kwam de schoolstrijd op, de strijd voor
gelijkberechtiging van bijzonder (godsdienstig) onderwijs náást het alge-
meen openbaar onderwijs. Rechtzinnige burgers richtten, met koninklij-
ke goedkeuring, een vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonder-
wijs op, en tegelijkertijd liepen kerkleden die voorstander waren van
openbaar onderwijs, boos de kerk uit als de dominee de nieuwe christelij-
ke school aanbeval. De gemoederen liepen bij deze onderwerpen hoog op
en de toon van de discussies werd polemisch: ‘Strijd en Verzoening tus-
schen godsdienst en Wetenschap’ was de titel van een lezing; toen een
moderne dominee uit zijn ambt geschorst werd en daar publiekelijk be-
zwaar tegen maakte, mengden kerkleden en krantenlezers zich onmid-
dellijk met hartstocht in de discussie. Zo strijdlustig was Bokma de Boer
niet, hij hield niet van scheuringen en van godsdiensttwisten.
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Voor de meeste Nessumer krantenlezers was het Friese nieuws betrek-
kelijk dichtbij en overzichtelijk. Hun horizon werd verbreed door de be-
richtgeving over Nederland. Holland, zoals de Friezen de rest van Neder-
land noemden, was met de boot over de Zuiderzee te bereiken, of over
land via Zwolle en de Veluwe – een lange tocht per trekschuit, koets en te
voet, die later iets sneller ging toen er treinen op dit traject gingen rijden.
Holland was ver weg en werd door de meeste Friezen als een vreemd en
in veel opzichten onverschillig en vijandig land beschouwd. 

Van de oorlogen die nog verder weg, in Europa, werden uitgevochten,
waren de inwoners van Nes waarschijnlijk wel op de hoogte. De kranten
publiceerden verhalen van dokters die naar oorlogsgebieden op de Krim
reisden en later, tijdens de Frans-Duitse Oorlog, in Frankrijk slachtoffers
gingen behandelen. Politieke conflicten verder weg, zoals de burgeroor-
log in Noord-Amerika, gevechten in China en aanslagen in Zuid-Ameri-
ka, drongen veel minder door tot het Friese platteland, waar de mensen
vaak nauwelijks wisten hoe de wereldkaart eruitzag. Hoe konden ze zich
dan iets voorstellen bij oorlogen aan de andere kant van de grote oce-
anen? 

Vertellen en voorlezen

Sjoukje Bokma de Boer kreeg op den duur wél een idee hoe de wereld
buiten Nes eruitzag. Dat kwam door de boeken en tijdschriften in haar
ouderlijk huis. Ze moest zich als nakomertje vaak alleen zien te verma-
ken. Het was dus een zegen dat ze in een huis met boeken opgroeide.
Haar vader was geabonneerd op naslagwerken die in afleveringen ver-
schenen zoals De Noordpoolvaarder van de Amerikaanse ontdekkingsrei-
ziger Elisha Kane, en De aarde en haar volkeren. Sjoukje was dol op die
boeken met artikelen en vertellingen over exotische plaatsen en andere
tijden. Ze kwam daardoor al vroeg in aanraking met verhalen uit de hele
wereld en bekeek de landkaarten en de illustraties die erin stonden afge-
drukt. Op papier kwam de buitenwereld al vroeg bij Sjoukje binnen.

Ze hield van verhalen, haar jeugd werd erdoor getekend. De mensen in
haar omgeving en in het dorp vertelden elkaar verhalen, ouders aan kin-
deren, grootouders aan kleinkinderen, buren aan buren, kinderen onder
elkaar. Ze werden op straat verteld, thuis bij de kachel, in de scheerwinkel
op het dorp, en over de onderdeur doorverteld aan de buurvrouw. Het
platteland, het Friese platteland vooral, ruiste van de verhalen, overleve-
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ringen, spookverhalen, wondervertellingen, sprookjes. Er was geen kind
dat die oude verhalen niet te horen kreeg. Ze werden duizenden keren
verteld en doorverteld.

Hoe kwamen de mensen aan al die verhalen? Ze hoorden ze van hun
ouders en die hadden ze weer van hun ouders gehoord. En zo ging het
verhaal generaties lang terug tot een mistige voortijd waarin, schijnbaar
uit het niets, oersprookjes en mythen ontstonden. Als iemand in zijn
jeugd op school een sprookje had gelezen dat hij doorvertelde aan zijn
kinderen, die het ook weer doorvertelden, dan leek het om oeroude ver-
halen te gaan. Maar zo was het niet helemaal. De verhalen die Sjoukje in
het dorp hoorde waren vaak varianten van vertellingen die ook elders
werden verteld, soms zelfs in heel andere culturen en in andere wereld-
delen. Ze waren na vele omzwervingen, varianten en bijkleuringen te-
rechtgekomen in een sketch op een bruiloftsfeest of op een van de vele
voordrachtsavonden in een herberg, die in Sjoukjes jeugd in Friesland
bijzonder populair waren. Vertellingen en liederen werden opgeschreven
door sprookjesverzamelaars, en vervolgens werden die bundels (voor)ge-
lezen en weer doorverteld. En steeds werd een verhaal een beetje anders,
met nieuwe details, personages en kleuren. De schrijver of verteller
maakte er elke keer een nieuwe vertelling van. 

De vertelcultuur uit haar jeugd werd de basis voor Sjoukjes latere werk.
In de loop van haar lange leven stelde ze tientallen bundels verhalen sa-
men, ze verzamelde volksverhalen en koos uit de wereldliteratuur
sprookjes en vertellingen die ze voor Nederlandse kinderen bewerkte.
Ook haar eigen werk, Afke’s Tiental, Jelle van Sipke-Froukjes en Schimmels
voor de koets, verwijst naar een rijke voorlees- en verteltraditie. Ze sprak
als schrijfster haar lezers direct aan, betrok ze bij het verhaal en gebruikte
vaak ‘terzijdes’ waarmee ze haar positie als vertelster benadrukte. Ze
nam ook oude en algemeen bekende volksverhalen op in haar boeken: in
Afke’s Tiental vertelt vader Marten aan zijn kinderen, als hoogtepunt van
huiselijkheid en warmte, een oud Fries verhaal dat al generaties lang
werd doorverteld, en dat Sjoukje ongetwijfeld ook zelf ooit van haar vader
had gehoord.

Er werd thuis veel gelezen. Dominee Bokma de Boer las in de familie-
kring dikwijls voor uit de romans van Charles Dickens. Soms mocht
Sjoukje meeluisteren – Dickens werd niet zonder meer geschikt geacht
voor kinderoren – en uiteindelijk kreeg ze toestemming om zelf David
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Copperfield te lezen. Nelly mocht ze daarna ook lezen, en vanaf dat mo-
ment ging ze voortaan elke avond de dienstmeisjes voorlezen. Een klein
meisje in wit schort, dat de dienstmeisjes voorlas uit David Copperfield en
Nellie.

Daarnaast las ze ook De Lapekoer fen Gabe Skroar (De lappenmand van
Gabe Kleermaker) voor uit de beroemde verhalenverzameling Rimen en
Teltsjes van de gebroeders Halbertsma. De Lapekoer was een bundel volks-
verhalen en gedichten die de dominee-schrijver Joost Hiddes Halbertsma
in 1822 had uitgegeven, waarna zijn broers Eeltje (dokter-schrijver) en
Tjalling (koopman) er tientallen verhalen en verzen bij verzamelden. 

Er woonde in Foudgum, de eerste gemeente van Sjoukjes vader, een oude
vrouw die de tuin verzorgde. Tuin was een groot woord voor het lapje
grond bij de pastorie van Foudgum, het was meer een moestuin waar wel
groenten groeiden, maar bloemen nauwelijks de kans kregen vanwege
de ruwe bodem. Maar het stukje land werd nauwgezet verzorgd door een
vrouw die klusjes deed voor iedereen in het dorp. Voor de boeren deed ze
boodschappen in Dokkum – meer dan een uur heen en meer dan een
uur teruglopen – en ze haalde als dat nodig was de dokter en medicijnen
uit Dokkum. Voor de dominee stond ze altijd klaar omdat ze een diepe
eerbied voor hem had. 

François HaverSchmidt, die vijftien jaar later in Foudgum stond, heeft
haar beschreven als gedienstig, een beetje onnozel en heel eigenzinnig.
Met een haakvormige schoffel, een ‘hank’, bestreed ze fanatiek het on-
kruid, en ze spietste ‘vinnig en meedogenloos’ rupsen en slakken met
een takje aan de grond. Nieuwigheden uit moderne tuinboeken kon ze
niet uitstaan, ze deed het werk op haar manier en ze deed het al jaren zo.
Een erfstuk van een reeks van vroegere predikanten was ze, dierbaar, toe-
gewijd en trouw, en HaverSchmidt dacht nog jaren later, toen hij al lang
uit Foudgum weg was, met ontroering terug aan ‘uw rimpelig gezicht
tussen de knoppen van uw Fries gouden oorijzer en aan uw enigszins
schuwe en toch zo goedige oogjes’. ‘Brave oude Nienke’ noemde hij haar.
Nynke bleef ook trouw aan dominee Bokma de Boer toen hij na Foud-
gum en na Langweer opnieuw in Noord-Friesland dominee werd. Ze zal
de verre tocht naar Nes niet wekelijks hebben gemaakt – de weg van
Foudgum naar Nes was meer dan twee keer zo lang als die naar Dok-
kum –, maar zeker is dat Sjoukje Nynke van Foudgum heeft gekend. 

Er was misschien nog een tweede Nynke die bij de dominee in de tuin
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werkte: Nynke van Syds. Als er koffie gedronken werd, zat ze op de bank
in de tuin en vertelde verhaaltjes aan Sjoukje. Beide Nynkes konden goed
vertellen en toen Sjoukje in 1887 een schuilnaam zocht voor haar eerste
boek Teltsjes yn skimerjoun (Verhalen in de schemering), koos ze als eer-
betoon die voornaam. Wie de echte Nynkes waren, is niet meer na te
gaan. In de doopboeken van Foudgum en Raard staan een paar Trijntjes
die, wat leeftijd betreft, in aanmerking komen: Trijntje Hellinga (1807),
Trijntje Mennold of Mennolts (1809), Trijntje Hoekstra (1813). Nynke van
Syds zal uit Nes, Moddergat of Wierum afkomstig zijn geweest, maar in
overlijdensaktes zijn wel heel wat Trijntjes te vinden die in Sjoukjes
jeugd in de pastorie gewerkt kunnen hebben, maar er is geen verbinding
te leggen met ‘Syds’, dat verwijzen kan naar de naam van vader, man en
zelfs de moeder. Het enige dienstmeisje met de voornaam Trijntje was
Trijntje Jans Oostra, die in 1851 geboren werd. Tamelijk jong voor een
sprookjesvertellende Nynke, maar niet uitgesloten. En ten slotte is het
ook mogelijk dat er maar één Nynke in Sjoukjes jeugd geweest is, Nynke
van Foudgum, die om onnaspeurlijke redenen ook wel ‘van Syds’ ge-
noemd werd.

Sjoukjes ouders waren lezers en hun kinderen leerden al vroeg dat boe-
ken belangrijk waren en met respect moesten worden behandeld. Sjouk-
je heeft later op een kalenderblad beschreven hoe haar grootmoeder vroe-
ger ’s zondagsmiddags in haar ‘Van der Palm’ las, een door de beroemde
redenaar en patriottische theoloog J.H. van der Palm geschreven kinder-
bijbel die ook door volwassenen veel gelezen werd. Grootmoeder las het
boek met een schone zakdoek naast zich. ‘En elken keer, wanneer ze een
bladzij omsloeg, streek ze die eerst liefdevol glad met dat zachte linnen
doekje.’

Het kalenderblaadje met het ‘zakdoekjes’-citaat bevat meer herinnerin-
gen met een duidelijke boodschap voor haar lezers: 

Ook mijn ouders behandelden de boeken steeds met achting. Wee ons,

als we de onze lieten slingeren of er vlekken of ‘ezelsooren’ in maakten!

Nooit mochten we aan tafel lezen – wat trouwens ook heel onbeleefd is 

tegenover hen, die met ons aanzitten! – en na den eten of na ’t spelen 

altijd eerst even de handen wasschen, voordat we een boek mochten 

aanvatten.
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Wat lazen de bevoorrechte kinderen die konden lezen halverwege de ne-
gentiende eeuw? Er verschenen heel wat speciaal voor kinderen bedoelde
boeken: prentenboeken met korte teksten, boeken met stichtelijke verha-
len, versjes voor kleine kinderen, christelijke lessen al dan niet op rijm;
opvoedende boeken waarin schrijvers, vaak in de vorm van een dialoog
met kinderen, wijze lessen doorgaven en hen waarschuwden voor de ge-
varen van het leven. Maar er verschenen ook avonturenromans zoals Da-
niel Defoes Robinson Crusoë, en er waren sprookjes van Hans Christian
Andersen – de eerste sprookjes kwamen in 1841 uit, daarna verschenen
er steeds nieuwe bundelingen en vertalingen van Andersen –, evenals se-
lecties uit de sprookjes van duizend-en-een-nacht. Er kwamen boeken-in-
afleveringen uit, seriewerken met avonturen van ontdekkingsreizigers in
verre landen en verhalen over de natuur en over de (vaderlandse) geschie-
denis. Boeken met titels als Familie-bibliotheek waren bestemd voor het
hele gezin – dus ook voor kinderen. Daarnaast bestonden er speciale kin-
dertijdschriften met feuilletons, geschiedenisverhalen, wetenswaardig-
heden, wijze raad, veel illustraties, spelletjes en raadsels. Onderhoudend
en tegelijkertijd opvoedend.

Sjoukje bezat zelf enkele kinderboeken, waarvan de sprookjes van An-
dersen, een bloemlezing uit duizend-en-een-nacht en Robinson Crusoë de
meeste indruk op haar maakten. Later stelde ze zelf twee bloemlezingen
samen uit de sprookjes van duizend-en-een-nacht en ze vertaalde Robin-
son Crusoë. In het voorwoord daarvan schreef ze met hoeveel genoegen
ze het bewerkt had, ‘telkens bij zichzelf denkend: “Hè, ik wist toch niet,
dat ’t zoó mooi was!”’.

Die drie boeken noemde ze haar grootste schat, maar ze las veel meer.
Een bijzonder boekje was Kappipo, dat door een jongetje van tien jaar
was geschreven en getekend. De kleine Kappipo stond afgebeeld op de
bladzij tegenover het schutblad: een jongen in een keurig pakje met das-
je, met een groot rond hoofd en een peinzende blik. Hij leunt met z’n
arm op een tafel waarop een schrift ligt. In zijn hand heeft hij een gan-
zenveer. Het was een ‘curiositeit’, schreef de dominee en kinderboeken-
schrijver Rinse Koopmans van Boekeren, die dit geschrift publiceerde, in
het voorwoord. Hij suggereerde dat het waargebeurde verhaal door een
kleine jongen was geschreven en als bewijs was een deel van het manu-
script afgedrukt, compleet met hanenpoten, vlekken en fouten. Natuur-
lijk was het een mystificatie, maar Koopmans van Boekeren deed zijn
werk goed. Kinderen verslonden de wonderlijke avonturen die kinderlijk
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en houterig waren opgeschreven en getekend. 
Ook Sjoukje was gefascineerd. Een verhaal dat echt was en tegelijker-

tijd niet helemaal echt, over een jongen die thuis graag vertellingen voor-
droeg en van schrijven hield. Zo’n avontuurlijk vechtlustig jongetje kon
ze natuurlijk niet zijn, maar schrijfster worden lag wel binnen haar be-
reik. Daarom was Kappipo een belangrijk boek: ‘Het fascineerde me ver-
bazend, hoewel ik later vernam, dat het in de pers sterk werd afgekamd.’ 

Het boek werd inderdaad afgekraakt. Conrad Busken Huet noemde
het in 1871 ‘een onbeduidend en zouteloos geschrift, voor tweederde be-
staand uit gewone drukletters, afgewisseld door twee misteekende ge-
kleurde lithografietjes, en voor één derde uit de hanepoten en schrapjes
van een kind, dat met de pen of het potlood, die het nog niet wist te bestu-
ren, zijne eigen vertelling met een dozijn vignetten illustreerde’. 

Een andere recensent stelde vast dat de schrijver te veel verderfelijke,
avontuurlijke kinderboeken had gelezen: ‘Die oppervlakkige leeslust, die
ziekelijke leeswoede reeds bij het kind aan te kweken, mag gevaarlijk ge-
acht worden.’ Het waren precies de argumenten die Sjoukje dertig jaar
later zelf zou gebruiken tegen avonturen- en indianenboeken. Maar als
kind had ze genoten en haar ouders hadden er kennelijk geen gevaar in
gezien haar Kappipo te laten lezen. 

Het gezin was geabonneerd op twee kindertijdschriften, Bato en Men-
tor, en Sjoukje leende boeken als De Kinderen van het Woud van F. Marry-
at. Ze hoorde haar moeder enthousiast vertellen over De Zwitsersche Ro-
binson van de Zwitserse aalmoezenier J.R. Wijsz – een ‘gezegend’ boek,
schreef Sjoukje in Het Kind in 1935. De Zilveren Schaatsen hoorde ook bij
haar favorieten, de gekuiste versie die P.J. Andriessen had gemaakt van
een in die tijd beroemd Amerikaans boek van Mary Mapes Dodge, Hans
Brinker or the silver skates, waarin het verhaal voorkomt over de ‘blondha-
rige knaap, zoon van een sluiswachter’ – niet Hans Brinker, de hoofdper-
soon – die met zijn duim een gat in een lekkende dijk dichthield. Daar-
naast las ze dus ook boeken voor volwassenen, zoals de maandelijkse af-
leveringen van De aarde en haar volkeren, boeken van Charles Dickens en
De wonderen der voorwereld van W.F.A. Zimmermann, die in haar vaders
boekenkast stonden. 

Het was niet moeilijk voor Sjoukje om aan boeken te komen. Onge-
twijfeld kochten haar ouders boeken, bijvoorbeeld in de boekhandel in
Dokkum waar haar vader regelmatig met andere dominees praatte.
Sjoukje haalde ze uit de boekenkast thuis en las de boeken van haar ou-
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dere zusjes. Daarnaast bestonden er bibliotheken waar soms ook kinder-
boeken werden uitgeleend. De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, de
in 1784 opgerichte vereniging die het volk maatschappelijk, zedelijk en
verstandelijk wilde verheffen, had inmiddels al 310 bibliotheken opge-
richt, waarvan één in Dokkum. En dan was er ook nog de boekenverza-
meling van Onderling Nut en Genoegen, de leesclub in Nes, waarvan
haar vader in 1857 een van de oprichters was geweest. Misschien werd de
dominee door zijn leesgrage dochter gestimuleerd om ook kinderboeken
op te nemen in die beginnende ‘volksbibliotheek’.

De lagere school

Toen ze zes jaar was, ging Sjoukje naar school bij meester Halbe Roelofs
Beetsma. Hij leerde de kinderen lezen, schrijven en rekenen. Als ieder-
een present was, zaten er meer dan honderd kinderen in het schoolge-
bouwtje. Maar vaak kwam dat niet voor. Niet alleen ging rond 1860 één
op de vijf kinderen helemaal nooit naar school (van de meisjes was zelfs
één op de vier niet ingeschreven bij de lagere school), ook de geregis-
treerde leerlingen verzuimden vaak. Kinderen waren dikwijls ziek, als er
mazelen heersten bleven ze bij tientallen weg. Bij slecht weer konden
leerlingen die veraf woonden de school niet bereiken door de modderige
weilanden en veel kinderen moesten thuis meehelpen of op kleine broer-
tjes en zusjes passen als hun moeder uit werken ging. Vooral in de zomer
waren de klassen leeg: iedereen werkte mee op het land. De leerplicht be-
stond nog niet – die werd pas in 1901 ingevoerd – en ouders konden hun
kinderen makkelijk thuishouden. Onderwijzers en schoolopzieners bra-
ken zich regelmatig het hoofd over het probleem hoe ‘getrouw schoolbe-
zoek te bevorderen’, en ze stelden voor om elk jaar een getuigschrift uit te
reiken aan kinderen die regelmatig de school bezocht hadden. Of was het
een beter idee om aan ‘de meer gegoeden een prijs uit te reiken, terwijl
aan de behoeftigen de som van een jaarlijkse toelage die voor hen in de
spaarbank zou belegd zijn, met de renten zouden uitgekeerd worden’?

De school in Nes stond in een tuin achter de huizen midden in het
dorp. De kinderen moesten in de Headstrjitte door een steegje lopen,
langs het huis van de meester, om er te komen. Het was een vrij klein ge-
bouw met een vloeroppervlak van zes bij dertien meter. Daar konden
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meer dan honderd kinderen terecht op lange, donkergroene banken zon-
der leuning achter zwarte lessenaars. In Sjoukjes tijd waren er vier klas-
sen, elke klas bestond uit vier banken en op elke bank konden zes kinde-
ren zitten. Alle klassen zaten in dezelfde ruimte, zonder afscheidingen.
Veel lesmateriaal was er niet: een schoolbord, een paar wandkaarten met
natuurkundige en geschiedenisvoorstellingen voor het ‘aanschouwelijk
onderwijs’, kaarten met steden en rivieren, en een stel maten en gewich-
ten. 

Aan het plafond hingen zes ‘petrolielampen’. De twee ramen hadden
geen gordijnen, zodat het in de zomer vaak stikheet was en in de winter
ijskoud. Ook in het voorjaar kon het koud zijn met de felle noorden- of
oostenwind, want in april ging de kachel uit, weer of geen weer. Boven
het klaslokaal was een zoldertje waar turf voor de kachel lag opgeslagen.
Een speelplaats was er niet, alleen een stukje tuin rondom de school, met
wat struiken en wingerd tegen de muur.

Sjoukje heeft deze school zeker zes jaar bezocht. Uit rapporten van de
schoolopzieners die voor de provincie Friesland de kwaliteit van het on-
derwijs controleerden (ze zijn bewaard gebleven tot 1857, toen er een
nieuwe wet op het lager onderwijs kwam), blijkt dat men zeer te spreken
was over de ijverige en onvermoeibare Beetsma, die van 1849 tot aan zijn
dood in 1879 hoofdonderwijzer in Nes is geweest. De vier klassen wer-
den gelijktijdig en doelmatig aan het werk gehouden en meester Beets-
ma besteedde bijzondere aandacht aan taal, rekenen en vaderlandse ge-
schiedenis. Over het zingen was de schoolopziener in 1855 iets minder
tevreden. ‘Hoewel vrij zuiver in maat en toon, is het wat schreeuwend,’
rapporteerde hij. En een jaar later was daar geen verandering in geko-
men: ‘Alle vakken goed, het minste het zingen dat ik nog altijd te
schreeuwend vond.’

Toen Sjoukje naar school ging, bestond er voor de lagere school een
verplicht vakkenpakket: lezen, schrijven, rekenen, vormleer (verbuigen
en vervoegen), Nederlandse taal, aardrijkskunde en geschiedenis, kennis
der natuur en zingen. En tekenen, al betekende dat in de praktijk alleen
‘rechtlijnig tekenen’. Bij het vak geschiedenis werden bijbelse en vader-
landse geschiedenis behandeld en de aardrijkskundeles kwam nauwe-
lijks over de grenzen heen. In de eerste lessen werd het stratenplan van
Nes behandeld, daarna volgden de dorpen rondom Nes, de hele provincie
Friesland, dan de andere provincies en de waterwegen in Nederland. Als
er nog tijd over was, kregen de kinderen daarna iets te horen over andere
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landen. Ze leerden spellen door elkaar bij de hand te houden en zachtjes
op de maat heen en weer deinend, woorden op het bord te spellen en zin-
nen als: Zij tooijen zich op. Dat ging dan zo: Eu-jen. – ooi-jen. – tooi-jen.
– Zij – tooi-jen – zich – op. Een lijzige, zangerige manier van spellen, en
door het wiegen dommelden heel wat kinderen in, waarna een slag met
het rietje ze weer bij de les haalde.

Zo nu en dan kwam dominee, Sjoukjes vader dus, langs voor de gods-
dienstles en de meester ging hen, zij het schreeuwerig, voor bij het zin-
gen, een vak dat sinds kort werd beschouwd als een belangrijk bescha-
vingsmiddel voor het volk ‘en daardoor van invloed op de verbetering van
kerk- en volkszang. Door de inhoud der liederen kon men vaderlandslief-
de, liefde tot de natuur en christelijke gevoelens aanwakkeren.’ 

Die vaderlandsliefde en het verheerlijken van het roemruchte verleden
werd in het negentiende-eeuwse Nederland nogal gestimuleerd, en in
haar schooltijd maakte Sjoukje de grootse herdenking van veldslagen uit
de Tachtigjarige Oorlog mee: in 1868 de Slag bij Heiligerlee uit 1568, en
vier jaar later de inname van Den Briel uit 1572. Dat waren plechtige festi-
viteiten waarbij het historisch besef van de Nederlander en vooral ook
van de Nederlandse jeugd stevig werd bevorderd. Maar het was vooral
ook feestelijk en Sjoukje heeft in 1936 in Schimmels voor de koets een hila-
risch verslag geschreven van de Den Briel-herdenking van 1872 op een
Fries boerendorp.

De kinderen maakten lange dagen op school en moesten alles bij elkaar
een zwaar lesprogramma uitvoeren. In de zomer begon de school al om
zeven uur. Om acht uur gingen de kinderen naar huis om met hun ou-
ders warm te eten (de boerenarbeiders moesten goed gevoed de lange
werkdag doorkomen en aten twee keer warm) en daarna moesten ze
weer tot twaalf uur naar school. Tussen de middag kregen ze twee uur
vrij en aten ze thuis, waarna ze ’s middags van twee tot vijf opnieuw naar
school gingen. De hele dag op school, de hele dag stilzitten. Geen wonder
dat boerenkinderen graag hun vader op het land hielpen en na een lange
zomer pas in de herfst opnieuw op school kwamen, waar ze dan de groot-
ste moeite hadden om weer met een griffel op hun leitjes te schrijven.

De school in Nes groeide en in 1873 werd een hulponderwijzer aange-
steld, meester Wytze de Vries, die de jongste kinderen moest leren lezen.
Er werd een schot in de klas geplaatst zodat de twee meesters allebei een
eigen ruimte hadden. De Vries kon goed vertellen en schreef zelf Friese
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gedichten en verhalen. Hij was nieuw en hij werd ook wel geplaagd. Als
er turf van de zolder boven het leslokaal gehaald moest worden, hielpen
de kinderen mee door de turf boven in een koker naar beneden te stor-
ten. Soms gooiden ze zo ruw dat de koker verstopt raakte en de meester
met een tang de opening beneden vrij moest maken. Hij kwam dan on-
der het turfstof te zitten en zag er zo smerig uit dat hij naar huis moest
om zich te verkleden. 

Op oude schoolfoto’s is te zien hoe de onderwijzers uit die jaren eruit-
zagen: in lange, hooggesloten jassen, de handen in de zakken. Voor hen
zitten en staan de talrijke leerlingen, de jongens met klompen en drie-
kwartbroeken, de meisjes in lange, donkere jurken van een onverslijtbaar
weefsel en een donkere boezelaar (schort). Door zo’n foto wordt nog eens
duidelijk hoe fel de witte schorten van de meisjes Bokma de Boer afsta-
ken tegen al dat grauwe en ernstige om hen heen. Schoolfeesten beston-
den niet, evenmin als schoolreisjes of zelfs maar een sinterklaasfeest.
Het allerfeestelijkste was de koek die kleine kinderen na hun eerste
schooldag op hun arm gebonden mee naar huis kregen.

Al was de inspectie zeer tevreden over meester Beetsma, hoofdonderwij-
zer tweede klasse (onderwijzers waren in vier rangen verdeeld al naar ge-
lang leeftijd en bekwaamheden), Sjoukje dacht heel wat minder positief
over hem. Tientallen jaren later omschreef ze hem als ‘een ouderwet-
sche, ongetrouwde schoolmeester, kwasi-geleerd en mál’, een ongeïnspi-
reerde man. In ‘Een ouderwetsche dorpsschool’ portretteerde ze een ei-
genaardige schoolmeester die veel van Beetsma wegheeft. Laten we even
aannemen dat Sjoukje haar eigen onderwijzer beschreven heeft: een
man in een wit schooljasje met fladderende panden – zijn daagse jasje,
voor de foto trok een meester een net donker pak aan –, die als hij in een
goede bui was veel Franse woorden gebruikte ‘om te laten zien hoe ge-
leerd hij was. Dan zei hij bijvoorbeeld tegen een meisje met vettig haar:
“Maaike, Maaike, wat riekt gij van daag weêr delicieus! Wie heeft u gepar-
fumeerd?” en Maaike antwoordde dadelijk met een grof stemmetje en
heel onbeleefd: “Trien”, haar oudste zusje.’

Het was een vreemde, zenuwachtige man, die regelmatig een bloedneus
had die hij dan omslachtig met stukken papier probeerde te stelpen; hij
leed aan hoofdpijnen en had driftbuien; kon geen orde houden en vloog
van de ene hoek van het schooltje naar de andere, maakte veelvuldig ge-
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bruik van een lang Spaans riet en soms zelfs van een zwaar houten turf-
hamertje. Soms sloeg hij met één slag over zes kinderruggetjes tegelijk,
en op een dag sloeg hij mis en smeet een volle inktfles van zijn lessenaar,
over zijn eigen kleren. Zo beschreef Sjoukje later de wonderlijke school-
meester op een ouderwetse dorpsschool. 

Misschien had Beetsma het te druk met zoveel leerlingen in dat ene lo-
kaal – al was dat normaal in die tijd – en vond hij het niet nodig om zich
voor een betrekkelijk laag loon uit te sloven. Zoals veel onderwijzers in
die tijd had hij bijbaantjes om zijn salaris aan te vullen. Beetsma was kos-
ter en voorzanger van de kerk (er was geen orgel) en later werd hij ook se-
cretaris-boekhouder van de kerkvoogdij. Bovendien verdiende hij nog
wat bij door warme stoven in de kerk neer te zetten voor de kerkenraad
en op de preekstoel. 

Afgezien van lezen en schrijven leerde Sjoukje niet veel op school. Van
haar kinderhandschrift zijn twee voorbeelden bewaard gebleven: de
nieuwjaarswensen die ze op 1 januari 1869 en op 1 januari 1872 voor haar
ouders schreef. Dat waren gedichten en wensen die de kinderen over-
schreven uit speciale voorbeeldboekjes, een heilzame prikkel om ‘zich
bestendig te beijveren, vooral in het schrijven’, zoals in een van die boek-
jes stond. Daarnaast was het ook uit zedelijk oogpunt ‘voor het kind heil-
zaam, nederig eerbied en achting te bewijzen aan hen, wien het zulks
verschuldigd is’. En zo bevatten zulke boekjes gedichten opgedragen aan
ouders, aan een vader die weduwnaar is, aan een moeder die weduwe is,
aan oom en tante met en zonder kinderen, aan oudere en jongere broers,
neven en nichten, weldoener, voogd, vriend, onderwijzer en onderwijze-
res. En helemaal aan het eind van zo’n lange rij mensen die met een heil-
wens konden worden vereerd, stond ook een vers van een ‘Dienstbode
aan zijnen of haren Heer of Vrouw’. Sommige van deze verzen konden
gezongen worden, op de wijs van vaderlandse en godsdienstige liederen,
of van liederen als ‘Des morgens lang te slapen’ van Hieronymus van Al-
phen, of ‘Rustig is de slaap der dooden’, een ander bekend lied.

In een mooi, levendig handschrift met veel krullen aan de hoofdletters
schreef Sjoukje aan haar ‘geliefde ouders op het Nieuwjaar van 1869’ een
hoogdravend gedicht over de tijd die snel, met Arendsvlerken, vliegt, ‘ter-
wijl wij naauw zijn vaart bemerken’. Het gedicht eindigt met een vrome
wens: ‘Dat Die voor eeuwigheid hem [de tijd] teelde/ ook ons dien tijd tot
erfdeel geev’,/ opdat men eeuwig bij Hem leev.’ Het exemplaar van drie
jaar later is in een netter, maar ook saaier handschrift geschreven – al zijn
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de krullen aan de hoofdletters nog steeds prachtig. Het is opnieuw een
gelegenheidsgedicht: 

‘Vol dankbre vreugd, bij ’t morgengloren,/ Voor ’t heil, ons weer op
nieuw beschoren/ Rijz’ luide onze juichtoon op!’ En het eindigde in stijl:
‘En daartoe moet ons aller streven/ Aan ieder ook het voorbeeld geven,/
De een den and’re helper zijn,/ Het werken leven, leven werken,/ En het
voor andren nuttigst werken/ Ook hier het zaligst leven zijn.’ 

Ze ondertekende deze heilwens – zoals kinderen van elf jaar dat graag
doen – met alle drie haar voornamen voluit: ‘Sjoukje, Maria, Diederika
Bokma de Boer.’

Op kostschool in Dokkum

Voor meisjes uit Sjoukjes milieu was het niet ongebruikelijk – en een ui-
ting van een zekere vooruitstrevendheid – om na de lagere school door te
leren, voordat ze als getrouwde vrouw een huishouden zouden gaan voe-
ren. Mocht een meisje onverhoopt ongetrouwd blijven, dan zou ze met
een passende opleiding altijd nog onderwijzeres, gouvernante of ver-
pleegster kunnen worden.

Ouders konden rond 1874 voor hun dochter uit een redelijk aantal mo-
gelijkheden kiezen. Sinds 1863 bestonden er, dankzij Thorbeckes Wet op
het Middelbaar Onderwijs, ‘hogere burgerscholen’, middelbare scholen
voor de hogere burgerij: de hbs, vanaf dat moment vanzelfsprekend voor
jongens toegankelijk, maar even vanzelfsprekend niet tegelijkertijd voor
meisjes. Pas na 1871 mochten meisjes naar de hbs. Dat was te danken
aan Aletta Jacobs uit Sappemeer, die in maart 1871 van minister Thor-
becke persoonlijk toestemming had gekregen zich in te schrijven aan de
Groningse universiteit. Om zich daarop voor te bereiden volgde ze onof-
ficieel lessen bij leraren van de rijks-hbs in Sappemeer. De eerste officiële
vrouwelijke hbs-leerling was haar jongste zusje Frederika. Thorbecke
stond vader Jacobs in juli 1871 toe haar in te schrijven aan de rijks-hbs.
Heel langzaam kwam de stroom op gang. In 1875 zaten er in heel Neder-
land vijfendertig meisjes op de hbs en weer vijf jaar later, in 1880, waren
het er 155. Tot het eind van de eeuw kwam het aantal vrouwelijke leerlin-
gen overigens nooit boven de vier procent uit. Er werden ook enkele spe-
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ciale meisjes-hbs’en opgericht, met hetzelfde lesprogramma als de gewo-
ne hbs; alleen mochten de meisjes een jaar langer over de leerstof doen:
zes in plaats van vijf jaar. 

De middelbare meisjesschool, de mms, was een ander soort school
voor meisjes. Ze bereidde de leerlingen voor ‘op de vervulling van taken
in de maatschappij, waarvoor een ruime mate van ontwikkeling doch
geen opleiding bij het hoger onderwijs nodig is’. Deze school hield reke-
ning met ‘de fysieke en psychische kenmerken van het meisje in de leef-
tijd van 12-17+’, en was speciaal gericht op taal- en cultuuronderwijs. Een
school met een minder vol programma dan de hbs en ook minder intel-
lectueel gericht. De eerste mms werd in Haarlem in 1867 opgericht, in
1875 waren er negen, in 1880 twaalf. Bij elkaar volgden in dat jaar 929
meisjes een mms. Vergeleken met het handjevol meisjes dat in deze tijd
naar de hbs ging, en de enkeling die een gymnasium bezocht, vormden
die bijna duizend mms’sters een flink aantal.

Een andere onderwijsmogelijkheid was de kook-, huishoud- of nijver-
heidsschool. Daar werden meisjes voorbereid op het leven van een me-
vrouw met huispersoneel of op het beroep van lerares op een beroeps-
school. Het waren vaak de meisjes uit de hogere kringen die zulke scho-
len bezochten, zoals dat ook bij de andere vormen van onderwijs voor
meisjes gold. Doorleren was een privilege, de meeste meisjes gingen na
de lagere school meteen werken, in een winkel, een dienstje of in de fa-
briek.

Ten slotte waren er de kostscholen. Als er geen meisjes- of naaischool
in de directe omgeving was en als de ouders hun dochters niet naar een
gemengde hbs wilden sturen, dan waren er kostscholen waar ze niet al-
leen taal- en literatuurlessen, maar ook handwerken en muziekles kre-
gen en bovendien goede manieren leerden. Ouders met veel geld brach-
ten hun dochters naar een kostschool in Zwitserland, Engeland of Duits-
land: voor de taal, voor passende omgangsvormen, en voor kennissen en
vriendinnen in de kringen waar ook de huwelijkskandidaten vandaan
kwamen. 

De ouders Bokma de Boer kozen niet voor een hbs of mms, ze stuur-
den hun dochters ook niet naar een beroepsopleiding of een dure buiten-
landse kostschool, maar zochten kostscholen in Sneek en Dokkum uit.
Renske en Jette gingen naar Dokkum en Catharina is anderhalf jaar op
kostschool in Sneek geweest, voor ze in 1870 thuis in Nes overleed. 

de jonge jaren 63



Sjoukje was vijftien jaar toen ze in Dokkum naar de ‘Dag en Kostschool
voor Jonge Dames’ van mejuffrouw H. Tideman ging. Voor een kind dat
in het dorpje Nes was opgegroeid was Dokkum met meer dan vierdui-
zend inwoners een grote stad, met brede straten, grachten en bolwerken,
een paar grote kerken en veel winkels. Een plaats waar elk jaar tijdens de
jaarmarkt in juni de traditionele harddraverij werd gehouden en waar de
grootste weekmarkt uit de omgeving werd gehouden. Een markt waar
boeren uit de omliggende dorpen op donderdag hun vee en producten
naartoe brachten, en de vrouwen stoffen kochten en kleren. Op die don-
derdagse marktdag was Dokkum druk en levendig, de rest van de week
was de stad allesbehalve bruisend, maar een gezapig provinciestadje. Een
reiziger noteerde: 

De kleeding der mannen volgt altoos een jaar of anderhalf de Hollandsche

en de Parijsche moden. ’s Morgens staat men niet te vroeg op, de man

doet zijn bezigheden, de vrouw komt later eens aan de deur kijken, ‘on-

gekleed’ zooals zij uit ’t bed kwam, een zwart ondermutsje op. Elf uur 

koffiedrinken, tusschen 12 en 1 middagmalen, dan ‘doet’ men de Bolwer-

ken. Heeren en damens, Dominé’s in nachtrokken met wandelstokken,

Burgemeesters en Vroedsmannen. Burgers die niets te doen hebben,

sommigen in hunnen slaapjaponnen. Drie uur is de theeklok, te 5 à 6 uur

verschijnt de koffiepot met hoog opgehoopte presenteerbladen met koek,

banket, krakelingen, biscuit en wat dies meer is. ’s Avonds, zomers, brengt

men door op de stoep, op de stoepbank wordt de politiek besproken.

Dat was een beschrijving uit het begin van de negentiende eeuw en het
zou tientallen jaren duren voor er in dat gezapige beeld iets veranderde
en de gezeten burgers van Dokkum opschrokken uit hun tevreden be-
staan. 

Halverwege de jaren veertig braken er zware tijden aan, het platteland
werd getroffen door misoogsten en de aardappelziekte. In Noord-Fries-
land was de situatie zo ernstig dat bijvoorbeeld het gemeentebestuur van
Ternaard (waar Nes onder viel) de regering in Den Haag vroeg om ar-
menzorg uit de rijkskas. Gemeenten waren in die tijd verantwoordelijk
voor hun ‘eigen’ armen en er waren inmiddels zo veel werklozen geko-
men dat de gemeente de lasten niet meer kon dragen. Er heerste hon-
gersnood. In 1847 verwoestte de aardappelziekte de hele oogst. Boven-
dien duurde de winter dat jaar uitzonderlijk lang, waren er overstromin-
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gen en heersten er hier en daar muizenplagen waardoor ook de voedsel-
voorraden – en de boter, een exportproduct – verdwenen. Er was weinig
voedsel en wat er in de winkels lag, was duur. Toen de Dokkumers merk-
ten dat er ondanks het voedselgebrek toch aardappels werden uitgevoerd
en er schepen met rogge werden achtergehouden om de prijs op te drij-
ven, braken er rellen uit. Winkels werden geplunderd en een grote groep
joelende en schreeuwende jongens en mannen trok naar de Groote
Breedstraat, waar de burgemeester van Dokkum woonde. De straatste-
nen waren snel losgewrikt en zijn ruiten werden ingegooid, gevolgd door
de ruiten van andere notabelen in de straat. De Dokkumers die anders op
zo’n warme zomeravond op hun stoepbanken de politiek doornamen,
hoorden verschanst achter de voordeur met angst en beven het ge-
schreeuw en gerinkel van het glas van de ramen aan.

Totdat zeeofficier Hugenholtz, een belangrijke Dokkumer en lid van
de Raad van State, de Groote Breedstraat in kwam en naar zijn grote
hoekhuis liep. Hij kreeg de kans niet zijn deur binnen te gaan. Mannen
pakten hem beet, duwden hem tussen de stoepbanken en eisten brood.
Hoe het precies ging, of Hugenholtz doodsbang was of juist heel koel-
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bloedig, hij wist in ieder geval de zin uit te spreken: ‘Gaat naar Dedde
Dijkstra en haalt voor mijn rekening al wat hij aan voorraad heeft.’ Het
volk draafde meteen weg naar de grutterij van Dijkstra, bestormde de
winkel en haalde hem volledig leeg. Vlak daarna betrok de lucht – het
was de hele dag al drukkend weer geweest – en het begon te onweren en
zo hard te regenen dat de straat binnen een kwartier leeg was. Toen daar-
na ook de prijzen voor rogge daalden, keerde de rust in Dokkum weer.

Heel Europa was rond het midden van de negentiende eeuw onrustig en
opstandig, en overal namen de sociale spanningen toe. In alle geïndus-
trialiseerde landen, ook in Noord-Amerika, werkten fabrieksarbeiders,
mannen, vrouwen en kleine kinderen onder erbarmelijke omstandighe-
den. Op het platteland was de situatie niet beter: de landarbeiders hadden
zich te onderwerpen aan feodale verhoudingen, verdienden weinig en
konden elk moment op straat worden gezet. In de loop van de eeuw, na
ernstige landbouwcrises en hongersnoden, waarbij grote aantallen arbei-
ders werkloos werden en velen onder de armoedegrens terechtkwamen
en van de honger stierven, groeiden het protest en het verzet explosief.
Het verzet kreeg een naam, communisme. In Europa waarde ‘het spook
van het communisme’ rond, zoals Karl Marx en Friedrich Engels het ge-
formuleerd hadden in hun in 1848 gepubliceerde Communistisch Mani-
fest, waarin ze de ‘proletariërs aller landen’ opriepen zich te verenigen. 

Met enige vertraging bereikte de nieuwe tijdgeest ook Dokkum. Bin-
nen het curatorium van de befaamde Latijnse School van Dokkum was
inmiddels – een van de uitingen van de nieuwe tijd – ook belangstelling
ontstaan voor de moderne theologie. Daarnaast was er Onze Krans, de
gespreksgroep waarvan Albertus Bokma de Boer lid was en ook de re-
monstrantse dominee Michael Wilhelm Scheltema. Scheltema was een
opvallende verschijning. Een grote baard en felle ogen gaven hem het ui-
terlijk van een oudtestamentische profeet: patriarchaal, eerbiedwaardig,
een man die zich het lot van de mensen aantrok en zich in het bijzonder
inzette voor weeskinderen. Hij ergerde zich aan de strenge voorschriften
in de weeshuizen, aan het kille opvoedingsregiem, het ontbreken van
speelgoed, de volgepropte slaapzalen. Wezen moesten in een gezin wor-
den opgevoed, vond hij, en vanuit dat ideaal richtte hij de ‘Maatschappij
tot opvoeding van Weezen in het huisgezin’ op, waarvan hij later ook di-
recteur werd.

De dominee bewoonde met zijn vrouw Alida Welmoet Tideman en
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zijn kinderen een groot huis in het centrum van Dokkum. Zijn schoon-
zuster, de hoofdonderwijzeres Hillegonda Geertruid Tideman, woonde
sinds 1871 bij de familie en begon in een koetshuis in de achtertuin van
het domineeshuis een school voor meisjes, de ‘Dag en Kostschool voor
Jonge Dames’. De leerlingen konden in de kost bij de Scheltema’s en
werden als gezinsleden beschouwd. Zoals wezen in een huisgezin moes-
ten worden opgevangen, zo moesten ook kostschoolleerlingen in het ge-
zin worden opgenomen. 

En zo kwam Sjoukje Bokma de Boer bij de familie Scheltema terecht.
De ziel van deze ‘groote, onrustige huishouding’ was mevrouw Schelte-
ma, een teer, ziekelijk klein vrouwtje. Ze lag vaak wekenlang in bed, maar
dankzij een ijzeren wil en een ‘onbuigzame energie’ was ze in staat exa-
mens te doen in Frans en handwerken om in te kunnen springen als een
van de leraressen ziek zou zijn. Die combinatie van ziekelijkheid en
doorzettingsvermogen trof Sjoukje bijzonder. 

Het huis van de dominee was groot genoeg voor gezin, leerlingen, lera-
ressen uit binnen- en buitenland en soms nog een extra pleegkind voor
wie Scheltema onderdak zocht. Het was een ruim stadshuis met de voor-
deur in het midden van de voorgevel, daarachter een brede marmeren
gang met links en rechts kamers. Aan de ene kant de studeerkamer waar
dominee Scheltema werkte, aan de andere kant de huiskamers en suite
met een piano, waar mevrouw Scheltema, juffrouw Tideman, de andere
onderwijzeressen en de meisjes konden zitten om huiswerk te maken, te
praten, te handwerken en muziek te maken. Achter de studeerkamer was
een gangetje waaraan de keuken en een grote eetkamer, met een door-
geefluik ertussen, lagen. De meisjes sliepen éénhoog aan de straatkant,
in twee kamers met ieder zes bedden. Alle bedden konden door schuif-
gordijnen en schotten van elkaar gescheiden worden, zodat de meisjes
bij elkaar sliepen, maar ook privacy hadden.

In augustus 1875 werd Sjoukje Bokma de Boer door haar vader met het
rijtuig naar Dokkum gebracht. Direct bij aankomst ontmoette ze het
meisje met wie ze haar leven lang bevriend zou blijven: Clara van Loon,
dochter van een rijke fabrikant van dakpannen, een voorvechter van de
Friese taal en cultuur, die van 1860 tot 1901 lid van Gedeputeerde Staten
van Friesland was. Clara was een halfjaar jonger dan Sjoukje. Ze heeft
maar één jaar in Dokkum op kostschool gezeten – daarna bezocht ze de
meisjes-hbs in Leeuwarden – maar dankzij de interviews en brieven
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waarin ze na Sjoukjes dood in 1939 over haar vroegere vriendin sprak, is
er iets meer te vertellen over Sjoukjes jaren in Dokkum. 

In 1875 waren er acht leerlingen op school: Clara en Sjoukje en ‘twee
Friese domineesdochters, twee zichtbaar gefortuneerde boeremeisjes, de
Groningsche fabrikantsdochter uit Veendam en een dochtertje van een
blijkbaar achterhoekschen notaris met zwaar Sneeksch accent’. Volgens
Clara polsten Sjoukje en zij elkaar direct na aankomst tijdens een wande-
ling door Dokkum over de familieomstandigheden en dat werd een leer-
zaam gesprek. Ze kwamen allebei uit een beschaafd, ontwikkeld milieu.
Sjoukje vertelde over haar twee ‘erg oude zusters van 30 en 26 jaar’, Clara
praatte over haar zieke moeder en haar drie broers, over de bijlessen
Duits die ze had gevolgd bij een epileptische timmerman en het toela-
tingsexamen voor de school dat ze op het stadhuis in Dokkum had moe-
ten afleggen bij een hoofdonderwijzer en de wethouder. In rekenen was
ze niet sterk, maar toen de onderwijzer haar vroeg enkele zeestraten in
Europa te noemen, kon Clara uitpakken. Ze noemde een zeestraat die ze
vaak had gehoord van een jonger broertje, ‘de straat van Theodosia, Feo-
dosia, Kaffa, Kertsj of Jeniculé, met zo’n flux de bouche dat de Wethouder
zich op de knie sloeg en zei: wel verdikkemij, dat wist ík nog niet eens,
nou meester, wij houe maar op, ’t is zoo al genoeg’. 

Het verhaal maakte indruk, maar op Sjoukjes vraag of het om die
knappe jonge wethouder ging, kon Clara geen antwoord geven. Daar had
ze in haar zenuwen niet op gelet. Hoe Sjoukje zo snel al wist dat er een
knappe, jonge wethouder bestond? Ze was zelf nauwelijks een dag in
Dokkum, en waarschijnlijk had ze ook toelatingsexamen moeten doen
op het stadhuis.

De school sloot precies aan bij Sjoukjes belangstelling en behoeften.
Ze leerde er nog meer boeken en schrijvers kennen, ‘er was goede jeugd-
lektuur, en bij het onderwijs in vreemde talen werden de klassieken van
elk land voorgelezen op een manier, die verdere kennismaking met deze
soort lektuur aanmoedigde’. Dit intensieve onderwijs was aan haar be-
steed en bij een overgangsexamen bleek ze zulke goede resultaten te be-
halen dat een lid van de schoolcommissie haar vader feliciteerde met zijn
dochter die ‘de hele Shakespeare van buiten kende’. Sterk overdreven,
vond Sjoukje, maar haar leven lang herinnerde ze zich met vreugde hoe
ze op deze school de klassieken leerde lezen en hoe heerlijk ze het vond
om nieuwe talen te leren. Thuis, in de vakanties, werd ze er door haar ou-
dere zusters om uitgelachen: ‘Je begrijpt er niets van! Hoe kunnen ze
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zoo’n kind nu ook zulke werken in handen geven, wier diepere zin tot
ons, volwassenen, misschien nog niet eens geheel doordringt?’ Vanwege
het geplaag trok ze zich thuis met ‘de werken van Schiller’ in een stil
hoekje terug, maar op school werd haar leeshartstocht verder gevoed met
nieuwe lectuur. 

Belangrijker nog dan de stimulerende lessen was het grote gezelschap
huisgenoten waarin ze terecht was gekomen. Thuis was ze niet gewend
aan een groot gezin, maar in Dokkum zat ze aan tafel met minstens vijf-
tien anderen. Er waren acht kostschoolleerlingen, vijf kinderen Schelte-
ma, van wie drie dochters ook les kregen, de ouders Scheltema en tante
Tideman, een Nederlands-Indische huishoudster die bovendien Frans en
Nederlands gaf, en een onderwijzeres uit Wesel voor Duits. Die juffrouw
Schön was sentimenteel en ietwat glibberig, herinnerde Clara zich, en
Sjoukje dweepte met haar. Clara voelde zich meer aangetrokken tot de
andere lerares, die humoristisch was en zich erop beroemde in haar
jeugd driemaal van school te zijn weggestuurd. Sjoukje genoot van dit
grote gezelschap, waarin Clara en zij zich onderscheidden doordat ze,
volgens Clara, het allebei heerlijk vonden om in een intellectuele omge-
ving te verblijven waar over alles gesproken werd. Ze voegde er vilein aan
toe dat er in het gezelschap ook meisjes waren aan wie dat voorbijging. 

Boezemvriendinnen werden ze en ze bleven hun hele leven bevriend:
‘Die meisjesvriendschappen uit mijn jeugd waren nog zoo diep, wij ver-
gaten elkaar niet, na meer dan zestig jaar niet.’ Ze dachten over veel din-
gen hetzelfde en konden goed met elkaar praten. Clara vond Sjoukje lief,
goedaardig en vrolijk, maar over haar uiterlijk oordeelde ze gemengd:
‘Sjoukje was volgens algemeen oordeel een knap meisje, ze had mooie
groote bruine oogen, donker krullend haar, een goed beloop van gezicht
en een aardigen lachenden mond. Ik hield veel van haar maar haar ge-
zicht had voor mij iets zenuwachtigs en onrustigs.’ 

Er bestaat een foto van Sjoukje als zestienjarige. Ze kijkt bedremmeld,
nadenkend. Volle wangen, een breed voorhoofd, een aardige mond en
het donkere haar strak naar achteren gekamd. Op haar jurk draagt ze een
grote witte kraag en een donkere fluwelen strik. Echt een bedeesd school-
meisje.

In Clara’s ogen was Sjoukje licht geëxalteerd. Al de eerste dag merkte
ze door Sjoukjes reactie op de Dokkumer wethouder, dat ze romantisch
was. Sjoukje was dromerig, ze fantaseerde, ze zweefde eigenlijk altijd
een beetje in de lucht, tot ergernis van de nuchtere Clara: 
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Wij kibbelden ook vaak, zij was wat sentimenteel en kon zoo – volgens

mijn idee – idioot dweepen met helden en heldinnen uit boeken (zooals

meisjes nu vaak doen met filmsterren), dan trachtte ik uit reactie die

wezens bespottelijk te maken als zij er vaak over begon te zeuren. En daar

zij haast voortdurend met iets of iemand dweepte, had ik vaak aanleiding

om met de klompen op ’t ijs te komen en te trachten haar te ontnuchte-

ren.

Dan zei Clara tegen Sjoukje dat ze gewoon moest doen, anders zou ze
een glas water in haar gezicht krijgen. Toen Sjoukje eens, in bed met een
boek, hevig lag te giechelen, heeft Clara dat dreigement uitgevoerd. Ze
heeft die scène beschreven: 

Op een zaterdagavond waren 2 van onze kamergenooten (boerendochters

uit de buurt) naar huis tot zondag, het nichtje-huishoudster der familie

was op bezoek en een der meisjes Scheltema in de kamer harer moeder,

Sjoukje en ik hadden op een gedeelte zolder zaterdagavond toilet gemaakt

en waren nu half in half op onze schoone bedden gezeten aan ’t babbelen.
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Maar er was niets aan Sjoukje dien avond, zij had natúurlijk weer een

boek, Ann of Geijerstein, zij zat met opgetrokken knieën te lezen, en

sloeg telkens achterover op haar kussen van ’t lachen, dat zachtjes aan

overging in een soort gniffelen en vervelend zenuwachtig gesnuffel, waar

ik mij bij iedere lachbui weer boos over maakte. ‘Ik zal je wat moeten

kalmeeren’, zei ik mijn bed uitstappende, nam de lampetkan en begon

haar gezicht en tevens bij ongeluk ook haar boek en schoone nachtjapon

rijkelijk met water te besprenkelen. Zij sprong overeind en haar bed uit

om mij te tuchtigen, doch trapte bij ongeluk tegen de lampetkan die ik in

haast tusschen haar bed en waschtafel had neergezet, zoodat deze omviel.

En hoewel wij dadelijk onze handdoeken in de waterplas gooiden en deze

trachtten op te dweilen, waarbij mijn schoone nachtjapon tot boven de

kuiten kletsnat werd, konden wij niet verhinderen dat er nog een groot

deel van het water door de zoldernaden drupte, in dominé’s studeer-

kamer. [...] En nu drupte of stroomde het water door de naden van den

houten zolder (plafonds waren er nog niet in dat grote huis) op dominé’s

schrijftafel, op dominé zelf en op de aanteekeningen voor de volgende

morgenpreek. We hoorden drukke voetstappen op de trap en daar kwam

mevrouw en juffrouw Tideman alsmede Lucie Scheltema (de huishoud-

ster) en een dienstbode met dweil. Achter allen stond tot onzen grooten

schrik – dominé met de lange grijze bakkebaarden, doch kwam vanwege

de convenance niet verder dan de deur. 

Het verhaal stopt hier; de reacties van de dominee en zijn gezin zijn jam-
mer genoeg niet overgeleverd.

Wat hinderde Clara aan Sjoukjes gegiechel? Alle meisjes giechelen im-
mers? Het was waarschijnlijk het overdrevene, dat Clara ergerde. Sjoukje
was zenuwachtig en snel geagiteerd. Er is nog een verhaal waaruit Sjouk-
jes nervositeit zou kunnen blijken, maar waarbij Clara zelf ook heel ze-
nuwachtig was. Die gebeurtenis speelde zich af bij Sjoukje thuis in Nes,
waar Clara in de vakantie vaak logeerde. 

Op een nacht maakte Sjoukje Clara wakker en zei dat er dieven in huis
waren. Ze had een knal gehoord en nu klonken er duidelijk tikken. Clara
hoorde ook een ‘zonderling, angstaanjagend geluid’ in de stille nacht en
fluisterde: ‘O, mijn arme reisgeld. Het ligt in mijn zak op mijn stoel, nota
bene twee gulden vijftig.’ Clara durfde niet naar beneden – de meisjes
sliepen op zolder – en Sjoukje durfde alleen als ze samen zouden gaan.
Onderweg klopten ze op de slaapkamerdeur van Sjoukjes ouders om hen
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te waarschuwen. Eerst kwam het hoofd van de dominee met een toppert
(slaapmuts) om de hoek van de bedsteedeuren, daarachter verscheen me-
vrouws hoofd met een slaapmuts met strookjes. Sjoukje vertelde dat ze
dieven had gehoord en dominee ging mee naar beneden. Uiteindelijk
bleken de geluiden uit de kelder te komen, waar flessen bessensap be-
gonnen te gisten, waardoor de kurken er met een knal af sprongen. Het
getik werd veroorzaakt door het bessensap dat op de keldervloer drupte.

Sjoukje had veel fantasie en stond op school bekend om de griezelver-
halen waarmee ze de andere meisjes bang maakte. Ze vertelde ze graag,
ze was er van jongs af aan mee vertrouwd. Ook schreef ze de toneelstuk-
jes voor de jaarlijkse feestavond. De teksten daarvan zijn niet bewaard ge-
bleven en of ze zelf in haar stukjes meespeelde is evenmin bekend. 

In die tijd dacht ze nog niet aan een toekomst als schrijfster; iemand
anders wees haar op haar verteltalent. Het was eind juni 1879, de avond
voor Sjoukjes laatste schooldag. Ze moest bij dominee Scheltema komen
in zijn studeerkamer, waar de schoolmeisjes zelden of nooit mochten ko-
men. De dominee vertelde haar dat hij door het lezen van haar opstellen
gemerkt had dat ze een geboren schrijfster was. Ze moest dat talent voor-
al niet verwaarlozen. Sjoukje was met stomheid geslagen: ‘Ik geloof niet,
dat ik één woord heb geantwoord, zóó verbijsterd was ik over deze ont-
hulling! Ik kón het niet gelooven en geneerde mij zelfs, er tegen iemand
over te spreken.’

Het was nieuw voor haar, daar had ze nooit aan gedacht. Ze las alles,
van kinderboeken tot en met de klassieken uit de wereldliteratuur, maar
ze had nog nooit iemand ontmoet die boeken schreef. Ze kende geen
schrijfsters. En nu was ze door de dominee ingedeeld bij die mensen-
soort die ver buiten haar voorstellingsvermogen lag. 

De harde werkelijkheid

Het was 1879 en Sjoukje Bokma de Boer woonde weer bij haar ouders in
Nes. Ze was negentien jaar en had een redelijke schoolopleiding achter
de rug. Meisjes zoals zij, meisjes uit de betere kringen, hadden de keus
tussen een huwelijk en een beroep dat voldoende vrouwelijk was om er
respectabel je brood mee te verdienen. Onderwijzeres dus, gouvernante
of ‘iets verplegends’. 
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Een huwelijk was nog niet aan de orde. Jongens waren er niet op de
kostschool van juffrouw Tideman, maar precies zoals in echte meisjes-
boeken vaak voorkomt, stond er naast het huis van dominee Scheltema
een jongenskostschool. Het ging om jongens van een jaar of twaalf, in de
ogen van de meisjes weliswaar kleine jongens, maar interessant genoeg
om er voor op het muurtje tussen hun tuin en de jongensschool te klim-
men, door de bovenramen te gluren en de jongens proberen vóór te zeg-
gen. Veel contact tussen die jongens en de meisjes van juffrouw Tide-
mans school zal er wel niet geweest zijn, de meisjes leidden een georga-
niseerd en gecontroleerd leven. Sjoukje kende wel een paar andere jon-
gens. De zoons van dominee Scheltema zal ze wel ontmoet hebben, van
wie er één in Leiden studeerde en een ander in Leeuwarden op de hbs
zat. Bij Clara thuis leerde ze Clara’s broers kennen, één een jaar ouder
dan Clara, en twee ‘jonkjes’ voor wie Clara moest zorgen omdat haar
moeder voortdurend ziek was. In Nes kende ze uiteraard de dorpsjon-
gens met wie ze op school had gezeten. Een van die jongens nodigde
haar een paar jaar later uit voor het Groningse studentenbal.

Sjoukjes zusjes hadden geen van beiden een vak geleerd. De jongste,
Renske, was in december 1877 getrouwd met een vroegere collega van
haar vader, de 42-jarige weduwnaar Willem Reilingh. In de stormen die
de moderne theologie in die jaren deed opwaaien, had Reilingh het domi-
neesambt neergelegd, was rechten gaan studeren en vervolgens leraar
staathuishoudkunde geworden in Wageningen. Na haar huwelijk volgde
Renske hem daarheen, ver van Friesland. De oudste zuster, Jette, is onge-
trouwd gebleven. Na haar kostschooltijd kwam ze weer in Nes wonen bij
haar ouders. 

Jette was godsdienstig en aanzienlijk orthodoxer en strenger in de leer
dan haar vader. Op het dorp werd verteld dat ze over een verbrande voet
had gezegd dat ze zo’n verwonding – in het licht van het geloof dan – een
zegen vond. Ze vertaalde sprookjes en jeugdromans en in 1887 bewerkte
ze uit het Duits Onze kleintjes, een boekje met zoetelijke versjes, pedago-
gische verhandelingen en vraag-en-antwoorden zoals:

Vraag: ‘Hoeveel kinderen zullen het zijn?’ Antwoord: ‘Twaalf is het ideaal,

dat is schoon en indrukwekkend, maar te veel is het niet. [...] Het eerste

moet een jongen zijn. Móet? Ja, moet. Waarom eigenlijk? [...] Alleen daar

waar broeders en zusters tezamen opgroeien, kan de mens zich harmo-

nisch ontwikkelen en in vele opzichten voor eenzijdigheid gespaard

blijven.’ 
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Toen Bokma de Boer in 1882 met emeritaat ging en naar Brummen in
Gelderland verhuisde, gingen Jette en Sjoukje mee. Later verhuisde Jette,
opnieuw met haar ouders mee, naar Scheveningen, waar ze een pension
begon.

Na haar schooltijd in Dokkum die het begin van een beroepsopleiding
had kunnen zijn, kwam Sjoukje thuis wonen. Ze trok zich terug in huis,
net als Jette had gedaan. Daar wachtte haar een taak: het verzorgen van
haar ziekelijke moeder. Ze stond daar niet alleen voor, want Jette woonde
ook thuis en er was personeel. Ze had kunnen doorleren, net als haar
vriendin Clara deed, maar dat deed ze niet. Ze ging thuis zitten wachten.
Afwachten. Sjoukje was een romantisch meisje en wellicht rekende ze op
een huwelijkskandidaat. Maar Jette woonde ook thuis en bleef onge-
trouwd. 

Misschien probeerde ze, met het dringende advies van dominee Schel-
tema in haar achterhoofd, iets te schrijven, maar als dat zo is, is daarvan
niets overgebleven. Ze schreef, naar het schijnt, gedichten, waarvan ook
niets bewaard is gebleven. Ze kon mooi rijmen, haar sinterklaasgedich-
ten werden zeer gewaardeerd. ‘Aardige rymkes, tige [heel] moai,’ ver-
klaarde een dienstmeisje later.

Thuis leidde ze een ontspannen leven, want huishoudelijk werk hoef-
de ze niet te doen. Clara van Loon vertelde later dat ze Sjoukje nooit heeft
zien koken, afwassen of de kamers doen. Laat staan wasgoed stoppen en
boorden strijken, zoals Clara thuis deed:

Op míjn vrijen zaterdag thuis moest ik meêhelpen, het zilver poetsen, 

de messen slijpen, wel 80 aardappelen schillen (ook voor zondag) en

groente voor twee dagen schoonmaken en de zondagspudding koken 

en ’t schoone goed voor mijn broertjes klaarleggen. Geen sprake van 

romans.

Clara las haar moeder die aan malaria en reumatische koortsen leed, his-
torische romans voor, meer tijd om te lezen had ze niet, terwijl Sjoukje de
gelegenheid kreeg om zelf te lezen en dat met overgave deed. Boeken
met op de kaft titels in goudopdruk; romans, historische verhalen,
sprookjes, reisverhalen. Het enige wat ze aan het huishouden bijdroeg,
was het verzorgen van de bloemen in de tuin en in huis, en ze deed naai-
werk. Dat kon ze ‘perfect’, zei Clara.
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Clara moest om lerares te worden vóór 1881 (toen de nieuwe Lager-On-
derwijswet van 1878 werd ingevoerd) eindexamen doen, een hulpakte ha-
len en drie moderne taalaktes. Dat was hard werken en dus kwam Sjouk-
je vaker bij Clara in Leeuwarden logeren dan omgekeerd. Aan de enkele
logeerpartij in Nes bewaarde Clara goede herinneringen. Thuis had ze
het zwaar omdat ze in feite de huishouding voor haar zieke moeder waar-
nam. In Nes werden zij en Sjoukje als een paar ‘spring in ’t velden’ be-
schouwd die enkel voor hun plezier in het leven waren. Clara noemde
Sjoukjes moeder een stille, vriendelijke vrouw, en de dominee afwezig en
verstrooid. De meisjes deden taalspelletjes waarvan Bokma de Boer in de
war raakte: ‘Wij hadden de gewoonte woorden om te keeren, bv. een
boordenknoopje was een knoordenboopje, een deurknop een kneurdop.
Dominee verbood het op ’t laatst zeggende, morgen preek ik nog over
Edam en Ava.’ 

Toch vergiste dominee zich wel eens. Toen hij een keer van tafel werd
weggeroepen, nam hij afscheid van Clara en vervolgens van zijn vrouw
en van Sjoukje, die thuis Pop werd genoemd, ‘Dag Poeke!’, ‘Dag Mop!’.
Er werd wel vaker om de dominee gelachen, bijvoorbeeld als hij Fries
probeerde te spreken, wat hij niet goed kon en zijn vrouw en kinderen
wél. Thuis werd ook geen Fries gesproken, de meisjes zeiden geen ‘heit’
en ‘mem’, maar ‘pa’ en ‘moeke’. 

Toen Clara na haar laatste examen naar Arnhem verhuisde om les te
gaan geven op een kostschool, werd het bestaan serieuzer. Voor Sjoukje
kabbelde het leven na haar schooltijd rustig voort. Had ze dan helemaal
geen zorgen? Haar moeder was zwak, maar daar was Sjoukje haar hele
leven al aan gewend. En bovendien: zo veel moeders waren ziekelijk. Cla-
ra’s moeder was bedlegerig en ook mevrouw Scheltema in Dokkum was
vaak ziek. Het beeld van een moeder die een groot deel van de tijd was
uitgeschakeld, was haar vanuit haar jeugd volkomen vertrouwd. 

Als er in die periode van haar leven al iets onaangenaams is geweest, dan
zou dat de omstreden positie van haar vader geweest kunnen zijn. Bok-
ma de Boer was in 1856 in Nes en Wierum gekomen nadat er meer dan
een jaar naar een geschikte dominee was gezocht en drie beroepen predi-
kanten voor de eer hadden bedankt. Hij is er tot zijn emeritaat in 1882 ge-
bleven. In die jaren in Nes ontwikkelde hij zich tot een vrijzinnige mo-
derne dominee en hij stak zijn overtuiging niet onder stoelen of banken.
Aan wonderen geloofde hij niet en Jezus’ opstanding uit de dood be-
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schouwde hij als strijdig met de natuurwetten. Hij zag de opstanding van
Christus als een droom, een visioen.

Zijn gemeenteleden vonden hem een ‘beste man’, maar veel toehoor-
ders had hij niet. Of dat kwam vanwege zijn saaie preken, of omdat de or-
thodoxe dorpsbewoners zijn moderne diensten meden, is niet uit te ma-
ken. Het kan allebei waar zijn: Bokma de Boer was een formele, wat stijve
man die thuis goed kon vertellen, maar een groter gehoor niet kon boei-
en. Daar kwam bij dat de orthodoxen bij hem wegliepen en ter kerke gin-
gen in een ander dorp waar wel volgens de zuivere leer gepreekt werd.
Daarvan waren er in de buurt van Nes genoeg. Als ze in een andere ge-
meente wilden deelnemen aan het sacrament van het Avondmaal of de
doop, moesten ze een briefje vragen aan hun eigen dominee. Bokma de
Boer was daar ruimhartig in. Hij was er de man niet naar om zijn ge-
meenteleden de zegeningen van de kerk te onthouden, en schreef brief-
jes als: 

Sytze Groen, woonachtig in het Moddergat onder Nes, is voorzover 

wij weten van een goed gedrag. Derhalve wij hem volgaarne tot bericht

medegeven aan den leraar buiten deze gemeente bij wien hij zijn kin-

deren wenschte dopen te laten. 

Bokma de Boer had oog voor de sociale ellende waarin veel van zijn ge-
meenteleden verkeerden. Door magere visvangsten en slechte oogsten
was Friesland in de jaren zeventig in een crisis beland, die in 1878 nog
verscherpt werd door de toenemende concurrentie van graanproducen-
ten uit de Verenigde Staten. De Nederlandse landbouwtechniek was ach-
terlijk vergeleken met die van die andere landen, die snel (door het mo-
derne vervoer per trein en stoomschip) en goedkoop (door de mechanisa-
tie) graan konden leveren. Ook zuivelfabrieken in het buitenland produ-
ceerden zo veel en zo goedkoop boter, dat de relatief kleine boeren in Ne-
derland er totaal niet tegenop konden. Vanaf het platteland trok een
groeiende groep arbeiders en boeren naar de stad om daar werk te zoe-
ken. Vaak reisden ze nog verder, naar het buitenland, naar het land vol
beloften, Amerika. Er kwam een enorme emigratiegolf op gang, die jaren
zou duren.

De Friezen die achterbleven, hadden het zwaar en een groot deel van
de bevolking leed honger. De mensen waren op gemeentelijke en kerke-
lijke bijstand aangewezen; omdat ook de Kerk armer werd, werden de
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werkloze vissers en landarbeiders steeds afhankelijker van gemeente-
steun. Hun gezondheid verslechterde, aangezien dokters alleen na een of-
ficiële machtiging van de overheid arme mensen mochten helpen, en die
machtiging werd niet makkelijk gegeven. In Moddergat was de armoede
zo schrijnend dat men in de winter zoveel mogelijk in bed bleef. In dit
vissersdorp heerste volgens tijdgenoten ‘armoede, ruwheid en barbaars-
heid’ en men leefde ‘in een nacht van domheid en bekrompenheid’. Een
vriendelijke intellectueel als Bokma de Boer moet er een opvallende ver-
schijning zijn geweest, en zijn gemeenteleden zullen hem vaak niet be-
grepen hebben. Maar dat hij diepgaand met hen meeleefde, bleek ook na
de stormramp in 1883. Op 6 maart verging de hele vissersvloot, drieën-
tachtig mannen kwamen om en veertien schepen sloegen stuk op de gol-
ven. Het toch al arme Moddergat was nu helemaal aan de grond geraakt
en overal werd om hulp gevraagd voor de familieleden van de veronge-
lukte vissers. 

Een van de eerste giften kwam van Bokma de Boer, inmiddels emeritus
predikant. Hij was waarschijnlijk niet onbemiddeld en financiële hulp
bieden was voor hem vanzelfsprekend. Wie rijk was, hoorde daarvan
arme mensen zoveel mogelijk te laten profiteren. De godsdienstleraar
moest in zich zuiverheid en soberheid verenigen, schreef hij in een tijd-
schriftartikel, en een voorbeeldfunctie vervullen. Hij moest matig, recht-
vaardig en godzalig leven opdat de leden van de gemeente gedrongen
werden om ‘van het schepsel tot den Schepper op te klimmen’. 

Als kerkelijk voorganger probeerde Bokma de Boer zijn gemeente
‘links’ te houden, wat betekende: niet conservatief, niet orthodox. Waar-
schijnlijk was dat een gevecht tegen de bierkaai, maar hij was niet bang
voor kritiek. Iedereen moest zelf maar oordelen, vond hij, en ‘door gedu-
rige wrijving van gedachten tot de volle ons bereikbare waarheid komen’.

Als een kerk zonder dominee zat – wat vaak voorkwam, gemeenten
waren soms jaren vacant –, werd een dominee of een kerkenraadslid uit
de buurt aangewezen om als consulent op te treden. Toen dominee Bok-
ma de Boer met emeritaat ging, kreeg ouderling Langhout uit het recht-
zinnige Anjum het consulentschap van zijn gemeente: hij verving hem
tot er een andere dominee zou zijn. Hij was een streng-orthodoxe man
die nieuwe inwoners van Nes en Wierum alleen als lid van de kerk accep-
teerde nadat ze een aantal vragen hadden beantwoord waaruit hun ortho-
doxie moest blijken. 

de jonge jaren 77



De sfeer in kerkelijk Nes was al jaren eerder grimmig geworden. Niet al-
leen liepen de gemeenteleden naar andere kerken, ook de leden van de
kerkenraad keerden zich tegen hun dominee. In 1881 lukte het de ortho-
doxen met twee vertegenwoordigers in de kerkenraad te komen. ‘Door
lauwheid en onverschilligheid van enige liberale stemgerechtigden,’
stond in het kerkblad te lezen, ‘werd de flinke liberale predikant nog voor
de laatste maal een paar confessionele elementen in zijn kerkeraad toe-
gevoegd.’

Bokma de Boer nam een paar maanden later afscheid van de gemeen-
te. Zijn afscheidspreek ging over teksten uit de brieven aan de Hebreeën
en aan Timoteüs: ‘En wat moet ik nog verder aanvoeren?’ en ‘En het doel
van alle vermaning is liefde uit een rein hart, uit een goed geweten en
een ongeveinsd geloof’. Na de preek werd hem eervol ontslag verleend,
sprak Langhout, zijn voorlopige vervanger, hem hartelijk toe en bedankte
hem voor zijn vele diensten aan de gemeente. Na afloop van de dienst
was er een gezellige bijeenkomst bij dominee thuis.

De problemen voor Nes en Wierum waren niet voorbij met het vertrek
van de moderne Bokma de Boer. Een opvolger bleek niet te vinden en uit-
eindelijk nam pas in 1900, achttien jaar later dus, een nieuwe dominee
het beroep aan. In de tussentijd namen consulenten de taak van de domi-
nee over. De kerk overleefde in 1887 een splitsing in hervormd en gere-
formeerd – de Doleantie –, maar uit een rapportage uit 1888 blijkt dat in
de ogen van de twee rapporterende dominees van de Gereformeerde Ker-
ken de toestand in de kerken in dit stukje Friesland deplorabel was. Kerk-
diensten werden slecht bezocht, gezinnen waren door de kerkstrijd uit el-
kaar gescheurd. Vooral in de kerken van Nes-Wierum en van Paesens
was de ellende groot: 

In Nes-Wierum is de gemeente meer dan vijftig jaar verwoest. Er werd

geen Woord Gods bediend, naar de zielen der mensen werd niet om-

gezien zodat de bevolking zeer loszinnig werd, de bediening des Woords

begon te veronachtzamen en zich overgaf aan drank en spel. Er zijn ge-

lukkig uitzonderingen, doch de bevolking in haar geheel zinkt zedelijk

hard en diep. Meestal levend van de visvangst zwerven de mannen op zee,

en venten vrouwelijke personen het gevangene langs de huizen. In plaats

van het woord Gods te gaan horen op de dag des Heren, liggen vele, ja de

meeste jongelingen het eerste gedeelte van den dag aan den dijk om het

laatste in de kroeg te eindigen. De kerkeraad is thans niet bij machte daar
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veel tegen te doen, maar oordeelt dat boven alles herderlijk opzicht nodig

is om iets goeds uit te werken.

Hier had dominee Bokma de Boer bijna zesentwintig jaar gewerkt: in een
gemeente die ‘meer dan vijftig jaar verwoest’ was. Dit harde rapport van
de gereformeerde visitatoren is hem wellicht onder ogen gekomen. Al
kon hij weten dat orthodoxe en moderne theologen zijn werk in de ge-
meente verschillend waardeerden, het keiharde gereformeerde oordeel
over zijn vroegere gemeenteleden en (indirect) over de leiding die hij de
gemeente had gegeven moet hem diep gekwetst hebben. 

De vraag is hoeveel er van deze discussies, die in de loop der jaren
steeds heftiger en onverzoenlijker werden, doordrong tot het gezin van
de dominee. Zelfs al had Bokma de Boer de meningsverschillen buiten
de deur van de pastorie willen houden, hij had het niet gekund. Nes was
klein, iedereen kende iedereen en het gezin van de dominee woonde
midden in het dorp. Zijn vrouw en kinderen hebben gezien dat de kerk
leeg bleef en wisten natuurlijk waarom steeds meer gemeenteleden in
andere dorpen ter kerke gingen. En dan kwam Willem Reilingh, de ex-
dominee die in 1877 met Renske trouwde, bij hen over de vloer. Ook ie-
mand bij wie een verandering in geloofsovertuiging tot problemen had
geleid. Op verschillende manieren drong zo de strijd rond godsdienstige
opvattingen de pastorie binnen. 

De sfeer van vijandschap en meningsverschillen rond hun man en va-
der moet benauwend zijn geweest. Sjoukje had in 1880 bij haar vader be-
lijdenis gedaan, ze had zich dus zelf in het openbaar uitgesproken voor
het lidmaatschap van de Kerk. Of ze daarmee bewust een keuze maakte
voor een bepaalde levensbeschouwing of voor haar vader, die haar een
groot moreel besef had bijgebracht, verantwoordelijkheid voor andere
mensen en tolerantie, is niet zo belangrijk. Wel dat hij ook in die moeilij-
ke omstandigheden een voorbeeld voor haar bleef en haar liet zien hoe
belangrijk het was haar eigen overtuiging te volgen en te proberen ande-
re mensen mee te krijgen. Hij hield, ondanks weerstand van de buiten-
wereld, vast aan zijn opvattingen en raakte niet verbitterd.

Vasthoudendheid, overtuigingskracht en tolerantie, voor Sjoukjes late-
re leven waren het voorbeeldige eigenschappen. 

Direct na het afscheid van de gemeente verhuisden dominee en me-
vrouw, Jette en Sjoukje naar Gelderland. IJtje Holwerda, de dienstbode,
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ging met hen mee. Ze gingen in Brummen wonen, een dorp tussen Arn-
hem en Zutphen, een kilometer of vijftig van Wageningen, waar Renske
en Willem woonden. Ver weg van Friesland, iets dichter bij hun dochter.
Dat bepaalde misschien de keus voor deze plek, die in deze periode
steeds populairder werd bij deftige Friezen die hun provincie wilden ver-
laten. Een andere reden kan zijn geweest dat de zandgrond van de Velu-
we voor een astmapatiënte als Dieuwke Bokma de Boer gezonder was
dan het zeeklimaat. Maar het is ook mogelijk dat Bokma de Boer Fries-
land verliet om afstand te nemen van zijn gemeente. Door ver weg te
gaan wonen liep hij zijn opvolger niet voor de voeten en werd hij niet da-
gelijks herinnerd aan de werkkring waarin hij het jarenlang zo moeilijk
had gehad.

Het studentenbal in Groningen 

Zo vertrok Sjoukje in 1882 met haar vader, haar moeder en haar oudste
zusje Jette naar Brummen. Het was een enorme verandering. Gelderland
was een andere wereld dan Friesland, het Gelderse landschap met zijn
bossen en hei verschilde van de Friese weilanden en de zee, de Gelderse
bevolking leek in niets op de Friezen en sprak een andere taal. Thuis
spraken de Bokma de Boers weliswaar nooit Fries – in beschaafde Friese
kringen werd ‘Hollands’ gesproken – maar in het dorp vormde het het
geluidsdecor van Sjoukjes jeugd. Iedereen om haar heen sprak Fries. Dat
was nu voorbij. 

Voorlopig leidde ze een rimpelloos bestaan. Ze was begin twintig,
woonde thuis en had weinig om handen. Ze zorgde voor haar moeder, ze
knipte bloemen in de tuin, schikte die in een vaas en wachtte af. Zelfs
voor een meisje als Sjoukje, die met haar dagdromen en fantasieën in
een eigen wereld leefde, moeten de dagen eentonig zijn geweest. Eén
voordeel van Brummen was dat Clara van Loon in de buurt woonde. Zij
was lerares in Arnhem geworden en kwam vaak zaterdags en zondags bij
Sjoukje. Toen de familie na twee jaar naar Renkum, dichter bij Arnhem,
verhuisde spraken Sjoukje en Clara soms af op woensdagmiddag, als
Clara’s school uit was, om naar Beekhuizen te gaan, een landgoed bij
Velp in Engelse landschapsstijl met beken, kunstmatige watervallen, met
een hotel, een hermitage bij een vijver en een fontein. Ze namen boter-
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hammen mee, wandelden en praatten. Sjoukje, idealistisch als ze was,
verkeerde vaak in hoger sferen volgens Clara (die zichzelf altijd als de
broodnuchtere tegenpool van Sjoukje beschreef), maar ze waren vrien-
dinnen en ‘allebei typisch Friesch’.

En natuurlijk bespraken ze het onuitputtelijke onderwerp van de lief-
de. Sjoukjes zuster Renske was getrouwd, Jette woonde nog thuis. Hoe
zou het met hen zelf gaan? Sjoukje had idolen, ze was verliefd op roman-
figuren en is ten minste eenmaal serieus verliefd geweest. Op wie is niet
zeker, maar over een van haar liefdes heeft haar latere man Pieter Troel-
stra iets verteld. Toen hij haar leerde kennen, had ze net een ongelukkige
liefde achter de rug met een vriend van hem. Die vriend zou de oudere
broer Jan van Clara kunnen zijn geweest, met wie Troelstra goed be-
vriend was en die een van de weinige mannen was die Sjoukje van nabij
kende. 

Op een dag in 1885 kwam Sjoukje bij Clara langs met een bijzonder
nieuwtje: ze had een uitnodiging gekregen voor het Groningse studen-
tenbal. Clara was stomverbaasd en vroeg wie haar had uitgenodigd. Het
was Dirk Hartmans, een boerenzoon uit Nes die daar net als Sjoukje in
1860 was geboren. Ze vertelde Clara dat ze Dirk ooit een grote dienst had
bewezen door op de zondag dat Dirk en zij gedoopt zouden worden, haar
plaats in de wieg af te staan aan Dirk. ‘Nu, uit dankbaarheid heeft hij me
nu natuurlijk voor het bal gevraagd!’ 

Over Dirk Hartmans is verder niet veel bekend. Hij was de zoon van
een invloedrijke Nessumer boer en kennelijk intelligent genoeg om in
Groningen te studeren. Sjoukje en hij zaten op dezelfde school en ze zal
hem zolang ze in Nes woonde vaak gezien hebben. Maar erg goed ken-
den ze elkaar toch niet, want een paar dagen nadat Sjoukje naar Gronin-
gen was afgereisd, schreef ze Clara een ontstelde brief: Dirk Hartmans
had haar afgeschreven omdat hij er tegen opzag ‘met een Juffer naar het
bal te gaan’. De verlegenheid had bij hem toegeslagen of het pijnlijke be-
sef dat een boerenzoon, zelfs een studerende boerenzoon, toch van een
andere stand was dan een domineesdochter. Misschien was de uitnodi-
ging voor hen allebei even gênant geweest: voor Dirk, die zich uiteinde-
lijk toch te boers voelde en voor Sjoukje, die met haar vijfentwintig jaar
zo dolblij was met een uitnodiging van willekeurig wie. 

Sjoukje was woedend. Het speet haar dat ze die Dirk indertijd in haar
wieg had laten slapen, schreef ze aan Clara. Het was een vernederende si-
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tuatie: Sjoukje op haar logeeradres in Groningen, die de baljurk die ze
nota bene speciaal had laten maken, weer kon gaan inpakken om onver-
richter zake terug te reizen naar Gelderland. 

Maar er gebeurde een wonder en Clara kreeg al snel een vrolijke brief:
Sjoukje had op het nippertje een andere uitnodiging gekregen. De stu-
dent die haar had uitgenodigd kende ze niet, maar ze schreef opgetogen:
‘Met het bal is het in orde. Je raadt nooit met wien ik ga: met Piet Troel!!’

Sjoukje had Pieter Troelstra nooit ontmoet, Clara van Loon wel. Ze
kende hem maar al te goed, want Troelstra was bevriend met haar broer
Jan en kwam al tien jaar bij hen thuis over de vloer. Een geestig, scherp-
zinnig man, dat zeker. Maar Clara had haar reserves en die stak ze niet
onder stoelen of banken.

Toen Sjoukje en Pieter Jelles kennis met elkaar maakten, waren ze allebei
25 jaar. Hij was derdejaars student rechten in Groningen en voldeed in
alle opzichten aan het romantische beeld van de student zoals dat door
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Johannes Kneppelhout (Klikspaan) is geschetst. Het studentenleven in
diens boeken werd bepaald door drank en feesten, smachten naar meis-
jes, nachtenlang doorzakken, redevoeringen en gekostumeerde bals, stu-
dentenpoëzie, ’s nachts liederen zingen in de straten terwijl de burgerij
van haar welverdiende rust genoot. De student gold als tegenpool van de
keurige, hardwerkende, saaie burger. 

Kneppelhout had dit leven beschreven in Studententypen (1841) en in
Studentenleven (1844), boeken die Pieter Troelstra had gelezen op de mid-
delbare school. De invloed die deze lectuur op hem had gehad betreurde
hij later in hoge mate. In zijn Gedenkschriften schreef hij op de wat plech-
tige toon van oude, wijze man die terugkijkt op een roerig verleden, dat
de romantiek van het studentenleven die de lectuur van Kneppelhout
hem had bijgebracht hem tot diep in zijn studententijd was bijgebleven
‘tot schade van mijn studie en mijn ontwikkeling op sociaal gebied’. Toen
Sjoukje Bokma de Boer Piet Troel, zoals hij in Groningen genoemd werd,
ontmoette, dacht hij daar nog heel anders over en op díe studentikoze
student werd ze onmiddellijk verliefd. Vrolijk, ondernemend, haantje-de-
voorste, een feestvierder die zich graag met vrouwen omringde; maar
ook Fries gelegenheidsdichter, toneelschrijver en een uitstekend spreker.
In de maskeradeoptocht in 1884 ter gelegenheid van het universiteitslus-
trum trok hij de aandacht als Gysbert Japiks, de beroemde zeventiende-
eeuwse Friese dichter, en hij schreef ook verschillende feestteksten in de
trant van Japiks, waarvoor hij tijdens een receptie een erekrans kreeg van
de Japikskenner en hoogleraar in de letteren Tjalling Halbertsma. 

Verkleed als boer of als de waarzeggende boerin Foekje fen Heech
speelde hij bij festiviteiten van het Groninger studentencorps Vindicat at-
que Polit een paar opmerkelijke rollen. Hij vervulde verschillende func-
ties in het corps (groenpreses, lid van de senaat), was een vooraanstaand
lid van de debatingclub, van het gezelschap van Friese studenten en van
enkele ‘borrelgenootschappen’, en hij maakte opmerkelijke notulen van
de melige vergaderingen van de almanakredactie waarvan hij lid was; hij
was een niet onverdienstelijk toneelspeler, schreef liederen en gedichten
en stelde dichtbundels samen. Een bijzonder actieve en veelzijdige stu-
dent, die bekendstond – en berucht was – om zijn scherpe tong. ‘Pieter,
die was zo brutaal als een koetspaard!’ vertelde een oude studievriend la-
ter. Een ander herinnerde zich zijn ‘scherp gesneden mephisto-gelaat’.
Pieter Troelstra was populair, maar werd eerder gevreesd dan bemind:
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Op de societeit was hij de vroolijkheid zelve; vroolijk, doch met een bitter

bijsmaakje. Scherp en snerpend klonk zijn spotlach door de heete rook-

lucht. Kleine vlammetjes vonkten dan uit zijn roofvogeloogen en de

groote sterke neus richtte zich uitdagend op het voorwerp dat het ont-

gelden moest. Het geheele gezelschap had schik, uitgezonderd het...

voorwerp. Hij was een aartsspotter en ik heb wel gezien, dat hoogere 

personages dan een corpsgenoot de slachtoffers waren van zijn mee -

dogenloze scherts.

Roofvogelogen? Op de foto’s van Troelstra uit die tijd staat een jongeman
met smalle ogen die een beetje laatdunkend kijken. Hij heeft een grote
neus en dunne lippen. Op geen enkele foto vertoont hij zelfs maar het be-
gin van een glimlach. Als waarzegster Foekje fen Heech, een Friese boe-
rin met oorijzer, als Friese boer met pijp, als de beroemde Friese dichter
Gysbert Japiks met kuitbroek, zelfs in het gezelschap van vrienden, alle-
maal met bolhoedjes op het hoofd, kijkt Troelstra ernstig. Dat was overi-
gens niet ongewoon in die tijd: het poseren voor een portret duurde te
lang om er anders dan serieus bij te kijken.

Natuurlijk was de student Pieter Troelstra van plan naar het jaarlijkse stu-
dentenbal te gaan. Hij stond op het punt om terug te verhuizen naar zijn
ouderlijk huis in Leeuwarden om daar af te studeren en 1885 zou mis-
schien wel zijn laatste bal worden. Hij had zich voorgenomen uit te kij-
ken naar een meisje met wie hij zou kunnen trouwen. Het werd tijd voor
een serieuze verhouding, en het voorjaarsbal gold als een solide huwe-
lijksmarkt. Met een vriend besprak hij de mogelijkheid een vriendin van
diens zuster uit te nodigen – die vriend zal Jan van Loon geweest zijn, de
broer van Clara – en die raadde hem aan via zijn zusje contact te leggen.
In Leeuwarden zou zo’n manier van kennismaken volstrekt niet gepast
zijn geweest, tenminste niet in deftige burgerkringen, maar bij de Gro-
ninger studenten kon het heel goed. Voor Troelstra was dit dan ook de
aangewezen manier om aan een meisje uit een behoorlijk milieu te ko-
men. Met hulp van de zuster van zijn vriend kwam de uitnodiging tot
stand. En zo begon het. ‘Dit werd de aanleiding tot mijn engagement in
mei 1885,’ schreef Troelstra in zijn memoires.

Sjoukje vertelde een iets ander verhaal. In de brief aan Clara waarin ze
schreef dat ze met ‘Piet Troel’ naar het bal zou gaan, vertelde ze ook dat
hij op het laatste moment zonder meisje zat. Daarom was ze door hem
uitgenodigd.
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Tégen Troelstra’s versie pleit dat Clara bijzonder kritisch stond tegen-
over Troelstra. Althans, zo uitte ze zich vele tientallen jaren later, toen
Sjoukje was overleden: 

’t Was heel eigenaardig, ieder vond hem geestig maar – hij kwam bij 

niemand van onzen kring aan huis. Met ‘kring’ bedoel ik heelemaal geen

‘stand’ maar meer opvoeding, manieren, bescheidenheid enz. aan al die

eigenschappen ontbrak het hem totaal, zoodat alle ouders in onzen kring

van conversatie met P.Tr. niets moesten hebben. Hij kwam wel bij de 

jongens op hun kamer, maar was er een gezellig avondje of uitgangetje

waar ook meisjes bij waren dan hoorde hij er niet bij. Niet zoozeer nog

omdat hij bovenstaande eigenschappen miste dan wel dat hij ze in een 

ander bespottelijk maakte. Als U bijv. een oude dame op weg naar ’t 

station achterop liep en haar vriendelijk aanbood haar koffertje te dragen,

dan was Uw ‘ongeluk niet te overzien’ als Tr. in de buurt was geweest.

Kwam U dan den volgenden morgen voor school dan was het: Och zoo,

hebben wij daar het beleefde heertje? En dan – hij is altijd een geboren

comediant gebleven – maakte hij ieder gebaar van U én van de oude dame

zóó comisch overdreven ná, dat de meeste jongens het uitproestten, vaak

tegen hun zin. [...] Hij maakte altijd propaganda voor onbeleefdheid enz.

maar door zijn grenzenlooze ijdelheid en zucht naar reclame, waar hij 

iedereen aan opofferde was hij veel meer gevreesd dan bemind, reeds als

schooljongen, en een meisje uit onze omgeving zou hij nooit krijgen.

Zou Clara haar vriendin hebben opgezadeld met een man over wie ze zo
negatief oordeelde? Waarschijnlijk dacht ze in haar jeugd wat milder over
hem. Als schoolmeisje had ze ook veel plezier gehad met ‘Troel’. Ze had-
den elkaar veel geplaagd, ze had ‘railleerend met hem gestreden, monde-
ling en schriftelijk’, en hij had haar aanvallen op hem ‘zwakke vernuft-
schoten’ genoemd, waarover hij alleen maar ‘kon grimlachen’. 

Als Clara in 1885 haar scepsis al liet merken aan haar vriendin, dan heeft
dat niet geholpen: Sjoukje genoot van het feest. En Pieter Troelstra ook.

Het bal werd gehouden op 10 maart 1885 in de Harmonie, het vereni-
gingsgebouw waar ook concerten en tentoonstellingen werden georgani-
seerd. De grote zaal was schitterend versierd, het podium voor het orkest
was herschapen in een rustieke brug die uitzag over de hele zaal: ‘Vóór
deze brug liet eene vrij groote fontein haar frisch water springen, dat op-
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gevangen werd in een heldere beek te midden van een uitgestrekt bloem-
bed. Verder was de zaal in een lusthof veranderd, terwijl talrijke beelden
naar klassieke modellen aanduidden, dat het Minerva’s zonen waren, die
hier feest vierden.’

Daar dansten Pieter en Sjoukje, in deze glansrijk verlichte balzaal die
geurde naar zomerse bloemen en waar meeslepende dansmuziek klonk:
‘En als men dan in zulk eene omgeving luistert naar het geruisch der
door den dans bewogen kleederen, het gefluister der paren en den ver-
lokkenden lach der schoonen, dan is het of al die verschillende geluiden
samensmelten tot de even schoone als bekende hymne “Ach! das Leben
ist so schön”.’

In Sjoukjes balboekje stonden de polonaise, de polka, de mazurka, de
wals en de scottisch, de dansen uit de ‘dansorde’ die bij elk bal gedanst
werden. Achter die dansen hoorden namen te worden ingevuld en Piet
Troelstra’s naam stond bij veel, zo niet alle dansen. 

Ze dansten en toastten daarna bij het souper op het studentencorps en
op de Groningse burgerij. En vervolgens dansten ze opnieuw ‘tot zeer
laat in den nacht...’, en werden verliefd op elkaar. 

Pieter Jelles Troelstra

Sjoukje Bokma de Boer was verliefd geworden op Pieter Troelstra, een
opvallende student en bovendien een dichter die zich inzette voor de
Friese cultuur en taal. Maar zou ze enig idee hebben gehad van Piets ach-
tergrond en van zijn verleden? Had hij tijdens het bal verteld over zijn
jeugd, zijn strenge vader, zijn zusjes en broertje? 

Pieter Troelstra was net als Sjoukje in 1860 geboren, op 20 april in
Leeuwarden. Hij was de oudste zoon van de belastingontvanger Jelle
Troelstra en Grietje Landmeter. In de Gedenkschriften – met de mooie, re-
torische, typerende beginzin ‘Uit de massa der naamlooze werkers voor
hun dagelijksch brood ben ik voortgekomen’ – heeft Troelstra zijn ouders
beschreven als hardwerkende, ambitieuze, serieuze mensen. Zijn in 1833
geboren vader groeide op in een doodarm gezin. Vanaf zijn zesde moest
hij, als knechtje van een goudsmid, meewerken om geld te verdienen,
negen jaar oud ging hij van school af en werkte zich via allerlei kantoor-
baantjes op tot, uiteindelijk, belastingontvanger. Geld verdienen, vooruit-
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komen en ‘knapper worden dan de patroon’, dat waren de doelen die hij
nastreefde. Daarnaast hield Jelle Troelstra zich intensief bezig met litera-
tuur. Als vijftienjarige stichtte hij met een paar vrienden een ‘dichtgezel-
schap’ en schreef een aantal stijve gedichten over God, straf, vrije genade
en andere hoogst ernstige onderwerpen. Een jeugdige grijsaard noemde
zijn zoon Piet hem, een stroef en ernstig man. Op het gebied van de
godsdienst ontwikkelde hij zich in een paar jaar van orthodox christen tot
atheïstisch vrijdenker; hij ging meewerken aan De Dageraad, Tijdschrift
toegewijd aan de verspreiding van Waarheid en Verlichting in den geest van
de natuurlijke godsdienst en zedeleer, het blad dat vrijdenkers in 1856 had-
den opgericht. Vervolgens werd hij vrijmetselaar en liberaal.

Piets moeder, Grietje Landmeter, was geboren in Lemmer, en ook zij
nam het leven ernstig. Toen ze moderne vrijzinnige gedachten over God
en godsdienst begon te ontwikkelen, weigerde de dominee haar belijde-
nis te laten doen. Grietje zette door, haar vader spande zelfs een rechts-
zaak tegen de kerk aan om zijn dochter als lid te laten accepteren. Met
succes, Grietje werd als lid aangenomen, al preekte de dominee bij die
gelegenheid over ‘Ik, ellendig mens’ en legde hij uit waarom vrijzinnigen
eigenlijk geen lid van de Kerk mochten worden. Grietjes vader protes-
teerde weer, maar het lukte hem niet Grietje opnieuw en nu zonder com-
mentaar als belijdend lid van de Kerk te laten aannemen. 

Behalve een strenge, ambitieuze vader die met hard werken hogerop
was gekomen, die nadacht over God en godsdienst en zich bezighield
met Friese letterkunde, had Piet een moeder die ook geïnteresseerd was
in godsdienst en bereid was voor haar mening te vechten en voor haar
recht op te komen. Zijn ouders lieten het niet op zich zitten als ze vonden
dat ze beledigd werden. Die houding maakte indruk op Piet en vormde
hem. 

Grietje had een sterke geest en ze liet niet over zich lopen, maar tegelij-
kertijd was ze gevoelig en had ze de behoefte haar hart uit te storten.
Haar lichaam was niet sterk, ze had aanleg voor tuberculose, de tering, de
infectieziekte die in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw
heel veel slachtoffers maakte (rond 1900 stierf een op de tien Nederlan-
ders aan tbc) en pas na de Tweede Wereldoorlog min of meer bedwongen
werd. Grietje Landmeter kreeg tuberculose, evenals later verschillenden
van haar kinderen.

Ondanks aarzelingen over haar gezondheid trouwden Jelle en Grietje.
In 1871 stierf ze, na twaalf jaar huwelijk en zeven bevallingen, uitgeput.
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Twee kinderen overleden jong en twee in het begin van hun volwassen le-
ven. Haar zoon Pieter schreef aan het eind van zijn leven heel liefdevol
over zijn moeder. Ze had hem veiligheid gegeven, het gevoel beschermd
te zijn. Hij zag hoe afgewerkt en slecht ze eruitzag, hoe mager ze was en
hoe ‘geraspt en gestoken’ haar handen waren. Met haar zwakke lichaam
had ze veel te hard moeten werken, op haar dertigste zag ze er afgeleefd
uit.

Pieter was elf jaar toen ze in het kraambed stierf en vanaf dat moment
kreeg hij de verantwoordelijkheid voor zijn jongere zusjes en broertjes;
zijn eigen jeugd was voorbij.

In zijn Gedenkschriften schetst Troelstra een levendig portret van zichzelf
als kleine jongen. Hij was bijzonder in godsdienst geïnteresseerd, al
werd er thuis niet veel aan gedaan. Als andere jongens hem plaagden,
beet hij van zich af – en hij werd veel geplaagd toen hij op zijn negende
van de stad Leeuwarden verhuisde naar het dorp Stiens ten noordwesten
van Leeuwarden. De dorpsjongens vonden hem te stads, hij praatte te
deftig en zonder de Friese rollende ‘r’ – hij brouwde – en hij was boven-
dien de zoon van de belastingontvanger, een soort notabele. Daarbij was
hij een vechtersbaas: ‘Ik vocht als jongen niet fel; alleen als mijn partuur
begon met mes, of klomp of valschigheid, dan werd ik fel door alles
heen.’ Op school deed hij zijn best, hij was een haantje-de-voorste die, als
de meester in de klas iets vroeg, voortdurend zijn vinger opstak.

Toen een paar maanden na de dood van zijn moeder ook het pasgebo-
ren broertje overleed, kreeg hij de taak dat tweede sterfgeval aan te zeg-
gen bij vrienden en kennissen. Maar hij kon het niet. Huilend zakte hij al
bij de eerste voordeur waar hij zijn boodschap moest overbrengen, in el-
kaar. 

Na de dood van zijn moeder werd hij ernstiger. Hij zong veel en graag,
en liep met zijn vriendjes ’t Zonnetje gaat van ons scheiden te zingen tij-
dens de avondwandeling. Dan voelde hij iets als een religieuze wijding.
Thuis had hij volwassen taken, hij moest boodschappen doen en met de
kinderwagen rondrijden – zijn broertje Dirk was een jaar oud toen zijn
moeder stierf. Maar hij was een kind en had ook kinderliefhebberijen. In
een hoek van de tuin zat Piet bij zijn konijnenhokken. Hij hield van die-
ren en zorgde goed voor ze. Om brood voor zijn konijnen te verdienen
poetste hij thuis de schoenen. 

Het is het portret van een gevoelige jongen die al heel jong zichzelf
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moest zien te redden. Hij miste zijn moeder en had een stroeve verhou-
ding met zijn vader. Ook over hem heeft Troelstra in zijn Gedenkschriften
respectvol geschreven, maar hij geeft zo veel voorbeelden van diens op-
vliegendheid, drift en onvoorspelbare buien dat de conclusie moet zijn
dat zijn vader een slecht opvoeder was, een man die buiten proporties
kon straffen en schelden en die Piet soms zelfs mishandelde. Toen Piet
op achttienjarige leeftijd, na een fikse ruzie met zijn vader, ’s nachts van
huis wegliep om in Parijs zijn geluk te gaan zoeken (met alleen een bun-
del van Heinrich Heine en wat schrijfpapier in zijn koffertje), brak, al-
weer, zijn vader deze droom aan stukken: in de vroege ochtend zocht hij
zijn zoon op het station en beval hem mee naar huis te gaan. Waarom
Piet wegliep, deed voor hem niet ter zake en er is nooit meer door ie-
mand een woord aan gewijd.

Toen het gezin in 1875 terugverhuisde naar Leeuwarden omdat Jelle
Troelstra hoofdontvanger van de belastingen was geworden, en hij in
1880 de Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij ‘Neerlandia’ oprichtte,
waarvan hij tot zijn dood in 1906 directeur is geweest, was zijn maat-
schappelijke positie gecompliceerd: op grond van zijn functie behoorde
Troelstra bij de hogere burgerij, maar in de praktijk hoorde hij er niet bij.
Hij werd lid van de gebruikelijke sociëteiten, maar in de hoogste kringen
waren de Troelstra’s niet welkom. Hij bleef de man die zich had opge-
werkt, hij hoorde van geboorte niet bij de gegoede burgerij. Ook zijn
zoon Piet werd niet geaccepteerd in de kringen van de Leeuwarder nota-
belen. Als reactie daarop ging hij zich uitdagend gedragen: hij hield zich
niet aan de omgangsvormen die in het notabele milieu gebruikelijk wa-
ren, hij was spotzuchtig en scherp. Zelf verklaarde hij zijn gedrag uit een
‘demokratische’ neiging, de behoefte om ook met arbeiders om te gaan,
maar het is waarschijnlijker dat hij zich zo gedroeg uit gekwetstheid,
woede over de vernedering en wellicht was hij ook, slecht opgevoed, ver-
legen met zijn figuur. 

Clara van Loon, die afkomstig was uit het milieu waar Piet niet zo wel-
kom was, noemde als reden van hun reserve zijn scherpe tong en botte
manier van doen. In zijn Gedenkschriften omschreef hij zichzelf, niet on-
tevreden, als iemand met ‘een zekere mate van ongebondenheid en ge-
mis aan discipline’. Een jongen vol levensdrang en zelfvertrouwen, bru-
taal, overdreven vrijheidlievend, en ruw in de omgang met zijn naaste
vrienden. Tegen een ruzietje meer of minder zag hij niet op. Met plezier
beschreef hij aan het eind van zijn leven hoe hij een meisje dat zijn atten-
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ties had versmaad, met spotverzen overviel telkens als het vriendenclubje
waar ze beiden bij hoorden, bij elkaar kwam. Kennelijk zag hij dit ook
vele jaren later niet als een kinderachtige uiting van gekwetste trots en
mannelijkheid. 

Toch klinkt in dit deel van zijn herinneringen ook een zekere droefheid
door. De sfeer thuis was koel en gesloten, de Troelstra’s waren niet ge-
wend hun gevoelens te uiten en er werd weinig gepraat. Zijn vader was in
1876 hertrouwd met Geertje Rinsma, die een aardige stiefmoeder was
voor de kinderen Troelstra, maar ‘het nuchtere en eenigszins Noorsch
verkilde milieu’ van het gezin niet kon veranderen. Eigenlijk was alleen
Haukje, één jaar jonger dan Piet, liefdevol en belangstellend, én streng.
Toen ze hoorde dat Piet in zijn studententijd in januari met een paar
vrienden in een open rijtuig door Groningen had gereden, schreef ze
hem een boze brief. Dat deed ze wel vaker, ze was echt de oudste, verant-
woordelijke zuster, maar aan het slot van zo’n brief stond altijd iets harte-
lijks: ‘Ik ben je liefhebb. zuster Haukje, die zich soms misschien wel
eens hier en daar wat kras heeft uitgedrukt, maar die het toch goed met je
meent.’

Als de druk van zijn vader hem te sterk werd, zocht Piet zijn geluk bui-
tenshuis. Maar ook als hij zijn vleugels wilde uitslaan, vormde zijn vader
een obstakel. Hij mocht na de lagere school niet naar de hbs, zijn vader
had hem een baantje toebedacht op zijn belastingontvangerskantoor.
Daar was de jongen veel te speels voor, en toen het gezin naar Leeuwar-
den verhuisde, mocht hij toch naar de hbs. Vervolgens wilde Pieter naar
de universiteit. Ook nu was zijn vader tegen, ook nu zag hij meer in een
opleiding tot belastingontvanger. Maar Piet zette door en had er drie extra
jaren op het gymnasium voor over om toegelaten te kunnen worden op
de universiteit van Groningen.

Toen hij dan eindelijk op zijn tweeëntwintigste kon gaan studeren, was
hij de oudste van zijn jaar en kreeg hij – ook door zijn optreden – onmid-
dellijk de rol van leider toegewezen. Liever had hij een vriend gehad die
hem raad kon geven, die boven hem zou staan in moreel en zedelijk op-
zicht. Hij wist van zichzelf dat hij niet makkelijk in de omgang was en
was zich ervan bewust dat hij niet zo goed was opgevoed. Hij joeg geen
invloed na, schreef hij in zijn Gedenkschriften, en dat klinkt ongeloof-
waardig. Maar dat hij het type van de streber haatte en er niet op uit was
de medemens te behagen, zoals hij eraan toevoegde, is juist weer heel ge-
loofwaardig. Hij zelf zocht de oorzaak in de situatie in Leeuwarden, waar

sjoukje bokma de boer90



hij afgesloten was van de leidende burgerlijke kringen. Hij kon dan wel
een grote naam in het studentenleven opbouwen, het gemis aan contact
met de bourgeoisie werd er niet door opgeheven. 

Het is een gecompliceerd beeld dat Troelstra van zichzelf geeft in zijn
Gedenkschriften. Wel een heel nobel beeld: een rechtvaardige, actieve jon-
geman die tussen jongensachtige bedrijvigheden door nadacht over de
zin van het leven. Toch is het tot op zekere hoogte ook wel een eerlijk por-
tret, waarin zijn lastige eigenschappen niet worden verdoezeld. Er stre-
den verschillende zielen in zijn borst, meerdere eigenschappen die el-
kaar dwarszaten. Scherp en intelligent was hij, en tegelijkertijd roman-
tisch en emotioneel. Hij zette mensen graag voor gek – zelfs als hij op
hen gesteld was –, maar hij gaf zich ook moeite voor hen. Hij was soms
hardvochtig, op het wrede af, maar tegelijkertijd sentimenteel en kwets-
baar. Een typische romanticus, een gevoelsmens die niet altijd maat wist
te houden.

In de loop van zijn leven kwamen meer tegenstrijdigheden in zijn ka-
rakter aan het licht. Hij legde hoge normen op aan zijn omgeving, hij
stelde in zijn latere leven hoge morele eisen aan partijgenoten en aan an-
dere politici, en vrome praat ging hij ook niet uit de weg. Toch liep hij op
cruciale momenten zelf weg voor zijn verantwoordelijkheden en gedroeg
zich vaak als een opportunist en een draaier. Hij verafschuwde het autori-
taire gedrag van zijn vader, maar was zelf als vader soms even heerszuch-
tig en driftig. Ook dat begreep hij al vroeg: hij leek op zijn vader en dat
was een van de hoofdoorzaken van hun moeizame verhouding. 

Sjoukje Bokma de Boer leerde hem kennen op het toppunt van zijn po-
pulariteit als student, en dat is niet een positie waarin iemand zijn zwak-
ten en twijfels etaleert. Zij, met haar heel andere achtergrond, was zo ver-
liefd, dat ze misschien in het begin niet eens gemerkt heeft hoe slecht
Piet Troelstra viel in de kringen waarin zijzelf was grootgebracht. In zijn
ouderlijk huis trof ze een manier van omgang aan die totaal anders was
dan de sfeer in het gezin Bokma de Boer. Ze had wilskrachtige ouders,
maar zonder het dwingende van vader Troelstra. Sjoukje hield van haar
ouders en liet dat merken. Er heerste een uitgesproken warme sfeer in
het gezin en Sjoukje was zelfs verwend als nakomertje. Toch had ze ge-
leerd respect te hebben voor iedereen en voor de mening van anderen, en
ze was, in de ogen van haar schoolvriendinnen, een lief en zachtaardig
meisje. Het zou ook best kunnen dat ze heel goed wist hoe dubieus Piets
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reputatie was, maar er zich niets van aantrok. Zíj had geen kritiek op
hem, ze accepteerde hem zoals hij was en probeerde niet eens hem te
veranderen. 

Twee heel verschillende karakters en milieus. Maar dat ze meteen ver-
liefd op elkaar werden is begrijpelijk. Ze hadden allebei een romantische
ziel: de een was op zoek naar iemand die haar de wereld zou laten zien en
zou bevrijden van het saaie leven in Brummen, de ander zocht naar vas-
tigheid en degelijkheid en warmte. Daarover is Troelstra expliciet in zijn
Gedenkschriften. 

Op de middelbare school was hij wel eens verliefd geweest en hij had
zelfs een sterke platonische liefde opgevat voor Sietske Schreuder, het
zusje van zijn vriend Oene Schreuder. De Schreuders vormden een be-
schaafd, aardig gezin met een ‘lieve en verstandige’ moeder, waar gemu-
siceerd werd en ’s avonds een kaartje werd gelegd. Piet Troelstra was ge-
voelig voor zo’n sfeer. Maar het was niets geworden met Sietske: Oene
verhuisde en Sietske ging naar een kostschool. Ze trouwde in 1884 in
Leeuwarden met veel feestgedruis, feestliederen en een diner (waar Piet
Troelstra niet bij was, hij woonde toen in Groningen) met een huisarts,
Sietze (Sieds) Meindersma, die later de huisarts van Piet en Sjoukje
Troelstra werd. 

Op het moment dat Sietske trouwde, was Piet half en half verloofd met
een jonge Friese boerin. Toen die verhouding tot zijn verdriet stukliep,
begon hij vrijerijen met allerlei meisjes en ging naar de hoeren. Dat was
niet ongewoon onder studenten, maar hij had later toch behoefte om zijn
gedrag te verklaren uit teleurstelling en cynisme over het staaltje vrouwe-
lijke ontrouw dat hem was overkomen: ‘Onder den invloed der schokken-
de ondervinding verloor voor mij tijdelijk Venus Urania den glans, waar-
in zij steeds in mijn gedachtenleven had gestraald; inplaats van haar stel-
de Venus Vulgivaga hare eischen, zooals in mijn omgeving in de studen-
tenwereld zooveel het geval was.’ 

De gevolgen voor zijn zielenleven bleven niet uit, zoals hij het later om-
floerst omschreef, hij begon te twijfelen aan de kracht van zijn idealen.
Jaren later stelde hij over zichzelf in een voorversie van zijn memoires
vast dat hij altijd de puritein van vroeger was gebleven, 

die niet straffeloos zich kan vergrijpen aan de eerbied voor zijn eigen 

persoonlijkheid en aan de eerbiediging van het vrouwelijk geslacht. 

Dit wil niet zeggen, dat ik eenmaal den Rubicon overgetrokken, mij van
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verboden vrouwelijken omgang totaal zou hebben onthouden. […] Ik heb

nooit of te nimmer een fatsoenlijke vrouw of eene, die daartoe geacht

werd te behooren, met ontuchtige voorstellen kunnen lastig vallen. Hier-

uit volgt, dat voorzoover ik nu en dan (een enkele maal) buiten den regel

ging, ik mij steeds moest beperken tot vrouwen, aan wier eerbaarheid

twijfel gerechtigd was. Venus Vulgivaga vond dus voor mij haar belicha-

ming in de prostitutie, volgens Friedrich Engels in de kapitalistische

maatschappij een onmisbaar aanhangsel van het burgerlijk huwelijk. […]

Het ligt in de rede, dat de tijd, waarover ik thans spreek, slechts als vrij

kortstondige overgangstijd kon gelden.

Hij benadrukte ten overvloede dat hij er spijt van had en dat zijn ‘vergrij-
pen jegens de moraal’ hem altijd zwaar hadden gedrukt en ‘reakties van
pijnlijken aard’ in hem hadden veroorzaakt. 

In 1927 schreef hij zo versluierd over zijn ‘omgang met het vrouwelijk
geslacht’ dat het onduidelijk blijft of hij het alleen over zijn studentenpe-
riode heeft, of dat hij ook later in zijn leven, al dan niet met toestemming
van Friedrich Engels, een enkele keer prostituees bezocht. 

Piet besloot dat hij zich moest zien te verloven en het jaarlijkse studen-
tenbal leek hem de laatste kans om met een meisje uit zijn kringen ken-
nis te maken: hij zou na drie jaar studie weer terugverhuizen naar
Leeuwarden. Met dit toekomstplan in het achterhoofd lag het voor de
hand dat hij een meisje van zijn gading zou ontmoeten en zo gebeurde
het ook. Achteraf is het niet moeilijk te zien hoe wankel de basis was on-
der deze verbintenis, maar aan de andere kant, verschilde de vurige wens
om verliefd te worden plus de aanwezigheid van een intelligent en aardig
meisje dat droomde van een bijzonder leven, erg veel van de manier
waarop de meeste verliefdheden en verhoudingen beginnen?

Er was nog een reden waarom Sjoukje Bokma de Boer op dat moment
de ideale vrouw voor Piet Troelstra was: ze was Friezin. Piet was opgevoed
door een man die de Friese taal en cultuur wilde bevorderen en die actief
was in het Selskip for Fryske Tael- en Skriftekennisse (Gezelschap voor
Friese taal- en letterkunde). Het Selskip was in 1844 opgericht om het ge-
bruik van het Fries op allerlei gebieden te propageren en het Fries be-
wustzijn en nationaliteitsgevoel aan te wakkeren. 

Het Selskip was niet de eerste vereniging met aandacht voor de Friese
identiteit. In 1827 was al het Friesch Genootschap voor Geschied-, Oud-
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heid- en Taalkunde opgericht. De Friezen die lid werden van het Genoot-
schap hoorden bij de hogere, stedelijke burgerij die geen Fries maar Ne-
derlands sprak. Genootschapsleden waren geïnteresseerd in de Friese
cultuur, ze deden aan bodem- en aan terpenonderzoek en richtten een
‘antiquarisch kabinet’ op waaruit later het Fries Museum ontstond. De le-
den van het Selskip waren minder deftig en intellectueel. Hun drijfveer
was niet alleen de liefde voor Friesland en de Friese cultuur, maar ook
verzet tegen de Nederlandse overheid die in hun ogen veel te centralis-
tisch was en Friesland veronachtzaamde. Terwijl het Genootschap de
Friezen een waardige plaats binnen de Nederlandse cultuur wilde bezor-
gen en Friesland dus uitdrukkelijk als onderdeel van Nederland be-
schouwde, meende het Selskip dat Friesland een aparte cultuurgemeen-
schap was en dat taal en literatuur hét middel waren om het eigene van
Friesland te benadrukken en te bewaren. Daarnaast wilden ze zich ook
sterk maken tegenover het buitenland en de Friese letterkunde bescher-
men tegen de overmacht van de rijke Duitse, Franse en Engelse letter-
kunde. Overigens spraken ook de Selskippers lang niet allemaal Fries.

Joost Hiddes Halbertsma, een van de drie broers Halbertsma die in de
loop van de negentiende eeuw de steeds meer uitdijende verhalen- en
verzenbundel Rimen en Teltsjes samenstelden, maakte zich zorgen om de
positie en de toekomst van het Fries. Hij was bang dat de taal zou verdwij-
nen als er niet veel meer in het Fries zou worden geschreven. Voor veel
Friezen was het alleen een spreektaal, Halbertsma wilde er ook een
schrijftaal van maken en daar waren de Rimen en Teltsjes een uiting van.
Een bijkomend voordeel vond hij dat in die bundel ook de Friese volks-
cultuur en typisch Friese deugden voor het nageslacht werden vastgelegd
en doorgegeven, zoals vrijheidszin en gevoel voor gelijkheid tussen arm
en rijk, tussen geletterden en ongeletterden. De aanhangers van de Frie-
se Beweging – Selskippers en leden van het Genootschap – dachten niet
gering van de Friezen, van zichzelf dus. ‘Opregtheid, standvastigheid, va-
derlandsliefde en andere deugden’, dat waren volgens hen de kenmerken
van het Friese volkskarakter.

Na 1848, het jaar waarin in Nederland de parlementaire democratie
werd ingevoerd, kreeg de kleine burgerij geleidelijk aan meer invloed in
Friesland. De grote burgerij had macht moeten inleveren en een deel van
de aristocratie en de hogere burgerij ging zich nu meer richten op Neder-
land en verhuisde in groten getale naar het westen. De Friese cultuur en
de propaganda daarvoor werden ook daardoor steeds meer een zaak van
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de kleine burgerij. Er ontstonden in de loop van de jaren in allerlei Friese
plaatsen, maar ook buiten Friesland en later zelfs in het buitenland, tallo-
ze Friese verenigingen, selskippe. Dat waren gezelligheidsverenigingen
met aandacht voor Friese boeken en toneel en natuurlijk voor het Friese
‘stamgevoel’, de eigen, bijzondere identiteit. Maar waaruit bestond die ei-
gen identiteit en bezaten alle Friezen die? 

De leden van het Genootschap en van het Selskip waren burgers,
woonden voor het merendeel in de Friese steden en stadjes en spraken
vaak nauwelijks Fries. Vertegenwoordigden zij de typisch Friese cultuur?
Ze vonden zelf dat dat niet zo was. De Friese identiteit was op het platte-
land te vinden waar de boeren het echte, oude Fries spraken. De aanhan-
gers van de Friese Beweging begonnen in de loop van de jaren steeds
meer het platteland en de boerencultuur te idealiseren. In hun romanti-
sche – en in sommige opzichten reactionaire – visie was dáár de Friese
cultuur in haar zuiverste vorm te vinden en moest die oervorm geconser-
veerd worden. Of de dragers van die cultuur, de plattelanders zelf, daar
ook zo over dachten, is maar de vraag. De Friese Beweging was een lief-
hebberij van de burgerij in de stad, niet van de boeren op het land. 

Uiteindelijk, tientallen jaren later, zouden de opvattingen van leden
van de Friese Beweging radicaliseren, met pleidooien voor zelfbestuur
van Friesland, met een strijdbare club als Fryslân Frij en een beginselpro-
grammavoorstel dat als titel ‘Fryslân for de Friezen’ kreeg. 

Zover was het nog lang niet toen Piet in zijn hbs-tijd enthousiast werd
voor de Friese Beweging. Hij schreef toneel en gedichten in het Fries –
hij debuteerde in 1880 –, stelde met zijn vriend Onno Sytstra in 1881 een
bloemlezing samen van nieuwe Friese poëzie, It jonge Fryslân, en begon
toen liederen met muziek te verzamelen die in 1886 in het Ny Frysk Liete-
boek verschenen. Het Fries was ongelooflijk belangrijk voor hem, niet al-
leen de taal, maar ook de cultuur waarvan het landschap, de bevolking, de
strijdbare geschiedenis van de Friezen en het Friese karakter deel uit-
maakten. Hij dichtte de Friezen een ‘demokratische aard’ toe, en achtte
hen niet in staat om slaafs achter meesters en heren aan te lopen. Dat
maakte hen geschikt voor ‘het Kalvinisme, de demokratie in den gods-
dienst, en anderzijds voor de sociaal-demokratie, de demokratie in staats-
bestuur en maatschappij-inrichting’, twee bewegingen die niet toevallig
in Friesland veel aanhangers vonden. Het kwam prachtig uit dat hij als
Fries was geboren en deel uitmaakte van een zo roemrucht en uitzonder-
lijk volk. Piet was een romanticus.
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Als kind al schreef Piet Troelstra gedichten, en hij werd eerder als dich-
ter bekend dan als politicus. In zijn studententijd werd hij, in de woorden
van zijn zuster Haukje, door de Groningse hoogleraar Tjalling Halberts-
ma (zoon van Joost Halbertsma, een van de broers van de Rimen en Telts-
jes) ‘zoowat tot een frieschen Tennyson verheven’. Een hele eer waarvoor
Piet wel gevoelig zal zijn geweest. Haukje tenminste had ‘een gevoel van
trotsch op en dankbaarheid voor zulk een begaafden broeder’ niet kun-
nen onderdrukken. 

Troelstra was geen moderne dichter. Hij was niet gevoelig voor de nieu-
we stromingen in de Nederlandse literatuur, voor kunstenaars als
Jacques Perk en Willem Kloos, die zich met nieuwe poëzie en strijdbare
artikelen verzetten tegen de retorische domineesgedichten van hun tijd.
Een medestudent uit Groningen beschreef de dichter Troelstra als ‘een
zanger en minstreel, rondgaande met vedel en strijkstok en vreugde
brengende in het hart van de verlaten edelvrouwe’. Terwijl medestuden-
ten druk artikelen bespraken over de stelling van de Tachtigers dat vorm
en inhoud één waren en hun pen slepen ‘naar den stijl die uit zuidelijker
gewesten werd aangegeven’, schreef Troelstra ‘stukjes oude sentimentee-
le romantiek’. Hij debatteerde niet over de Tachtigers, ‘hij zat nog voor
het oude spinet en liet de ballade weerklinken’. In zijn Gedenkschriften,
bijna vijftig jaar na zijn studententijd geschreven, legde Troelstra uit
waarom hij niet onder de indruk van de Tachtigers was geweest. Hij had
een hekel aan ‘het uitpluizen en overdrijven van individualistische, veelal
zuiver literaire gevoelens, vaak tot wereldstormen opgevijzeld’. Zijn af-
weer had ook te maken met het feit dat hij een Fries dichter was. Hij wil-
de zijn taal niet toetsen aan ‘de taalrevolutie der Hollandsche jongeren,
maar aan het mooie, dat [...] de 17-eeuwsche poëzie van Gysbert Japiks en
vooral ook de gave eenvoud, beurtelings innig hartroerend en gullen lach
wekken, zoo echt menschelijk, der Grouster gebroeders Halbertsma
bood’. 

Het Fries, niet het Hollands, bracht hem met zijn klanken, woorden en
ritme aan het dichten, en al stopte hij in 1890 bijna helemaal met het
schrijven van gedichten in het Fries, tot het eind van zijn leven is hij zich-
zelf blijven beschouwen als een Fries dichter, als een idealistische kun-
stenaar die via zijn belangstelling voor de Friese cultuur was terechtgeko-
men bij de opkomende Friese volksbeweging. Want het Fries was de taal
van het volk op het platteland, de hogere kringen keken erop neer. Daarin
wilden Troelstra en de zijnen verandering brengen. Ook op dit punt ver-
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zette hij zich tegen het milieu dat altijd gesloten was gebleven voor zijn
vader, en ook voor hem niet openstond. 

Natuurlijk moest zijn aanstaande vrouw Fries zijn, dat was voor hem een
absolute voorwaarde. In Sjoukje Bokma de Boer, Friezin met een meer
dan gemiddelde belangstelling en aanleg voor literatuur, vond hij al zijn
idealen verwezenlijkt.

Piet Troelstra en Sjoukje Bokma de Boer leken voor elkaar geschapen
te zijn. Een geschenk uit de hemel, zo beschouwden ze elkaar.

De verloving

Sjoukje was in de wolken toen ze Pieter Troelstra had ontmoet. Weer
thuis in Brummen praatte ze alleen nog maar over Piet. Clara van Loon
werd er dol van, maar ze was wel hartelijk genoeg om Sjoukje te helpen
toen er geen schot in de zaak leek te zitten. Sjoukje had Troelstra maartse
viooltjes gestuurd als een dankbaar aandenken aan het bal en Piet ant-
woordde met een mooi gedicht, ‘Maerteblommen’, over de bloemen die
in maart met moeite hun kopjes boven de harde grond uitsteken en een
teken zijn dat de koude winter voorbij is; ze zullen nieuwe hoop brengen,
verwelken en plaatsmaken voor de vrolijke pinksterbloemen. Het laatste
couplet: 

‘Wol, Maerteblommen fen mijn hert,

Den ek for oare herten bloeije,

Lit dêr wer foarjiersglânsen gloeije,

Lit wike d’âlde wintersmert.

Wol dêr wer nije hope bringe,

En den – forwylje en stear den wei;

De pinksterblommen scill’ tonei

Blier laitsjend út ‘e knoppen springe.’

(Wil, maartbloemen van mijn hart, dan ook voor andere harten bloeien,

laat weer lenteschitteringen gloeien, laat het oude winterverdriet wijken.

Breng nieuwe hoop, en dan – verwelk en sterf dan weg; de pinksterbloe-

men zullen daarna blij lachend uit hun knoppen springen.) 
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Explicieter werd Piet niet en pas een paar weken na het bal kreeg Sjoukje
het te lezen. Eerder had hij haar ook wel geschreven, maar niet één brief
of gedicht waarin hij zijn gevoelens uitsprak. Toen greep Clara in. Ze had
een brief van Piet ontvangen met wat algemeenheden. Onder aan de eer-
ste bladzijde stond: ‘Ik zou graag willen weten of Sjoukje...’, een vraag die
op het tweede blad verder ging. Clara scheurde het eerste blad van de
brief af en stuurde het naar Sjoukje toe. Die schreef direct een woedende
brief terug: ‘Wat gemeen van je!! Ik zeg de vriendschap hierbij op! Schan-
delijk om mij zo in spanning te laten!!! Wát stond op het tweede blaad-
je???? Stuur het mij dadelijk.’ 

Clara stuurde die brief per expresse naar Troelstra met de opmerking:
‘Ik vind het moeilijk mij in zulke zaken te mengen. Deze brief kreeg ik zo
juist van Sjoukje. Lees jij misschien iets tusschen de regels? Kennelijk
was dit het zetje dat Troelstra nodig had, want niet veel later meldde hij
zich bij Sjoukje en haar ouders die midden in de verhuizing naar Ren-
kum zaten. En vlak daarna schreef hij zijn oudste zusje Haukje over
Sjoukje en hun toekomstplannen. 

Het waren moeilijke tijden voor het gezin Troelstra. Ze maakten zich
zorgen over de gezondheid van Moe (zoals de kinderen hun tweede moe-
der noemden), die voortdurend ‘kuchelde’ en er smalletjes uitzag. En ook
een van de jongere zusjes, Rinskje, was ziek en leek te lijden aan de fami-
liekwaal tuberculose. Hoe zwaar die ziekten op het gezin en met name op
de oudste dochter hebben gedrukt, beschreef Haukje later: 

Zeven van ons, klein, maar de meesten in de kracht van het leven, waar-

van één twaalf, een ander acht jaar lijden moest, allemaal weg, hoeveel er

ook aan gedaan is. Mijn jonge jaren zijn onder al dat leed vervlogen en als

ik wel eens terugdenk, dan begrijp ik haast niet hoe ik alles doorstaan

heb. 

Haukje ontving Piets brief op de dag dat er met spanning gewacht werd
op de uitspraak van de professor die Rinskje had onderzocht. Ondanks
de zorgen was ze blij voor hem. ‘Je zuster verheugt zich van harte, nu je
bijna zoo goed als zeker dat geluk ten deel is gevallen, waarnaar je zoo
lang hebt gestreefd,’ schreef ze en ze verlangde ernaar kennis te maken
‘met haar die naar alles zich laat aanzien, voor geheel je volgend leven
een eerste plaats in je hart zal innemen’. Ze was blij voor Piet, maar ook
verdrietig omdat haar eigen verloofde, de Groningse student Tjeerd
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Hoekstra, het jaar daarvoor ‘zijn jong, rijk leven moest afstaan aan den
onverbiddelijken dood’. Ze toonde misschien opgeruimd, schreef ze,
maar in haar hart was een verwoesting aangericht.

Piet had Haukje gevraagd wat hun vader van zijn verkering vond, maar
Haukje kon daar geen duidelijk antwoord op geven. Va was door Moe op
de hoogte gebracht en had er geen woord over gezegd, maar ze verwacht-
te dat hij behalve een paar vaderlijke en praktische op- en aanmerkingen
zich niet tegen Piets plannen zou verzetten: ‘’t Humeur was den gehee-
len dag bijzonder opgewekt. Me dunkt dus dat dit geen slecht voorteeken
is; en ’k zou je raden maar zoo spoedig mogelijk in eigen persoon met ’t
zaakje voor de heeren te komen.’ En dat deed Piet, per brief, en hij drong
er bij zijn vader zo sterk op aan om Sjoukje snel uit te nodigen voor een
bezoek, dat Troelstra enigszins geïrriteerd reageerde: 

Ruimschoots had ge den tijd gehad mij eerder te schrijven in plaats van

van mij te vorderen dat ik midden in de vrijdagdrukte een dergelijken

brief moet pennen en nu natuurlijk ook U nog moet antwoorden. Het

mankeert er nog maar aan dat ik het niet per telegraaf moet doen! 

De zaken moesten ordelijk, met overleg en zonder overhaasting geregeld
worden, vond zijn vader, en hij hechtte aan de etiquette die voorschreef
dat niet zijn oudste dochter Haukje als eerste met Piets vriendin mocht
corresponderen: 

Ik vind dat Moe dit het eerst moet doen en dit kan dan tevens eene uit-

nodiging zijn om hier te komen. [...] Na nadere kennismaking loopt alles

vanzelf los en kunnen Sjoukje en Haukje en Haukje en Sjoukje zoveel

correspondeeren als haar goed dunkt. 

Maar hij eindigde zijn brief goeiig: ‘Geef Uw meisje nu maar een zoen en
groet haar hartelijk van ons allen.’

In mei 1885 verloofden Sjoukje en Piet – jur. cand. zoals op de aankondi-
ging stond – zich, en werd er een receptie in Renkum gehouden. Vanaf
nu konden de jongverloofden elkaar bezoeken. Vanuit het Noorden reis-
de Piet regelmatig naar Renkum en Sjoukje ging naar Leeuwarden.
Sjoukje viel in de smaak bij haar aanstaande schoonfamilie. Piets moeder
putte zelfs moed uit het geluk van Piet en Sjoukje. Ze was bezorgd over
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haar slechte gezondheid, het hoesten en de koorts, maar vond, dat het
‘ondanks ramp en teleurstelling hoogst ondankbaar zou zijn ons niet on-
der de ruimbedeelden te rekenen. We zullen trachten moed te houden en
beloven ons van Uw beider komst vernieuwde levenslust.’ 

Piet en Sjoukje zijn ruim drie jaar verloofd geweest. Ze woonden ver
van elkaar vandaan – de reis per trein duurde minstens vierenhalf uur –
en moesten het vooral hebben van brieven en van logeerpartijen over en
weer in Renkum, Leeuwarden en Groningen. Volgens de dienstregeling
van 1892 kon Piet bijvoorbeeld ‘s morgens om 7.47 uur uit Leeuwarden
vertrekken en via eenentwintig tussenstations en twee keer overstappen
om 12.20 uur in Renkum aankomen. Het duurde lang, maar de trein
kwam wél bijna overal. Een in de begintijd van hun verloving in Gronin-
gen gemaakte foto toont Piet en Sjoukje samen met postillon d’amour
Clara van Loon en haar verloofde Lykle de Jong. De heren dragen een bol-
hoed, een corsage en een paraplu; Clara, met grote hoed, ondersteunt
met een gehandschoende hand haar hoofd en kijkt koket in de lens.
Sjoukje, ook met hoed, ziet er verlegen en kwetsbaar uit. Het viertal is op-
gesteld in een pastoraal decor met tuinbank en loofboom. Aan hun voe-
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ten staat een bord met de datum: 1885, 20 mei, en DE Seringe CLUB In
liefde Bloeiend. Het was een van de genootschappen van het Groningse
studentencorps, waarvan Piet Troelstra lid was. In die tijd schreef hij ook
een paar liefdesgedichten die op Sjoukje geïnspireerd zijn, zoals ‘Wun-
derblom’

Ik rin alhiel forwêzen om

En bin net mear my selme;

De swietrook fen in wûnderblom

Het my alhiel bidwelme.

Nou sjong en floitsje ‘k yn ‘e moarn

En laitsje tsjin ‘e sinne.

O wûnderbliere hertesoan,

Dou blide jonge minne!

(Door Theun de Vries werd het vertaald als: ‘Ik loop geheel verwezen

rond/ en ben zo vreemd van binnen;/ de zoete wonderbloem die ’k vond/

bedwelmde al mijn zinnen./ Nu fluit ik ’s morgens en ik zing/ En lach het

zonlicht tegen./ Kind van mijn hart, verlustiging,/ O jonge minnezegen!’)
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Het dienstmeisje van de familie Bokma de Boer, IJtje Holwerda, vertelde
hoe uitgelaten Sjoukje was als Piet in Renkum op bezoek kwam. Na zijn
vertrek declameerde Sjoukje: ‘Bij ’t komen een zoen, bij ’t gaan een zoen/
En tussen die beiden een miljoen!’ Hij had een reputatie op kusgebied:
als kind gold hij bij kinderzoenspelletjes als een goede ‘tûtsjer’ (kusser). 

Maar er doemde in deze periode ook een dreiging op, het begin van een
aandoening die van grote invloed zou worden op hun beider leven. Er be-
staat een brief van Piet Troelstra uit 1928, waarin hij aan zijn zoon Jelle
uitlegde hoe de verloving indertijd tot stand was gekomen. Beiden waren
indertijd vervuld geweest van romantische gevoelens. Sjoukje had een
ongelukkige liefde gehad en Piet wilde haar een tweede ‘deceptie’ bespa-
ren. Maar er waren moeilijkheden in de verlovingstijd die samenhingen
met Sjoukjes zwakke zenuwen. Troelstra had twee onvoltooide en nooit
verstuurde brieven liggen, die

een antwoord moesten zijn op een schrijven van haar, waaruit mij haar

zenuwgesteldheid bleek, die totaal indruischte tegen mijn eigen gesteld-

heid. In die brieven kom ik met kracht op tegen beschouwingen harer-

zijds, waarbij zelfs van ‘verdrinking in de Rijn’ wordt gesproken zonder

eenige noemenswaardige reden. Ik voeg eraan toe, dat die beschouwingen

niet het gevolg waren van woorden of daden van mij. Ik heb die brieven

niet verzonden, daar ik bang was, dat zij haar tezeer zouden aangrijpen

en waarschijnlijk tot een verbreking van ons engagement zouden leiden;

die verantwoordelijkheid wilde ik niet op mij nemen. Haar zenuwtoe-

stand bleef ernstig; zij had een reis naar Hamburg tengevolge, waarheen

ik je Moeder begeleidde, en op zekeren dag opperde zij het idee, dat het

beter zou zijn niet te trouwen wegens haar kwaal. Ik wierp deze gedachte

verre van mij, zeggende, dat wij niet trouwden, zooals men met elkaar

naar de kermis gaat, maar om lief en leed met elkaar te deelen.

Behalve deze brief is er geen enkele verwijzing overgebleven naar een 
zenuwinzinking van Sjoukje in haar verlovingstijd. Maar uit Piets brief 
– jammer genoeg zijn de twee nooit verstuurde brieven niet bewaard ge-
bleven – blijkt dat er in hun verlovingstijd een ernstige crisis moet zijn
geweest die Sjoukje tot een dramatisch optreden bracht: dreiging met
zelfmoord en het voorstel om de verloving te verbreken zijn geen gebrui-
kelijke onderwerpen voor pas verloofden.
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In haar schooltijd stond Sjoukje bekend als dweepziek en buitenge-
woon romantisch. Geëxalteerd, noemde Clara van Loon haar. Niet onge-
woon voor een tiener, maar het zou erop kunnen duiden dat Sjoukje la-
biel was. Zelf heeft ze zich nooit ronduit over haar psychische situatie uit-
gelaten. Als ze later in haar leven haar gezondheid ter sprake bracht – en
dat gebeurde buitengewoon vaak – dan verwees ze uitsluitend naar licha-
melijke zwakte; ze schreef over koorts, over maandenlange bedlegerig-
heid en over een geest die wel wilde, maar gehinderd werd door een ziek
lichaam. 

Nervositeit, angsten, zenuwen, agitaties kwamen in haar brieven niet
ter sprake. Dat ze lichamelijk kwetsbaar was verhulde ze niet, integen-
deel zelfs, maar haar psychische kwetsbaarheid hield ze angstvallig voor
de buitenwereld verborgen. Hoogstwaarschijnlijk hing dat samen met
haar opvoeding: Sjoukje was gewend aan vrouwen die lichamelijk zwak
waren, maar geestelijk ijzersterk. Haar moeder was weliswaar ziekelijk,
maar had een sterk karakter en vervulde thuis een rol van betekenis. Het-
zelfde gold voor mevrouw Scheltema in Dokkum, en voor Clara’s moe-
der. Dát patroon heeft Sjoukje zichzelf goed ingeprent: het lichaam
mocht zwak zijn, de geest moest alle obstakels overwinnen. Talloze keren
zou ze later in haar brieven dat punt ter sprake brengen: ze moest en ze
zou, ook al was ze volkomen uitgeput. 

In zekere zin gingen Piet en Sjoukje in hun verlovingstijd elk hun eigen
gang. Piet verhuisde van Groningen naar Leeuwarden terug, zoals hij bij
het begin van zijn studie had afgesproken met zijn vader. Hij zei zijn
Groningse kamer op, pakte zijn spullen in en liet zijn hond Blom – op
uitdrukkelijk verzoek van zijn moeder – achter in Groningen. Ze schreef
hem: ‘Ge hebt nu Sjoukje om al je liefde op over te dragen en zijt Gij een-
maal getrouwd dan kan je je een menagerie aanschaffen zoo groot als je
verkiest. De goede eigenschappen trouwens van het dier in kwestie zijn
niet van dien aard om er zoo vreselijk (?) aan gehecht te zijn, dunkt me.’ 

Het viel Piet niet mee om weer thuis te wonen. Niet alleen drukte de
bezorgdheid over de zieke Moe en Rinskje op het gezin, ook de verhou-
ding tussen Piet en zijn vader was niet goed. In zijn Gedenkschriften heeft
hij beschreven hoe de spanningen tussen hem en zijn vader toenamen.
Hun politieke opvattingen liepen steeds verder uiteen. Zijn vader was
een voorman van de liberale partij en Piet begon zich in deze tijd te inte-
resseren voor de kiesrechtbeweging die algemeen kiesrecht nastreefde;

de jonge jaren 103



tot dan toe was het kiesrecht beperkt tot mannen boven de 23 jaar die
jaarlijks meer dan ƒ 20,- afdroegen aan de directe belastingen. 

De strijd om het kiesrecht was in de jaren tachtig van de negentiende
eeuw een van de grote politieke onderwerpen, een kwestie die bovendien
nauw samenhing met de opkomst van de arbeidersbeweging. Piet Troel-
stra gaf zich na een grote meeting voor algemeen kiesrecht in Leeuwar-
den in 1885 op als lid van de Friesche Volkspartij, een groepering waarin
voorstanders van algemeen kiesrecht, grondnationalisatie en sympathi-
santen van de Sociaal-Demokratische Bond (sdb) samenwerkten. De
sdb, opgericht in 1881, met aan het hoofd de opvallende ex-dominee Fer-
dinand Domela Nieuwenhuis, was een vereniging die voor de belangen
van alle arbeiders wilde opkomen, van alle werklozen en van de laagstbe-
taalden, die in vaak verschrikkelijke omstandigheden leefden. De sdb
was niet een vakbond, maar bijna een politieke partij, de eerste arbeiders-
partij in Nederland.

Sociale kwesties gingen Piet al langer ter harte. Als ‘Piet van Heuvel’,
timmerman te Leeuwarden, schreef hij van 1883 tot 1886 eens per twee
weken de rubriek ‘Brieven uit Friesland’s hoofdstad’ in de liberale Frie-
sche Courant, de krant waarvan zijn vader hoofdredacteur was. Het waren
commentaren op plaatselijk nieuws en op de ‘grotere’ politiek, vanuit het
standpunt van de gewone man. Een belangrijk thema was de toenemen-
de werkloosheid op het Friese platteland in de jaren tachtig, en als ‘tim-
merman Piet’ schreef Troelstra over de noodzaak om algemeen stem-
recht in te voeren. Zijn belangstelling voor politieke kwesties groeide met
het jaar en hij wond er geen doekjes om waar zijn sympathieën lagen. Hij
schreef in een liberale krant en werd in die tijd ook nog als een liberaal
beschouwd, maar behorend tot de vleugel die sociale hervormingen na-
streefde. 

Toen de autoritaire vader zijn zoon binnen de invloedssfeer van de libe-
rale partij probeerde te halen door hem zonder enig overleg in het colo-
fon van de liberale Friesche Courant op te nemen als redacteur, werd de si-
tuatie explosief. Piet liet niet over zich lopen en hij dwong zijn vader in de
krant te verklaren dat zijn zoon niet met de binnenlandse politiek van de
krant te maken had. De affaire was tekenend voor de verhouding tussen
vader en zoon Troelstra: twee overheersende, militante karakters die el-
kaar niets toegaven. Vader Troelstra had een machtig wapen tot zijn be-
schikking: geld. Na de ruzie ontnam hij Piet zijn krantenrubriek en daar-
mee een bijverdienste. En bij een later conflict, waarbij Piet via brochures
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een politieke twist uitvocht, liet zijn vader weten dat het niet te pas kwam
dat iemand die financieel afhankelijk was, polemische brochures liet
drukken en verspreiden. Waarschijnlijk stond vooral het onderwerp van
die polemiek, de strijd om het algemeen kiesrecht, Jelle Troelstra niet
aan. Piet haalde uit tegen de anti-revolutionaire dominee Lutsen Wage-
naar, die een fervent tegenstander van de kiesrechtbeweging was, net als
Jelle Troelstra. 

De stemming thuis werd zo grimmig dat Piet al snel besloot opnieuw
uit huis te gaan. Hij vroeg het erfdeel van zijn moeder op en ging op ka-
mers wonen. De verhouding met zijn vader zou jarenlang bijzonder
stroef blijven.

Het was niet een warme familiesfeer waarin Sjoukje in Leeuwarden te-
rechtkwam. Ze wist natuurlijk dat de stemming somber was doordat –
nadat Piets moeder en een zusje aan tbc waren overleden – nu ook Piets
stiefmoeder tbc had en er opnieuw een zusje ziek was. Maar aan ziekte
was ze in zekere zin gewend. Het echte probleem was de slechte verhou-
ding tussen Piet en zijn vader. Zoiets kende Sjoukje van huis uit niet: bij
haar thuis vielen geen harde woorden en werd niet met de deuren gesla-
gen. Geen wonder dat Piet graag bij Sjoukjes ouders op bezoek kwam, al
verschilde hij ook met zijn aanstaande schoonvader heftig van mening
op politiek gebied. Bokma de Boer was, net als de oude Jelle Troelstra,
een liberaal. Hij schreef in 1888 een bekommerde brief in de Leeuwarder
Courant over de boosaardige tegenstanders van de liberalen waartoe zijns
inziens iedere groepering hoorde die voor het eigen welzijn opkwam en
niet wilde samenwerken, zoals de anti-revolutionairen van Abraham
Kuyper en de Sociaal-Demokratische Bond. Als hij zo tegen zijn schoon-
zoon heeft gesproken – en waarom niet –, dan heeft hij hem zeker niet
overtuigd. Maar hij joeg hem ook niet tegen zich in het harnas, zoals Jelle
Troelstra deed.

In Leeuwarden lukte het Piet niet zich uitsluitend te concentreren op
zijn studie, en dus verhuisde hij in het najaar van 1886 terug naar Gro-
ningen. Maar hij was niet een man van één bezigheid: hij werd weer ac-
tief in het studentencorps en organiseerde debatten over politiek en over
de sociale beweging. Een uitnodiging om rector van het corps te worden
sloeg hij af toen zijn stiefmoeder stierf, maar hij werd wel lid van de se-
naat. Ondanks al deze activiteiten studeerde hij binnen het jaar af, in juni
1887. Om de studie helemaal af te ronden, moest hij nu nog promoveren.
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Niet alleen geografisch was Troelstra ver verwijderd van het bedaarde le-
ven dat zijn verloofde in Gelderland leidde. De strijd voor het algemeen
kiesrecht en het opkomend socialisme vroegen steeds meer van zijn aan-
dacht, en onder de indruk van de ellende onder de boerenarbeiders be-
gon Piet zich in te zetten voor nationalisatie van de grond. De situatie op
het Friese platteland was al jaren buitengewoon slecht. Aan armlastige
schoolkinderen werden boterhammen uitgereikt, armvoogden lieten bij
wijze van werkverschaffing vlas bewerken en bij sommige schaatswed-
strijden werden spek en meel of bonen uitgereikt aan de winnaars. In de
veengebieden was de situatie weinig beter: daar werden de arbeiders
door de verveners, de werkgevers, zo uitgebuit dat ze uit protest voortdu-
rend stakingen en relletjes organiseerden.

Piet begon acties te ondersteunen voor loonsverbetering en stakingen
tegen werkgevers. In zijn opvatting was privaat grondbezit de bron van
alle sociale ellende, en via de acties voor grondnationalisatie en de kies-
rechtbeweging werd hij steeds dieper de socialistische beweging in gezo-
gen. De charismatische Ferdinand Domela Nieuwenhuis speelde daarbij
zeker een rol; Troelstra was in deze periode, na aanvankelijke aarzeling,
gefascineerd door hem. 

Ook in deze ‘politieke’ periode bleef hij sterk betrokken bij de Friese
cultuur. Voor het Selskip for Fryske Tael- en Skriftekennisse hield hij le-
zingen; hij las zijn Friese gedichten voor op avonden van het Selskip,
schreef verhalen en poëzie in Friese tijdschriften, won in 1884 vijfen-
twintig gulden voor zijn gedicht ‘De Ljurken’ (De Leeuweriken), als beste
bijdrage in het tijdschrift Swanneblommen (Waterlelies), en hij stimuleer-
de bekende Friezen om nieuwe liederen te schrijven. Frisia non cantat?
Friesland zou niet zingen? Friesland zong wel degelijk en als het aan
hem lag zou het nog veel meer gaan zingen. Onder zijn redactie ver-
scheen in 1886 het Ny Frysk Lieteboek, waarvoor hij ook zelf een paar lie-
deren had geschreven, en bij sommige teksten de muziek had gecompo-
neerd, – zoals bij een lied van zijn vader, ‘Jongfolk, ha wille!’ (Jongelui,
heb plezier!), en bij ‘Dokter Eeltsje sankje’ van Eeltje Halbertsma . Frie-
zen die ‘Rôlje, rôlje, wetterweagen, Rôlje en brûs om ’t âlde Grou!’ (Rol,
rol, watergolven, rol en bruis om het oude Grouw) aanheffen – en dat lied
wordt nog steeds gezongen –, zingen een melodie van Pieter Jelles Troel-
stra. 

Piet Troelstra was een tomeloos energieke man met een zo boordevol
leven, dat er nauwelijks tijd overbleef om een huwelijk te sluiten. Sjoukje
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stond buiten al die activiteiten, zeker in haar verlovingstijd. Renkum was
in de praktijk niet minder geïsoleerd dan Nes, ook hier drong de buiten-
wereld nauwelijks binnen, behalve dan via de krant. Over Friesland bleef
het gezin Bokma de Boer geïnformeerd door de Leeuwarder Courant. Van
een afstand kon Sjoukje op die manier volgen waar Piet zich mee bezig-
hield. In Renkum lazen ze over de emigratiegolven van Friezen naar
Amerika, maar ook naar Zuid-Afrika, Argentinië en Java. Door de aan-
houdende armoe gingen ze met honderden tegelijk met de boot weg. De
achterblijvers waren vaak zo arm, dat ze, zoals in Dokkum gebeurde,
kraaien vingen om iets te eten te hebben. Er was te weinig voedsel en te
veel alcohol: een op de negentig inwoners van Leeuwarden verkocht ge-
distilleerd. Aan de lopende band verschenen brochures tegen alcohol-
misbruik, maar de overheidsmaatregelen om per dorp maar één herberg
toe te staan hadden nauwelijks succes. In Renkum lazen ze dat Ferdi-
nand Domela Nieuwenhuis naar Friesland kwam om propaganda te ma-
ken voor het algemeen kiesrecht en voor de sdb en dat in 1885 de voor-
malige meubelmaker B.H. Heldt, de eerste vertegenwoordiger van de
werklieden, voor het district Sneek in de Tweede Kamer werd gekozen.
Veel verder drong het socialisme toen nog niet door, ook niet in Fries-
land. Maar er waren, afgezien van de socialisten, meer politiek ‘verdach-
te’ groeperingen: het weekblad De Amsterdammer berichtte in 1889 dat
vrijmetselaarsloges grote invloed uitoefenden op de politiek. Verschillen-
de Friese kranten waren in vrijmetselaarshanden. Ook Jelle Troelstra,
hoofdredacteur van de Friesche Courant, was vrijmetselaar en tot zijn te-
vredenheid was Piet hem in dit opzicht gevolgd en lid geworden van de
loge in Leeuwarden, De Friesche Trouw.

Als Sjoukje in haar romantische dromen de illusie heeft gekoesterd dat
ze voortaan het centrum van Piets bestaan zou vormen en dat zijn aan-
dacht helemaal naar haar zou uitgaan, dan kwam ze bedrogen uit. Haar
verloofde leidde een eigen leven en was niet afhankelijk van het meisje
met wie hij wilde trouwen. Wat niet betekende dat hij onverschillig was,
want niets was minder waar. Hij schreef voor Sjoukje liefdevolle gedich-
ten, hij ging met haar op reis toen ze er slecht aan toe was en bereidde
zich voor op hun huwelijk. Hij betrok haar bij zijn werk als hij haar daar
geschikt voor vond: niet bij politieke zaken en acties, wel bij de literatuur,
de Friese literatuur.
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ii

SJOUKJE TROELSTRA

Een gecompliceerd huwelijk





Teltsjes yn skimerjoun

In augustus 1887 drukte de Friesche Courant bij uitzondering een boekre-
censie af. De Friesche Courant, de krant van Jelle Troelstra, verscheen
twee keer per week en hield de Friese lezers in enkele grote pagina’s met
vier kolommen tekst zonder illustraties op de hoogte van wat er in Fries-
land en de rest van de wereld gebeurde; boeken, concerten en theaterver-
slagen hoorden daar niet bij. Naar moderne maatstaven waren de kran-
ten in die tijd dun en saai opgemaakt, maar toch kwam er verrassend veel
aan bod in bladen als de liberale Friesche Courant en de – ook liberale –
Leeuwarder Courant. 

Hoe dun de ‘couranten’ ook waren, ze waren compact, zeer leesbaar
en, vanuit de Nederlandse leunstoel gezien, compleet. Meestal was de
opening een buitenlandartikel. In de jaren tachtig van de negentiende
eeuw waren er in de wereld veel oorlogen, geruchten van oorlogen en
oorlogsdreigingen: oorlog in Zuid-Amerika, gisting in België, woelingen
in Armenië en Tripoli. Daarnaast werden buitenlandse onderwerpen be-
handeld, zoals de ziekte beriberi in Nederlands-Indië (hoewel deze kolo-
nie natuurlijk eigenlijk binnenland was), en stonden er binnenlandarti-
kelen in over politieke hot items als de ‘sociale kwestie’ en de uitbreiding
van het kiesrecht. 

Binnenlandse politieke artikelen bestonden voornamelijk uit uitge-
breide verslagen van debatten in de Tweede Kamer en nieuwtjes over ka-
merleden en hun gedrag. In die tijd aarzelden kranten niet om berichten
en verhalen over te nemen uit andere bladen, vergezeld van commentaar,
zodat er een merkwaardige discussie, vaak zelfs een polemiek, ontstond
tussen de verschillende commentatoren. Drukte een katholieke krant

een gecompliceerd huwelijk 111



een aanval af op vrijmetselaars, dan antwoordde een liberaal met een vin-
nig weerwoord. Het overnemen van ‘hoofdartikels’ was gewone praktijk,
en het leveren van commentaar ook, maar een bronvermelding werd er
lang niet altijd bij geleverd.

Regelmatig werd bij de krant een bijvoegsel geleverd met feuilletons
en rechtbankverslagen: leesstof voor het hele gezin. En ten slotte waren
er de verstrooiende ‘faits divers’: moppen en rare voorvallen, uitslaande
branden, ongelukken met een koets, de aubade voor het koninklijk gezin
op de Dam in Amsterdam. Maar boekrecensies stonden er niet in. De be-
spreking van Teltsjes yn skimerjoun in de Friesche Courant van 7 augustus
1887 was een uitzondering. Een zekere Pieter Jelles prees de sprookjes
van Leander en de verfriezing ervan door ene Nynke fen Hichtum de he-
mel in: 

Hja binne wier en naturlik, sûnder plat to wirden. Det is it wiere realisme.

Det, hwet de ynhâld oangiet. De útjower het der for soarge, det it boekje

der kreazer utsjucht, as alle oare Fryske wirkjes, dy by myn witten yn

Fryslân útjown binnen. 

(Ze zijn waar en natuurlijk zonder plat te worden. Dat is het ware 

realisme. Dat wat betreft de inhoud. De uitgever heeft ervoor gezorgd dat

het boekje er mooier uitziet dan alle andere Friese boekjes die bij mijn

weten in Friesland zijn uitgegeven.)

De recensent sprak de hoop uit dat het boekje in vele handen terecht zou
komen, want de lezers zouden de tijd en het geld dat ze eraan besteedden
niet betreuren.

Het was de recensie van een verliefde lezer. Pieter Jelles was natuurlijk
Piet Troelstra en zijn alter ego Foekje fen Heech had een exemplaar van
Teltsjes met een opdracht van de schrijfster gekregen, van Nynke fen
Hichtum. Teltsjes yn skimerjoun, verschenen bij uitgeverij Pyttersen in
Sneek, was Sjoukjes debuut, waarin een paar elementen samenkwamen
die essentieel zouden blijken te zijn voor haar schrijverschap: de Teltsjes
waren verfrieste bewerkingen van sprookjes, een genre verhalen dat ze
haar leven lang zou blijven bewerken en schrijven; Friesland was haar ge-
boorteland en zou, waar ze later ook kwam te wonen, altijd een speciale
plaats in haar hart innemen. 

Sjoukje hield van sprookjes; ze hield ervan voorgelezen te worden en
ze was een goed vertelster. Op kostschool in Dokkum kreeg ze een zekere
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faam vanwege het vertellen van spookverhalen. Dat kon ze zo goed dat de
andere meisjes ’s avonds op de slaapkamers doodsbang de dekens over
hun hoofd trokken. Ze wist hoe verhalen verteld moeten worden: direct,
levendig, met veel dialogen en een mooi oplopende spanning. 

Aan Nynke, de tuinvrouw uit Foudgum, dankte ze het gevoel voor
volksverhalen, een boeiende manier van vertellen, én een pseudoniem.
Toen Sjoukje een schuilnaam zocht voor haar eerste sprookjesbewer-
king, koos ze voor Nynke. Maar de naam Foudgum wilde ze niet gebrui-
ken, want de oude Nynke leefde nog en dat vond ze niet gepast. Ze koos
voor Hichtum, een dorpje vlak bij Bolsward. Of Sjoukje een relatie met
dat dorp had en zo ja, welke, is niet bekend. Zelf zei ze dat Hichtum als
woord het eerst bij haar opkwam, en het klonk goed. Ze heeft haar pseu-
doniem tot haar dood toe gebruikt. 

Veel schrijvende vrouwen kozen in die tijd een schuilnaam. Dikwijls
een enkele voornaam: Betty, Anna, Agatha, soms alleen een letter of een
afkorting, A., Johanna S., een enkele keer een mannelijk pseudoniem zo-
als Rudolf Curtius (Marie Boddaert) en Philemon (Betsy Perk). Sjoukje
koos voor een volledige naam. Terwijl de voornamen en de afkortingen
erop kunnen duiden dat schrijfsters zich verstopten en zich zo klein mo-
gelijk maakten, wijst een hele naam niet op verlegenheid of schaamte,
maar op iets anders. Maar wat? Veel vrouwen kozen voor een pseudo-
niem omdat schrijven in de heersende opvattingen van hun tijd, de ne-
gentiende eeuw, niet passend werd geacht voor een vrouw. Het zou niet
stroken met hun aard en hun capaciteiten en bovendien lag hun taak
thuis, in het gezin en bij de kinderen. Een vrouw die wilde schrijven,
deed er verstandig aan zich te beperken tot boeken over het huiselijk le-
ven. Het mes sneed dan bovendien aan twee kanten: de romans van deze
schrijfsters waren uitstekende en verantwoorde leesstof voor lezende da-
mes en meisjes. In dat geval was het heel acceptabel om onder pseudo-
niem te schrijven, maar de schrijfsters hoefden niet te rekenen op literai-
re erkenning.

Schrijven was voor vrouwen in de negentiende eeuw een mogelijkheid
om geld te verdienen. Gouvernante, lerares, verpleegster, dat waren voor
nette meisjes die (nog) niet getrouwd waren keurige beroepen om de
kost mee te verdienen. Maar als ze konden schrijven, gaf dat ruimere mo-
gelijkheden. Het was de perfecte bezigheid voor mensen die om een of
andere reden thuis wilden of moesten werken – ook voor getrouwde
vrouwen die thuis nog een huishoud- en opvoedingstaak hadden. Het pu-
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bliek accepteerde hun werk vaak wel en waardeerde het zelfs zeer, hoe-
veel bedenkingen critici en mannelijke schrijvers ook mochten hebben.
Ze lazen de historische romans van mevrouw Bosboom-Toussaint (die
geen schuilnaam gebruikte) en ze verslonden de kasteelromans en feuil-
letons voor het grote publiek, waarmee een aantal schrijfsters immens
populair en steenrijk is geworden.

Sjoukje Bokma de Boer koos een schuilnaam omdat ze jong was en een
beetje ‘skruten’ (schuchter) was, zoals ze later zei. Ze liep niet met haar
kwaliteiten te koop en zeker in die eerste jaren was ze geen zelfverzekerd
schrijfster. Maar of het alleen bescheidenheid was, is de vraag. Het kan
ook zijn dat ze haar verloofde navolgde. Piet had twee pseudoniemen: als
waarzeggende oude Friese boerin heette hij Foekje fen Heech, en als
dichter en schrijver Pi(e)ter Jelles. Met haar schuilnaam kon Sjoukje la-
ten zien dat ze heel dicht bij hem, bij Foekje fen Heech, stond. 

Ze koos in ieder geval voor een naam die verwees naar iemand als
Foekje fen Heech. Ze had een ‘typisch oud mensje, oude Nynke van
Foudgum zoals wij haar noemden’, in het hoofd. Door de keuze van haar
pseudoniem maakte ze duidelijk wat voor schrijfster ze wilde zijn: een
moekeachtige oude vrouw die van een klein Fries dorpje afkomstig was
en bij wie iedereen terechtkon voor een mooi verhaal. Typisch het soort
vrouw dat eeuwenoude, van moeder op dochter doorvertelde verhalen
kent en doorgeeft aan de jongste generatie. Een vrouw als de oude dorps-
vrouw Viehmann, bij wie de gebroeders Grimm in het begin van de ne-
gentiende eeuw zo veel oude volkssprookjes hadden opgetekend. 

In het voorwoord van Teltsjes yn skimerjoun richtte Nynke fen Hichtum
zich rechtstreeks tot de ‘berntsjes fen 8 ta 88 jier’ (de kindertjes van 8 tot
88 jaar). Het was een aanspreekvorm die ze in haar boeken vaak zou ge-
bruiken: kinderen van 8 tot 88 of van 11 tot 101, voor iedereen dus. In dit
voorwoord bij haar eerste boek legde ze dat nader uit. Het heeft een op-
vallend assertief begin:

Ja, hear der mar net sa freamd fen op, det ik âlde minsken ek yette 

berntsjes neam! – det binne en bliuwe wy allegearre, binammen op it stik

fen teltsjes. Elk en ien mei se sa oerivelde graech hearre, it mei den wier

bard wêze of net. Ik ken jimme sizze, det ik, nou-t ik yn myn seisent-

sechstichst bin, yet like folle fen teltsjes hâld, as do-t ik als lyts famke by

ús Beppe skirte stie, as ’t âld minske op ‘e praetstoel rekke. (Ja, hoor daar
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maar niet zo vreemd van op dat ik oude mensen ook nog kindertjes noem!

– dat zijn en blijven wij allemaal, vooral als het op verhaaltjes aankomt.

Iedereen hoort ze zo bijzonder graag, of ze echt gebeurd zijn of niet. 

Ik kan jullie zeggen, dat ik, nu ik vijfenzestig ben, nog net zoveel van 

verhaaltjes houd als toen ik als klein meisje bij grootmoeders schoot

stond als de oude vrouw op haar praatstoel zat.) 

In haar voorwoord spéélde Sjoukje (toen zelf zevenentwintig jaar) de
vrouw die haar pseudoniem belichaamde, een oude vrouw met herinne-
ringen aan haar grootmoeder. ‘Nynkmoi’ (tante Nynke) deed niets liever
dan verhalen vertellen in een grote, gemakkelijke stoel met kleine kinde-
ren op schoot en naast haar knie, en met haar voeten op een stoof. Na ver-
loop van tijd kwamen dan ook de dominee en zijn vrouw – Nynkmoi lo-
geerde eens per jaar bij een groot domineesgezin – luisteren.

Sjoukje schreef in spreektaal en met veel omhaal van woorden. Ze
sprak haar gehoor vaak direct toe, ze laste stukjes dialoog in en allerlei
sprekende details die de sfeer van een gezellige huiskamer met een hele-
boel mensen rond een oude vrouw moesten oproepen. Ze legde uit hoe
ze tot haar verhalenkeuze was gekomen. Eerst had Nynkmoi de kinderen
oude verhalen verteld, vervolgens vertellingen uit haar jeugd over ge-
beurtenissen op het dorp, zoals over de roodbonte koe die bij de veepest-
epidemie stierf en in een diepe, diepe kuil begraven werd. Als kind van
zes had ze daar dagen om gehuild. Toen de voorraad vertelsels op was be-
gon ze van voren af aan. De kinderen herkenden het verhaaltje van het
oude vrouwtje dat een geldstuk vond waarmee ze een varken kocht dat
niet met haar mee naar huis wilde; waarna ze een hond zocht die het var-
ken moest bijten om hem te dwingen; de hond wilde ook niet en nu ging
het oude vrouwtje naar de stok die de hond moest slaan. Enzovoort, enzo-
voort, de kinderen vulden het stapelverhaal aan, en toen ze daarmee klaar
waren wilden ze iets nieuws horen. 

Nynkmoi kon alleen nog maar een oud bakerrijmpje bedenken, maar
gelukkig deed de dominee haar een idee aan de hand: hij liet haar de
sprookjes lezen die de Duitse chirurg Richard von Volkmann onder het
pseudoniem Leander had geschreven. Als legerarts was hij met het Duit-
se leger in de Frans-Duitse Oorlog in 1870 gelegerd in de buurt van Pa-
rijs. Maandenlang wachtten de Duitsers in verlaten Franse villa’s en kas-
telen op de overgave van de Parijse bevolking en verlangden ze naar huis.
Tijdens de lange avonden bij het haardvuur schreef Volkmann verhalen
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en fantasieën die hem invielen en stuurde ze velletje voor velletje naar
huis. Träumereien an Französischen Kaminen noemde hij de verzameling
schetsen, ‘dromerijen bij Franse haarden’. In 1871 verschenen ze in boek-
vorm en ze werden zo populair dat er drie jaar later al een vierde ‘Hoog-
duitsche druk’ was, waarnaar Ch.F. van Duijl in 1874 een vertaling maak-
te. De Nederlandse vertaling heette Sprookjes van Leander. Of Sjoukje
deze vertaling gebruikte of het Duitse origineel, is niet duidelijk. Het
Duits was geen probleem voor haar, ze had op kostschool veel Duitse lite-
ratuur gelezen. 

Nynkmoi was niet helemaal tevreden met Leanders verhalen. Ze vond
ze nogal zonderling, omdat er bergen en dalen en rivieren en beken in
voorkwamen en de mensen zulke gekke namen droegen dat zij ze met
haar boerenverstand niet kon uitspreken. Maar dat hoefde ook niet, de
dominee suggereerde haar de verhalen zo te vertellen alsof ze over de
boeren in Hichtum gingen en als Leander over een stad schreef, moest ze
maar net doen of het Leeuwarden was. Zijn advies was dus om de Duitse
verhalen te verfriezen en óm te schrijven naar een boerenniveau. 

Zo zette Sjoukje Bokma de Boer de stap van vertelster en luisteraar naar
schrijfster. Haar bundel Teltsjes yn skimerjoun was het eerste schriftelijke
bewijs van haar verteltalent. Ze ging schrijven – beweert het voorwoord –
omdat iemand haar ertoe aanzette. In werkelijkheid was het niet een do-
minee, maar haar verloofde Piet Troelstra. In deze jaren was hij zelf bui-
tengewoon actief met literatuur bezig: hij schreef gedichten, stelde bun-
dels samen van Friese dichters en bereidde de uitgave voor van een
nieuw Fries familietijdschrift. Zijn energie was inspirerend voor Sjoukje,
die wel kon, maar niet durfde. Hij hielp haar over de drempel.

Sjoukjes bewerkingen van de sprookjes van Leander verschenen als
boekje van achtenveertig bladzijden met een slappe kaft. Een mooie typo-
grafie, een zorgvuldige lay-out met een paar simpele versieringen op de
eerste bladzij van elk sprookje. Een debuut dat er eenvoudig, maar wel
chic uitzag. Het was een dun boekje: Leanders boek bevatte tweeëntwin-
tig verhalen en Teltsjes yn skimerjoun zes. Later bewerkte Sjoukje er nog
een aantal.

Leanders sprookjes die goed pasten bij de volksverhalen die Sjoukje uit
haar jeugd kende, waren wondersprookjes, en uit het voorwoord dat Ri-
chard Leander bij zijn Träumereien schreef bleek dat het om verhalen uit
zijn kindertijd ging. Natuurlijk met thema’s als goed en kwaad: over het
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meisje met een bochel dat door haar stiefmoeder verwaarloosd werd,
maar later als engel in de hemel haar eigen lieve moeder terugzag. Of
over de hoogmoedige orgelmaker die meer aan zijn eigen kunstzinnig-
heid dacht dan aan zijn bruid of aan God; en over de hemelse muziek van
de engelen, waarnaar de mensen eerst aandachtig en eendrachtig luister-
den tot ze ruzie kregen. De muziek werd in stukken geknipt en dwarrel-
de naar de aarde, en de mensen konden nu gaan kiften over wie het
grootste stuk hemelmuziek had. 

Sjoukje veranderde de verhalen niet ingrijpend. Ze liet hier en daar
een alinea weg die haar te uitheems voorkwam, maar ze voegde vaker iets
toe. Ze verving namen en gezegdes door Friese equivalenten, legde soms
iets uitvoeriger uit dan in het origineel. Sommige zinnen werden langer
en wat ‘sprekeriger’, ze verving een term door een uitdrukking die haar
kennelijk wat Nederlandser (of Frieser) voorkwam. Soms is haar keuze
ondoorgrondelijk: waarom zou ze ‘een rumoer als in een mallenmolen’
vervangen hebben door ‘getsier en gebear as yn in Joadetsjerke’ (getier en
gedoe als in een jodenkerk)? En waarom zou ze de ‘droombeuk’ van
Leander veranderd hebben in een ‘greate linebeam’, een grote linde?
Waarschijnlijk lette ze vooral op het ritme van de tekst en op de klanken.
De bewerkingen van sprookjes van Leander en de talloze andere die ze la-
ter in haar leven zou maken, waren bedoeld om te worden gelezen, maar
vooral ook om voor te lezen, om te klinken. Sjoukjes schrijfstijl had een
vertellerscadans en ze wist uit haar jeugd blijkbaar dat de verhalen een
deel van hun fascinatie ontleenden aan klank en ritme.

Men kan zich afvragen of bewerkingen van bestaande verhalen tot nieuw
en oorspronkelijk werk leiden. Is Teltsjes yn skimerjoun Sjoukjes debuut
als schrijfster? Zelf beschouwde ze het wel als eigen werk, en ze zou zich
daarvoor kunnen beroepen op de vele sprookjesverzamelaars zoals de ge-
broeders Grimm, die teksten die ze bij het volk aantroffen bewerkten tot
sprookjes die onder hún naam bekend zijn geworden. Een bewerking die
iets origineels toevoegt aan de oorspronkelijke tekst is meer dan een ver-
taling en een bundeling van zulke bewerkingen is een ‘eigen’ boek ge-
worden. Sprookjes en parabels kwamen vaak bewerkt voor als onderdeel
van romans, en wie twijfelt aan het auteurschap van de schrijver van het
verhaal van de Japanse steenhouwer? Sjoukje Bokma de Boer voegde ze-
ker een element toe aan Leanders tekst. Ze deed wat de dominee in het
voorwoord de schrijfster aanried: ze haalde de tekst naar een dorp op het
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Friese platteland en maakte hem geschikt om te worden voorgelezen en
verteld.

In het begin van haar loopbaan verschool ze zich nog achter de verha-
len (en de naam) van een andere schrijver. Na Teltsjes ging ze door met
sprookjes vertellen en het zou nog jaren duren voor Sjoukje geheel eigen
werk ging publiceren. Haar naam was toen inmiddels gemaakt.

Pieter Jelles, de jubelende, enthousiaste recensent, was natuurlijk niet
onbevooroordeeld, en zijn lofzang op het ‘kreaze’ (prachtige) uiterlijk van
het boek is erg overdreven, een staaltje van verliefde verblindheid. Een
paar maanden later verscheen nog een bespreking, ditmaal kritischer van
toon, in het Friesch Volksblad, van iemand die zich Pibe noemde en zelfs
‘Jou Frjeun Pibe’ (je vriend Pibe). Pibe gaf een zuinige recensie van het
boekje van Nynke fen Hichtum. Hij vond het duur: achtenveertig bladzij-
den voor veertien stuiver. Hij had het boekje goed gelezen, maar vond de
verhalen niet erg geschikt voor kinderen: ze waren onlogisch, onbegrij-
pelijk, te ouwelijk soms. Bovendien had hij heel wat aanmerkingen op
het Fries, er stonden verkeerde woorden in, uitdrukkingen die niet goed
gebruikt werden. Pibe had niet veel aardigheid aan het boek beleefd, hij
hield bovendien helemaal niet van sprookjes. Hij eindigde zijn bespre-
king met de wens dat de schrijfster bij een volgend boek niet naar dit
soort wonderbaarlijke verhalen zou zoeken, maar zich zou houden aan
de leus ‘út it libben, nei it libben, for it libben’ (uit het leven, naar het le-
ven, voor het leven). 

Waar het ook aan lag, aan de prijs of aan de inhoud, veel exemplaren
zijn er van Sjoukjes debuut niet verkocht. Toen Nynke fen Hichtum als
Nynke (of Nienke) van Hichtum in het Nederlands in 1930 met haar
sprookjesbewerkingen een nationale beroemdheid was geworden, ble-
ken er nog steeds Friese Teltsjes bij de uitgever te liggen. 

De gelukkigste jaren van haar leven

Op 7 oktober 1888 hielden Sjoukje en Piet hun huwelijksreceptie in Ren-
kum – de woonplaats van de bruid – en vier dagen later trouwden ze.
Burgemeester van Embden verbond hen in Oosterbeek, de gemeente
waarbij Renkum hoorde, in het huwelijk. Getuigen waren zwager Rei-
lingh, Mindert Bokma de Boer (een neef), en Johan Duparc en Roelf H.

sjoukje troelstra118



Boerma, die ook paranimf geweest waren bij Piets promotie. Piet was in
juni bij de hoogleraar strafrecht J. Domela Nieuwenhuis (een broer van
Ferdinand Domela Nieuwenhuis) op Art. 165 van het Wetboek van Straf-
vordering gepromoveerd en begin augustus 1888 in Leeuwarden beëdigd
als advocaat en procureur. De bruiloft was het sluitstuk van een glorieus
jaar.

Trouwden ze in de kerk? Een kerkelijke inzegening naast het burger-
lijk huwelijk was in die tijd lang niet in alle protestantse kerkgemeenten
gebruikelijk. Aan de andere kant: Sjoukje was een domineesdochter en
ze was belijdend kerklid. Als een van beiden er al iets over heeft opge-
schreven of verteld, dan is dat in ieder geval niet bewaard gebleven en de
archieven van de burgerlijke stand van Oosterbeek en de kerkelijke ar-
chieven zijn tijdens de Slag om Arnhem in de Tweede Wereldoorlog ver-
loren gegaan. 

Wel is er een foto van het paar in hun bruidstijd, gemaakt door een fo-
tograaf uit Wageningen. Daar staan ze: Piet met een lange jas en een
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hoge hoed, Sjoukje met een zwart mantelpak, een lange rok met zijkno-
pen, een hoed en een mof. Sombere kleding en ze kijken er ook niet erg
vrolijk bij. Een donkere jurk wees overigens niet op rouw, maar was in
die tijd bij de burgerij heel gewoon voor een bruid. Ze waren allebei 28
jaar, maar ze zagen er ouwelijk uit. Sjoukje maakte kennelijk een nog
veel oudere indruk dan Piet, want toen ze tijdens hun huwelijksreis (als
ze al zo’n reis hebben gemaakt, huwelijksreizen waren niet gebruikelijk
in die tijd) of een reisje vlak na hun huwelijk in een hotel logeerden, zei
de ober, toen Piet voor het ontbijt de ontbijtzaal binnenkwam: ‘Uw moe-
der zit al aan tafel.’ 

Een bruiloftsfeest bestond uit een uitvoerige maaltijd voor naaste fami-
lieleden en getuigen, waarbij vaak berijmde toespraken werden gehou-
den. Zo ging het bij Piet en Sjoukje ook, en van een van hun vrienden is
zo’n bruiloftslied bewaard gebleven. Een lied in het Fries, geschreven
door de Grouster onderwijzer Tjalling Halbertsma. Het lange vers begon
met: Dei Pieter! Dei Sjoukje! Myn hân nommel pear!/ Goereis nei de
Skrâns, nei jimme hûske! (Dag Pieter, Dag Sjoukje, Mijn edel paar. Goe-
de reis naar de Schrans, naar jullie huisje!) en beschreef vervolgens uit-
gebreid een droom van Halbertsma waarin Sjoukje met zoontje Jelle en
dochtertje Dieuwke (niet moeilijk te voorspellen namen voor eventuele
kinderen van Pieter en Sjoukje) in de huiskamer met het theeblad zat te
wachten tot ‘heit’ thuiskwam. In Halbertsma’s lied werd een hemels tafe-
reel geschetst, met als super-Droste-effect het voorstel van de Pieter in
het lied om Sjoukje een vers over het huwelijksgeluk voor te lezen. Het
lied eindigde met de heilwens: Jimm’ hûske fol wille, fol seine, hihop!
Dêr drink ik in glês “Confidentia” op! (Jullie huis vol plezier, vol zegenin-
gen, hihop! Daar drink ik een glas Confidentia op!)

Als woonplaats kozen ze Huizum, een dorp ten zuiden van Leeuwar-
den met veel bomen en tuinen. De moestuin van Leeuwarden werd het
genoemd. Ze gingen wonen aan de Schrans, een rechte, drukke weg die
Huizum met Leeuwarden verbond, waar boeren en handelaren dagelijks
langskwamen met hun paarden en volbeladen wagens op weg naar de
winkels in Leeuwarden. 

Elke vrijdag trokken er honderden boeren en burgers uit de provincie
met rijtuigen en schepen naar de wekelijkse markt. Koeien, varkens en
paarden die op de veemarkt op handslag werden verhandeld, werden met
schuiten vol aangevoerd. Behalve de veemarkt waren er op vrijdag ook
vismarkten en groentemarkten, aardappel-, kippen en vogelmarkten,
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‘suupmarkten’ (sûpe is karnemelk) en bloemenmarkten, en er was zelfs
een beschuitmarkt. Planten, bomen, boter, alles werd verhandeld en alle
goederen moesten elke week vers worden aangevoerd, zodat Leeuwarden
vanaf donderdag al druk was. Ook buiten de marktdagen was Leeuwar-
den een levendige stad met meer dan dertigduizend inwoners, die zich
met karren, rijtuigen, paardenwagens en hondenkarren verplaatsten.
Een stad met kledingzaken die waren gesticht door Westfaalse stoffen-
handelaars, de ‘lapkepoepen’, Duitsers die lappen verkochten, zoals de
Brenninkmeijers en Lampe. Er waren meer befaamde winkels: een grote
winkel van Sinkel waar alles te koop was, en de hoeden- en pettenzaak
van Adam Zelle, de vader van Margreet, de latere Mata Hari. 

Het was ook een mooie stad. Provinciaal maar met allure. De stadhou-
ders en de Friese adel hadden in de zeventiende en achttiende eeuw een
paar prachtige huizen en stadspaleizen laten bouwen en aangekocht. Er
stond een indrukwekkend paleis van justitie met een zuilenportiek aan
een enorm met bomen omzoomd plein waar harddraverijen werden ge-
houden en parades, circussen en de jaarlijkse kermis; de Kanselarij, het
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kolossale gotische gerechtshof uit de zestiende eeuw; een aantal voorna-
me woonhuizen (stinsen), waar patricische Friezen woonden, en iets bui-
ten het centrum stonden grote villa’s midden in tuinen zo groot als parken. 

In de Prinsentuin, ook een erfenis van de stadhouders, was een wan-
delpark en ’s zomers kon Sjoukje er met Piet luisteren naar romantische
concerten in de muziektent. Weense walsen van Johann Strauss, muziek
van Verdi, soms trad er een harmonieorkest op, en terwijl de muzikanten
speelden, dronken de bezoekers thee en wijn en zaten aan tafeltjes met
elkaar te converseren. Voor de kunstminnende en intellectuele elite had
Leeuwarden enkele boekhandels en een kunsthandel waar moderne
kunst werd verkocht van Friese kunstenaars als Lourens Alma Tadema
en Antoon en Theo Molkenboer. En er bestond sinds 1881 een Fries
museum waarin de collectie voor geschied-, oudheid- en taalkunde werd
tentoongesteld voor mensen als Piet en Sjoukje, die in de Friese taal en
geschiedenis waren geïnteresseerd.

Maar een drukke stad als Leeuwarden had rond 1880 ook zijn scha-
duwkanten. Er was geen waterleidingnet, de mensen moesten regen op-
vangen, water putten of water halen bij een centrale kraan. Al werd er
sinds kort niet meer geloosd op de grachten, een behoorlijk rioleringssys-
teem bestond niet, en er kwamen wagens bij de huizen langs om de ton-
nen met uitwerpselen op te halen; de ongeplaveide straten waren modde-
rig als het regende en keihard bevroren in de winter: moeilijk begaanbaar
voor de karren en de paarden en erg onaangenaam voor gewone wande-
laars. De wegen waren smerig en de grachten stonken. 

Sjoukje en Piet woonden in een ruim huis en ze hadden een dienst-
meisje dat zo nodig vers water kon gaan halen. Dat gold maar voor een
beperkt aantal Leeuwarders. Velen van hen waren doodarm en woonden
met tien, twaalf man op een kamertje, met één bedstee, zonder frisse
lucht, zonder verwarming vaak, in zompige en wrakke huisjes in achter-
buurten aan de rand van de stad, of in het centrum in krotten tussen de
smalle stegen. Er waren weliswaar wat sociale bouwprojecten opgezet en
er bestonden een paar keurige wijkjes met namen als Werkmanslust, of
Oud Eigen Brood, maar daar was maar een klein aantal mensen mee ge-
holpen. De ellende was niet alleen te zien aan de verkrotte huizen, ook
besmettelijke ziektes als pokken, roodvonk en tyfus maakten vooral in de
smerige, dichtbevolkte buurten veel slachtoffers.

Werkloze landarbeiders kwamen naar de stad om werk te zoeken,
maar er was nauwelijks werk en de Leeuwarder fabrieksarbeiders die
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werkloos werden, kregen nauwelijks of geen steun. Dankzij de markt,
maar ook doordat Leeuwarden een garnizoensstad was met soldaten en
officieren, was de stad vol kroegen, sta-cafés en koffiehuizen. Bovendien
kwamen er nogal wat scheepslui langs, schippers die via Leeuwarden
naar Duitsland reisden, of juist de andere kant op, naar Harlingen en dan
verder naar Engeland. Dat betekende goede zaken voor de logementen,
voor de cafés en voor de hoeren.

Alcoholisme was een plaag – Leeuwarden stond in de jaren zeventig
van de negentiende eeuw in de landelijke top-drie van sterkedrankcon-
sumptie – en op praktisch elke straathoek was een distillateur te vinden.
Om de straatprostitutie tegen te gaan werd er een officieel overheidsbor-
deel geopend. Dat duurde niet lang; de overlast werd niet minder en het
bordeel ging weer dicht.

De klasse waartoe Sjoukje en Piet hoorden, kende – althans in het
openbaar – heel ander vermaak. Er waren twee sociëteiten, de Groote So-
ciëteit en Amicitia, fraaie classicistische gebouwen met zuilenportalen
en ruime, hoge zalen waar de leden exclusief met elkaar konden praten
en borrelen. Om ook de middenklasse een ontmoetingsplaats te bieden,
werd in 1881 de sociëteit De Harmonie opgericht. Een mooi gebouw dat
in stijl deed denken aan Amicitia, met een hoge entree met luifel en bin-
nen verlicht met gasballonnen. Het was een sociëteit, maar er werden
ook vergaderingen gehouden, culturele avonden, concerten en tentoon-
stellingen, en elk jaar een groot sinterklaasfeest. De Harmonie werd al
gauw dé zaal in Leeuwarden. 

Al woonden Piet en Sjoukje officieel niet in de stad, door Piets werk hoor-
den ze er wél bij, bij de jonge, aankomende notabelen van Leeuwarden.
Sjoukje was nu een mevrouw, die in een smaakvol ingericht huis woonde
en toezicht moest houden op het huishouden. Er was natuurlijk een
dienstmeisje, Hiltje Feenstra uit Warga, dat Sjoukje het meeste dagelijk-
se werk uit handen nam, en waarschijnlijk was er ook een werkster voor
het zware werk; maar het was Sjoukje die de aanwijzingen gaf hoe het
huishouden georganiseerd moest worden. Dat had ze thuis zo geleerd:
hoe en in welke volgorde er schoongemaakt moest worden, hoe de was
behandeld diende te worden – tweemaal per jaar, een uitzet bestond uit
zo veel handdoeken, lakens, slopen en ander linnengoed dat een gezin er
een halfjaar mee toe kon – en alles wat daar in die tijd bij kwam kijken:
water koken, wassen, schrobben op een ribbelwasbord, spoelen, mange-
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len, bleken, drogen en ten slotte al het wasgoed strijken met een strijk-
bout die op een vuurtest of op het fornuis werd verwarmd. 

En dan de kachels die in het kille najaar en de winter elke dag uitge-
haald moesten worden en brandend gehouden of opnieuw aangestoken.
Het gesjouw met kolenkitten. Het legen van asladen. Na de winter elk
voorjaar de grote schoonmaak waarbij een huis van onder tot boven op
zijn kop kwam te staan, kasten werden geleegd, meubels verplaatst, gor-
dijnen gewassen, vloeren gewreven. Een huishouding voeren was een
tijdrovende baan, zelfs een klein huishouden met personeel. Sjoukje be-
sliste hoe het huis in het voorjaar zomerklaar en in de herfst winterklaar
gemaakt moest worden. Ze hield de voorraden in de keuken en kelder
bij, maakte boodschappenlijsten die door winkeliersknechten werden op-
gehaald, en als de bestellingen bezorgd waren, ruimde het dienstmeisje
ze op haar aanwijzingen op in kasten en kelders. 

Van huis uit was ze niet gewend te koken en als ze die achterstand in
haar verlovingstijd niet heeft ingehaald, moet ze afhankelijk zijn geweest
van Hiltjes kookkunst. Koken was trouwens ook een taak voor het dienst-
meisje, net als wat verder bij een maaltijd hoorde zoals tafel dekken, eten
opdienen, afruimen en afwassen. Sjoukje was niet erg huishoudelijk van
aanleg. Hooguit heeft ze in haar verlovingstijd haar eigen uitzet samen-
gesteld; in ieder geval heeft ze in die jaren in Renkum de lakens en slo-
pen, theedoeken en glazendoeken, tafelkleden en servetten uitgezocht en
er naamstrookjes en monogrammen op genaaid, een passend werkje
voor een verloofd meisje. 

Als getrouwde vrouw moest Sjoukje de sociale contacten onderhou-
den. Ze ontving en legde bezoeken af en bezocht met Piet sociale en cul-
turele evenementen. Dat werd van hen verwacht. Sjoukje leerde nieuwe
mensen kennen, kreeg er vrienden bij en moest ze thuis stijlvol en harte-
lijk ontvangen. ‘De vrienden van Piet zijn op alle tijden van de dag wel-
kom,’ schreef ze aan Foeke Buitenrust Hettema, taalkundige en leraar in
Zwolle, ‘huis en tafel staan altijd open.’ Maar als hij van plan was bij hen
te blijven eten, dan wilde Sjoukje wel graag een paar uur van tevoren een
bericht: ‘Anders komt het vaak zo “mal” uit.’ 

Bij Troelstra’s werk als advocaat hoorden sociale verplichtingen zoals offi-
ciële recepties. Hij had er een hekel aan en weigerde ook lid te worden
van de Groote Sociëteit, waar de mannen die er in Leeuwarden toe deden,
elkaar ontmoetten. De manier waarop daar over politiek gepraat werd,
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betekende dat Piet zijn mond moest houden of telkens in debat zou moe-
ten gaan. Zijn politieke inzichten verschilden in toenemende mate van
die van anderen uit zijn kring en vroeger of later zou dat verschil van in-
zicht tot moeilijkheden gaan leiden. Zolang hij nog niet wist welke poli-
tieke richting hij moest kiezen, hield hij zich liever afzijdig. 

Het verzoek om betaald propagandist voor de liberale partij (de partij
van zijn vader) te worden, wees hij af. Hij was geen liberaal en kon daar
dus, vond hij, geen propaganda voor maken. Maar wat hij dan wel was,
wist hij niet. Hij bezocht vergaderingen van de sdb van Domela Nieu-
wenhuis, niet om te debatteren maar om te luisteren. Hij oriënteerde
zich. In zijn advocatenpraktijk kreeg hij te maken met arbeiders die wer-
den ontslagen omdat ze actie voerden, en met mensen die bij het minste
of geringste hardhandig door de politie werden gearresteerd. Het ont-
ging hem niet dat stakende arbeiders en actievoerende landarbeiders bij
rechtbankprocessen slachtoffer werden van klassenjustitie.

Zo paste de rol van notabel lid van de bourgeoisie al snel niet meer bij
hem. Hij hield er niet van naar de sociëteit te gaan, al wist hij dat het hem
kwalijk werd genomen. En de visites die nieuwkomers en pasgetrouw-
den aan buren en mensen uit hun kring hoorden te brengen – en te ont-
vangen –, probeerde hij ook zoveel mogelijk te vermijden. Gelukkig
kreeg Piet een prachtig excuus om zich aan die beleefdheidsbezoeken te
onttrekken: Sjoukje werd al snel na de bruiloft zwanger en een zwanger-
schap gold als een reden om zich sociaal op de achtergrond te houden. 

Op 4 juli 1889 kregen Sjoukje en Piet hun eerste kind, een dochtertje. Ze
noemden haar Dieuwke, naar Sjoukjes moeder. Ze zetten een geboorte-
aankondiging in de Leeuwarder Courant en daar kwam het bericht te
staan tussen het nieuws en de Friese advertenties. Het grote nieuws, de
opening van de krant, ging over de zalving van de jonge koning van Ser-
vië door een Russisch-gezinde priester. Waarnemers zagen in deze zal-
ving een pan-Slavistische demonstratie tégen de Habsburgse keizer
Frans Josef van Oostenrijk. Belangrijk en verontrustend nieuws. Ander
buitenlands nieuws dat ook op onrust wees: in Engeland werd gedemon-
streerd voor een parlementslid dat gevangenisstraf gekregen had omdat
hij was opgekomen voor Ierse pachters die bittere armoede leden, terwijl
de regering tegelijkertijd handen met geld uitgaf om de sjah van Perzië
luisterrijk te ontvangen. 

Het Friese nieuws was minder interessant. De Staten hadden vergaderd,
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er was een grote parade van het garnizoen gepland ter gelegenheid van
het bezoek van prinses Maria von Wied, een nicht van koning Willem iii,
en op Texel was een groot zilveren geldstuk met het jaartal 1729 gevon-
den.

Voor Piet en Sjoukje lag het nieuws niet in het buitenland of dicht bij
huis in Friesland, maar ín huis. Zij hadden Dieuwke, Dute, zoals ze thuis
zou gaan heten. Het huwelijk bracht hun wat ze er beiden van hadden ge-
hoopt: liefde, geborgenheid, stabiliteit en nu ook nog een kind. Lucie
Boerma, de vrouw van paranimf en huwelijksgetuige Roelf Boerma, haal-
de later herinneringen op aan die tijd, aan Dieuwke, ‘dat kleine hartje
met hare sterrenoogjes in de tafelstoel’. Piet was dol met ‘dat ding en met
jou’. Alles was mooi en zonnig en vrolijk, het aardig ingerichte huis, de
gesprekken, het vele lachen ‘waarbij Piet de leukste van allen was’. Ook
Silvie de Vries, de verloofde van Piets jongere broer Dirk, kwam vaak op
bezoek en genoot ervan hoe gezellig en warm Sjoukje haar huis inrichtte:
‘Of liever, wat schept ze een gezelligheid rond zich.’ 

Piets leven buitenshuis zag er heel anders uit. Deels beroepshalve,
deels in zijn vrije tijd raakte hij steeds sterker betrokken bij de politieke
acties van die dagen: de strijd voor algemeen kiesrecht, de achturige
werkdag en nationalisatie van de grond. Politiek speelde zich buiten de
deur af, ’s avonds in vergaderzaaltjes en cafés en overdag op openlucht-
meetings. Piet begon dergelijke bijeenkomsten regelmatig te bezoeken
terwijl Sjoukje thuisbleef. De jonge vrouw met een huishouden en een
kind, getrouwd met een man die een succesvol advocaat leek te worden.
Er kwamen veel vrienden over de vloer. Ze woonden prettig en hadden
een aardig dienstmeisje. 

Sjoukje leidde een comfortabel leven en had alle reden om met ver-
trouwen de toekomst tegemoet te zien: het moeten de gelukkigste jaren
van haar leven zijn geweest. 

For Hûs en Hiem

Hun leven was vol. Piet had het druk met zijn beginnende advocaten-
praktijk, Sjoukje met haar huis. Hun gezamenlijke passie was de litera-
tuur, met name de Friese literatuur. Begin 1888 had Piet met een paar
vrienden een kwartaaltijdschrift opgericht, For Hûs en Hiem. Tiidskrift for
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it Fryske húsgesin (Voor huis en erf. Tijdschrift voor het Friese huisgezin).
Hij maakte het samen met de onderwijzers Tjalling E. Halbertsma en
Kees (Cornelis) Wielsma, maar Pieter Jelles (zijn pseudoniem als dichter
en onder die naam ook de uitgever van For Hûs en Hiem) was de drijven-
de kracht. Zijn visie gaf het blad een eigen identiteit. Er werd een behoor-
lijk aantal medewerkers aangetrokken, en een van hen was Piets – toen
nog – verloofde. Sjoukje werd redactrice van de kinderrubriek. In het eer-
ste nummer, voorjaar 1888, verscheen direct al haar rubriek ‘For de Bern:
Teltsjes, sankjes, riedlingen en sok spil’ (Voor de kinderen: verhalen, lied-
jes, raadsels en dergelijke), en daaronder ‘Nynkmoi is oan ’t wird’ (Tante
Nynke aan het woord). Nynkmoi, dat was Nynke fen Hichtum, die door
haar Teltsjes yn skimerjoun in Friese lezerskringen niet helemaal onbe-
kend meer was.

For Hûs en Hiem was een tijdschrift voor het hele gezin en voor alle
standen en gezindten. Het werd gemaakt voor Friezen en was er in de
eerste plaats op uit om de Friese taal en cultuur te bevorderen. Het eerste
nummer opende met een opsomming van de potentiële lezers: boeren
die in hun vrije tijd wel eens wat anders wilden dan krantenlezen, slapen
of bittertjes drinken; kooplui die ook eens een ander boek dan een groot-
boek in handen wilden hebben; dominees ‘fyn en grou, grien of read’
(rechtzinnig of vrijzinnig, groen of rood), van alle richtingen dus, van
vrijzinnig tot orthodox; dokters; studenten die niet alleen van Friese klare
hielden, maar ook van ‘onze’ Friese taal; notarissen en schoolmeesters en
verder iedereen die in of buiten Friesland woonde en ‘Fryslân, Fryslân
boppe’ riep. 

Troelstra wilde er meer dan alleen een lezenswaardig tijdschrift van
maken. Het was zijn bedoeling de Friezen aan het schrijven te krijgen en
de Friese literatuur te dienen en te verheffen. Er waren meer tijdschriften
die dat beoogden, zoals de tijdschriften en jaarboekjes van het Frysk Sel-
skip for Fryske Tael- en Skriftekennisse, maar over de manier waarop dat
gebeurde was hij niet tevreden.

In de tweede helft van de negentiende eeuw was Nederland rijk aan tijd-
schriften voor het hele gezin, met verhalen en gedichten, reisreportages,
opstellen over moderne technische ontwikkelingen en historische verha-
len. Ze verschenen wekelijks of maandelijks, waren meestal aantrekke-
lijk geïllustreerd met gravures, foto’s en tekeningen en werden aan het
eind van het jaar gebonden in donkerrode, bruine of groene banden met
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de titel in sierlijke gouden letters, zodat in veel burgergezinnen een serie
van zulke boeken stond met titels als De oude Huisvriend, Eigen Haard en
De Vriend des Huizes. Die tijdschriften waren er om in de huiskamer ge-
lezen te worden, bij de kachel, onder de leeslamp. Ze waren bestemd
voor vaders, moeders en voor grootouders, en als alle volwassenen het
blad uit hadden, konden de kinderen er ook vaak iets aardigs in lezen.
Nieuwsgierige kinderen die van avonturenverhalen hielden, van histori-
sche, romantische vertellingen en van plaatjes kijken, konden er hun
hart aan ophalen.

Elke groepering in de samenleving had haar eigen familietijdschrift: er
waren katholieke, liberale en protestantse tijdschriften, er waren eenvou-
dige en dikke tijdschriften, verhalende tijdschriften en tijdschriften waar-
in de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen aan de orde kwamen;
sommige bladen richtten zich speciaal op aardrijkskunde of op geschie-
denis, andere legden de nadruk op bijbelse en christelijke verhalen. Wat
ze gemeen hadden was het Nederlandse karakter. Al die tijdschriften bij
elkaar lieten zien dat Nederland een rijke geschiedenis had en een be-
langwekkende natie was met een benijdenswaardig koningshuis. Het fa-
milietijdschrift bezorgde zijn lezers een gevoel van saamhorigheid, trots
en tevredenheid over het vaderland.

For Hûs en Hiem was een kwartaalblad dat in navolging van de Hollandse
bladen ook verhalen, gedichten en reportages bevatte. Maar het formaat
was vrij klein en door het ontbreken van illustraties zag het er eenvoudi-
ger uit dan andere tijdschriften. Het was in de eerste plaats bestemd voor
lezers die de Friese taal en cultuur wilden hooghouden. Het blad stond in
een traditie die in de loop van de negentiende eeuw was gegroeid en
steeds indringender werd gepropageerd. Het Selskip for Fryske Tael- en
Skriftekennisse propageerde het Fries en de Friese cultuur door woor-
denboeken en grammatica’s uit te geven en toneel, zang en onderwijs in
de Friese taal te bevorderen. De Friezen moest saamhorigheidsgevoel bij-
gebracht worden, ze moesten trots zijn op hun vaderland en hun moe-
dertaal. Er werden een paar Friese tijdschriften opgericht met Friese ge-
dichten en verhalen, en er kwamen jaarboekjes uit zoals Swanneblommen
(Waterlelies), waarin artikelen stonden over de Friese geschiedenis en
oude Friese gewoonten, toneelstukjes werden opgenomen, en boekbe-
sprekingen, verhalen uit het volksleven, moppen en anekdotes uit oude
Friese geschriften. Maar in de ogen van Troelstra ontbrak het deze bladen
en boeken aan literair niveau.
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Ook For Hûs en Hiem stond vol verhalen over Friesland, het roemruch-
te Friese verleden, Friese gewoonten en belevenissen van Friezen in het
buitenland, dat al begon bij de provinciegrenzen. Het blad bevatte rubrie-
ken over de noodzaak om de Friese taal en cultuur zuiver te houden. Veel
anekdotes en korte stukjes over typisch Friese uitdrukkingen, vragen en
opmerkingen van lezers (en antwoorden van de redactie) over Friese ge-
bruiken en specialiteiten. En natuurlijk de ergernissen over het verzaken
van Friese plichten. Want voor de lezers was het een plicht om hun eigen
taal te gebruiken. Waarom stond er op een verkleedhokje voor schaatsen-
rijders het Franse woord ‘boudoir’? Waarom niet ‘forstrûperstintsje’ (ver-
kleedtentje) of gewoon ‘út en oanklaeije’ (uit- en aankleden)?

Troelstra kon in zijn tijdschrift veel meer kwijt dan zijn liefde voor het
Fries en de Friese cultuur. Hij schreef beschouwingen over het goede,
over de liefde, over de strijd tussen stof en geest, en over het bestaan van
God. Verder publiceerde hij gedichten, liefdesgedichten vooral, romanti-
sche verzen over bloemen en hun zoete geur, over een heerlijke zomer-
avond met de zang van de nachtegaal. Gedichten van een gelukkig man
die met welbehagen naar de wereld keek die er dankzij zijn geliefde zo
mooi uitzag. Hij schreef liefdesgedichten voor Sjoukje, zoals ‘Lieafde-
Tankliet’, en ‘Treast’ (troost): 

Swieter as de weachjes brûze,

Brekkend tsjin ’t biblomme strân,

Scil myn lieafde dy omrûze,

Dy, myn prûze

Blom yn ’t moaije Gelderlân. 

(Zoeter dan de golfjes bruisen, brekend op het met bloemen bedekte

strand, zal mijn liefde om jou ruisen, om jou, mijn bevallige bloem uit

het mooie Gelderland.) 

In het laatste gedicht van deze serie stonden de zinnen: 

O faem, myn laits en ljocht! myn fielen, tinken,

Ik wij it dy – yn dy myn ideäel;

Myn siele heart myn faem en folk en tael.

(O meisje, mijn lach en lucht! mijn voelen en denken, ik draag het aan je

op – in jou mijn ideaal; Mijn ziel hoort toe aan mijn meisje en volk en

taal.)
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Liefde, Friesland en de Friese taal: in de begintijd van For Hûs en Hiem
waren dat de belangrijke onderwerpen voor Troelstra. Een paar jaar later
was dat drastisch veranderd: toen hielden de politiek en de arbeiders-
strijd hem meer bezig dan al het andere. 

Van meet af aan was Sjoukje bij het blad betrokken. Piet wist dat ze
schrijftalent had en popelde om zijn naam met die van Nynke fen Hich-
tum in verband gebracht te zien. Aan een van de medewerkers vroeg hij
tegenover de lezers te laten doorschemeren dat ‘Nynke fen Hichtum een
tige sibbe [heel dierbare] vriendin is van PJ’. In het eerste nummer schreef
hij zelf ‘Oan ’e Fryske Memmen!’, een oproep aan de moeders om hun
kinderen Fries te leren spreken en lezen. Hij legde uit dat Nynke fen
Hichtum een heel goede vriendin was van Foekje fen Heech. Als Foekje
fen Heech – zijn vrouwelijke Friese alter ego – had hij in zijn studenten-
tijd op feesten meisjes de toekomst voorspeld. Maar Foekje richtte zich op
meisjes en jonge vrouwen, terwijl Nynke de kleine kinderen te vriend hield.
Zij was dus de uitgelezen persoon om een kinderrubriek te schrijven. 

Troelstra legde ook uit waarom zo’n rubriek belangrijk was. Kinderen
konden niet jong genoeg het Fries onder ogen krijgen en als ze het te
moeilijk vonden om Fries te lezen, dan moesten de moeders hen maar
voorlezen. Waarom kinderen Fries moesten leren? Dat was een kwestie
van gevoel, schreef Pieter Jelles, en wie dat gevoel niet had, kon niet be-
keerd worden. Waarom zou je voor het aankweken van liefde voor de
moedertaal niet mogen rekenen op een gevoelig vrouwenhart?

Hij legde de verantwoordelijkheid geheel en al bij de vrouwen, de moe-
ders met name. De Friese vrouwen werden opgehemeld om ze van hun
belang in de ‘hillige striid for heitelân, tael en seden’ (heilige strijd voor
vaderland, de taal en de zeden) te overtuigen en hij schermde met grote
woorden om zijn oproep overtuigingskracht te verlenen. Als kinderen
met de moderne tijd meegingen en geen Fries meer leerden, kwam de
schande grotendeels op de hoofden van hun moeders neer. Als iemand
later zou vragen waarom toch dat kloeke volk dat eeuwenlang pal had ge-
staan voor de eigen taal en gewoontes aan het eind van de negentiende
eeuw was uitgestorven, dan zou het antwoord moeten luiden: ‘Der wier-
ne gjin Friezen mear, om ’t der gjin Friezinnen mear wierne.’

Dit was de loodzware boodschap die Sjoukje meekreeg van haar hoofd-
redacteur en verloofde. Haar verhalen moesten de Friese kinderen aan
het lezen brengen en hun moeders aan het voorlezen, anders zou het
slecht met de Friezen en hun taal aflopen. 
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Op haar eigen manier voerde Sjoukje deze opdracht uit. In elk num-
mer van For Hûs en Hiem verscheen een kinderrubriek van tien, vijftien
bladzijden met verhalen, gedichten en raadseltjes. In bijna elke afleve-
ring schreef ze zelf een groot verhaal of twee kleinere. Ze bewerkte volks-
verhalen die ze in haar jeugd had gehoord of gelezen en werkte anekdo-
tes om tot een volwaardige vertelling. Sommige avonturen van Japik Ing-
berts, de legendarische slimme dief uit de verzameling Rimen en Teltsjes
van de gebroeders Halbertsma, over wie in heel Friesland wonderverha-
len de ronde deden, vertaalde ze naar haar rubriek; ze verfrieste nog vier
sprookjes van Leander, zoals ze in Teltsjes yn skimerjoun had gedaan, en
deed hetzelfde met sprookjes van Hans Christian Andersen, en met ver-
haaltjes van indertijd heel populaire sprookjesschrijvers, Ludwig Bech-
stein en Jean Macé. Daarnaast vertelde ze jeugdherinneringen, al of niet
verzonnen, over de dominee uit haar jeugd die een aapje had dat een keer
de kerk in geslopen was en tijdens de preek de mensen aan het lachen
maakte, of een verhaal over kooplui die tijdens een lange tocht met de
trekschuit elkaar raadsels opgaven. Al die anekdotes, vertelsels, overleve-
ringen en herinneringen schreef ze op in levendig Fries. Voor Sjoukje
was de kinderrubriek in For Hûs en Hiem een heel goede leerschool om
uit te proberen hoe ze verhalen kon schrijven die niet alleen gelezen,
maar vooral ook verteld konden worden. Ze zocht een manier om zowel
jonge kinderen als volwassenen te bereiken en ze probeerde ‘oude’ stof
opnieuw te bewerken. Wat ze in Teltsjes yn skimerjoun voor het eerst had
gedaan, werkte ze in For Hûs en Hiem verder uit. 

Vanaf 1890 begon hun leven te veranderen. De ommekeer kwam lang-
zaam op gang, maar raakte vanaf 1891 in een stroomversnelling die in
1892 tot een uitbarsting zou leiden. 

Het begon met Troelstra’s groeiende belangstelling voor de arbeiders-
beweging en zijn behoefte daarin een rol te spelen. Zijn politieke belang-
stelling had grote gevolgen voor zijn advocatenpraktijk en voor het dage-
lijks leven van zijn gezin. Een andere consequentie was dat Piet en Sjoukje
zich in 1890 terugtrokken uit For Hûs en Hiem. Het blad bestond pas drie
jaar, maar Piet vond het verstandiger zijn redacteurschap neer te leggen. 

Socialistische sympathieën werden niet zomaar geaccepteerd, laat
staan toegejuicht door de mensen uit hun eigen kring. Dat Troelstra ver-
gaderingen bezocht van de Sociaal-Demokratische Bond van Ferdinand
Domela Nieuwenhuis werd misschien door de vingers gezien – een ad-
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vocaat moet nu eenmaal belangstelling hebben voor wat er in de maat-
schappij omgaat – maar dat hij niet alleen interesse, maar zelfs sympa-
thie voor die ideeën koesterde, was een schok voor zijn omgeving. 

In september 1890 publiceerde hij een gedreven gedicht in For Hûs en
Hiem, waaruit bleek dat hij de socialistische beweging een warm hart
toedroeg. Het gedicht heette ‘In Nije Tiid’ en het begon met ‘Der giet in
rop oer alle lânnen,/ In rop om frydom, witnis, ljocht’ (Er gaat een roep
door alle landen, een roep om vrijheid, kennis, licht). Die beginregels de-
den denken aan de beginzin van het Communistisch Manifest uit 1848.
De retorische, beeldende strofen van Piets gedicht gingen over geknechte
mensen die moeten weten dat ze mensen zijn; over de mens die eindelijk
‘ziet’ en met fonkelende ogen uitschreeuwt dat de hele wijde wereld van
hem is; die voor recht voor allen gaat strijden, voor het recht op loon voor
iedereen, en voor loon naar werk. Pieter Jelles schreef een hymne voor de
miljoenen die tot nu toe ‘vertrapt, blind, meer dood dan levend’ hadden
geploeterd voor hun schamele dagelijks brood en alleen maar konden
hunkeren naar een wereld van ‘vrede, liefde en lucht’. Die mensen wer-
den opgeroepen om de aarde te veranderen, óm te toveren. 

Het was een gedicht om dramatisch, met brede gebaren voor te dra-
gen. Verheven, met de pathetiek van enorme getallen, heftige emoties en
grote woorden. Er kwamen bijbelse begrippen in voor als ‘het beloofde
land’, en verwijzingen naar de historische gedichten die in de negentien-
de eeuw zo populair waren. Origineel was deze stijl zeker niet, dergelijke
retorische gedichten werden in deze tijd vaak gemaakt. Maar het gaf heel
goed de romantische hartstocht van de dichter Troelstra weer en zijn be-
hoefte om te strijden voor de mensen uit ‘de vierde stand’. Niet alleen om
ze brood te geven, maar ook ‘Kinst, witnis, frijdom, lieafde, rom,/ Ja, alles
moatte hja yet winnen...’(Kunst, kennis vrijheid, liefde, roem, ja, alles
moeten ze nog winnen).

‘In Nije Tiid’, waarin een gevecht werd aangekondigd tegen de zelf-
zucht, ‘beestich kwea fen d’Ieuw’ (beestachtig kwaad van de eeuw), en
waarin die strijd werd beschreven als ‘de reuzestriid fen disse greate, oer-
moaije tiid!’, móést wel reacties oproepen. In groten getale zegden lezers
hun abonnement op. En For Hûs en Hiem liep al niet zo best. In het eerst-
volgende nummer schreef Troelstra als Alde Foek over de felle reacties op
zijn strijdlied. Alde Foek kwam op kraamvisite bij haar neef Pieter Jelles
en sprak de jonge vader streng toe over de stukken die hij de laatste tijd
had geschreven. De lezers waren wonderlijke stukken gewend, zei ze,
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maar de laatste tijd was het eind zoek. Een schandalig gedicht, door en
door gemeen, haast net zo gemeen als het schelden en tieren van domi-
nee Nieuwenhuis die laatst nog in de gevangenis had gezeten omdat hij
de koning ‘traepje woe’ (getrapt had) met een schoen die hij er speciaal
voor had laten lappen. De vrouw raakte helemaal buiten adem toen ze het
woord probeerde uit te spreken waar al deze vreselijke dingen vandaan
kwamen: ‘It Soa... Soa..., nou ja, ho-t det ding hjit, wit ik net; mar it is alle-
gearre bloed en moardsjen en min moat al slachter wêze, om der aerrich-
heid oan te habben.’ (Het so... so... nou ja, hoe dat ding heet weet ik niet,
maar het is allemaal bloed en moorden en je moet al een slager zijn om
daar plezier aan te beleven.)

Zo liet Troelstra de tegenstanders van de nieuwe beweging aan het
woord komen, maar kon hij ook zelf zijn verhaal doen. Hij presenteerde
zich als een gemoedelijke man, die zijn tante graag een plezier deed. Niet
vanwege haar erfenis – hij wist allang dat hij uit haar testament ge-
schrapt was – maar om haar te kalmeren en haar uit te leggen waarom hij
zijn gedicht had geschreven. Het was een geraffineerd stuk waarin hij
alle kritiek behandelde naar aanleiding van het spraakmakende gedicht
en ook de afkeurende opmerkingen vanwege het groeiend aantal arbei-
derszaken in zijn advocatenpraktijk. 

Eerst liet hij Foekje helemaal uitpraten en haar uitleggen dat tevreden-
heid het beste voor de mensen was en dat ontevredenheid alleen maar
voor ellende zorgde. Arbeiders misgunden de rijken hun lekker eten he-
lemaal niet, zei Foekje, en ze vroegen zich niet af waarom rijken elke dag
vlees kregen en zij niet, terwijl de arbeiders (wij, zei Foekje) ’s morgens al
keihard aan het werken waren als zij nog lekker lagen te slapen: ‘Nee, we
namen het pak dat de Heer ons op de schouders gelegd had en wisten dat
we met al onze zonden geen beter lot verdiend hadden.’

Pieter Jelles antwoordde haar dat arbeiders rechten moesten hebben
en niet van liefdadigheid en armvoogden afhankelijk hoorden te zijn. Hij
was blij dat het volk wakker werd en in actie kwam. Vanuit die blijdschap
had hij het vers geschreven en hij nam er geen woord van terug. Tante
vertelde dat in dat geval de dominee For Hûs en Hiem niet meer in huis
wilde hebben en er waren er vast meer die zo reageerden. Dat moest Pie-
ter toegeven. En als de lezers zijn werk schandalig en slecht vonden, dan
moest hij maar met het tijdschrift ophouden.

Op dat moment nam Pieters ‘nommel [edel], best wiif’ het woord om
met tranen in haar ogen te zeggen dat dat niet moest gebeuren. Maar tan-
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te schudde haar hoofd en vond dat Pieter rekening moest houden met
het nieuwe kindje. Het verhaal eindigde met het huilende kind dat hon-
ger had. Die is ook alleen tevreden als het z’n buikje vol heeft, tante, zei
Pieter veelbetekenend, en het zou een slecht teken zijn als het kind zich
stilhield: ‘In soun bern gûlt moart en brân, as er honger het.’ (Een gezond
kind schreeuwt moord en brand als het honger heeft.) De moraal was
duidelijk: als een gezond kind om eten schreeuwt als het honger heeft,
waarom zouden volwassenen dat dan ook niet doen? Piet was overtuigd
van zijn gelijk, en trok de consequenties: zijn verhaal over Foekjes be-
zoek was zijn laatste bijdrage aan For Hûs en Hiem. Hij trok zich terug
uit de redactie.

Toen Piet uit de redactie stapte, deed Sjoukje dat ook. Voor haar, het
‘nommel, best wiif’ dat in Pieter Jelles’ artikel met tranen in haar ogen
had gezegd dat Piet niet met zijn tijdschrift moest ophouden, was het af-
scheid van het blad een bittere teleurstelling. In alle afleveringen had een
rubriek voor kinderen gestaan, en dat was háár werk geweest. Toen Piet
For Hûs en Hiem vaarwel zei, was ook Sjoukje haar podium kwijt. Er was
niet direct een ander blad beschikbaar waarin ze haar verhalen kon publi-
ceren en om toch iets zinnigs te doen, stelde ze een kalender samen met
een spreuk voor elke dag. Wijsheden uit verschillende talen, van Pasteur,
Goethe, Dickens (‘In ieder streven ligt reeds een begin van zegepraal over
traagheid en onverschilligheid opgesloten’), van George Eliot (‘Those
who trust us educate us’), Shakespeare en Victor Hugo. Dat waren de
schrijvers die Sjoukje thuis in Nes en op de kostschool in Dokkum had
leren kennen, en de spreuken waren de chique versies van tegeltjeswijs-
heden als ‘Wie goed doet, goed ontmoet’. Op het blaadje voor 25 decem-
ber stond een uitvoerige tekst: 

‘Vrede op aarde’, dit is het heerlijk verschiet, dat den mensch is geopend.

In die woorden ligt de illusie van alle geslachten. Nimmer zal ze verwe-

zenlijkt worden en toch geven we de moed niet op om er onophoudlijk

naar te streven. De ‘vrede’ zal met zwaren strijd moeten gekocht worden.

Alleen wanneer alle menschen volmaakt zijn, kan die vrede bestaan.

Daarom gorden wij ook op den dag van dit feest der liefde met nieuwen

moed het strijdzwaard aan. 

Ondertekend met P.T. Was dit een tekst van Piet? Klonk hier een oproep
tot de nieuwe strijd waaraan hij was begonnen? 
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De grote stap naar het socialisme

Eigenlijk was het wonderlijk dat zijn omgeving zo ontzet was over Troel-
stra’s wending naar het socialisme. Als ‘Piet van Heuvel’ had hij jaren-
lang in de Friesche Courant geschreven over onderwerpen als de toene-
mende werkloosheid op het platteland en de noodzaak van algemeen
kiesrecht; bovendien was hij lid van de Bond voor Algemeen Kies- en
Stemrecht. In Nederland had maar een klein deel van de bevolking stem-
recht. Alleen meerderjarige mannen mochten stemmen en niet alle
mannen: wie geen of weinig belasting betaalde had geen stemrecht. In
1850 kon ongeveer tien procent van de mannelijke bevolking van 23 jaar
en ouder stemmen, in 1887, na een wetswijziging, liep dat getal op tot
twintig procent. 

Piet was al jaren geïnteresseerd in de onderwerpen die in de arbeiders-
beweging speelden en had zich ontwikkeld van iemand die vanaf een af-
stand toekeek en commentaar leverde, tot een man die zelf actief werd.
In zijn jonge jaren, in 1877, had hij op de hbs een lezing gehouden over
het socialisme. Dat was een ‘wetenschappelijke voordracht’ geweest,
meer over de standpunten van utopisch-socialisten als Claude Henri de
Saint-Simon en Robert Owen dan over het actiesocialisme van Karl Marx.
Het was het betoog van een intelligente scholier, gedachteoefeningen van
een politiek geïnteresseerde jongen die van debatteren hield. In die jaren
was hij wel voorstander van meer rechten voor arbeiders, maar tegen ge-
lijkheid van de verschillende standen. Toen Ferdinand Domela Nieuwen-
huis in 1881 de Sociaal-Demokratische Bond oprichtte, voelde Troelstra
zich ook helemaal niet geroepen lid te worden. Hij ging wel een paar keer
naar bijeenkomsten waar Domela Nieuwenhuis sprak, maar met de hem
eigen spotzucht beschreef hij diens uiterlijk: ‘Hij kapt zijn haar à la
Christus, zoals een coquette jonge dame het à la Fédora draagt. Zijn ui-
terlijk tekent dan ook een man van smarte; zelden plooit een glimlach
zijn mond.’ 

De demagogie van Domela Nieuwenhuis ergerde hem, maar de doel-
stellingen van de sdb waardeerde hij wel. Tijdens een vergadering in En-
schede in 1886 raakte hij diep onder de indruk van de solidariteit tussen
arbeiders. Zulk betrokken socialisme beviel hem. Maar niet veel later re-
ageerde hij ook positief op een verzoek van de Friesche Courant om pro-
pagandastukken te schrijven voor de liberale partij. Al leidde het uitein-
delijk niet tot een artikel, het was wel duidelijk dat hij toen nog niet een
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definitieve keuze had gemaakt voor het socialisme. In de studentenver-
eniging in Groningen debatteerde hij ook wel over politiek, maar verder
hield hij zich er in het openbaar verre van.

Voor de Friesche Courant schreef Piet in 1887 het verhaal ‘Voor de
Schiettent’ over de tegenstelling tussen het arme volksjongetje Jantje, dat
van ’s ochtends vroeg tot diep in de avond op een drukkerij moet werken,
en de luidruchtige student Herman. De vrolijke Herman, gegrepen door
de armoe van Jantje, geeft zijn schietgeld aan de jongen. Toen Troelstra
het verhaal schreef, was hij diep onder de indruk van het verslag van de
parlementaire enquête van 1886 ‘naar den toestand van fabrieken en
werkplaatsen met het oog op de veiligheid, gezondheid en het welzijn der
werklieden’ over de werkomstandigheden in de kristal-, glas- en aarde-
werkfabrieken van P.D. Regout in Maastricht, in die tijd de grootste fa-
briek van Nederland. In het verslag stond de getuigenverklaring van
P.A.H. Regout, chef van de firma Regout, over de situatie waaronder jon-
gens van twaalf, dertien jaar elke dag en ook ’s nachts moesten werken.
Regout verzekerde dat de jongens niet onder dat werk leden, ook al zagen
ze zes nachten per week hun bed niet. Ze konden immers overdag sla-
pen. Op de vraag van de commissie of hij dat werk niet schadelijk vond
voor opgroeiende jongens, antwoordde Regout met een wedervraag: hoe
zou het werk gedaan kunnen worden zónder die jongens? Ze waren ge-
woon nodig. Hij vergoelijkte het werk ook: zo zwaar was het niet, de jon-
gens deden het ‘spelende. Als een jongen dit 12 uren gedaan heeft, is hij
onvermoeid en loopt nog als een haas’:

Vraag: Dus gij noemt dit nachtwerk van kinderen, in uw fabriek, 

zes nachten achtereen, een werk dat spelenderwijs verricht wordt?

Antwoord: Ja.

Vraag: En wanneer die kinderen, want dat zijn het nog, hunne nachtrust

terugkregen, zou dat geen weldaad voor hen zijn? Gij hebt veel met die

kinderen te doen gehad en kunt daar dus wel over oordeelen?

Antwoord: Zeer zeker, ik heb zelf kinderen...

Vraag: Maar die laat gij toch niet des nachts werken?

Antwoord: Och, ik weet wel dat de studenten ook wel eens niet naar bed

gaan zonder daarom ziek te worden.

Piets politieke activiteiten werden een bron van steeds scherpere conflic-
ten met zijn vader, de liberaal. Dat zijn zoon niets voelde voor het libera-

sjoukje troelstra136



lisme en een aanbieding om betaald propagandist voor de liberalen te
worden, had afgeslagen, beviel Jelle Troelstra al niet, maar het kruitvat
ontplofte toen Piet op 27 april 1890 een grote meeting bijwoonde voor de
achturige werkdag. Het was de eerste 1-meiviering nadat de socialistische
Internationale die speciale dag in 1889 had ingesteld. Piet at tussen de
middag bij zijn vader omdat Sjoukje bij haar ouders in Gelderland lo-
geerde. Vader Troelstra maakte een schampere opmerking over de men-
sen die de meeting hadden bezocht op een terrein vlak bij zijn huis – hij
had tot zijn verbazing geen dronken mensen gezien, zei hij – wat Piet zo
woedend maakte dat hij reageerde met een snier over een Leeuwardense
rechter, een bekend alcoholist. Jelle Troelstra werd nu ook razend en
gooide zijn zoon alles voor de voeten wat hij al lang had opgezouten. Hij
dreigde hem te onterven en hem te schrappen als opvolger bij de ‘Neer-
landia’, de brandverzekeringsmaatschappij die hij zelf had opgebouwd,
en raakte zo buiten zichzelf dat hij opvloog en Piet te lijf wilde gaan. Ook
Piet stond op en zo stonden vader en zoon een tijd tegen elkaar te
schreeuwen. Toen beiden gekalmeerd waren, sprak Piet de wijze woor-
den: 

Ons ongeluk is, dat wij teveel met elkaar gemeen hebben; als ik jong 

was geweest in uw tijd, dan was ik liberaal geworden. Als u jong was

geweest in mijn tijd, dan zou er kans zijn geweest, dat u zich aan de kant

der arbeiders had bevonden. [...] Denk niet, dat ik die zaak ooit ontrouw

zal worden. Ik moet; het is mijn roeping.’ 

De zinnen, bijna veertig jaar later opgeschreven, zullen niet letterlijk zo
uitgesproken zijn op 27 april 1890, maar ze geven goed de hartstocht
weer in de verhouding tussen Piet en zijn vader. Het verzet tegen zijn va-
der was een element dat bij Piets sympathie voor de arbeidersbeweging
een belangrijke rol heeft gespeeld.

Een paar maanden later, op 17 augustus 1890, werd er een grote bij-
eenkomst voor het algemeen kiesrecht georganiseerd in Heerenveen. In-
middels woonden Piet en Sjoukje in het centrum van Leeuwarden aan de
Nieuwestad, op een bovenhuis aan een gracht boven het kantoor van Piet.
Een mooie plek, maar vooral op marktdag ontzettend druk, en natuurlijk
minder landelijk en minder vrij gelegen dan hun huis aan de Schrans in
Huizum. 

Vanachter het raam van hun woonhuis op éénhoog zagen Piet en
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Sjoukje groepen mensen voorbijkomen die op weg waren naar de mee-
ting in Heerenveen. Piet werd gegrepen door de plechtstatigheid van
de arbeiders uit Het Bildt, die in rijen van vier door de stad schreden,
mannen en vrouwen, ernstig en wilskrachtig. Piet wilde erachteraan, on-
danks de bezwaren van Sjoukje, om ‘den polsslag van den tijd mede te
voelen’.

Hij ging en werd meegezogen door de duizenden arbeiders, voorna-
melijk uit Friesland, maar ook van daarbuiten, onder wie een duizendtal
Amsterdammers. Een menigte die de liederen van de Sociaal-Democrati-
sche Bond zong, meezingers, ‘velen meeslepend door hun vaak min of
meer sentimenteele melodie, alle gezongen met een geestdrift en een
overgave, die getuigden van het nieuwe geloof, dat hen bezielde. Daartus-
schen klonk de sleepende wijze van het Marianne-lied, zooals het in
Friesland werd gezongen.’ 

De geest van opstandigheid en revolutie werkte zo inspirerend op
Troelstra, dat hij besloot zich actief bij de arbeidersbeweging aan te slui-
ten. Hij werd onweerstaanbaar getrokken naar de maatschappelijke wan-
toestanden, naar het afschuwelijke bestaan van velen, ‘zoo droevig, zoo
wanhopig, zoo sprekend tot het geweten’. De maatschappelijke vragen
stormden ‘als woedende honden op mij aan, beten mij in het geweten en
dwongen mijn geest zich met den toestand der lijdende en ontberende
groote massa bezig te houden’.

Ook Sjoukje beschreef deze optocht als een beslissende gebeurtenis. On-
der de titel ‘Hoe ik tot het socialisme kwam’ vertelde ze in 1932 op een
scheurkalenderblad hoe op een zondag vanuit Het Bildt ‘verongelijkte
landarbeiders’ te voet naar Heerenveen togen: 

Kijkt nu eens even op de kaart van Friesland na, hoe ver deze plaats

verwijderd is van de in ’t uiterste Noord-Westen gelegen Bildtdorpen! 

De lange stoet mannen en vrouwen, marcherend op de maat van strijd-

liederen, (zes uren heen en zes uren terug) zag ik vanachter het raam

voorbijtrekken. Zelden heeft iets ter wereld me zo getroffen als dit. Ik wist

wat ze leden, hoe arm ze waren en hoe wreed ze werden verongelijkt – en

daar stapten ze nu voort, uit de volheid van hun hart het Marianne-lied

zingend! De tranen stroomden me over de wangen en ik voelde, dat ik

niet anders kón dan me bij hen aansluiten, welke gevolgen dit dan ook

mocht hebben voor mijn eigen verder leven en dat mijner twee kindertjes!
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Nu, die gevolgen zijn zwaar en moeilijk geweest, – maar ik heb geen

oogenblik berouw gehad over mijn besluit.

Ze was overigens vóór deze kiesrechtmanifestatie al gaan nadenken over
het socialisme. In het kalendertekstje vertelde ze hoe een arbeider uit Het
Bildt – Piet verdedigde in die tijd stakende en ontslagen landarbeiders uit
Het Bildt – haar ‘bijna met tranen in zijn eerlijke blauwe ogen’ had ver-
teld dat de boeren inmiddels vrouwen waren gaan aannemen voor het
zware werk op het land omdat vrouwen goedkoper waren, en hoe bitter
de vrouwen leden onder het werk terwijl de mannen met woede in het
hart aan de wastobbe stonden: ‘Dat greep me verbazend aan. [...] En on-
willekeurig bracht ik deze dingen in verband met wat ik gelezen had over
’t socialisme. Ja, dát zou misschien uitkomst kunnen geven!’

Sjoukje had een romantische blik op de wereld: ze zag de tranen van
arbeiders, werd ontroerd door ‘eerlijke ogen’ en was gevoelig voor het
massaal zingen van sentimentele liederen. In een ander kalenderstukje
beschreef ze een vergadering uit die pionierstijd in een schuur in Stiens:

We waren er naar toe gereden met een aantal Leeuwarders in een grote

‘Janplezier’, die niet alleen van binnen propvol was, maar op welks dak

daarenboven een paar bakkersknechts een uurtje hun verloren slaap

trachtten in te halen. Bij ’t binnentreden schalde ons het toen zozeer ge-

liefde Mariannelied (gezongen op de oude, ietwat weemoedige melodie) 

al tegemoet. Stamp-stampvol was de ‘zaal’. Enkele van ons gezelschap

klommen maar op de ‘hanebalken’, vanwaar reeds een aantal Stiensers

hun beslijkte klompen boven onze hoofden lieten bengelen. Wat was me

dat daar een volte en hoe benauwd de atmosfeer! Maar het gezamenlijk

zingen deed ons dit alles vergeten – om maar niet eens te spreken van 

de vurige aandacht, waarmee deze toen voor ’t merendeel nog heel 

eenvoudige, onontwikkelde mensen de woorden van den spreker in-

dronken – om daarna weer in een nieuw lied uit te barsten.

Zelden voelde ik mezelf zó meegesleept door ’t enthousiaste gezang,

als hier in dit benauwde hok met de bengelende modderklompen boven

mijn hoofd. Voor deze mensen was dit samen zingen als ’t ware een

openbaring – een belofte van betere tijden.

Vanaf de meetings in 1890 ging Piet Troelstra steeds meer zaken pro deo
behandelen, variërend van turfdiefstallen en stakingsdelicten tot en met
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faillissementen van kleine middenstanders. Het was de tijd waarin hij
het gewraakte gedicht ‘In Nije Tiid’ schreef, en de bijna religieuze toon
ervan gaf goed de stemming weer waarin hij verkeerde. De strijd van de
mens voor een beter leven kwam op de voorgrond te staan. Zijn getob en
gepuzzel over het godsvraagstuk, over of en hoe God bestond, serieuze
vragen in zijn leven tot dan toe, verdwenen naar de achtergrond. 

Dergelijke vragen hadden Troelstra vanaf zijn jeugd sterk beziggehou-
den. Als kind piekerde hij over God, over het bestaan en de macht van
God. Thuis was er geen aandacht voor religie. Gezien de strijd die zijn
moeder in Lemmer met de kerkenraad had gevoerd om als lid aangeno-
men te worden, klinkt dat merkwaardig. Jelle en Grietje Troelstra waren
vrijdenkers en niet bij een kerkgemeente aangesloten. Piet betreurde het
in zijn Gedenkschriften dat hem niet van jongsaf aan was geleerd te bid-
den. Nu kon hij alleen maar vaststellen dat bidden bij hem niets uitwerk-
te en dat hij zich altijd onbevredigd voelde na een poging daartoe.
Vreemd voor een man wiens leven was gekenmerkt door ‘vele en diepe
religieuze behoeften’, zoals hij zelf vaststelde.

Net als zijn vader was ook Piet een paar jaar lid geweest van de Leeu-
warder vrijmetselaarsloge. Lang hield hij het er niet uit, want hij stelde al
gauw vast dat vrijmetselarij typisch bij het liberalisme hoorde en de loge
als het voorportaal van de liberale kiesvereniging fungeerde. Toen hij een
keer met zijn vader in debat ging over het socialisme, werd hem dat door
leden van de loge zo kwalijk genomen dat hij er daarna niet meer naartoe
is gegaan.

Hij ging, ongetwijfeld onder invloed van de discussies over het Moder-
nisme in de protestantse kerk, steeds meer vraagtekens zetten bij gods-
dienst en Kerk. In ‘De striid om it heechste’ (De strijd om het hoogste),
een gedicht uit zijn studententijd met de Multatuliaanse beginregel ‘Is
dêr in God of is dêr net in God?...’, vraagt hij zich af hoe het mogelijk is
dat de God die bloemen, sterren, wolken en golven heeft geschapen, die
‘alles ken, dy alles wit,/ Hwaens earm de sterkste is fen al,/ Dy great is
sûnder mjitte en tal’ (die alles kent en weet, Wiens arm de sterkste is en
Die mateloos groot is), hoe zo’n God de heerschappij van het zondige kan
accepteren. De slotregel luidt: ‘God, ik sink wei yn ’t ûngelove!’ Tijdens
een bezoek dat Sjoukje en hij in hun verlovingstijd aan een progressieve
dominee brachten, ging hij zo opgewonden in discussie dat hij na afloop
een verontschuldigend briefje stuurde. Hij schreef dat hij vroeger zelf
predikant had willen worden.
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Met zijn ‘bekering’ tot het socialisme verloor hij zijn belangstelling
voor de officiële Kerk. Tegenover Domela Nieuwenhuis sprak hij over
‘het nieuwe evangelie’ dat hem zijn ideaal had teruggegeven. Hij verbrak
zelfs formeel de banden. Juli 1890, al vóór de meeting in Heerenveen,
verzocht hij in een brief aan de kerkenraad van de Nederduitsch Her-
vormde gemeente in Leeuwarden hemzelf en zijn vrouw uit de Kerk uit
te schrijven. Hij zelf was niet gedoopt en ‘had zich nimmer als lid van
deze gemeente beschouwd’, en dat gold ook voor zijn vrouw, die wel belij-
dend lid was van de Kerk, maar zich nooit had ingeschreven bij de
Leeuwarder kerkgemeente.

Piet schreef de brief namens hen beiden, maar of Sjoukje precies zo
over de Kerk dacht als hij is de vraag. Ze was als domineesdochter opge-
groeid met de Kerk en had in 1880 belijdenis gedaan. Met haar ‘moder-
ne’ vader die uitgesproken sociale opvattingen had en praktiseerde, had
ze altijd een uitstekende verhouding gehad. Het is mogelijk dat ze door
de vijandigheid die haar vader in Nes van orthodoxe kerkleden had on-
dervonden, verwijderd was geraakt van de Kerk. Hoe dan ook, nu er een
nieuwe roeping in haar leven was gekomen, zag ze aanleiding om defini-
tief afscheid te nemen van de overtuiging waarin ze was opgevoed. 

Het kan niet anders of het deed haar vader verdriet dat zijn dochter uit
de Kerk stapte en daar moet Sjoukje op haar beurt onder hebben geleden.
Maar een keus tussen haar vader en haar man was voor een vrouw als
Sjoukje niet moeilijk: een vrouw hoorde haar man te volgen. Dus ging ze
met Piet mee in zijn opvattingen en zijn strijd, waar die zich ook afspeel-
de.

Dat Sjoukje in 1890 tegelijk met de Kerk ook het geloof vaarwel zei, is
niet waarschijnlijk. Later in haar leven heeft ze verschillende keren op-
merkingen gemaakt waaruit religieuze gevoelens spraken, zoals in een
brief aan haar vroegere dienstmeisje Hiltje de Vries-Feenstra na de dood
van haar man Johannes, waarin Sjoukje schreef over haar eigen gestor-
ven moeder, die ze na haar dood hoopte weer te zien.

Voor Piet gold, in veel mindere mate, iets vergelijkbaars. Zijn kritiek
richtte zich op de Kerk als instituut, maar in zijn jeugd was hij sterk reli-
gieus geweest en toen hij zijn zoektocht naar God opgaf, kreeg hij de nei-
ging allerlei strevingen naar het hogere, ook de socialistische strijd, als
iets bijna religieus te beschouwen. Aan het eind van zijn leven las hij de
bijbel, maar het gaat te ver om dat als een opleving van zijn religieuze ge-
voelens op te vatten. In zijn politieke werk speelde het geloof geen rol en
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de (christelijke en katholieke) strijd voor het bijzonder onderwijs steunde
hij vooral om politieke redenen.

In Sjoukjes verhalen komen wel dominees voor, maar geloof, God of
een kerk zijn geen onderwerp van gesprek of overweging. De arbeiders-
beweging was een uitgesproken buitenkerkelijke stroming en toen Piet
naar die beweging overstapte, ging Sjoukje met hem mee en verruilde
het ene geloof voor het andere.

Toen Piet het redacteurschap van For Hûs en Hiem had neergelegd, zocht
hij een nieuw journalistiek podium. Omdat de advocatenpraktijk alleen
hem niet voldoende bevredigde – en misschien ook omdat hij extra in-
komsten nodig had –, had hij in mei 1890 bij de Heerenveense uitgever
Jacob Hepkema van het Nieuwsblad van Friesland geïnformeerd over een
mogelijkheid om bij diens krant te komen werken. Het Nieuwsblad van
Friesland stond goed bekend, en Hepkema had bovendien belangstelling
voor de Friese cultuur. 

Maar Hepkema had geen werk voor hem en toen wendde Piet zich in
het najaar van 1890 tot Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Onomwonden
vroeg hij hem om een baan bij Recht voor Allen. De brief illustreert wat
hem in die tijd bewoog. Hij was er aan toe, schreef hij, om te breken met
de positie waarin hij verkeerde, want hoe zou hij als socialist nog langer
de Mammon (de god van het geld) kunnen dienen? Toch moest hij dat
doen om vrouw en kind te onderhouden. Zelf zou hij zonder probleem
met alles breken, de verachting van zijn familie dragen, afzien van de
voorrechten van zijn stand, als hij maar leven kon en ‘mijn niet sterke
vrouw, die mijne idealen deelt, zich niet behoeft te overspannen’. Hij
zocht naar een manier om Leeuwarden te verlaten, schreef hij. De ver-
houding met zijn vader – het hoofd van de liberale kiesvereniging, redac-
teur van de Friesche Courant, wethouder – was slecht, en werd gecompli-
ceerd door diens harde optreden tegen de Volkspartij die voor kiesrecht
streed en waarvan Pieter Jelles lid was: ‘Een sterk sprekende persoonlijk-
heid als mijn vader werpt den schijn zijner eigene ideeën over geheel zij-
ne familie. Zoodoende wordt het haast ondenkbaar geacht, dat de zoon te
goeder trouw lijnrecht tegenover hem zou staan.’

Hij verkocht zichzelf niet goedkoop. Hij wilde zekerheid dat hij genoeg
zou verdienen om rond te kunnen komen en bovendien wilde hij jaar-
lijks duizend gulden extra om te besteden aan rente, aflossing (hij had
een grote studieschuld) en levensverzekeringspremie. Een zakelijk voor-
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stel waar Domela iets voor terug zou krijgen, want Pieter Jelles stond in
Friesland al tien jaar bekend als Fries dichter en het zou mooie propaganda
zijn voor het socialisme in deze streken als hij er openlijk toe zou overgaan.

Aan het slot van zijn brief benadrukte Piet dat hij niet als schipbreuke-
ling om een reddende hand kwam vragen. Hij was iemand die ‘door aller-
lei bijbaantjes en een zich flink uitbreidende (hoewel jonge) praktijk’ uit
financieel oogpunt een goede carrière tegemoet ging. Dat laatste was
bluf. Door zijn groeiende bemoeienis met het socialisme ging zijn advo-
catenpraktijk achteruit. Steeds vaker verdedigde hij mensen die protes-
teerden tegen de sociale misstanden en vervolgens door werkgevers op
straat werden gezet; dat soort klanten bracht niet veel geld binnen. De
klanten die wel geld hadden, trokken zich langzamerhand terug. Piets
glanzende carrière bestond alleen in zijn fantasie en dat hij een grootse
toekomst tegemoet ging, stond toen alleen nog maar voor hem zelf vast. 

Wat Nieuwenhuis ook van deze brief gedacht zal hebben – en enige
scepsis zal hij niet hebben kunnen onderdrukken –, het argument van
een jonge idealist die tegen een overheersende vader in opstand kwam,
moet hem hebben aangesproken. Hetzelfde was hem immers overko-
men toen hij theologisch student was en steeds verder afdreef van de op-
vattingen van zijn vader, die ook theoloog was, hoogleraar theologie zelfs,
en een man met een grote autoriteit, ook voor Ferdinand. En al was zijn
vader overleden voordat Domela zijn veranderende opvattingen naar bui-
ten bracht, Domela wist als geen ander hoe moeilijk het was om als zoon
met een dominante vader van mening te verschillen.

Er waren meer overeenkomsten tussen hen. Piet had zijn moeder ver-
loren toen hij elf jaar was, Ferdinand Domela Nieuwenhuis op zijn tien-
de. Beiden kregen een tweede moeder: Domela na een jaar, Piet na een
aantal jaren. Beiden waren jongetjes die zich moesten leren handhaven
in een omgeving zonder veel warmte, waar gevoelens niet werden geuit.
Domela Nieuwenhuis en Troelstra leken op veel punten op elkaar: beiden
waren mannen met grote ambities en veel talent, ze waren idealistisch
met een romantische inslag, beiden zagen zichzelf als redder van andere
mensen. Het zou een van de verklaringen kunnen zijn waarom ze later
zo scherp tegenover elkaar kwamen te staan.

Domela Nieuwenhuis kon Troelstra geen volledige baan aanbieden. In
december van datzelfde jaar schreef Piet opnieuw een brief aan Domela,
tot wie hij zich toen richtte als ‘Geachte Medeburger’, de gebruikelijke
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aanspreekvorm onder socialisten. In overleg met zijn vrouw had hij om
financiële redenen besloten in Leeuwarden te blijven en geleidelijk te
gaan deelnemen aan het partijleven. Zijn gezindheid zou toch wel be-
kend geworden zijn door de zaken die hij verdedigde, door een artikel in
de krant en door het gedicht in For Hûs en Hiem: ‘Kalm op die wijze
voortgaande, kom ik geleidelijk, waar ik wezen wil: tot een zuivere positie
tegenover mijne conscientie en mijne medemenschen.’ 

Zijn keuze om in Leeuwarden advocaat te blijven verdedigde hij met
het argument dat hij bij een verhuizing óók als advocaat zijn geld zou
moeten verdienen, omdat hij van werken voor de partij niet zijn hoofdbe-
zigheid zou kunnen maken: ‘En of ik nu arme debiteuren knoei voor so-
cialistische of voor kapitalistische dubbeltjes, komt vrijwel op hetzelfde
neer. Ons vak is, als men ervan leven moet, uit der aard zeer anti-sociaal.’

Op Domela’s uitnodiging om eens te komen eten kon hij niet ingaan,
omdat zijn vrouw ‘in zeer gezegende omstandigheden’ verkeerde. Dezer
dagen, schreef hij op 21 december 1890, kon hij niet van huis, maar hij
nodigde Domela Nieuwenhuis uit om als hij ooit in Leeuwarden zou
moeten overblijven hun gast te zijn. Voor burengeklets was hij niet bang:
‘Men mag den veelbespiede gerust mijne woning zien binnenkomen.’

Hij bewonderde Domela, die vanaf 1888 als eerste socialist in de Twee-
de Kamer zat, hij complimenteerde hem met uitspraken en speeches in
de Kamer en voorzag hem van materiaal voor nieuwe redevoeringen.
Ook liet hij hem uitspraken van de rechtbank van Leeuwarden lezen
waaruit socialistenhaat sprak. Misschien zou Nieuwenhuis daar een ‘kra-
nig woord’ aan kunnen wijden bij de behandeling van de begroting van
Justitie in de Kamer.

Of de bewondering toen wederkerig was, is niet bekend. Maar wél dat
de goede verhouding tussen hen beiden snel slechter werd en uiteinde-
lijk in hooglopende conflicten uit elkaar spatte. Domela was – naar later
bleek – flink geïrriteerd geraakt over de financiële eisen die Troelstra in
zijn sollicitatiebrief had gesteld en hij kwam niet over die ergernis heen. 

In deze briefwisseling werd Sjoukje opgevoerd als de vrouw die achter
haar man stond en zijn idealen deelde. Dat was ongetwijfeld waar. Maar
dat nam niet weg dat het voor haar moeilijk geweest zal zijn om door
Piets stellingname binnen heel korte tijd een paar belangrijke elementen
in haar leven te moeten opgeven: haar positie als vrouw van een geres-
pecteerd advocaat, haar werk als redactrice van de kinderrubriek van For
Hûs en Hiem, en de Kerk, het instituut waar ze zich thuis had gevoeld. Ze
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raakte vrienden en kennissen uit haar eigen kring kwijt en de verhouding
met schoonvader Troelstra werd nog moeilijker dan die al was. 

Wat ze ervoor in de plaats kreeg, was het ideaal van het socialisme en
nieuwe vrienden en kennissen. Dat waren de arbeiders die Piet als advo-
caat had verdedigd en de mensen die hij ontmoette op meetings en pro-
pagandamanifestaties.

Rampjaren

Hun tweede kind, een zoon, werd geboren op 17 januari 1891. Het kind
werd Jelle genoemd, naar de grootvader van vaders kant.

De bevalling was pijnlijk en langdurig. Zoals Piet later aan Jelle uitleg-
de, veroorzaakte Jelles geboorte ‘een aandoening der baarmoeder’. De
huisdokter die de bevalling deed, greep ‘misschien enigszins hardhan-
dig’ in, zonder direct succes overigens. Het duurde uren voordat Jelle ge-
zond ter wereld kwam. Na de geboorte van Jelle moest Sjoukje lang rust
nemen. Daar was niets abnormaals aan, zeker niet na een zware beval-
ling. Maar Sjoukje bleef kwakkelen en behalve lichamelijke klachten
kwamen er ook zenuwklachten bij.

Troelstra was geabonneerd op het Duitse socialistische blad Die Neue
Zeit, waaruit hij materiaal verzamelde voor zijn archief. Sjoukje hielp
hem daarbij. De koortsachtige ijver waarmee ze dat deed, maakte een
overspannen indruk. Zo zwaar was het werk niet, maar Sjoukje wilde het
‘op een zekere tragische wijze’ doen om hem, Piet, niet kwijt te raken, zo-
als ze zei. Prijzenswaardig, noemde Troelstra het in zijn brief aan Jelle,
maar het had ook anders gekund. ‘Bovendien heeft deze “hulp” slechts
zeer korten tijd geduurd.’ 

Ze werd steeds vaker geagiteerd en hoorde soms stemmen. Het diepte-
punt werd bereikt toen Sjoukje op een dag het bed uit sprong, naar de
brandende kachel vloog en er met haar blote handen gloeiende kooltjes
uit graaide. Die zelfverminking maakte duidelijk hoe ernstig haar toe-
stand was.

Er is niet veel materiaal waaruit afgeleid kan worden wat er die eerste ja-
ren na Jelles geboorte precies aan de hand was en welke ziekteverschijn-
selen Sjoukje vertoonde. Troelstra’s verslag aan Jelle is het enige dat op
papier staat, en zijn brief dateert van eind 1928, bijna veertig jaar na Jel-
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les geboorte. Sjoukje zelf heeft geen brief of aantekening nagelaten waar-
in ze over deze aanvallen heeft geschreven.

Ziekte was geen ongewoon verschijnsel voor Sjoukje, van jongs af aan
waren er zieke mensen in haar omgeving geweest. Was het een familie-
kwaal? Haar moeder leed aan astma, was zwak en vaak bedlegerig. Jette,
de oudste zuster, leed aan zware hoofdpijnaanvallen, maar Sjoukjes an-
dere zuster Renske lijkt, voorzover valt na te gaan, kerngezond te zijn ge-
weest. Wat Sjoukje betreft was al eerder gebleken dat ze een gevoelige
vrouw was en zelfs suïcidale neigingen vertoonde. In de eerste jaren van
haar huwelijk leek die zenuwzwakte naar de achtergrond verdwenen.
Sjoukje was gelukkig met Piet en Dieuwkes komst versterkte dat geluk
nog. Maar na de geboorte van Jelle werd in één klap duidelijk dat Sjouk-
jes zenuwgestel helemaal niet in orde was. 

Het leven in het jonge gezin onderging een ingrijpende verandering.
Sjoukje lag meestal in bed. De kinderen werden verzorgd door Hiltje
Feenstra, die een paar maanden na Jelles geboorte trouwde en wegging
en werd opgevolgd door Antje van der Schaaf. Zeker in het begin ging ie-
dereen ervan uit dat Piet gewoon kon doorgaan met zijn werk als advo-
caat en voor de arbeidersbeweging. Maar naarmate Sjoukjes toestand ver-
slechterde, bleef Piet vaker thuis en er kwam een moment dat hij zelfs
niet altijd meer naar zijn kantoor ging – dat maar één etage lager was dan
hun woonhuis. Hij bracht veel tijd door aan Sjoukjes ziekbed en benutte
die tijd om zijn correspondentie te verwerken. 

Niet alleen als gevolg van Sjoukjes bedlegerigheid, maar ook door Piets
overgave aan de politiek ging hun leven er totaal anders uitzien. In 1890
was Piet lid geworden van de Friesche Volkspartij, een partij waarin leden
van de sdb, de Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht, het Algemeen
Nederlandsch Werkliedenverbond en een aantal afzonderlijke vakorgani-
saties bij elkaar kwamen. De Volkspartij had twee prominente program-
mapunten: het algemeen kiesrecht en nationalisatie van de grond. 

De bedroevend slechte situatie op het platteland werd geëvenaard door
die in de (Friese) veengebieden, waar de veenarbeiders niet alleen steeds
minder verdienden, maar ook nog werden gedwongen om in de winkels
van de bazen hun inkopen te doen en in hun cafés te drinken. De venen
waren ongezond gebied, de werkomstandigheden afschuwelijk. Als er
veel regen viel, stonden de arbeiders tot hun knieën in het water omdat er
geen goede afwatering was. En niet alleen de mannen, ook hun vrouwen
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en kinderen moesten in deze mensonwaardige situatie werken, want
elke cent was nodig.

De miserabele leefomstandigheden op het platteland, en vooral in
Friesland en Groningen, zorgden ervoor dat de arbeidersbeweging zich
juist hier pijlsnel ontwikkelde. De ellende was een vruchtbare bodem
voor propaganda voor kiesrecht en grondnationalisatie; door dat laatste
zouden de bazen hun machtspositie kwijtraken. Troelstra ging in deze
tijd steeds vaker op campagne voor de Volkspartij, en voor de rechtbank
verdedigde hij de slachtoffers van het kapitalisme, arbeiders die zomaar
op straat gezet werden, mensen die van turfdiefstallen verdacht werden
en stakers. Het was een uitstekende leerschool, want zo raakte hij ook
steeds intensiever betrokken bij hun leven en denken. Via de leden van
Broedertrouw, een vakbond van landarbeiders in Het Bildt, kwam Troel-
stra in aanraking met de internationale arbeidersbeweging: Broeder-
trouw wijdde vergaderingen aan de Duitse sociaal-democratie en Troel-
stra raakte geïmponeerd door het politiek bewustzijn van deze arbeiders.

De nieuwe beweging stemde hem hoog en enigszins plechtstatig. Hij
publiceerde in hoog tempo scherpe artikelen over mensen die van hon-
ger gestorven waren, over kinderen die door gebrek doodgingen en over
de plaag van het militarisme. Ook gedichten schreef hij, in het verheven
Nederlands dat paste bij zijn gemoedstoestand. De ‘Marsch der Arbei-
ders’ bijvoorbeeld, een bewerking van een gedicht van de Engelse socia-
list William Morris: 

Hoort gij wel die doffe klanken, die heel d’aard verstomd doen staan,

Als de wind in diepe dalen bij het naadren van d’orkaan?

Als in donkere avondstonden ’t buldren van den oceaan? –

’t Is het volk, dat opmarcheert!...

Hoor het rollen van den donder!

Hoog de zon en nacht daaronder,

Door het donker komt een wonder:

’t Is het volk, dat opmarcheert! 

Of het minstens zo theatrale ‘Aan de Mannen van Friesland’, waarin hij
die mannen opriep te ontwaken, vrij te zijn: 
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Mannen van Friesland, de lucht is rood –

Tijd is ’t te kiezen: vrijheid of dood! [...] Gegroet, roode banen!

Eindelijk dan uwe keet’nen geslaakt,

Slaven der wereld, tot vrijheid ontwaakt!

Dit soort pathetiek gaf uiting aan zijn gevoelens over de nieuwe bewe-
ging. Ook in brieven aan gelijkgezinden klonk die toon door. Troelstra
had inmiddels de Amsterdammer Frank van der Goes leren kennen, een
radicale, geletterde, zeer in politiek geïnteresseerde man. Van der Goes
kwam uit een goede familie, was altijd uitstekend gekleed, was directeur
van de Stoombootmaatschappij Amsterdam-Rotterdam en handelde op
de beurs. Meer nog dan Troelstra was hij actief in de beweging, hij
schreef brochures, vertaalde Das Kapital van Karl Marx en hield op kies-
rechtvergaderingen en op vergaderingen van de sdb uiterst kritische be-
togen. Tegenover Van der Goes liet Troelstra zich van een poëtische kant
zien: 

Het is mij een genot, in die luchtige zalen der soc.dem. maatschappij

rond te wandelen, kijkende door de hooge vensters naar den blauwen 

hemel van idealisme, die er boven staat; hoorende naar ’t zoet gefluit der

vogelen in de takken der boomen blinkend in zonneschijn, die mij toe-

wuiven voor de ramen. [...] Hoe luchtig voel ik mij in dat nieuwe gebouw,

mijn borst zet zich uit, ik loop rechter, ik adem dieper en het bloed

stroomt sneller door mijn aderen, nu ik uit de bedompte burgervertrekjes

van den tegenwoordigen tijd in de hooge woningen der toekomst ben

overgebracht.

En een paar maanden later, na in de Amsterdamse vergaderzaal Plancius
(nu het Verzetsmuseum) een meeting te hebben bijgewoond:

Je slotwoorden in Plancius waren mooi! Zóo moeten en willen we staan,

hand in hand, bereid ons leven te geven, als ’t moet! We leven nu nog in

een tijd, dat elk socialist een held dient te zijn. 

Dat was in 1892. ‘In dat jaar ben ik in den strijd getrokken, en heb ik het
besluit moeten nemen Leeuwarden te verlaten,’ schreef Troelstra later in
zijn Gedenkschriften. Het zou een crisisjaar voor de Troelstra’s worden:
Sjoukjes ziekte bereikte een dieptepunt, Piet verloor werk en werd fysiek
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bedreigd, en kreeg bovendien niet alleen slaande ruzie met zijn vader,
maar ook binnen de sdb en met Domela Nieuwenhuis. 

Het begon ermee dat Piets belangstelling voor het socialisme tot steeds
grotere conflicten met zijn vader leidde. Tijdens de 1-meiviering deed
zich in Franeker het eerste incident voor. In een felle aanval op de burge-
meester memoreerde Piet de bomaanslagen die in die tijd gepleegd wer-
den door anarchisten in Frankrijk. ‘Natuurlijk zonder een dergelijke
strijdmethode goed te keuren,’ voegde hij er in zijn Gedenkschriften
vroom aan toe. Het gezag vatte zijn rede anders op. Op de terugreis met
de boot van Franeker naar Leeuwarden werd hem gevraagd of hij tot een
bomaanslag had aangespoord en de burgemeester had aangevallen. In
Leeuwarden aangekomen bleek het gerucht te zijn aangegroeid tot het
verhaal dat de burgemeester van Franeker was doodgeslagen. Troelstra
werd opgewacht door een groot contingent politieagenten dat hem naar
huis begeleidde. Veertig jaar later schreef Sjoukje dat ze indertijd ‘juist
herstellend van een zware ziekte’ de boot uit Franeker hoorde aankomen,
met daarop Piet en andere partijgenoten, die uit volle borst Doe open de
stembus, het Marianne-lied en de Marseillaise zongen. Omdat de boot aan
de kade achter hun tuin zou aanleggen, sukkelde Sjoukje met een vrien-
din naar de kade. Ze was vlak bij de boot toen een ‘troep paardevolk’ in
volle vaart kwam aangestoven. De politie te paard had net een revolutio-
naire meeting in de stad uiteengejaagd en wilde de mensen die uit Frane-
ker kwamen meteen even aanpakken. Toen ze vlak voor haar gezicht in-
eens een paardenkop zag, schrok Sjoukje zo erg dat ze in elkaar zakte.
Piet sprong van de boot en droeg haar naar huis. Eigenlijk een geluk dat
hij daarmee zijn handen vol had, zei hij achteraf, hij had anders niet voor
zichzelf ingestaan toen hij zag hoe ‘die kerels’ op Sjoukje waren ingere-
den.

Een paar dagen later ontving Piet een brief van zijn ‘welmeenende Va-
der’ met het verzoek ontslag te nemen als inspecteur bij Neerlandia, een
bijbaan die hij al in zijn studententijd bekleedde. Nam hij niet zelf ont-
slag, dan zouden de commissarissen die al langer vraagtekens zetten bij
zijn optreden, hem ongetwijfeld ontslaan. Het smartte hem diep, schreef
Jelle Troelstra, dat ‘ge, naar mijne overtuiging, door uwe sociaal-demo-
kratische wanbegrippen en uw optreden, waarmede reeds uw geheele
persoon in beslag genomen wordt, uw levensgenot zult verwoesten, en
uwe vrouw en kinderen in het ongeluk zult storten’.

Of Sjoukje er ook zo over dacht is de vraag. Ze heeft haar man in al die
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jaren zo goed en zo kwaad als ze kon voor honderd procent gesteund bij
al zijn activiteiten. Maar dat het ontslag hun erg slecht uitkwam was evi-
dent. Financieel had het inspecteurschap een belangrijke bron van in-
komsten betekend, zeker nu Piets praktijk slechter liep. Bovendien had
Troelstra nog steeds zijn studieschuld niet afbetaald. Het was de tweede
keer dat de vader zijn zoon strafte door hem een bron van inkomsten af te
nemen: in ‘zijn’ Friesche Courant had Piet in 1886 zijn commentaarru-
briek moeten opgeven, en nu in 1892 dit inspecteurschap.

In het openbaar gaf Piet geen commentaar op zijn ontslag, omdat zijn
vader directeur van Neerlandia was en hij de ‘hatelijke positie’ waarin ze
dan tegenover elkaar zouden komen te staan, wilde vermijden. Anders
had hij het zeker gedaan, schreef hij aan een vriend: 

Niet om den martelaar uit te hangen, want al kan ik het niet missen, ik

ben er niet mee om zeep en zal trachten, de schade op andere wijze in te

halen –, maar om de liberale tyrannie met een voorbeeld aan de kaak te

stellen, en ... te trachten, hun eens te doen gevoelen, dat zij waarachtig wel

eens wat rekening mogen houden met die verachte socialen waarvan 

er verscheidene blijken verzekerd te zijn! Wilt gij echter dezen zet van

Reeling Brouwer (president-commissaris c.s.) publiceeren en onze geest-

verwanten aansporen, de Neerlandia te boycotten, dat zal mij zeer aange-

naam zijn en hun ’t bewijs leveren, dat zij hun belang verkeerd hebben

begrepen.

Tegenover Van der Goes opperde hij het plan om voor een andere brand-
waarborgmaatschappij te gaan werken 

en mijne partijgenooten, waarvan vele bij de Neerl. zijn verzekerd, er alle

bij weg te halen, om de Heeren te doen gevoelen, dat we hier nog wel wat

macht hebben en ’t toch niet geheel in het belang hunner Mij was, mij

eruit te knikkeren. (’k Was N.B. nog wel bestemd, eenmaal directeur te

worden!) Weet gij misschien ook een solide Mij in binnen- of buitenl., 

die uitstekend kan concurreren, waarvan ik generaal-agent, inspecteur of

zooiets voor Friesland of de Noord. Prov. zou kunnen worden? ’k Ben nu

10 jaar inspecteur der Neerl. en weet er dus wel wat van.

Zijn oproep had geen succes, hij vond geen nieuw werk bij een andere
verzekeringsmaatschappij. 
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Half mei 1892 verhuisden de Troelstra’s van het bovenhuis boven het
kantoor op de Nieuwestad naar een laag huis aan de buitenkant van de
stad, vlak achter het Stedelijk Gymnasium (nu onderdeel van de Piter Jel-
les Scholengemeenschap). De Reyndersbuurt lag nog net binnen de
stadsgracht maar was, zeker vergeleken met de Nieuwestad, erg excen-
trisch. Piet had het huis gekocht met het oog op Sjoukje, omdat het rusti-
ger was gelegen en ze er geen trappen hoefde te lopen.

Ze waren er net ingetrokken toen er opnieuw een incident plaatsvond,
tijdens het koninginnenfeest. De twee koninginnen, de elfjarige Wilhel-
mina en haar moeder, koningin-regentes Emma, bezochten de hoofdste-
den van de provincies. Na de dood van koning Willem iii in 1890 was
zijn weduwe Emma een populariteitsoffensief voor het Oranjehuis be-
gonnen, en een tour langs de provinciehoofdsteden was daar een onder-
deel van. 

Onder Willem iii was de monarchie op een dieptepunt gekomen; de
grillige koning had niet alleen zijn eerste vrouw Sophie en zijn inmiddels
overleden zoons Willem en Alexander van zich vervreemd, maar ook par-
lementsleden, ministers en grote delen van het volk. Daar kwam bij dat
de opkomende internationale arbeidersbeweging principieel anti-monar-
chistisch was. De leider van de Nederlandse socialisten, Ferdinand Do-
mela Nieuwenhuis, had zelfs een jaar gevangenisstraf gekregen vanwege
een tegen Willem gericht artikel ter gelegenheid van het jaarlijkse bezoek
van het koninklijk gezin aan Amsterdam, dat in 1886 in zijn blad Recht
voor Allen was gepubliceerd. Hij was als hoofdredacteur aangeklaagd, we-
gens ‘boosaardig en openbaar smaden, honen en lasteren van de persoon
des konings’. 

Aan dat negatieve beeld van de monarchie en de Oranjefamilie begon
zijn weduwe Emma krachtig te schaven, en haar pogingen slaagden. De
provincietour werd een succes. In juni 1892 was Leeuwarden aan de
beurt. De stad was feestelijk versierd en er was een massa volk op de been
om de twee koninginnen toe te juichen toen ze in een koets door de stra-
ten reden. Wilhelmina riep als elfjarige vertedering op – ‘ús Poppe’ werd
ze in sommige feestkrantjes genoemd en het gedicht ‘Us Poppe’ van
Auke Boonemmer, bekend van het Winterjûnenocht, werd bij duizenden
verkocht – en het feit dat ze zich liet fotograferen in Friese dracht, com-
pleet met oorijzer en beugeltas, droeg daar niet weinig toe bij. Provinciale
Staten van Friesland boden de koninginnen een diner aan waaraan na-
tuurlijk ook wethouder Jelle Troelstra aanzat. Het was voor hem een
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heuglijke dag, want hij was vereerd met een koninklijke onderscheiding.
Het feestelijke koninginnendiner bestond uit vijftien gerechten waaruit
de gasten een keuze konden maken, van potage Pierre le Grand, via Trui-
te à l’Hollandaise, Chapon à la Napolitaine, Aspic de homards, Paillettes
au fromage tot aan het dessert. Friese gerechten stonden niet op het
menu.

Maar terwijl het gezelschap nog aan tafel zat, werd Troelstra’s assisten-
tie ingeroepen bij een straatrel. Op de Wirdumerdijk in het centrum van
de stad was de sigarenwinkel gevestigd van de socialist Van Borssum
Waalkes, die sigarenzakjes verkocht met de nieuwste socialistische liede-
ren bedrukt, en sigaren met een rood lint en de datum van het koninklijk
bezoek; hij had geweigerd speciale oranjeversieringen en feestverlichting
in en aan zijn winkel aan te brengen. Voor zijn deur was een volksoploop
van Oranjeaanhangers die elkaar in het Friesch Koffijhuis tegenover de
sigarenwinkel hadden ontmoet. De sfeer was geladen: de vorige dag al
was de stemming onder de bevolking zelfs in Troelstra’s liberale Friesche
Courant omschreven als niet zozeer een uiting van Oranjeliefde alswel
van ‘uittarting’ van de ‘socialen’. Op straat was een sfeer van brooddron-
kenheid ontstaan, in de cafés tierden en dansten keurige mannen ‘met
de hoed op de stok’ als ze een ‘sociale’ voorbij zagen komen en deftige da-
mes spoorden de dolle menigte aan daarmee door te gaan. Er werd ook
‘Hang die socialen op’ en ‘Hang die Pieter Jelles op’ gezongen en ge-
schreeuwd. In die vijandige sfeer had Piet Troelstra beloofd ’s avonds in
de winkel van Waalkes te posten, om als er weer zo’n relsfeer zou ont-
staan de winkel te beschermen tegen vandalisme. De burgemeester had
immers politiehulp geweigerd.

Het werd een dramatische en bizarre avond. Troelstra postte in de win-
kel bij Waalkes met in de achterkamer twaalf zwaar bewapende socialis-
ten. Op straat zwol het geroezemoes van de menigte aan en de strijdlust
werd er niet minder op toen een inspecteur van politie de mensen opriep
niet met stenen de ruiten in te gooien – terwijl er toen nog niet met ste-
nen werd gegooid. Troelstra maande een politieman (die dat uit zichzelf
niet deed) om de menigte te dwingen door te lopen. Een uur lang was het
rustig. Toen de commissaris van politie op het toneel verscheen, begon
het gedoe opnieuw. Ook met deze man ging Troelstra praten om hem te
wijzen op zijn plicht de orde te handhaven. Plotseling zwaaide de deur
van het Friesch Koffijhuis aan de overkant open en daar stapte Jelle Troel-
stra naar buiten, gekleed in rok, en zichtbaar verguld vanwege de hulde
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die hem, de kersverse ridder in de orde van Oranje-Nassau, was gebracht
tijdens het diner met de koningin-regentes.

Piet zag zijn vader zich ‘als een zwemmer’ door de menigte heen roei-
en. Toen Jelle zijn zoon had bereikt, waarschuwde hij hem voor levensge-
vaar. Hij verzocht hem mee te gaan en zo snel mogelijk naar huis terug te
keren. Piet weigerde te gaan voordat de politie de orde zou hebben her-
steld. Hij liep de winkel in, met in zijn kielzog zijn vader, de socialisten-
hater, die met Waalkes begon te ruziën. Binnen de kortste keren waren ze
zelfs aan het vechten en Piet begreep dat de toestand met al die gewapen-
de socialisten in de achterkamer nu echt gevaarlijk werd. Hij riep Waal-
kes tot de orde en beloofde mee te gaan als zijn vader ervoor zou zorgen
dat de politie haar werk deed. Het was een buitengewoon dramatisch ta-
fereel: Jelle Troelstra in rok tegenover zijn zoon die aan de slippen van
zijn jas werd vastgehouden door een paar vrouwen van achter in de win-
kel. Piet werd, zoals hij zelf achteraf bijna lacherig vaststelde, letterlijk
‘tusschen het revolutionaire proletariaat en de konservatieve bourgeoisie
heen en weer [...] getrokken’.

De zaak liep met een sisser af, ook letterlijk, want nadat ook Jelle Troel-
stra de politiecommissaris op zijn plicht had gewezen, verlieten vader en
zoon samen het strijdtoneel terwijl de tierende menigte voetzoekers en
ander vuurwerk afstak.

En zo kwam Piet die avond verfomfaaid thuis bij Sjoukje. Die had deze
avond gezelschap gekregen van een vertrouweling van hen beiden, de
smid Louw (Lourens) Zandstra en diens pleegzoon Marten van de Tem-
pel. Piet ging vaak samen met Zandstra op propagandatocht en ook Mar-
ten van de Tempel was een vurig socialist en een intimus van de familie
Troelstra. Zandstra was een steunpilaar van de socialistische beweging,
een man die ook door zijn uiterlijk opviel: hij had een grote witte baard
en droeg een pet, een boezeroen en trijpen pantoffels. Hij was de vorige
dag met een groep afgevaardigden van de Bond voor Algemeen Kies- en
Stemrecht bij koningin-regentes Emma op audiëntie geweest om haar te
wijzen op de honger en armoede onder de Friese arbeidersbevolking. Het
cadeau dat hij had willen overhandigen, een pot maïsmeel, een vijf-
pondsbrood en een kwartje – het weekrantsoen dat werkloze arbeiders
van de armvoogden kregen –, moest in de hal blijven: het werd als onge-
past beschouwd. Emma en Wilhelmina besteedden tijdens hun bezoek
wel enige aandacht aan de arbeiders: ze bezochten een nieuwbouwpro-
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ject voor arbeiders en werden daar luid toegejuicht. Op Zandstra en de
zijnen zal die geste weinig indruk hebben gemaakt.

Zandstra en Van de Tempel waren niet voor niets naar de Reynders-
buurt gekomen om Sjoukje en de kinderen te beschermen. Leerlingen
van het gymnasium vlak bij hun huis hadden zich verzameld voor een
jeugdige versie van de gebeurtenissen elders in de stad: belletjetrekkend
probeerden ze de deur in te trappen en ze gooiden stenen door de ruiten.
De scherven vielen in huis en een van de stenen belandde in het bedje
van de kleine Jelle. Hij raakte niet gewond, maar het was duidelijk dat de
situatie grimmig was en echt gevaarlijk. Sjoukje moet doodsbenauwd
zijn geweest. Gelukkig dropen de relschoppers af voor er grotere onge-
lukken gebeurden, en toen Piet thuiskwam, trof hij Sjoukje ongedeerd
aan.

Als dank kreeg Zandstra van Piet een grote sigaar uit de winkel van
Van Borssum Waalkes, met een rood lintje eromheen dat door de vrouw
van Waalkes zou zijn geborduurd. Die sigaar is nooit opgerookt, maar
werd later als een dierbaar aandenken aan het Fries Letterkundig Muse-
um geschonken, waar hij jarenlang in een vitrine heeft gelegen.

De dag na de koninginnendagrellen op de Wirdumerdijk moest de
klerk van Piets advocatenkantoor hem vertellen dat ook hun beste cliënt
niet langer met Troelstra te maken wilde hebben. Vanaf die dag verliep
Piets advocatenpraktijk geheel.

Nu hij een belangrijke inkomensbron, zijn inspecteursbaan bij Neerlan-
dia, was kwijtgeraakt en nauwelijks nog betalende cliënten overhield,
moest Troelstra andere bronnen aanboren. Anderhalf jaar eerder had hij
geprobeerd werk te krijgen bij Recht voor Allen, het blad van de sdb en
Domela Nieuwenhuis. Dat was toen niet gelukt, maar nu kreeg hij een
kans bij een andere krant. In Sneek werd een vooruitstrevende krant uit-
gegeven, de Sneeker Courant, en de uitgever Hessel Poutsma was zo on-
der de indruk van Troelstra’s optreden tijdens spreekbeurten en bij acties
dat hij hem in maart 1892 de redactie van de krant aanbood. Een paar
maanden later werd een tweede redacteur benoemd, Frank van der Goes.
Zo werd de Sneeker Courant een socialistische krant. Het kwam de ver-
houding met Domela Nieuwenhuis, die de Sneeker Courant als een recht-
streekse concurrent van Recht voor Allen zag, niet ten goede. Recht voor
Allen had zich in de loop der jaren, mét Domela Nieuwenhuis en een
deel van de sdb, ontwikkeld in anarchistische richting. Troelstra propa-
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geerde in de Sneeker Courant socialisme via de parlementaire weg, en
maakte van de krant de tegenpool van Recht voor Allen. 

Hij werkte als een bezetene. Hij had zijn werk als redacteur en daarnaast
pleitte hij voor ongeveer alle rechtbanken in het land voor arbeiders die
ontslagen waren. Tussen de bedrijven door ging hij op propagandatocht.
Hij sprak op vergaderingen overal in het land, van Hoorn tot Utrecht, van
Groningen tot Middelburg, waar hij de gast was van de houthandelaar 
Floor Wibaut, die een van de belangrijkste en invloedrijkste socialisten
zou worden. Wibaut was getrouwd met Mathilde (T(h)iele) Berdenis van
Berlekom, met wie Sjoukje Troelstra later via hun gedeelde belangstel-
ling voor kinderliteratuur goed bevriend zou raken. Wibaut was vermo-
gend en verleende de socialistische beweging financiële steun. 

Begin december 1892 beschreef Troelstra aan zijn mederedacteur Van
der Goes een werkweek: ‘Twee dagen pleiten, vier dagen reizen en trek-
ken, al agiteerende, en nu teruggekomen Poutsma failliet na wanhopige
pogingen om hem te redden. Mijn arm hoofd loopt om.’ 

Het geluk had maar kort geduurd. Hessel Poutsma, de uitgever van de
Sneeker Courant, ging failliet. Een ramp. Boven op die andere ramp,
Sjoukjes ernstige ziekte: ‘M’n vrouw is zóó geagiteerd, die heeft zich in
mijn afwezigheid overspannen.’ 

Sjoukje waren de conflicten waarin Piet met zijn vader, met cliënten en
met Domela was geraakt, te veel geworden. Bij alle ellende was haar man
steeds vaker, soms dagenlang, van huis om spreekbeurten te vervullen en
rechtszaken te voeren. Niet alleen zat Sjoukje dan vaak in angst vanwege
Piets activiteiten, ze werd ook zelf bedreigd, mét haar kinderen. Ook
Sjoukje hoorde de scheldpartijen van Oranjeklanten en van burgers die
niets moesten hebben van socialisten, en op straat zongen: ‘Hop Hop
Hop/ Hang de socialen op./ An ’n touw/ De jonge Troelstra/ Met sien
frouw.’ 

Veel kon ze niet doen. Ondanks haar aanhoudende zwakte bleef ze zo-
veel mogelijk betrokken bij Piets activiteiten. Ze was niet het type vrouw
dat mee de barricaden op ging, zoals Wilhelmina Drucker, met wie Piet
was opgetreden bij een vergadering over het algemeen kiesrecht. Ze was
daarvoor te terughoudend, te zwak en te netjes opgevoed. Sjoukje was
meer de vrouw die pal achter haar man stond. Wat zij kon, was haar man
bemoedigen en zorgen voor een gezellig thuis; kwam hij uitgeput thuis,
dan kon ze hem opvangen en zijn verhalen aanhoren. 
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De verhalen die Piet vertelde over het leven van veenarbeiders, over de
barre werkomstandigheden van spoorwegpersoneel en bakkers over wie
hij sociale rapportages maakte, en vooral ook over de wrede situatie van
de kinderen die al jong lange dagen en vaak nachten mee moesten wer-
ken om ook iets te verdienen, raakten haar diep. Machteloze mensen ver-
dienden te worden geholpen, dat paste in haar opvattingen. Als Piet aan
dat soort zaken al zijn tijd wilde besteden, juichte ze dat toe. Ze accep-
teerde het dat hun gezin als gevolg van zijn strijd in de problemen kwam.
Zijn idealen waren de hare en bovendien ontleende ze er waarschijnlijk
een deel van haar gevoel van eigenwaarde aan. Zijn activisme straalde
ook op haar af. Daarom stond ze niet alleen achter hem, ze vuurde hem
ook aan en noemde hem ‘mijn strijder’.

Maar het was alles bij elkaar te zwaar voor haar. Sjoukjes gezondheids-
toestand verslechterde. Toen Troelstra in december 1892 op propaganda-
reis in Middelburg bij Floor Wibaut logeerde, ontving hij een telegram
dat hij direct thuis moest komen omdat Sjoukje ernstig ziek was gewor-
den. Hoogstwaarschijnlijk had toen het incident met de gloeiende kool-
tjes plaatsgevonden.

Er moest nu werkelijk iets gebeuren, de toestand thuis werd onhoudbaar.
De huisarts – waarschijnlijk was dat Sieds Meindersma – vond dat Sjouk-
je opgenomen moest worden. Hij bracht Troelstra in contact met een
vriend en studiegenoot, Cornelis Winkler, lector in de psychiatrie aan de
universiteit van Utrecht. Als Sjoukje naar Utrecht kon komen, zou die
haar onderzoeken. 

Begin 1893 reisde Piet met haar naar het Diaconessenhuis in Utrecht.
Sjoukje was ervan overtuigd dat ze naar een krankzinnigengesticht werd
gebracht. Kennelijk was wat Piet en de dokters met elkaar besloten had-
den, niet tot haar doorgedrongen; ze had in ieder geval niet aan het over-
leg deelgenomen. Het was een vreselijke tijd voor Sjoukje. Ze voelde zich
niet alleen ziek, ze wist ook niet wat haar scheelde. Was ze gek gewor-
den? Kon ze beter worden? Het idee dat ze naar het krankzinnigenge-
sticht ging, zal een nachtmerrie voor haar zijn geweest. Het gevoel dat ze
als een onmondig kind werd behandeld, moet haar hebben lamgeslagen. 

In de ziekenhuisboeken van 1893 staat haar naam vermeld: op 16 janu-
ari 1893 kwam ze binnen als patiënt eerste klasse bij dr. Winkler. Ze bleef
er 54 dagen en vertrok ‘hersteld’ – volgens het register van het Diacones-
senhuis – op 10 maart 1893. Sjoukje werd grondig onderzocht en er werd
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geconstateerd dat ze leed aan een aandoening van de sympathicus, de
‘zenuw die langs het hart loopt’, zoals Troelstra het omschreef. Maar wer-
kelijk hersteld, zoals in het register stond, was ze niet. Aan Willem Rei-
lingh, Sjoukjes zwager, heeft Winkler gezegd dat hij Sjoukje als onge-
neeslijk ziek beschouwde en Reilingh heeft het zo aan Troelstra doorver-
teld. Of Sjoukje dat ook heeft geweten? Als ze al betrokken werd bij het
overleg over haar toestand, dan is het nog maar de vraag of ze wilde we-
ten hoe haar psychische toestand was. 

Hoe Sjoukje haar verblijf in Utrecht onderging, laat zich raden: ze
moet diep ongelukkig zijn geweest. Maar wat de behandeling in het Dia-
conessenhuis inhield, staat nergens vermeld. Het blijft gissen of ze me-
dicijnen kreeg en met elektroshocks werd behandeld, zoals in die tijd
niet ongebruikelijk was; of ze op een zaal lag of een kamer voor zichzelf
alleen had; of ze steeds in bed lag of vrij kon rondlopen; ze heeft zelf in
het openbaar nooit iets over haar kwaal en de behandeling gezegd of ge-
schreven. 

Er waren lichtpuntjes. Ze kreeg elke dag een hartelijke en toegewijde
brief van haar twee dienstmeisjes uit Leeuwarden, die veel aardigs en
liefs van de kinderen vertelden en Sjoukje verzekerden dat ze gerust kon
zijn over de verzorging van haar ‘lievelingen’. Ongetwijfeld schreef Piet
ook, haar ouders misschien, vrienden. Maar voor de rest was ze in
Utrecht op zichzelf aangewezen en kon ze niet veel meer doen dan ho-
pen op genezing.

In ieder geval werd ze na ruim zeven weken ontslagen en kon Piet haar
mee naar huis nemen. Ze bleef een paar weken in Leeuwarden, officieel
hersteld, maar in feite nog steeds overspannen en ziek, en vertrok vervol-
gens naar haar ouders in Renkum om tot rust te komen. Alleen. Na een
tijdje liet ze Piet en de kinderen komen. ‘Toen zijn er de noodige overeen-
komsten’ gemaakt voor de toekomst, schreef Piet later, maar de inhoud
van die afspraken liet hij onvermeld. 

In een brief aan Winkler legde Troelstra hem het idee voor om zich
vanwege Sjoukje uit de propaganda en het publieke leven terug te trek-
ken, maar Winkler ried hem dat af: ‘U bent voor uw vrouw zoo eenigs-
zins een instrument van revolutionaire aktie, dus het zou er nog op ach-
teruitgaan.’ Sjoukje wilde revolutionaire actie en Piet moest die actie uit-
voeren, want zelf was ze daar niet toe in staat. Als hij zich terugtrok uit de
politiek zou dat Sjoukjes gezondheid meer schaden dan als hij gewoon
met zijn werk zou doorgaan. Troelstra was het met Winkler eens dat
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Sjoukje de bron van zijn revolutionaire werk was en hij voegde zich naar
Winklers advies. ‘Winkler bleek vrijwel onder de indruk van haar te zijn
gekomen.’ Hard werken was een manier om Sjoukje eer te bewijzen. Het
was een advies dat hem goed uitkwam, want hard doorwerken was het
enige wat hij kon en wat hij tijdens Sjoukjes ziekte tot nu toe had gedaan.

Maar hun verhouding veranderde en achteraf gezien begon het einde
van hun huwelijk na die briefwisseling tussen Troelstra en Winkler. Het
was het begin, schreef hij later aan zijn zoon, van ‘het voor mij ongeluk-
kige huwelijk en het ergste was, dat ik om harentwil geen uiting kon ge-
ven aan wat mij daarin zoo onbevredigd liet en mij beknelde’.

Waaraan leed Sjoukje? 

Misschien was alles anders gegaan als Sjoukje niet was behandeld door
Cornelis (Kees) Winkler. Nu was er voor Sjoukje en Piet niet zoveel te kie-
zen: er waren nog niet zoveel psychiaters en dus gingen ze waarschijnlijk
gewoon af op het advies van hun huisarts. Winkler, gespecialiseerd in de
pathologische anatomie, hield zich bezig met ziekten van het zenuwstel-
sel en met hersenchirurgie. Hij was sinds 1885 lector in de psychiatrie
aan de Utrechtse universiteit en werd daar in 1893, het jaar dat Sjoukje
werd opgenomen, hoogleraar. Hij kreeg geen eigen universiteitskliniek,
zijn patiënten werden verpleegd in het Diaconessenhuis. Daar hield hij
spreekuur en was hij consulent voor zenuw- en geestesziekten. 

Winkler was vooral geïnteresseerd in neurologie, in hersenonderzoek
en in hersenoperaties. In zijn Herinneringen beschrijft hij hoe hij in zijn
laboratorium in het krankzinnigengesticht in Utrecht bij honden en ko-
nijnen stukken hersenschors wegnam, en hoe hij door het bestuderen
van kikkerlarven en bebroede kippeneieren inzicht kreeg in de ontwikke-
ling van de hersenen van vogels en amfibieën. Hij deed verslag van de
hersenoperaties die hij uitvoerde, over schedelmetingen bij misdadigers
en krankzinnigen, en uit zijn verhalen wordt één ding duidelijk: hij was
gefascineerd door de techniek, door de mogelijkheden om met stroom-
stoten en via operaties – het verwijderen van delen van de hersens – her-
senziekten te genezen. Niet dat Winkler onverschillig was voor zijn pa-
tiënten. Integendeel. In het Diaconessenhuis werkten diaconessen, in de
woorden van Winkler ‘brave vrouwen’, ijverig en toegewijd, maar onge-
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schoold, die ‘min of meer onder toezicht van orthodoxe predikanten
stonden’. Een geschoolde en ervaren verpleegster, gravin Anna van By-
landt Rheydt, werd benoemd als directrice (‘besturend zuster’) en Win-
kler richtte met een aantal artsen vervolgens een vereniging Ziekenver-
pleging op, die cursussen in ziekenverpleging verzorgde voor de diaco-
nessen. 

Een van Winklers overtuigingen waarmee Sjoukje te maken kreeg, was
dat zenuwziekten aandoeningen waren met een klinische oorzaak die
met technische middelen behandeld moesten worden. Winkler voelde
niets voor de in die tijd opkomende ‘psychische geneeswijze’ en zag bij-
voorbeeld geen enkel heil in hypnose, ‘slaapdokteren’. De opvattingen
van Sigmund Freud, die in de loop van de jaren negentig naar voren
kwam met theorieën waarin de nadruk werd gelegd op de psychologische
achtergrond van zenuwklachten, verwierp hij. Hij geloofde niet in onder-
zoek naar het on- en onderbewuste, naar jeugdervaringen, dromen, sym-
bolen en seksuele fantasieën. Hij achtte het zijn plicht tijdens zijn colle-
ges ‘strijd te voeren tegen de leerstellingen van Sigmund Freud en diens
leerlingen’.

Winkler had ook een uitgesproken opvatting over de rol van vrouwen
in de maatschappij. Huwelijk en moederschap waren de natuurlijke be-
stemming van de vrouw en de mogelijkheid om kinderen te krijgen be-
paalde niet alleen haar lichaam maar ook haar geest. Volgens Winkler
had een vrouw door haar lichamelijke constitutie geen aanleg voor exacte
wetenschappen. De vrouw dankte haar emotionaliteit, schreef hij eens,
aan het allerhoogste wat er bestaat: aan de haar alleen gegeven mogelijk-
heid moeder te kunnen worden.

Hij moest niets hebben van de vrouwenbeweging, die in deze jaren
duidelijk van zich deed spreken. In een debat met de Amsterdamse
hoogleraar gynaecologie en verloskunde Hector Treub verzette hij zich
tegen intellectuele arbeid voor vrouwen. Treub vond dat vrouwen even-
veel recht hadden als mannen om te studeren, omdat ze niet onderdeden
in intelligentie, wilskracht en originaliteit. Winkler was het daar hart-
grondig mee oneens: ‘De geschiktheid om moeder te kunnen worden is
aangeboren en verdraagt zich slecht met intellectueelen arbeid; intellec-
tueele arbeid van eenige betekenis gaat ten koste van het sexueele leven.’ 

Winkler was ervan overtuigd dat de opvoeding van jonge meisjes erop
gericht moest zijn ‘er de meest geschikte moeders en huisvrouwen’ van
te maken, en niet ‘om er advocaten, ingenieurs etc. uit te kweeken’. Hij
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verzette zich tegen de eisen van de vrouwenbeweging en meende: ‘Het
hoogste doel van de vrouwenbeweging is, niet met en door den man geluk-
kig te zijn, volkomen moeder te kunnen wezen, om voor de kinderen te kun-
nen arbeiden, het hoogste levensdoel is geworden onafhankelijk zijn. Er
waait een ware storm van onafhankelijkheid. Onafhankelijk, wie is het?’

Winklers redenatie was simpel en consequent: een echte vrouw diende
geen onafhankelijkheid na te streven, ze was in de eerste plaats moeder.
Het moederschap stond intellectuele arbeid in de weg en bovendien ging
intellectuele arbeid ten koste van het seksuele leven. Omdat schrijven be-
schouwd kon worden als intellectuele arbeid, deed een schrijvende
vrouw haar man willens en wetens tekort.

Hoe Sjoukjes aandoening in onze tijd omschreven zou worden, is moei-
lijk vast te stellen. Erg veel harde gegevens over haar gezondheidstoe-
stand zijn er niet. Op kostschool stond ze bekend als aanstellerig en
dweepziek. In haar verlovingstijd leed ze aan depressies. Toen ze bijna 31
jaar oud was, had ze een zware bevalling. Daarna hoorde ze stemmen en
kreeg ze waanvoorstellingen. Een psychiater stelde een zenuwafwijking
vast en verklaarde haar ongeneeslijk ziek. De rest van haar leven is ze
nooit meer helemaal gezond geweest.

Met de kennis van nu kan worden vastgesteld dat Sjoukje een labiele
aanleg had en na de geboorte van haar tweede kind een kraamvrouwen-
psychose kreeg. Het begrip kraamvrouwenpsychose bestond in de ne-
gentiende eeuw, maar werd veel ruimer opgevat dan wat er nu onder ver-
staan wordt. In feite viel elk afwijkend gedrag dat zich na een bevalling
voordeed eronder. Sjoukjes ziekte had psychotische trekken: haar koorts-
achtige agitatie, de stemmen die ze hoorde, de brandende kooltjes. Daar-
naast had ze ook de verschijnselen die vaak bij vrouwen met een postna-
tale depressie voorkomen en soms de rest van hun leven last veroorza-
ken. Ondanks kuren en dagelijks rusten bleef ze haar leven lang zwak en
ziekelijk; tot haar dood toe bleven moeheid, koorts, hoofdpijnen, hart-
klachten en uitputting een grote rol in haar leven spelen. 

Maar was ze ‘ongeneeslijk ziek’, zoals Winkler had gezegd? Winkler
verwees naar de sympathicus, een onderdeel van het zenuwstelsel dat
een groot aantal inwendige organen, zoals het hart, beïnvloedt. Als een
reactie op stress kan de sympathicus hartkloppingen ‘veroorzaken’,
bloedvatvernauwingen en pupilverwijding. Pas in de loop van de twintig-
ste eeuw werd duidelijk hoe de sympathicus precies werkt, Winkler kon
bij Sjoukje alleen vaststellen dat er iets mee mis was. 
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Zoals Sjoukjes ziekte na Jelles geboorte tegenwoordig een kraamvrou-
wenpsychose genoemd zou worden, zo zou haar levenslange zwakheid
nu wellicht me of cvs heten, het chronisch vermoeidheidssyndroom, dat
vanaf de jaren tachtig van de twintigste eeuw als een nieuw syndroom op-
kwam en in de hele wereld duizenden slachtoffers heeft gemaakt. De
ziekte is zoals de naam aangeeft: een chronische ernstige vermoeidheid
waardoor patiënten uitgeschakeld zijn voor een normaal leven. Genezing
is mogelijk door rust, speciale diëten en het vermijden van stress.

Aan het eind van de negentiende eeuw werden vergelijkbare ziektever-
schijnselen neurasthenie, zenuwzwakte, genoemd. De ziekte was in de
loop van de eeuw ‘ontdekt’ en breidde zich tegen het einde van de eeuw
bijna als een epidemie uit. De klachten waren zenuwachtigheid en over-
vermoeidheid, maar ook astma, hoofdpijnen, hooikoorts, slapeloosheid
en gebrek aan eetlust, dwanggedachten en seksuele stoornissen. 

Neurasthenie verspreidde zich als een olievlek over Europa en de Ver-
enigde Staten en Amerikaanse psychiaters beschouwden het moderne le-
ven in de grote steden, de industrialisatie en de morele normvervaging
als de oorzaken ervan. Aanvankelijk werden vooral mannen getroffen,
met name uit de upperclass. Zakenlieden en captains of industry werden
blootgesteld aan steeds zwaardere druk en werden daar ziek van: de prijs
die aan de moderne tijd moest worden betaald. Neurasthenie was een
aanpassingskwaal van voorbijgaande aard.

De aandoening werd maatschappelijk volkomen geaccepteerd. Ernsti-
ge nervositeit werd zelfs als iets bijzonders beschouwd: het was een be-
wijs van status, van verfijning. De therapie was simpel: alles was goed als
het maar eisen stelde aan het lichaam en ver van de grote stad in de bui-
tenlucht plaatsvond; dus werd patiënten geadviseerd aan sport te doen, te
gaan kamperen of jagen. Ze reisden naar kuuroorden waar ze met ande-
re zenuwzwakke mannen zware lichamelijke arbeid verrichtten zoals bo-
men omzagen en timmeren. Daar zouden ze van opknappen, deze aan-
pak werd beschouwd als een uitstekende therapie tegen neurasthenie.

Tegen het eind van de eeuw veranderden de patiënten en daarmee de
status van de ziekte. Ook arbeiders bleken aan neurasthenie te kunnen
lijden. Daarmee werd de aandoening niet langer een chique ziekte die
vooral succesvolle en slimme mannen trof. De mogelijke oorzaken van
neurasthenie verschoven: de ziekte zou niet langer zijn veroorzaakt door
te hard werken en ‘modern life’, maar door slechte huisvesting en ge-
brekkige hygiëne.
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Niet alleen veranderde neurasthenie van klasse, maar ook van sekse.
Mannelijke patiënten maakten plaats voor vrouwen. De ziekte tastte zelfs
zo vaak vrouwen aan dat in de woorden van een Amerikaanse uitgever
(die zelf ook leed aan neurasthenie) Amerika nauwelijks meer was dan ‘a
hospital for invalid women’. Ziekte en vrouwen hoorden bij elkaar: ‘He
who does not know sick women does not know women.’ De toename van
het aantal neurasthene vrouwen was verklaarbaar, want vrouwen waren
gevoeliger en verfijnder dan mannen en van nature zwakker. Bij hen
moest de combinatie van huishouden en hersenarbeid wel tot zenuw-
instortingen leiden. Onvermijdelijk kreeg de vrouwenemancipatie die
aan het eind van de negentiende eeuw veel aandacht trok, de schuld.
Vrouwen werden zenuwziek omdat ze steeds meer mannenwerk wilden
doen, want dat konden ze emotioneel niet aan. Overmatige hersenin-
spanning was gevaarlijk, zelfs te veel romans lezen was riskant omdat
meisjes daardoor veel te hoge verwachtingen kregen van het huwelijk en
het leven. De in zijn tijd beroemde zenuwarts Paul Möbius (1853-1907)
schreef : ‘Dat een meisje, welks wereldbeschouwing steunt op sentimen-
tele romans en maatschappelijke dwaasheden, door het werkelijke leven
bitter teleurgesteld wordt, is niet te verwonderen.’  

Het recept voor vrouwelijke zenuwzwakte was simpel: vrouwen moes-
ten afhankelijk en passief blijven en zich niet te veel in de buitenwereld
begeven. De therapie werd aan die theorie aangepast: terwijl mannen
werd aangeraden zich in de buitenlucht met spel en sport bezig te hou-
den, moesten vrouwen rusten en het bed houden, thuis of in sanatoria en
kuuroorden. 

Met een term als neurasthenie kon een breed scala aan klachten wor-
den gelabeld, die soms naar sekse verschilden. Verschijnselen die bij
vrouwen ‘hysterisch’ werden genoemd, heetten bij mannen ‘neuras-
theen’. Ook Sigmund Freud stelde vast dat het zenuwstelsel van mannen
aanleg had voor neurasthenie, zoals dat van vrouwen voor hysterie. De
term werd ook gebruikt voor chronische vermoeidheid en voor depressie,
een zwakkere vorm van melancholie. Soms werd neurasthenie de ‘fati-
gue-neurose’ genoemd. 

Het probleem was de biologische, de organische kant van neurasthe-
nie: fatigue kon moeilijk gemeten worden en een neurologische oorzaak
was er helemaal niet te vinden. Het was dus een ziekte zonder duidelijke
lichamelijke kwetsuren. Was ze niet een verzinsel, een idee-fixe? Omdat
het zo moeilijk te bepalen was waar deze nieuwe ziekte vandaan kwam,
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kwam de gedachte op dat neurasthenie een erfelijke aandoening was, of
een teken van degeneratie. Tegelijkertijd werd er gezocht naar maat-
schappelijke verklaringen. Het ingewikkelde maatschappelijke leven dat
bovendien zo zenuwslopend snel veranderde, werd opnieuw als oorzaak
genoemd. Van een solide gezins- en familieleven was nauwelijks meer
sprake en aan een degelijke opvoeding van kinderen schortte ook van al-
les. Mensen hadden geen houvast meer en raakten in verwarring in deze
voortdurend veranderende en stuurloze maatschappij. De ziekte was dan
eigenlijk de schuld van de maatschappij.

Daarnaast werd er gezocht naar psychologische verklaringen voor
neurasthenie en naar psychische defecten bij zenuwzwakke patiënten.
Neurasthenie zou een ziekte kunnen zijn die met overbeschaving samen-
hing, een kwaal van superverfijnde, overgevoelige patiënten. Of waren
fobieën de oorzaak? Langzaam verschoof de diagnose, al bleven neurolo-
gen lang geloven in een organische oorzaak van neurasthenie. Freud bij-
voorbeeld dacht aan seksuele uitputting als oorzaak. 

Aan de maatschappelijke oorzaken konden artsen niet veel doen. Ze
konden hoogstens hun patiënten aanraden orde in hun leven te brengen
en zich met wilskracht en zelfdiscipline te wapenen tegen de chaos in de
wereld om hen heen. De verschuiving naar psychologische en psychiatri-
sche oorzaken vroeg om andere behandelingsmethoden. In het begin
werd neurasthenie behandeld met medicijnen en met elektroshocks,
maar de belangrijkste therapie was een rustkuur. Een wonderlijke thera-
pie voor een ziekte waarvoor geen lichamelijke oorzaak werd gevonden.
Hetzelfde gold voor de diëten, massages en elektriciteitskuren die aan
patiënten werden voorgeschreven. Doktoren deden er goede zaken mee,
maar de vraag was of al die therapieën op meer dan louter suggestie be-
rustten. Rustkuren werden verdacht, patiënten werden er invalide van en
somber, ze werden niet beter maar zieker. Uiteindelijk verdween de rust-
kuur als therapie, maar dat was ver na Sjoukjes tijd. Haar werd verteld
dat ze moest rusten om te genezen en, doodmoe als ze meestal was,
kwam dat goed uit. Maar het recept om niets te doen, zich in feite terug te
trekken uit de maatschappij, was een slecht idee. 

Of Winkler de term ‘neurasthenie’ ooit in verband met Sjoukje Troel-
stra heeft genoemd is niet bekend, maar als lector aan de universiteit en
praktiserend neuroloog moet hij de discussie over neurasthenie en hoe
de ziekte moest worden behandeld, hebben gevolgd. Hij wees de sympat-
hicus aan als veroorzaker van Sjoukjes aandoening en daarmee had hij
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een lichamelijke oorzaak gevonden. De psychologische aanpak paste niet
bij zijn neurologische opvattingen, en neurasthenie was toch al een ziek-
te aan het worden waar doktoren hun schouders over ophaalden omdat
ze er geen raad mee wisten. 

Zelfs dokters die de ziekte serieus namen raakten soms geïrriteerd en
vonden dat neurasthene patiënten overdreven bezig waren met hun ziek-
te; ze waren de schrik van een drukbezette arts en liepen de ene dokter na
de andere af met een lange lijst klachten waarvoor ze aandacht eisten.
Voor andere dokters waren ze een prachtige constante bron van inkom-
sten.

Uiteindelijk verdween neurasthenie als aparte ziekte. De symptomen
kregen andere etiketten en de medische wereld werd het erover eens dat
neurasthenie in werkelijkheid werd veroorzaakt door depressiviteit en
dus als depressiviteit behandeld moest worden. Totdat in de jaren tachtig
van de twintigste eeuw ziekten opkwamen met verschijnselen die spre-
kend leken op die van neurasthene zieken honderd jaar eerder: ziekten
die met het afweersysteem samenhingen, met koorts gepaard gingen, na
een infectie optraden en vervolgens tot langdurige zwakte leidden. Net
als bij neurasthenie werd bij het steeds vaker voorkomen van bronchitis
en astma en ook bij het opkomen van me opgemerkt dat ze het gevolg wa-
ren van veranderingen in de maatschappij, de slechtere kwaliteit van le-
ven, de verslechtering van het milieu, nieuwe stress, veranderde werk-
omstandigheden, de groeiende decadentie en hebzucht en de teloorgang
van vrije tijd waarin mensen zich kunnen ontspannen. 

Ook in de literatuur van het eind van de negentiende eeuw komen veel
nerveuze, ziekelijke vrouwen voor, hypergevoelige vrouwen uit de betere
kringen die slecht opgewassen zijn tegen het harde dagelijkse leven en
ontsporen of bijna ontsporen. In de Nederlandse literatuur zijn dat vrou-
wen als Eline Vere en Hedwig de Fontayne, uiterst delicaat maar grillig,
onvoorspelbaar en ontoerekeningsvatbaar. Hun nerveuze zwakte werd
door Louis Couperus en Frederik van Eeden subtiel beschreven, met be-
grip voor de onmacht van sensitieve vrouwen om zich aan te passen aan
de eisen van de maatschappij. Eline Vere – het boek Eline Vere verscheen
in 1888 – was een aristocrate uit Den Haag met een zwakke gezondheid
en een zwakke psyche. Ze leed aan ‘wereldsmart’, de wanhoop van een
rusteloze ziel, en pleegde uiteindelijk zelfmoord. Ook Hedwig de Fontay-
ne uit Van de koele meren des doods uit 1900 was te fijnbesnaard voor de
ruwe maatschappij; ze was een zwaarmoedige vrouw met een sensueel
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karakter, die zich daar zondig over voelde en uiteindelijk door het geloof
‘genas’. 

Sjoukjes verhaal was anders dan dat van deze literaire voorbeelden. Zij
hoefde zich niet, zoals Eline en Hedwig, onledig te houden met onbenul-
lige werkzaamheden. Zij kreeg de kans niet om zich dood te vervelen, in-
tegendeel. Misschien werd Sjoukje juist ziek omdat haar dagelijks leven
te zwaar was en te drukkend. Niet de leegheid van het bestaan maakte
haar depressief, maar het besef dat ze niet was opgewassen tegen een
overvol, actief, veeleisend leven. Ze wilde van alles, maar ze had te weinig
lichaamskracht en macht om alles uit te voeren. Haar wilskracht werd
ondermijnd door haar machteloosheid.

Er kwam nog iets bij: Sjoukje had literaire ambities die ze niet kon
waarmaken. Ze had er tijd noch energie voor, en de hulp en aanmoedi-
ging die ze tot voor kort van Piet had gekregen, was weggevallen sinds hij
al zijn krachten wijdde aan het socialisme. Hoe deprimerend en zelfs
ziekmakend zulke gefnuikte ambities konden zijn, stond te lezen in The
Yellow Wall Paper van de Amerikaanse feministische schrijfster Charlotte
Perkins Gilman. Deze novelle verscheen in 1892 in een Amerikaans tijd-
schrift, het jaar waarin Sjoukjes ziekte een dieptepunt bereikte, en ze
heeft het zeker niet gelezen in die tijd. Misschien in latere jaren wel, want
het verhaal werd populair en in vele talen vertaald. De geschiedenis zou
Sjoukje hebben aangesproken: een vrouw die met haar man en pasgebo-
ren baby naar een rustig buitenhuis verhuist om er nieuwe krachten op
te doen. Ze is nerveus en depressief en haar man, een broodnuchtere
arts, wil dat ze volkomen rust houdt en medicijnen slikt. Hij vindt dat ze
niet ziek is, want hij kan geen echte lichamelijke oorzaak vinden voor
haar slechte toestand, maar om haar van haar depressie en zenuwen te
genezen heeft hij bepaald dat ze met rust, frisse lucht, pillen en drankjes
weer gezond moet worden. Ze mag absoluut niet werken. Met werken
wordt schrijven bedoeld, want dat is het werk van deze vrouw. Zelf ge-
looft ze in de genezende werking van schrijven, maar ze heeft niet veel in
te brengen en is veroordeeld tot rust. De kamer waar ze de meeste tijd
doorbrengt is behangen met geel papier met allerlei kronkelige figuren,
waarin de vrouw bolle ogen ziet die haar overal volgen, slierterige gebro-
ken nekken, een irritant patroon dat in de schaduw niet duidelijk te on-
derscheiden is, maar bij zonneschijn en als het licht erop valt vormeloze,
griezelige figuren laat zien die zich de hele kamer door eindeloos herha-
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len. De vrouw raakt zo geobsedeerd door het behang dat ze er steeds
meer in gaat zien: meer figuren, maar ook reliëf, en korte tijd later weet
ze zeker dat er een vrouw achter dat behang zit die zich wil bevrijden. 

Het is een fascinerend verhaal, door de vrouw zelf verteld in dagboek-
vorm, vanaf het onrustige begin waarin ze zich opgesloten voelt in een
wonderlijke kamer en afgesneden van normale bezigheden, tot het dra-
matische eind. Daarin sluit ze zich in haar kamer op, gek geworden door
het gele behang met zijn delirische figuren en de vrouw achter het be-
hang die zich bevrijdt, ze trekt behang van de muren af en begint langs
de wanden rond te kruipen. Gilman Perkins schreef het verhaal als een
protest. The Yellow Wall Paper was voor een deel autobiografisch; ze had
zelf een ernstige zenuwinzinking gehad, een rustkuur gevolgd, van de
dokter het verbod gekregen om zich meer dan twee uur per dag intellec-
tueel in te spannen en ‘never to touch pen, brush or pencil again as long
as I lived’. 

Als Sjoukje het verhaal toen had kunnen lezen, zou ze enkele elemen-
ten eruit hebben herkend: de pasgeboren baby, de zenuwinzinking die na
enige tijd psychotische vormen aannam, de vriendelijke maar meewarige
houding van de directe omgeving. Zoals Charlotte Gilman Perkins niet
serieus werd genomen, zo moet Sjoukje Troelstra zich onbegrepen ge-
voeld hebben met haar ongrijpbare klachten. 

Met wat bekend is over de ziekteverschijnselen van Sjoukje is de diagno-
se neurasthenie aannemelijk. Toen althans. Neurasthenie uitte zich in
veel vormen: overgevoeligheid, zware hoofdpijn, oorsuizingen, flikkerin-
gen voor de ogen, hartkloppingen, benauwdheden. Sjoukje leed aan hevi-
ge hoofdpijnen, had hartklachten en vertoonde onwillekeurige, grillige
bewegingen. Volgens Troelstra trok Sjoukjes gezicht, ‘als wij na een wan-
deling de trap naar ons huis opgingen, plotseling geheel samen’. Die tic
bleef haar hele leven; mensen die haar later ontmoet hebben, vertelden
dat ze een zenuwtic had waarbij haar gezicht in een grimas vertrok en dat
ze voortdurend snifte. Ook Clara van Loon noemde Sjoukjes gesnif in
haar herinneringen aan hun kostschooltijd. Zelf zei Sjoukje dat ze ‘een
beweeglijk gezicht’ had, en om die reden niet graag gefotografeerd werd. 

Hoe Sjoukjes klachten nu zouden worden gediagnosticeerd, is moei-
lijk te zeggen. Haar klachten waren onbestemd en duidelijk tegelijk: ze
wás moe, ze hád hoofdpijnen en kon vaak niet op haar benen staan. Maar
een lichamelijke oorzaak was moeilijk te vinden. Het lijkt erop dat ze een
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zwak gestel had en zwakke zenuwen, een combinatie die iemand bijzon-
der kwetsbaar maakt. 

Volgens Möbius hielden overgevoelige en labiele patiënten zich extreem
met hun eigen lichamelijke situatie bezig en eisten ze die aandacht ook
van hun omgeving. Gebeurde dat niet, dan ontstond bij de patiënt de on-
weerstaanbare behoefte om zich door overdrijving en zeldzame ziekte-
verschijnselen interessant te maken: ‘De zieken verwonden zich, verer-
geren opzettelijk hare ziekelijke toestanden, onderdrukken de noodigste
behoeften, enz. De zieken worden boosaardig, om niet alleen te hoeven
lijden.’ 

Sjoukje zou in de gloeiend hete kachel hebben gegrepen als noodkreet
om extra aandacht te vragen. Ze voelde zich verwaarloosd. Een andere
verklaring: sterke gevoelloosheid gold als een van de uitingen van neu-
rasthenie. Sjoukje zou dus bang geweest kunnen zijn dat ze geen ge-
voel(ens) meer had. De hete kolen gebruikte ze als een extreem middel
om iets te voelen. De vraag wordt dan: waardoor kwam het dat ze niets
voelde? Het antwoord op dergelijke vragen wordt voor een deel bepaald
door de tijd waarin men leeft. In Sjoukjes tijd waren verklaringen gang-
baar als die van Möbius en Winkler, die vrouwen een duidelijke plaats en
rol in het leven toekenden; ziekte was de straf op afwijkingen van die re-
gel. 

Voor de behandeling van Sjoukjes ziekte was het belangrijk hoe de ge-
neesheer haar klacht interpreteerde. Daarvan hing zijn behandeling af,
daaruit volgden de adviezen die hij aan patiënten en hun omgeving
meegaf. Sjoukjes ziekte was aan het eind van de negentiende eeuw een
vrouwenziekte, maar de diagnose en behandeling ervan waren een typi-
sche mannenaangelegenheid. Dat Sjoukje door een man werd behan-
deld, is zeker van belang geweest. Mannelijke artsen en psychiaters inter-
preteren vanuit mannelijke normen. Een eeuw geleden droegen die nor-
men ertoe bij dat bij ‘onbegrijpelijk’ gedrag van vrouwen al snel de diag-
nose neurotisch, depressief en/of hysterisch werd gesteld. Onderzoek
heeft uitgewezen dat mannelijke therapeuten ertoe geneigd zijn de pro-
blemen van vrouwen sneller overdreven te vinden dan die van mannen,
of ze als symptomen van een depressie te beschouwen. Ook is aange-
toond dat vrouwelijke patiënten een behandeling kregen die langer duur-
de dan die van mannelijke patiënten en vier keer zo vaak met elektro-
shocks behandeld werden. Terwijl bij vrouwen meestal de diagnose ‘hys-
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terie’ of ‘depressie’ werd gesteld, kregen mannen met dezelfde klachten
een grotere diversiteit aan diagnoses en konden ze ook kiezen uit meer
behandelingen. 

In 1892 stond de psychotherapie nog in de kinderschoenen. Boven-
dien was er nog niets bekend van de werking van hormonen, bestonden
er geen adequate medicijnen voor zware depressie en al helemaal niet
voor kraamvrouwenpsychose. Men meende dat Sjoukje in de eerste
plaats rust nodig had. Die kreeg ze dan ook. Na haar ontslag uit het Dia-
conessenhuis heeft ze enkele maanden gelogeerd bij haar ouders in Ren-
kum, en daarna probeerde ze met hulp van dienstmeisjes en kindermeis-
jes thuis ook zoveel mogelijk rust te houden. Maar dat hielp niet. Door de
politieke activiteiten van haar man en het verzet dat daardoor uitgelokt
werd, leefde ze onder een voortdurende spanning. Alsof dat nog niet ge-
noeg was, kwamen daar nog ernstige financiële problemen bij. 

Sjoukjes leven was binnen een paar jaar radicaal veranderd. Vanuit het
vriendelijke, rustige domineesgezin was ze onverhoeds terechtgekomen
in een revolutionaire beweging, haar beschermde en zorgeloze leven was
ingeruild voor een gevaarlijk bestaan dat door geldgebrek extra onzeker
was geworden. 

Ze was romantisch en idealistisch en geloofde in Piets ambities. Ze
was zelf ook ambitieus en wilde zich onmisbaar maken voor Piet en voor
wat ze als zijn opdracht zag. Maar ze kon het niet aan en raakte overbe-
last. Ze was haar huwelijk in de wolken begonnen, maar door haar zwak-
ke zenuwen, de activiteiten van haar koortsachtig werkende man en de
geboorte van twee kinderen vlak na elkaar, was ze met beide benen op de
grond beland. De klap was hard aangekomen. 

Of ze haar situatie op dat moment zelf begreep, is de vraag. Belangrij-
ker nog is de vraag of haar omgeving – en met name Piet – begreep wat
er met Sjoukje aan de hand was. Piet was bezorgd over haar gezondheid,
waarvan hem was verteld dat die ongeneeslijk was. Maar hoe schatte hij
haar toestand in en hoe ging hij met haar om? Binnen de psychiatrie
werd in die tijd wel opgemerkt dat, nu er zo veel vrouwen waren die leden
aan ‘onderbuikskwalen en zenuwziekten’, het huwelijk grote gevaren
met zich meebracht als de man zich niet beheerste en matigde. Van het
seksuele leven van de Troelstra’s is niets bekend, geen van beiden heeft
zich er in brieven ooit over uitgelaten en ook anderen hebben het daar
nooit over gehad. Na hun tweede kind werden er geen kinderen meer ge-
boren. Gebruikten ze voorbehoedmiddelen, of hadden ze geen seks
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meer? Na de traumatische bevalling van Jelle is het niet ondenkbaar dat
Sjoukje een levenslange, pijnlijke afkeer van seksualiteit heeft ontwik-
keld. Of hierdoor hun relatie dan extra zwaar werd belast, blijft specula-
tie.

Wat zich aanvankelijk alleen liet aanzien als het gevolg van een zware be-
valling liep uit op een permanent ziekelijke toestand waarbij Piet en
Sjoukje elkaar in gijzeling hielden. Een man die ervan overtuigd was dat
hij aan zijn vrouw zijn inspiratie dankte en vanzelfsprekend voor haar
moest zorgen nu ze ziek geworden was. En een vrouw die niet alleen zie-
kelijk was, maar vooral ook dapper wilde zijn; die tussen de ziekteaanval-
len door haar man energiek probeerde bij te staan bij zijn grootse werk,
om zo haar eigen leven zinvol en zichzelf onmisbaar te maken. 

Vlucht naar Amsterdam

Toen Sjoukje na zeven weken uit het Utrechtse Diaconessenhuis werd
ontslagen, was ze nog lang niet genezen. Ze kwam thuis en ging in bed
liggen. Ze was er slecht aan toe en Piet werd radeloos. Een jaar later
schreef hij Floor Wibaut over die periode: 

Een enkele is slechts in staat geweest te zien, wat ik daaronder heb gele-

den. En die enkele weet het alleen van later, toen ze weer bij me kwam –

na haar eigen gedwongen verblijf in ’t diaconessenhuis. Men moet den

hoogmoreelen band tusschen mijn vrouw en mij kennen, om te beseffen

wat ik heb geleden, in de 4 weken dat ik geen 5 min. van haar weg durfde

en, als ik haar wat voedsel of drinken op bed bracht, ten antwoord kreeg:

Breng me liever vergif. Gelukkig hebben we haar voor krankzinnigheid

bewaard, maar die 4 weken hebben mijn hersenen een knak gegeven,

waarvan ik nog niet hersteld ben.

Ook nadat ze een paar maanden bij haar ouders had gelogeerd om tot
rust te komen, was ze niet genezen. In feite is ze nooit helemaal beter ge-
worden en Piet heeft later, aan het eind van zijn leven, in één zin samen-
gevat hoe de situatie thuis werd na Sjoukjes verblijf in het Diaconessen-
huis: ‘Zij was een permanente zieke geworden en gewende zich heel
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makkelijk aan de toestand, altijd als zieke behandeld te worden.’ Piets le-
ven in deze periode was bijzonder moeilijk en hij kon daarover niet met
Sjoukje praten. Hij nam haar niet meer serieus: ‘Hoe langer hoe meer
ging ik haar als geestelijk eenigszins ontoerekenbaar beschouwen. Die-
pere kwesties kon ik met haar nooit behandelen. [...] Meer en meer ver-
vreemdde mijn vrouw van mij, omdat wij geen innerlijke conversatie
hadden.’ Sjoukje was in zijn ogen een patiënt die hij niet mocht lastig val-
len met zijn zorgen. Misschien was hun leven anders gelopen als hij haar
niet steeds als zieke had beschouwd en zij niet zo in die rol was opge-
gaan.

Bovendien had Piet oplopende meningsverschillen met zijn politieke
vrienden, en niet te vergeten steeds ernstiger financiële problemen. Hij
had ruzie met Ferdinand Domela Nieuwenhuis, hij lag overhoop met de
gegoede burgerij in Leeuwarden en met een groot aantal cliënten, en de
uitgever van zijn krant, Hessel Poutsma, werd in deze periode wegens
opruiing gearresteerd en gevangengezet. Poutsma was bij een spreek-
beurt op 13 januari 1893 in Sneek ingevallen voor Troelstra die in verband
met Sjoukjes ziekte verhinderd was. Bij die gelegenheid riep hij werkloze
arbeiders op de kapitalisten die hen zinloos werk lieten doen de hersens
in te slaan. Dat kostte hem zijn vrijheid: hij werd zonder hoed en op pan-
toffels van zijn huis naar het politiebureau gebracht – het sneeuwde – en,
verdedigd door Troelstra, tot achttien maanden gevangenisstraf veroor-
deeld. Eind augustus 1893 werd hem, mede door toedoen van Troelstra’s
inspanningen, gratie verleend. In maart, tijdens zijn gevangenschap, was
Poutsma failliet verklaard. Via De Nieuwe Tijd (zoals de Sneeker Courant
sinds 1 januari 1893 was gaan heten) hoopte hij erbovenop te komen,
maar Troelstra, die de zaken waarnam tijdens Poutsma’s gevangenis-
schap, was geen goede administrateur. Poutsma stelde hem aansprake-
lijk voor de verliezen. Nog een reden voor Poutsma’s woede: Troelstra
had vergeten de verzekeringspremie te betalen voor de levensverzekering
van Poutsma waardoor deze zich nu opnieuw moest laten keuren.

De situatie was in een paar maanden drastisch veranderd. In april 1892
nog had Piet vastgesteld dat hij uitgekeken raakte op het leven in Leeu-
warden. Hij had Frank van der Goes, mederedacteur bij wat toen nog de
Sneeker Courant heette, uitgenodigd voor een vakantie op het platteland:
‘’k Ga de vacantiemaanden met vrouw en kroost op een boerderij in ons
heerlijk Friesch waterland doorbrengen: kom desnoods dan wat bij me
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luieren en uw geest verfrisschen hengelend, roeiend, zeilend, en intus-
sen elkaar versterkend en beleerend voor den grooten strijd. Ach, hier is
zoo weinig ‘Anregung’ – vervloekt Leeuwarden.’

Na het koninginnenfeest en de nasleep ervan had Piet niet meer te kla-
gen over saaiheid en was er ‘Anregung’ genoeg. Maar het maakte hem
het leven ook bijzonder lastig. Toen zijn associé Constant Bleckmann
voorstelde hun kantoor naar Amsterdam te verplaatsen, zag Piet een
kans uit Leeuwarden te ontsnappen. Bleckmann, afkomstig uit Amster-
dam, had niet kunnen aarden in het provinciale Leeuwarden, Troelstra
wilde de vijandige en beklemmende sfeer van deze stad ontvluchten. 

Toch zou het nog een jaar duren voor het gezin vertrok. In juli 1893
maakten de Troelstra’s de overstap naar Amsterdam. Het huis in Leeu-
warden aan de Reyndersbuurt werd – met verlies – verkocht, en in Am-
sterdam huurde Piet twee huizen: een bovenetage aan de Nieuwendijk 55
waar hij met Bleckmann zijn advocatenkantoor vestigde, plus de redactie
van De Nieuwe Tijd; in de Alexander Boersstraat 16, in een woonwijk in
aanbouw achter het Concertgebouw, huurde hij in juli een woonhuis
voor zijn gezin. Hij verhuisde eerst, Sjoukje logeerde toen in Renkum en
volgde later. De verhuizing uit Leeuwarden zou Piet de kans bieden een
nieuw leven op te bouwen. Hij hoopte op een goedlopende advocaten-
praktijk met Bleckmann en hij zag mogelijkheden voor zijn krant in Am-
sterdam. 

Maar het begon eigenlijk al met gekrakeel over de verhuizing van de
krant. Recht voor Allen, het blad van de sdb, was kort daarvoor vanuit Den
Haag ook naar Amsterdam verhuisd en De Nieuwe Tijd zou een lastige
concurrent kunnen worden. Met nadruk had Piet Domela Nieuwenhuis
beloofd de krant niet te verplaatsen naar Amsterdam en nog minstens
een jaar in Leeuwarden te laten verschijnen. Tegen zijn mederedacteur
Van der Goes noemde hij de ziekte van Sjoukje als reden om de krant
voorlopig in Leeuwarden te houden; in een agenda noteerde Van der
Goes op 28 december 1891: ‘’s av. in Leeuwarden. Troelstra. Vrouw erg
ziek, hallucinaties etc. Besloten niet naar Amsterdam te gaan, voorlopig.’
Maar tegenover Domela Nieuwenhuis verklaarde Piet dat hij ‘allen schijn
van vijandelijkheid tegen Recht voor Allen [wilde] vermijden’. Zijn uitleg
aan Domela klonk een stuk vromer dan die hij aan zijn redactie had gege-
ven, en hij werd woedend toen Domela hem liet merken hem voor geen
cent te vertrouwen. ‘Bahhh!’ besloot hij een brief aan Domela. Maar Do-
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mela kreeg gelijk, want in mei 1893 verhuisde De Nieuwe Tijd mét Troel-
stra mee naar Amsterdam. 

De verhouding tussen Domela Nieuwenhuis en Troelstra was in snel
tempo verslechterd. Domela en de sdb radicaliseerden en ook Domela’s
ervaringen in het parlement, waar hij een paar onaangename jaren had
doorgebracht, droegen ertoe bij dat veel sdb’ers steeds minder heil zagen
in de parlementaire weg om hun doelen te bereiken. Troelstra verzette
zich tegen dat groeiende anti-parlementarisme en anarchisme. Aange-
zien hij hield van theatraal betogen en er ook het talent voor bezat, werd
hij een concurrent van Domela, die evenmin het grote gebaar en het
plechtige woord meed. Troelstra zag zichzelf graag in de rol van redder: 

Ik heb behoefte, me an zu schmiegen aan alles wat groot en edel is. Ware

hij [Domela] dat – hij met zijn indrukwekkend voorkomen, z’n verleden

vol strijd! hij zou in mij een zijner jongeren vinden, ik zou van hem alles

kunnen verdragen. Maar zóó?! Ba – die zedelijke vernedering, al dien

nonsens, die laagheden mee te moeten torschen – daarbij zwijgen! [...]

Tragisch lot voor zoo’n man: z’n eigen ideaal in den weg te staan.

Troelstra was een meeslepend spreker en als advocaat had hij geleerd bij-
zonder scherpe pleidooien te houden. Bovendien kon hij goed schrijven,
zijn brochures en de krantenartikelen waren levendige stukken vol spre-
kende uithalen, uit het leven gegrepen dialogen en scherpe persoonsbe-
schrijvingen. Hij had de gave van het woord en het talent van de geboren
redenaar, maar in anarchistische en zelfs in zijn eigen parlementaire
kring wekte hij dikwijls hevige afkeer. Sommige medestrijders vonden
hem geslepen en onbetrouwbaar, een opportunist met grote capaciteiten,
maar wel een opportunist.

Eind 1892 was er in Groningen een partijvergadering van de sdb ge-
houden. Aan de vooravond daarvan had Piet de vooraanstaande sdb’er
Christiaan Cornelissen, uitgenodigd om te praten over de situatie in de
partij. Cornelissen zou op weg naar Groningen bij hem thuis kunnen ko-
men logeren, zodat ze eens ‘ruim van gedachten konden wisselen’. Cor-
nelissen had na overleg met Domela Nieuwenhuis de voorkeur gegeven
aan een afspraak in Groningen en werd door Piet, samen met Sjoukje,
aan het station afgehaald: 
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Hij had vroeger te Groningen gestudeerd, kende de stad en voerde ons

naar een studentencafé, waar we ons achter het groene gordijn behaaglijk

en vertrouwelijk neerzetten. Ik had me afgevraagd of de aanwezigheid van

Mevrouw Troelstra ‘verdacht’ was, maar zag er niets kwaads in. In tegen-

deel trachtte ik haar, in den loop van ons ietwat heftig gesprek nu en dan

tot getuige en arbiter te maken, want ik was toen nog niet met haar 

zielstoestand op de hoogte als een paar maanden later en ze was mij 

sympathiek. 

Toch had Cornelissen onraad geroken; hij vermoedde dat Troelstra een
opzetje in de zin had tegen Domela Nieuwenhuis, een ‘fronde’, een op-
positie binnen de partij. Het hoogtepunt van dit caféberaad was de plotse-
linge verschijning van achter het gordijn van Dirk Troelstra, Piets jongere
broer, die sinds kort ook actief in de arbeidersbeweging was. Ineens had
Cornelissen de opzet doorzien: met twee getuigen, zijn broer en zijn
‘zwaar overspannen vrouw’, zou Troelstra hem kunnen ‘ontmaskeren’ als
een samenzweerder tegen Domela.

De ontknoping van de intrige kwam een paar maanden later in Am-
sterdam. Op een door onweer, regen en wind dramatisch gekleurde
avond werd Troelstra in ‘Constantia’ aan de Rozengracht ter verantwoor-
ding geroepen. Constantia was het ‘clubhuis’ van de sdb, gebouwd met
leningen en moeizaam gespaarde stuivers en dubbeltjes van de arbei-
ders, en in 1890 met liederen en redevoeringen feestelijk geopend. Er
was een grote vergader- en feestzaal, een biljart en een koffiekamer, maar
volgens Troelstra gold het ook als ‘verzamelplaats van allerhande indivi-
duen waarheen men zich eigenlijk niet kon begeven zonder een goede
revolver’. Hier werd een vergadering belegd om de interne tegenstellin-
gen in de sdb op te lossen. Er heerste een uitgesproken anti-Troelstra-
sfeer: men was op zijn royement uit. Het feit dat hij met ‘zijn’ blad naar
Amsterdam was gekomen, betekende voor de sdb’ers dat Troelstra de
partij was afgevallen en in Amsterdam oppositie kwam voeren. Cornelis-
sen zette scherp de aanval in, waarna een andere belangrijke sdb’er, Sam
Coltof, het podium opstoof en Troelstra voor de voeten wierp: ‘Kijk eens
Troelstra, daar is onder ons niemand, die je gelooft! Maar één ding neem
ik je persoonlijk kwalijk: dat je je vrouw te Groningen als getuige hebt la-
ten optreden. Je wist toch, dat ze zenuwziek is.’ Daarna kwam Domela
zelf om ‘de deur dicht te doen’. 

Troelstra verdedigde zich met vuur en zette de tegenaanval in. Hij
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richtte een beschuldigende wijsvinger op Cornelissen en waarschuwde
Domela voor hem. Hij, Troelstra, was de trouwe zoon van de partij die
zijn geliefde vader oprecht en zonder bijbedoelingen liefhad, Cornelissen
was de ‘liefdoende, kruiperige valschaardige zoon’, zoals Henri Polak in
een levendig verslag van deze bijeenkomst heeft beschreven: 

Dat gaf een tumult van belang. Er werd sterk geapplaudiseerd eener-, 

gefloten, gejouwd en geschreeuwd anderzijds. [...] Onder deze scène was

ook Domela op het tooneel gekomen en stond tusschen de beide combat-

tanten [Cornelissen en Troelstra] te oreeren, doch werd evenmin gehoord,

daar de aanwezigen zich midderwijl in twee kampen hadden verdeeld, die

elkander bekrijschten en op het punt stonden handgemeen te worden. 

Te midden van dien chaos, toen het pandemonium op zijn hoogst was,

weerklonk plotseling een fel-ratelende donderslag (men had op het na-

deren van het onweer niet gelet). Het lawaai verstomde een oogenblik.

Temidden van de stilte die er nu was, braken een paar ruiten in de lan-

taarn boven het tooneel, die neerkletterden achter de drie hoofdpersonen,

op wie plotseling klaterende regenstroomen vielen. Donderslag op don-

derslag dreunde en daverde nu door de zaal, alle andere geluiden over-

stemmende; de regen plaste in dikke stralen op het tooneel en rammelde

neer op het zinken dak. Het zaalrumoer van twistgeschreeuw stak ook

weer op, werd feller en feller, totdat het eindelijk een onverdragelijk geloei

werd. En in dien woesten geluid-chaos verliep de vergadering.

Zo eindigde het debat. Het voorstel om Troelstra te royeren als lid van de
sdb werd ingetrokken, maar over zijn integriteit bleven de meningen ver-
deeld.

Sjoukje en Piet waren uit Leeuwarden weggevlucht voor ruzies en vijand-
schap, maar in Amsterdam leek de situatie nauwelijks beter. Het incident
in Constantia was de eerste tegenslag, maar Piet liet zich niet wegjagen. 

Zaterdagavond colporteerde hij in de Damstraat met De Nieuwe Tijd,
in een zware concurrentie met Recht voor Allen, dat op zijn beurt strijd le-
verde met het Oranjeblad Sta pal, met De Anarchist en De Roode Duivel.
Wie het hardst kon schreeuwen en de pakkendste opschriften op zijn re-
clameborden had, won: ‘De borden waren de geliefde wapens bij dien
strijd en een stuk gaas van de trouwjapon van mijn vrouw, dat over het
parlementaire bord gespannen was, moest het tegen de revolutionaire
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taktiek afleggen.’ De verschillende colporteurs werden regelmatig door
de politie met harde hand afgevoerd.

Toen begon het ook binnen de redactie van De Nieuwe Tijd te romme-
len. De krant had inmiddels een derde redacteur, de diamantbewerker
Henri Polak, later de oprichter van de invloedrijke Algemeene Neder-
landsche Diamantbewerkersbond en het Nederlandsch Verbond van Vak-
vereenigingen. Frank van der Goes wilde niet langer een ondergeschikte
rol spelen, maar de leiding van het blad overnemen. Troelstra verzette
zich mét Polak daartegen, maar de verwijdering tussen Van der Goes en
hem was niet meer te keren. Toen daarna ook nog verwijten kwamen van
uitgever Poutsma, pas ontslagen uit de gevangenis, over Troelstra’s zake-
lijk wanbeleid tijdens zijn gevangenschap, was de maat vol. Overal had
hij vijanden, overal zaaide hij onenigheid. Tot overmaat van ramp liep het
spaak tussen hem en Constant Bleckmann. Zijn associé wilde uit de
maatschap treden en stelde hoge financiële voorwaarden aan de ontbin-
ding van de samenwerking. Het was de druppel: nu kreeg hij nog een
schuld boven op de toch al hoge kosten die het huren van twee huizen in
Amsterdam met zich had meegebracht. Daarnaast had hij nog een
schuld uitstaan bij de bank en had de verhuizing het nodige gekost.

‘Als opgeschrikte raven fladderen mijne enkele crediteuren om mijn
huis; reeds klinkt er triomf in hun gekras,’ schreef hij in mei 1893 aan
een medestander die hij niet lang tevoren had leren kennen en met wie
hij veel zou samenwerken. Dat was Henri van Kol, een waterbouwkundig
ingenieur, van jongs af aan socialist en revolutionair. In 1871, negentien
jaar oud, was hij naar Parijs gereisd om de Commune te helpen, maar hij
kwam te laat. Onderweg hoorde hij dat de Commune bloedig was onder-
drukt en maakte hij rechtsomkeert. Van Kol had in Nederlands-Indië ge-
werkt, waar hij trouwde met de gouvernante en schrijfster Nellie Porreij.
In 1892 waren de Van Kols voorgoed naar Nederland teruggekomen en
werd Henri actief in de kiesrechtstrijd en de arbeidersbeweging. Nellie
richtte een informatief blad op voor vrouwen en een weekblaadje voor ar-
beiderskinderen. Zo leerde Piet Henri kennen – en Sjoukje Nellie.

Van Kol was rijk en steunde de beweging ook financieel. Troelstra
vroeg hem om drieduizend gulden die hij in januari 1894 zou afbetalen.
Waarvan hij dat enorme bedrag zou afbetalen, vermeldde hij niet. Van
zijn vader, zijn ‘natuurlijke steun’, hoefde hij immers niets te verwach-
ten, schreef hij. Een paar maanden later probeerde hij het toch en vroeg
zijn vader, ‘een vermogend man’, radeloos om hulp. Niet makkelijk voor
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een man die in een machtsstrijd met zijn vader was gewikkeld. Hij zag
kennelijk geen enkele andere uitweg. Piet noemde de ziekte van Sjoukje
als een van de oorzaken van zijn financiële problemen. Zijn vader was
niet onder de indruk. Hij weigerde bij te springen, en gaf zijn zoon ook
nog eens duidelijk te verstaan dat deze het helemaal aan zichzelf te wij-
ten had dat hij er zo slecht voorstond: ‘In ’t begin van uw trouwen hadt ge
ƒ 500.- van For Hûs en Hiem, ƒ 500.- van Neerlandia en van de Germania
ƒ 200.- Wat een mooi begin om zoo de praktijk af te wachten, die stellig
komen zou.’ 

Piet had zijn naastbijliggende plichten verzaakt, vond zijn vader. Niet
door de ziekte van Sjoukje was hij financieel aan de grond geraakt, maar
door zijn ‘dwaze onverstandige’ verhuizingen, door zijn ‘razernij’ tegen
de maatschappij en de bezittende klassen. Piet praatte liever dan dat hij
werkte en van waarschuwingen trok hij zich niets aan: ‘De schuld van de
déconfiture ligt geheel aan u. Tast in uw eigen boezem, doe aan zelfken-
nis en word wijs.’ Er volgden een paar pregnante omschrijvingen van het
soort mensen voor wie Piet zich inzette: moordenaars, dronkaards, luie
en vadsige personen. Zijn vader verweet hem dat hij een ‘willoos ding’
geworden was, een ‘die eenvoudig voortgedreven wordt. Hoe ziekelijk,
hoe laf!’

Een brief van een vader aan een zoon van drieëndertig jaar, die de zorg
voor een zieke vrouw en twee kinderen had. Dat Jelle Troelstra een klein
restje medelijden had met het gezin van zijn zoon, bleek uit de laatste ali-
nea waarin hij melding maakte van een brief van Sjoukje aan Piets zus-
ters over de treurige omstandigheden: ‘Daar het schijnt dat er dit oogen-
blik bijna gebrek in uw woning heerscht, heb ik haar een postwissel van
ƒ 25.- gezonden!’ En hij ondertekende zijn brief met ‘Uw belangstellende
Vader, J.Troelstra’.

De verhuizing naar Amsterdam was vanaf het begin geen succes, en
werd uiteindelijk zelfs een volslagen mislukking. Troelstra had bijna
geen vrienden meer over, en van zijn mederedacteuren bij de krant kreeg
hij in het conflict met Poutsma ook weinig steun. Frank van der Goes
wreef hem zijn propagandistische activiteiten stevig in en verweet hem
dat hij veel te veel tijd en energie had gestoken in spreekbeurten. Zijn ei-
gen werk en de administratie van de krant hadden daaronder geleden: 
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De waarheid is dat men de ideeele belangen schaadt, wanneer men niet

genoeg op zijn eigen stoffelijke belangen let. Wanneer je minder aan de

propaganda hadt gedaan, zou je meer aan de propaganda kunnen doen.

Iemand die zichzelf de finantieelen hals afsnijdt, maakt zich onbekwaam

voor den politieken strijd. Ik keur niet af dat je veel, of alles, voor de bewe-

ging over hebt, ik keur af de lichtvaardigheid waarmede alles wordt opge-

offerd, de belangen van de beweging in de eerste plaats.

Van der Goes’ brief legde een paar van Troelstra’s zwakke plekken gena-
deloos bloot: zijn onevenwichtigheid, zijn sterke behoefte zich in het
openbaar te manifesteren liever dan vervelende onzichtbare werkjes op
te knappen, zijn neiging tot heroïek. Als klap op de vuurpijl werd hem
verweten dat hij zijn verantwoordelijkheid ontliep en wegvluchtte als de
zaak verloren leek.

Piet antwoordde verongelijkt. Was het zijn schuld dat het met de krant
financieel was misgelopen? Hessel Poutsma had toch kunnen weten dat
hij geen verstand van uitgeven en administreren had? Piet had juist zo
hard gewerkt om abonnees te winnen, als een soort cadeau voor als
Poutsma uit de gevangenis kwam. Piet was gekwetst en verbitterd: ‘Door
wat ik onwillens niet goed heb gedaan, heb ik zeer zwaar geboet – en als
’t hen, die zich van mij benadeeld gevoelen, erom te doen is geweest, mij
daarvoor te straffen, dan is hun dat gelukt.’ 

Troelstra voelde zich door iedereen bedreigd en vernederd: door Pouts-
ma, maar ook door zijn mederedacteuren. Hij wantrouwde Van der Goes
die zijn inkomsten op de beurs was kwijtgeraakt: mocht Piet vertrekken
als hoofdredacteur, dan kwam er immers een plaatsje voor hem vrij. Zijn
eigen rol in de kwestie, het feit dat hij inderdaad slecht met Poutsma’s
geld was omgegaan en zijn onmacht om zijn eigen financiën op orde te
houden zag hij niet of wilde hij niet zien. 

Het was een afschuwelijke tijd voor Troelstra. Hij werd ‘getrapt en be-
leedigd op alle manieren’, zelfs door zijn naaste familieleden. De
Utrechtse clerus verspreidde het gerucht dat hij bezig was zijn vrouw
krankzinnig te maken. Bovendien zou hij Poutsma expres in de gevange-
nis gebracht hebben, omdat hij een oogje had op Poutsma’s vrouw. En bij
Sjoukje kon hij nu moeilijk aankomen met alle kwesties en ruzies en
roddels die hem het leven zuur maakten. 

Alles bij elkaar was het veel te veel voor Piet. Hij had het niet in zich
om evenwichtig en krachtig te reageren op drama’s, op politieke ruzies,
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op geldkwesties en familietwisten. Daardoor werd de gezinsbasis die
door ziektes, zenuwkwalen en geldzorgen toch al zwak was geworden,
nog precairder. Sjoukje kon hem niet helpen en hij haar evenmin: ze
hielden elkaar met hun zwakheden in wankel evenwicht en maakten el-
kaar alleen maar ongelukkiger.

Wat bleef er voor hem in Amsterdam over? Voelde zijn gezin zich prettig
in de grote stad? 

Ze woonden aan de zuidrand van de stad, in feite in een andere ge-
meente, Nieuwer-Amstel. In deze jaren breidde Amsterdam zich sterk
uit. Buiten de Singelgracht was in 1885 het Rijksmuseum verrezen als
een schilderijenburcht met torens en daarachter werd in 1895 het Stede-
lijk Museum gebouwd. Aan de andere kant van de zandvlakte achter het
Rijksmuseum was een paar jaar eerder, in 1888, het Concertgebouw in
gebruik genomen. Er stonden enkele huizen en er lag een mooi, nieuw
park, het Rij- en Wandelpark, dat in 1865 voor het publiek was openge-
steld en later bekend werd als het Vondelpark. Een groot deel van wat te-
genwoordig Amsterdam-Zuid is, bestond nog uit weilanden met slootjes,
met hier en daar een boerderij of een kwekerij. Maar er werd een straten-
plan gemaakt voor de wijk achter het Concertgebouw en de bebouwing
kwam op gang. 

De Troelstra’s waren bijna de eerste bewoners in de Alexander Boers-
straat, waar ze op 11 juli 1893 op nummer 16 hun intrek namen met het
dienstmeisje Antje van der Schaaf en met Aaltje Wouters, ook uit Fries-
land afkomstig, voor de verzorging van de kinderen. Hun huis bestond
uit een benedenhuis, het bovenhuis stond tijdens hun verblijf leeg. De
nieuwe buurt was aantrekkelijk, er kwamen nette mensen wonen, make-
laars en commiezen, commissionairs, een timmerman, een koopman.
Maar ook een kunstschilder en de operaregisseur Alexander Saalborn
hadden gekozen voor de Alexander Boersstraat.

Vrijwel naast hun huis stond het Concertgebouw als een baken in de
woestijn. Vanaf hun balkon konden de Troelstra’s de concerten horen,
bijna even goed als de mensen die in de achtertuin van het Concertge-
bouw naar de muziek zaten te luisteren. Aan de voorkant keken ze uit op
boomkwekerij Pomona en hier en daar stond in die landelijke omgeving
een huis.

Het Vondelpark aan het eind van hun kronkelige straat was een prach-
tige wandel- en speeltuin voor de kinderen. Dieuwke en Jelle kenden de
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Prinsentuin in Leeuwarden, een plantsoentje vergeleken bij het voorna-
me Vondelpark, met zijn vijvers, gazons en terrassen, en met het statige,
witte gebouw van het Paviljoen waarin een buffet gevestigd was. Jaren la-
ter zou Sjoukje in Schimmels voor de koets beschrijven hoe eenvoudige
Friese mensen daarnaar keken: 

Maar nu kwamen ze ’t Vondelpark binnen en – ‘Och, och, och!’ riep 

Minke, ‘ik wist wel dat ’t hier mooi wezen moest, maar zó prachtig had 

ik ’t niet verwacht! Jij wel, Saapke?’

‘Nee,’ zuchtte Saapke, ‘o, o, o, wat is dit een kostelijke mooie tuin!’

Maar Saapke kon geen woorden meer vinden. Die zuchtte alleen maar

van verrukking, terwijl ze verder wandelden.

‘Ja,’ riep Minke, ‘ik zou zeggen: in ’t paradijs kan ’t niet mooier wezen

als hier.’

‘En zie, hier heb je nu dat paviljoen, waar Sjoerd zo lang gewoond

heeft,’ zei Jetske na een poosje.

‘Wel, wel, wel, wat een prachtig gebouw!’ Minke sloeg haar handen in-

een, toen ze ’t zag.

‘Nee,’ zei ze, ‘zó mooi had ik nooit gedacht dat het wezen zou. Ik dacht

altijd maar, als ons Bouwe en Sjoerd er van praatten, dat die een beetje 

opsneden, zie je? Maar nee hoor, dit is nog véél en véél mooier als wat die

ervan verteld hebben!’ 

De verbazing en onwennigheid kunnen die van Sjoukje en haar kinderen
zijn geweest. Ze woonden in een zandwoestijn, met uitzicht op weiland.
Dat was niet zo vreemd voor hen, weilanden hadden ze vaker gezien,
maar grote, monumentale gebouwen waren ze niet gewend, en het lom-
merrijke Vondelpark midden in die vlakte vol nieuwbouw was ook iets
uitzonderlijks. Wandelen in het park en uitstapjes naar Artis vormden de
leuke kanten van hun nieuwe leven, en misschien genoten ze ook van de
bedrijvigheid in hun buurt, de huizen die werden gebouwd, het verkeer. 

Thuis moesten Dieuwke en Jelle stil zijn. Hun moeder lag meestal in
bed; ondanks het ziekenhuis in Utrecht en de rustperiode in Renkum
was ze niet genezen. Precies zoals Winkler had voorspeld. Ze zaten in
een negatieve spiraal. Sjoukjes toestand verbeterde niet echt, ze kreeg tel-
kens opnieuw een inzinking en werd dan overspannen, en Piet raakte fi-
nancieel steeds dieper in de put. Een uitweg zagen ze niet, Piets vader
weigerde zijn zoon geld te geven en over financiële hulp van Sjoukjes ou-
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ders is niets bekend. De Bokma de Boers waren altijd bemiddeld ge-
weest, maar de dominee had veel geld verloren bij de scheepsramp bij
Moddergat in 1883. Piet heeft één keer melding gemaakt van een erfenis
die zijn schoonvader deelde met zijn dochters, maar of hij het gezin van
Sjoukje daarnaast ook steunde? Of weigerde Piet uit trots of gêne hulp
van zijn schoonouders? Piet was niet zo weigerachtig als het om het aan-
nemen van geld ging. Op dat gebied kende hij weinig schroom en hij pro-
beerde bij iedereen die hij kende geld los te krijgen. Als Sjoukjes ouders
wél hebben geholpen, zal dat geld als een druppel op een gloeiende plaat
razendsnel in het huishouden, in Sjoukjes ziekte en in het politieke actie-
werk zijn verdampt. 

Hoe het ook zij, de Troelstra’s zaten in grote geldnood toen Ignatius
(Ignaz) Bahlmann in hun leven kwam. Deze rijke, Nederlandse zaken-
man die in Duitsland woonde, deed Piet denken aan de Vliegende Hol-
lander met zijn platte ronde hoed en mantel die iets weg had van een
cape. Een excentrieke man. Bahlmann was actief betrokken bij de Sozial-
demokratische Partei Deutschlands (spd). Hij had geld en hij was socia-
list. Zonder zijn financiële hulp – en die van enkele andere rijke sympa-
thisanten zoals Floor Wibaut – zou het opbouwen van een goed georgani-
seerde arbeidersbeweging aanzienlijk moeilijker zijn geweest. Hij kende
Domela Nieuwenhuis en had de sdb geld gegeven voor een drukkerij,
maar hij haakte af toen Domela steeds anti-parlementairder werd. Toen
hij Piet ontmoette, stelde hij vast dat deze man een uitstekende leider van
een toekomstige Nederlandse sociaal-democratische arbeiderspartij zou
kunnen zijn. Troelstra moest zijn advocatenpraktijk maar opgeven en
zich helemaal aan de politiek wijden.

Deze lof moet Piet als muziek in de oren hebben geklonken. Bahlmanns
aanmoediging was balsem voor zijn gewonde zelfvertrouwen. Tegen-
stand maakte hem doorgaans alleen maar feller, maar de afwijzing door
Poutsma en Van der Goes was toch hard aangekomen. Bahlmanns voor-
stel was prachtig, maar voor de Troelstra’s onhaalbaar zolang er geen
brood mee verdiend werd. Dat zei Piet hem ook en hij vroeg direct om
een renteloze lening. Bahlmann nodigde hem bij zich thuis uit in Kassel,
en bood hem een genereus renteloos voorschot aan van drieduizend gul-
den: een meer dan ruim jaarinkomen. Bovendien zorgde hij ervoor dat
Troelstra naar het partijcongres van de spd in Keulen kon gaan om ken-
nis te maken met de Duitse sociaal-democraten. Een kennismaking die
belangrijk zou blijken voor Troelstra’s verdere ontwikkeling en voor die
van de arbeidersbeweging in Nederland.

sjoukje troelstra180



Een nieuw leven in Utrecht

Nu Piet geld van Bahlmann had geleend, was hij in staat weg te gaan uit
Amsterdam. Hij kon met opgeheven hoofd vertrekken: hij werd niet weg-
gejaagd, hij ging omdat hij een nieuwe werkkring had gevonden. Op uit-
nodiging van een groep Utrechtse spoorwegambtenaren besloot hij in
Utrecht te gaan wonen. Twee jaar eerder had Troelstra een sociale rappor-
tage gemaakt over de werk- en leefomstandigheden van spoorwegarbei-
ders en ook had hij ooit een rede gehouden voor een groep spoorwegbe-
ambten. Troelstra was in hun ogen de man die in Utrecht met succes pro-
paganda voor de arbeidersbeweging zou kunnen maken en een blad kon
oprichten. 

In november 1893, nog geen halfjaar nadat ze in Amsterdam waren ko-
men wonen, verhuisden de Troelstra’s naar Utrecht. Piet liet De Nieuwe
Tijd in een ruziesfeer achter zich in de wetenschap dat hij met Bahl-
manns geld een nieuwe krant kon opzetten. Het gezin betrok een huis in
het centrum, achter het station, aan de Leidscheweg 17c. Een handige lo-
katie voor Piet die veel reisde omdat hij overal in het land moest optreden
en van Groningen tot Middelburg debatteerde en actie voerde. Utrecht
was een van de eerste Nederlandse steden met een stationsgebouw en
dankzij de centrale ligging werd dat in snel tempo een knooppunt van lij-
nen door het hele land. Vanuit Utrecht kon praktisch elke grote plaats in
Nederland per trein worden bereikt.

De Troelstra’s begonnen in een aantrekkelijk huis, waarvandaan ze het
station konden zien met zijn loodsen en bijgebouwen, een postkantoor
met opslagplaatsen eromheen en de kerktorens van Utrecht. Daar lag de
stad en het stadscentrum konden ze bereiken via een spoorwegovergang
of door een voetgangerstunneltje met als bijnaam ‘kruip-in, kruip-uit’. 

Waar zij woonden konden ze de stad wegdenken. Vanuit hun huis ke-
ken Piet en Sjoukje uit op weilanden, op molens en de Leidse Rijn, de
trekvaart waarlangs handelaars, hoveniers en boeren hun goederen en
vee naar de markt brachten. Aan de overkant van het water stonden enke-
le houtzaagmolens, huizen, schuren en een paar bedrijfjes. Het stuk
grond waar vroeger een suikerbietenfabriek had gestaan, het Suikerter-
rein, werd gebruikt voor evenementen die ruimte nodig hadden en om er
circussen op te bouwen. De rest was grasland.

De Leidseweg zelf was een mooie straat met grote iepen langs de Leid-
se Rijn. Het jaagpad langs het water was een populaire wandelweg en
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toen de Leidseweg met het stationsplein werd verbonden en er steeds
meer treinreizigers kwamen, werd het er ook steeds drukker. 

Het huis bood plaats aan een groot aantal mensen. Behalve het gezin
Troelstra plus dienstbode Antje van der Schaaf waren ook de pleegzoon
van Louw Zandstra, Marten van de Tempel, en de administrateur Harm
Kenther met zijn vrouw vanuit Amsterdam naar Utrecht verhuisd: vrien-
den en partijgenoten die hadden meegewerkt aan De Nieuwe Tijd. Daar-
naast woonde er ook nog een manke naaister bij hen in, die Leeuwen
heette. Dat waren negen mensen in een niet al te groot huis. Bahlmann,
die zich intensief met Troelstra’s doen en laten bezighield, ried hem aan
een einde te maken aan deze ‘hele stoet’, omdat het te duur werd. 

Sommigen vertrokken. Antje van der Schaaf ging na een paar maan-
den terug naar Friesland en het gezin Kenther, waar al snel een dochter-
tje werd geboren, verhuisde naar Den Haag.

Piet en Sjoukje kwamen met veel optimisme in Utrecht aan. Ze hadden
het gevoel dat vanaf nu alles beter zou gaan: Sjoukje zou helemaal gene-
zen en Piet kon zich volledig aan het socialisme wijden. Er was geld en de
Utrechtse arbeiders hadden hen met vreugde binnengehaald. 

In Utrecht begon het echte pionieren. Er was nog geen arbeidersorga-
nisatie en geen krant, er was alleen een groep spoorwegmensen die iets
wilde opbouwen. En nu was Troelstra gekomen, de juiste man om de stad
enthousiast te maken voor de arbeidersbeweging. Met het geld van Bahl-
mann werd De Baanbreker opgezet, een bescheiden krantje dat vooral
voor fabrieksarbeiders bestemd was. Het was een krant met een duidelij-
ke boodschap. Ze wilde de lezers bewust en actiebereid maken door hen
op de hoogte te stellen van misstanden op het werk, commentaar te leve-
ren op gedragingen van werkgevers, steun te bieden aan stakende arbei-
ders en daarnaast een overzicht te geven van de arbeidersbeweging in
binnen- en buitenland. De Baanbreker was het blad van socialisten die ko-
zen voor de parlementaire weg, zodat er ook altijd artikelen werden ge-
wijd aan Tweede-Kamervergaderingen en -debatten.

Het eerste nummer verscheen op 2 december 1893, vlak nadat de
Troelstra’s in Utrecht waren komen wonen. De Baanbreker viel goed en
het aantal kopers liep snel op. In februari 1894 werden er per week ze-
venhonderd exemplaren verkocht, aan het eind van dat jaar waren het er
al vijfentwintighonderd. De krant werd op straat uitgevent. Troelstra en
Harm Kenther deden dat in het begin samen. Zaterdagsavonds gingen ze
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Utrecht in en riepen op drukke punten, op de zaterdagavondmarkt op het
Vreeburg, op het stationsplein, bij cafés en restaurants: ‘Koopt en leest de
“Baanbreker”, 3 cent!’ Piet droeg een jekker en een wollen muts over de
oren, wat tot meewarig hoofdschudden bij de burgerij leidde. Maar afge-
zien van meewarigheid lokte de colportage van De Baanbreker vooral rel-
letjes en oploopjes uit. Er kwamen soms honderden mensen op af, mede-
standers van Troelstra maar minstens evenveel tegenstanders. Met stok-
ken gewapend achtervolgden ze Troelstra en zijn aanhangers om hen in
elkaar te slaan. Zelf gingen zij de tegenstanders met talhoutjes te lijf die
de gealarmeerde partijgenoten vlug in bosjes bij een brandstoffenhandel
hadden gekocht. Ook zetten ze een vaandel in de strijd in tot ze ‘meester
van het veld’ waren, zoals Piet het uitdrukte. Dat vaandel had Sjoukje ge-
maakt van haar trouwjurk en ze had er ‘Sociaal Demokratische Propa-
ganda Club’ op geborduurd, de vereniging die de Utrechtse arbeiders
hadden opgericht en waarvan Sjoukje en Piet natuurlijk ook lid waren.
Het vaandel was een grote rechthoekige geborduurde lap met twee lange
schuine punten onderaan en werd overal uitgescholden als ‘de broek van
mevrouw Troelstra’.

Meestal kwam de politie de menigte met de blanke sabel uiteenjagen.
Het was bijna elke week raak en het ging er niet kinderachtig aan toe;
soms vielen er ernstig gewonden. De politieke strijd werd in die jaren
met vuisten, messen en ook wel met pistolen uitgevochten.

Het waren taferelen die nu niet goed meer voorstelbaar zijn: een paar
mannen die op zaterdag een socialistische krant proberen te verkopen en
om hen heen een drom opgewonden mensen, die elke week hardhandig
met elkaar slaags raken en door gewapende politie uit elkaar worden ge-
slagen. En dat alles vanwege die krant en het kennelijk provocerende ui-
terlijk van een advocaat met een wollen muts die in regen en sneeuw op
straat staat te roepen. 

Het kwam voor dat honderden, duizenden mensen Troelstra na afloop
volgden vanuit het centrum van de stad over de Catharijnesingel, over het
spoor naar zijn huis aan de Leidseweg. Vaak sloot de politie de Catharij-
nebrug over het spoor af om de duizenden mensen tegen te houden en
Troelstra alleen door te laten om naar huis te gaan, tot hij door die menig-
te niet meer gezien kon worden. Maar soms konden de mensen wel met
Troelstra meelopen en dan sprak hij vanaf het balkon van zijn huis de
menigte toe: de volksspreker die zich tot zijn aanhangers richtte vanuit
zijn huis in de achtertuin van Utrecht. 
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Het kwam ook regelmatig voor dat er tegenstanders meeliepen, waar-
door de rellen angstig dicht in de buurt kwamen van hun huis. Daar za-
ten Sjoukje en de kinderen in spanning te wachten. Verschillende keren
heeft Sjoukje met een broodmes in de aanslag voor de kinderbedjes ge-
staan om Dieuwke en Jelle te beschermen, mocht het de relschoppers
lukken binnen te dringen. De angst die Sjoukje in Leeuwarden had ge-
kend, speelde haar in Utrecht opnieuw parten. 

Als Dieuwke en Jelle soms op zaterdagavond naar het Vreeburg gingen
om hun vader op te halen, dan hoorden ze hem van verre met zijn ‘hel-
derklinkende stem’ kranten uitventen. De kinderen waren nog klein, in
1894 vijf en drie jaar oud, en ze hadden niet helemaal in de gaten hoe be-
nard de toestand voor de colporteurs soms was. Jelle herinnerde zich in
het boekje dat hij later over zijn kindertijd heeft geschreven, wel hoe blij
zijn moeder was als hun vader verfomfaaid, maar heelhuids thuiskwam.
Gewend als Dieuwke en Jelle waren aan opstootjes, waren ze toch bang
als die relletjes te dichtbij kwamen. Nu en dan werden thuis de ruiten in-
gegooid en soms hoorden ze Oranjeklanten – zelfs na de dood van de ko-
ning – of anarchisten zingen: ‘Weg met die socialen/ Leve Willem iii’ en:
‘Hang op, hang op, hang op!/Hang Troelstra aan ’n lantaren/ Hang hem
op, aan een touw:/De jonge Troelstra en zijn vrouw!’ Hun moeder haalde
de ‘angstige kleintjes’ dan bij de ramen vandaan, vlug de kamer uit, en
stopte ze in bed. 

De kinderen leefden niet alleen met angstige spanning. Er waren ook
prettig spannende gebeurtenissen. Voor Dieuwke en Jelle was Utrecht
een perfecte woonplaats: dicht bij het stadscentrum en met het platteland
voor de deur.

Toen ze een keer ’s ochtends wakker werden, zagen ze daar tot hun
stomme verbazing een indianenkamp met echte wigwams. De roodhui-
den hadden lang, ravenzwart haar en waren getooid met veren. Het wa-
ren echte indianen, op tournee in Europa. In de krant stond een recensie
van het Pawnee-optreden waarin ‘woeste rijders en rijderessen in hun-
nen schilderachtige kleeding, onder luid krijgsgeschreeuw en knetterend
geweervuur over het veld renden’. Er werd in de show een aanval op een
postkoets nagespeeld, het stelen van een paard en het toepassen van ‘de
lynchwet’ op de dief. Vooral die scène was opzienbarend, een ‘kras staal-
tje van menschendressuur’, waarbij de aan een paardenstaart vastgebon-
den dief het veld werd overgesleurd, vervolgens aan een galg werd opge-
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hangen waar hij zo realistisch mogelijk spartelde, terwijl indianen, Mexi-
canen en cowboys onophoudelijk op hem schoten. ‘De vurigste bewonde-
raar van Aimard’s romans kan haast niet meer verlangen,’ besloot de re-
censent.

Het is niet waarschijnlijk dat Sjoukje haar kinderen naar zo’n opwin-
dende voorstelling heeft laten kijken. Ze waren rijkelijk jong en boven-
dien had ze een afkeer van dit soort felle en schelle uitbarstingen; ze
hield ook helemaal niet van indianenboeken van schrijvers als Gustave
Aimard en Karl May. Overdag mochten de kinderen vanuit huis naar de
indianen kijken, veilig van achter de ramen. Zo zagen ze zwijgzame
mannen en vrouwen aan het werk en kinderen die naast hun moeders bij
het kampvuur speelden. Contact was niet mogelijk: de indianen namen
niet de minste notitie van de nieuwsgierige blanken die overdag bij hun
kamp kwamen kijken. Jelle en Dieuwke deden vergeefs moeite indruk te
maken met een spelletje dat toen populair was: de indianenkinderen
keurden het schoensmeerdoosje dat de Troelstrakinderen aan een touw-
tje achter zich aan lieten rollen, geen blik waardig. De zwijgzame waar-
digheid van deze ‘wilden’ die zich niets aantrokken van ‘de luide en onge-
geneerde nieuwsgierigheid en bemoeizucht van al die “beschaafde” blan-
ken’, maakte op Jelle en zijn zusje ‘een diepe indruk’. 

Uit het boekje van Jelle over zijn kindertijd blijkt niets van spanningen en
narigheid. Hij herinnerde zich hoe zijn mem – er werd bij de Troelstra’s
thuis Fries gesproken, ook toen ze naar de Randstad verhuisden – liedjes
en kinderrijmpjes met hen zong. Sjoukjes liefde voor kinderversjes
kwam uit haar eigen jeugd, ze was ermee opgegroeid. Het waren net als
de voorleesuurtjes met haar kinderen dierbare momenten, die ze koes-
terde. Intiem en lijfelijk: met de kinderen dicht tegen zich aan zong ze en
las ze voor. Toen haar vele jaren later – ze was toen 76 jaar – werd ge-
vraagd naar de wijs van een kinderliedje en ze die niet precies in haar
herinnering kon terugroepen, pakte ze een ‘foliobijbel’ uit haar kast, en
begon die als een baby te wiegen. Toen kwam het wijsje vanzelf bij haar
boven. Bij zulke kinderversjes hoorden bewegingen en aanrakingen, een
langgeleden opgedane ervaring die ze zich líjfelijk herinnerde.

Er was geen luxe in huis, maar het was gezellig en warm, want Sjoukje
kon sfeer scheppen. Zo herinnerde Jelle het zich: in zijn ouderlijk huis
kwamen veel mensen over de vloer, vrienden en familieleden van zijn va-
der, zijn grootouders uit Renkum, partijgenoten. 
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Herinneringen, tientallen jaren later opgeschreven, zijn altijd ge-
kleurd; misschien hield Jelle zoveel van zijn beide ouders dat hij nare ge-
beurtenissen uit zijn kindertijd uit zijn geheugen had gewist. Maar het
kan ook zijn dat het zijn ouders lukte de kinderen niet lastig te vallen met
de vele problemen. 

Sjoukje liet de opvoeding van de kinderen zo min mogelijk over aan de
dienstmeisjes en aan Piet. Ze was zwak, maar speelde een duidelijke rol
in haar gezin. In zekere zin was het een voordeel, schreef ze eens, dat ze
een zieke moeder was. Als een van haar kinderen driftig werd of ging
schreeuwen, werd het kind direct verwijderd, ‘omdat de dokter mij het
bijwonen van zulke tooneeltjes ten strengste verboden had. Als ik er door
omstandigheden toch bij moest zijn, was ik er gewoonlijk minstens één
of twee dagen ziek van, en – dat vonden de kleintjes hoogst vervelend.’
Hun moeder verdween dan, de kinderen mochten haar nauwelijks zien
en al helemaal niet huilen of schreeuwen, en dat vonden ze zo naar dat ze
in het bijzijn van hun mem geen driftscènes meer maakten. 

Over opvoeden had Sjoukje uitgesproken opvattingen en daarvan heeft
ze later regelmatig voorbeelden gegeven op de scheurkalender Naar het
licht. Ze gaf wijze raad en ‘opvoedvoorbeelden’ in ‘vrouwenbrieven’ en
‘moederbrieven’. Zo beschreef ze de manier waarop ze haar dochtertje
‘temde’ toen het acht maanden oud was. Als het kind onder het wassen
en aankleden erg tekeerging, werd het op een kleedje voor de kastdeur
gelegd en ging Sjoukje de kamer uit; ze kwam terug als het kind stil was
en vertrok weer zodra het begon te schreeuwen. Dat ging door tot het he-
lemaal stil bleef. Later hoefde ze alleen nog maar te zeggen: ‘Pas op, of ik
leg je op ’t kleedje’ en dan liet het kind zich doodstil wassen en aankle-
den. Ze schreef ook een artikeltje over de manier waarop ouders kinde-
ren konden bijbrengen dat er geen eigendomsrecht op speelgoed be-
stond. Een kind mocht met zijn speelgoed spelen, maar er niet met een
ander kind over ruziën. Overigens gaf ze in hetzelfde stukje eerlijk toe
dat ze deze opvatting nooit goed had kunnen laten doordringen tot
Dieuwke en Jelle. Ze kregen toch ruzie en Sjoukje moest die oplossen
door hen af te leiden met een ander spelletje.

Piet was een vrolijke vader. Hij vertelde veel verhalen en verzon ze vaak
zelf. Als heel kleine kinderen waren Dieuwke en Jelle wel eens bang ge-
weest voor de luidruchtigheid waarmee hun vader met rollende rrr’s grie-
zelverhalen vertelde, later genoten ze van de onvoorspelbaarheid van zijn
vertelkunst en van de spanning. Hij was het soort vader dat zijn kinderen
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graag plaagde. Eén keer dreigde hij zo overtuigend hen allebei in een lu-
cifersdoosje te stoppen dat ze sprakeloos van angst door Sjoukje getroost
moesten worden. Later lieten ze zich niet meer op stang jagen door drei-
gementen hen, naar keuze, met een biefstukklopper of een koekenpan te
slaan. En ze keken er niet van op als hij ‘Zo, negenoog’ tegen hen zei of
hen wegstuurde met ‘Ga weg van mij, afzichtelijk geraamte!’. Piet was
een hardhandige grappenmaker en een fantast met veel gevoel voor de
emoties in een voordracht, veel gevoel voor taal ook. In zijn verhalen 
– evenals in zijn redevoeringen – maakte hij daar uitvoerig gebruik van.

Een enkele keer trokken ze er op zondag met z’n allen op uit om een
tocht te maken in de omgeving van Utrecht. In een boomgaard kersen
eten of wandelen in de bossen en landerijen. Soms ging Sjoukje mee als
ze zich sterk genoeg voelde, andere keren maakte Piet alleen met de kin-
deren een lange wandeling.

Die zondagse gezinsuitjes waren zeldzaam, want meestal trok Piet op
zondag met partijgenoten op propagandatocht de provincie in. Bij dit
soort ondernemingen nam hij zijn gezin niet mee, want het kwam nogal
eens tot relletjes. Aan het begin van het dorp dat ze wilden bezoeken,
stond soms de burgemeester met zijn ambtsketen om de stoet propagan-
disten uit Utrecht op te wachten met de bedoeling hen weg te sturen; an-
dere keren werkten veldwachters hen het dorp uit, waarna Piet dan vanaf
een heuveltje aan de kant van de weg de mensen toesprak. Soms traden
ze op in een café dat belegerd werd door tegenstanders die de ruiten in-
gooiden met stenen, of moesten ze uitwijken naar een andere lokatie als
een caféhouder, geïntimideerd door tegenstanders, zijn zaaltje niet be-
schikbaar wilde stellen. Nooit kregen de ‘socialen’ bescherming van poli-
tie of burgemeester. Vaak moesten ze het vege lijf zien te redden als de
meute hen met stokken en stenen achternazat. 

In juni 1894 kwam Dirk Troelstra, Piets tien jaar jongere broer, bij hen
wonen. Net als Piet had hij – tot groot verdriet van zijn vader – geen be-
lastinginspecteur willen worden. Na de middelbare school was hij Duits
gaan studeren, eerst in Groningen en daarna in München. Ook hij kreeg
socialistische sympathieën en toen zijn vader om die reden zijn toelage
introk, vertrok hij naar Berlijn, waar hij in bittere armoe en barre kou –
ten slotte moest hij zelfs zijn overjas naar de lommerd brengen – geld
verdiende als correspondent van een paar kranten en als vertaler: Multa-
tuli’s Vorstenschool werd door Dirk Troelstra in het Duits vertaald. Hij
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schreef gedichten en had al in zijn gymnasiumtijd een opmerkelijke filo-
sofische inslag. Tegen een klasgenoot vertelde hij eens hoe een mens
zich de beste voorstelling van de wereld kon maken: ‘Je moet dan aan den
kant van een sloot gaan staan. Je kijkt de wereld goed aan; je lacht je half
of drie kwart dood en laat je dan in het water rollen.’ Maar hij was niet erg
gezond en voor een jongen uit het gezin van vader Jelle Troelstra waarin
zoveel tbc-gevallen voorkwamen, was er alle reden om extra op zijn ge-
zondheid te letten. Dat deed Dirk niet, soms noodgedwongen uit geldge-
brek. 

Dirks vriendin Silvie Sidonie de Vries was onderwijzeres in Leeuwar-
den aan een armenschool. Ze was muzikaal, kon heel goed zingen en
componeerde ook. ‘Zangvogel’ noemde Dirk haar, of ‘Siele’. Ze heeft een
aantal klassiek geworden rode liederen – vaak op tekst van Dirk Troelstra –
gecomponeerd, zoals het propagandalied De boodschap op de hei, Morgen-
rood en Aan de strijders dat één van de bekendste socialistische begrafe-
nisliederen is geworden: 

O strijders, die uw liefd’ en leven, 

uw kracht en geest, uw heldenmoed 

aan heel de menschheid hebt gegeven, 

u brengen wij een broedergroet.’ 

Dirks vader wilde geen toestemming voor hun verloving geven, en Silvie
schreef een verbitterde brief naar Berlijn: ‘Mijn gehele houding tegen-
over je familie is die van een snotmeid, die o zoo vereerd wezen mag, als
het eenmaal eens aan de familie mag behagen mij te laten engageeren.’ 

Toen het met Dirks gezondheid in Berlijn bergafwaarts ging, kwam hij
naar Utrecht en ging inwonen bij Piet en Sjoukje. Hij wilde meewerken
in de propaganda en aan De Baanbreker. Als daar toekomst in zat, was hij
van plan zo snel mogelijk met Silvie te trouwen. Ook hij kwam hardhan-
dig in aanraking met de tegenstanders van het socialisme. Hij ventte net
als Piet De Baanbreker uit en ging ’s zondags mee op propagandatocht. In
een brief aan Silvie beschreef hij een paar ‘werk’-dagen: 

Vrijdagavond heb ik nog even gecolporteerd, en Zaterdag heb ik er 250

nummers verkocht. Zaterdagsavonds kom ik altijd erg moe thuis en nu

gisteren Zondag, de propagandatocht naar Woerden, die me nog in m’n
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lijf zit: in m’n rug, m’n voeten en knieën, die beiden een beetje – gelukkig

onbeduidend – geschonden zijn door zware klinkersteenen welke er 

tegenaan werden gegooid. Je bemerkt daaruit al, wat voor reis we weêr 

gehad hebben. [...] Dit zijn verschrikkelijke, maar noodzakelijke tochten.

Als er één socialist gewonnen wordt door de bladen, die haare bestem-

ming hebben bereikt, is de eerste grondslag gelegd en de schrik en de

slagen zijn niet te vergeefs geweest. Maar diepbedroevend is dit alles. Met

de hand op mijn hart kan ik verklaren, dat er geen oogenblik woede in mij

was tegen de arme bliksems. Niets dan smart. [...] M’n lijf is nog moe en

stijf en pijnlijk, maar gelukkig niets van blijvende aard en ook geen enke-

le wonde. Hoe is ’t mogelijk! Een mensch kan veel uitstaan. 

Toen Dirk een gevangenisstraf kreeg – zoals zovele propagandisten over-
kwam – kocht Piet na anderhalve dag hechtenis voor vier gulden de rest
van zijn straf af. Anderhalve dag ‘slecht eten, vies brood, redelijk bed,
maar een walgelijke gevangenislucht’. Dirk verlangde naar de vrijheid
omdat hij op colportagetocht wilde. 

Dirk heeft maar een paar maanden in Utrecht gewoond. Het beviel
hem uitstekend bij Piet en Sjoukje: 

De omstandigheden hier vallen me volstrekt niet tegen. Ik vind dat ze

bepaald allerliefst wonen, heerlijke suite boven, heerlijke tuinkamer be-

neden. [...] De tuinkamer wordt mijn bureau. Het kamertje, waar ik nu zit,

dat ook op de tuin uitziet, is mijn slaapsalon. Ik ben er best over tevreden.

Ik vind het hier zo verrukkelijk wonen dat ik hoop, dat het intrek vrij

blijft, totdat wij kunnen trouwen.

Maar al gauw merkte hij dat er ook onaangename kanten waren aan zijn
inwoning. Sjoukje gedroeg zich soms wonderlijk. Toen hij net in Utrecht
woonde, meende hij dat het goed met haar ging. ‘Maar zoo langzamer-
hand zie ik toch wel, dat het alles behalve schitterend met haar gesteld is,’
schreef hij Silvie. Dirk moest werken als een paard, maar het bevredigde
hem volkomen. Alleen de herrie in huis, ‘alsof je altijd door in een ze-
nuwachtige op-de-trein-moeten-stemming waart’, bezwaarde hem. Van-
daar zijn behoefte om ‘vrij flink lang’ uit te slapen. Maar dan:

Onaangenaam is het daarbij van Sjouk een standje met de vermaning: 

in ’t vervolg beter oppassen! te ontvangen omdat je haar niet geregeld de
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Duitsche bladen naar Renkum stuurt. Ze moest er eens aan denken, dat,

als je kop je omloopt, je niet aan kleinigheden van feuilletonlezende vrou-

wen kunt denken, temeer wanneer, door de wanorde van het huis, 

je de bladen ongeregeld in de handen krijgt. 

Sjoukje was echt ziek, maar gedroeg zich zo dat iedereen in huis daar ook
steeds opnieuw aan werd herinnerd. Ze stelde hoge eisen aan het geduld
en het begrip van haar omgeving en Dirk beklaagde Piet daarom: ‘Zieke
menschen zijn altijd verwend en worden daarom verschrikkelijk veelei-
schend. Zooals meer gezegd: ik bewonder Piet steeds meer om zijn ge-
duld en liefheid met Sjouk.’

Vele jaren later, in 1936, heeft Sjoukje beschreven wat er omgaat in een
vrouw die ‘als huisvrouw, moeder van twee kinderen, (én vrouw van een
propagandist)’ zwak is en langdurig het bed moet houden:

Dan maak je een moeilijke leerschool door! Ten eerste de pijnen, die je

lijdt, dan het feit, dat je voor je huisgenooten niet datgene kunt zijn wat je

vroeger was; en dan – als de anderen er aan gewend raken je daar te zien

liggen en langzamerhand weer hun eigen gewone gang gaan zonder véél

notitie van je te nemen, ja – dán ga je maar al te licht denken dat ze min-

der van je houden dan vroeger; dat je hun langzamerhand zelfs tot een

last wordt, inplaats van tot een zegen.

Dit is een kritieke tijd! Je voelt je verongelijkt, niet begrepen... verlaten

... Dan is het nodig, geloof me, dat je tracht niet alleen hen, die je om-

ringen, maar ook jezelf beter te leren kennen en – te begrijpen.

Onwillekeurig ben je als patiënte allerlei eisen gaan stellen. Je voelt

maar al te dikwijls een beetje medelijden met jezelf, en als de gezonden

en krachtigen rondom je nu weer hun gewone gang gaan en soms in hun

gesprekken onbewust dingen zeggen, die een zieke wel móeten grieven,

dán voel je je peroonlijk verongelijkt en je trekt je meer en meer in jezelf

terug. [...] Geef je dan eerst maar eens oprecht rekenschap van je eigen

houding.

Toen Sjoukje Silvie voorstelde om, als ze met Dirk getrouwd zou zijn, ook
bij hen in huis te komen wonen, raakte Silvie van het idee alleen al zo
overstuur dat Dirk haar moest sussen: 
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Wat dat samenwonen met Piet en Sjouk betreft, lieve zangvogel, daarover

moet je niet zo geagiteerd wezen. In het verband van het lieve briefje van

Sjouk kwam dit eenvoudig voor als eene innige uiting van: ik hou veel van

je. [...] Zulke uitdrukkingen laat men voor wat ze zijn en bij mij liet ze een

heel intieme stemming achter, ofschoon ik er volstrekt niet aan denk, te

willen trouwen, als we niet met z’n tweetjes alleen kunnen zijn.

Silvie de Vries vond de verhouding met haar toekomstige zwager en
schoonzuster lastig. Dirk probeerde te schipperen. Hij ried haar aan ‘ge-
zonde wandelingen’ te maken om haar zenuwgestel te versterken.

Met Dirks eigen gezondheid ging het intussen ook slecht en het plan
om het drukke Utrecht te verruilen voor Amersfoort om daar een aparte
editie van De Baanbreker uit te brengen, bracht uitkomst. Ook voor Dirk
was Ignaz Bahlmann de reddende engel. Hij kwam uit Duitsland over
om de toekomst van de krant te bespreken en besloot dat Dirk voortaan
alleen nog aan de redactie van de krant zou werken en daarvoor tien gul-
den per week kon krijgen. Half augustus verhuisde Dirk naar Amers-
foort, naar een huisje dat Rusthof heette. In de tuin plukte Dirk meteen
een viooltje dat hij in een brief naar Silvie stuurde. De brief bestaat nog,
evenals het brosse en bijna kleurloze viooltje. 

Ze gingen begin september in ondertrouw. Dirk had geen erg ‘bruigom-
achtig’ gevoel, want hij voelde zich ‘niks lekker. Ik heb al een dag of wat
een erge pijn in m’n borst en word geplaagd door een beroerde hoest.’ Ze
zouden in oktober trouwen, ‘den eersten Woensdag, omdat het op andere
dagen 10 pop kost, die we er niet voor kunnen besteden. Vindt je dat
goed? [...] Over die donderjagerijen van Va en überhaupt van het Troel-
stra- en ander bourgeoisgepeupel moet je nu maar niet meer piekeren.
Daar zijn we toch immers boven verheven? Dat raakt toch immers onze
kouwe kleêren niet? Wij hebben alleen maar met mekaar te maken.’ 

Achteraf schreef Piet dat hij zich sterk had verzet tegen Dirks huwelijk,
vanwege diens gezondheid. Hij had Silvie aangeraden met Dirk een dok-
ter te bezoeken om advies te vragen. De arts zei dat het huwelijk voor
Dirk wel gevaren zou hebben, maar hij ried het niet af. 

Dirks broze gezondheid bezwaarde Piet, maar Sjoukjes toestand was
een nog grotere zorg. In februari 1894 – ze woonden net in Utrecht – was
hij zo wanhopig dat hij Frank van der Goes schreef dat Sjoukje kort tevo-
ren weer ‘tot aan krankzinnigworden toe’ geweest was, en dat de dokter
had gezegd dat ze geen ‘schokken en onaangenaamheden’ mocht heb-
ben.
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Maar schokken en onaangenaamheden waren er in overvloed: niet al-
leen de tegenstand van anti-socialisten en de zware ‘werk-omstandighe-
den’ voor de colporteur en propagandist Troelstra, maar ook de grote fi-
nanciële zorgen waaraan ondanks de steun van Ignaz Bahlmann en 
Floor Wibaut nooit een eind leek te komen. 

De eeuwige geldzorgen

Net toen de dokter Sjoukje rust had voorgeschreven, kreeg Piet een reke-
ning van meer dan zevenhonderd gulden van Hessel Poutsma, zijn oude
uitgever, die een deel van de kosten van zijn faillissement verhaalde op
Troelstra. Was dat rechtvaardig? vroeg Piet aan zijn voormalige medere-
dacteur Frank van der Goes van De Nieuwe Tijd: 

Kan dat zoo?, Moet ik dan te gronde gaan? terwijl P. alle inkomsten op-

strijkt en mij alles op de schouders laadt? Ik heb het niet – en ik weet niet,

hoe ik het krijgen zal. We leven zoo armoedig en eenvoudig mogelijk, als

je dat eens half wist! Veel armoediger dan Poutsma geloof dat maar! [...] 

Ik kan niets meer betalen – daar dient raad te worden geschaft. Het zou

toch ook niet opgaan, als mijn boeltje geëxecuteerd wierd voor de N.T.! 

De eer van dat blad is er toch óók mee gemoeid?

Het was in zekere zin pikant dat hij zijn nood klaagde bij Van der Goes,
die hem kort daarvoor de les had gelezen vanwege zijn onverantwoorde-
lijke manier van leven. Troelstra was kort van memorie of hij wenste zijn
eigen aandeel in zijn misère niet te zien. 

Ook Wibaut ontving een klaagbrief. Piet riep zijn hulp in om de kran-
ten waaraan hij meewerkte in stand te houden – ook daar ging het finan-
cieel slecht –, hij klaagde zijn nood over aanvallen van partijgenoten en
collega’s, over financiële claims, over verraad. Poutsma had Wibaut aan-
gesproken over Troelstra’s wanbeheer bij De Nieuwe Tijd, en Piet verde-
digde zich met een resumé van de gebeurtenissen van de afgelopen ja-
ren. De ellende van de winter 1892-1893, de arrestatie van Poutsma, de
ziekte van Sjoukje, alles bij elkaar was het ruim voldoende om zijn her-
sens een knak te geven waarvan hij nog niet hersteld was. Met zijn werk
ging het ook steeds slechter en vreselijke geldzorgen doemden op: ‘Hoe
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vaak heb ik niet gedacht, een eind aan mijn leven te maken; maar de ge-
dachte, dat ik een plaats in de gelederen heb in te nemen, weerhield me.
Genot ken ik niet meer; rust en ontspanning evenmin; altijd ben ik in
zorgen; ik moet thuis het lijden mijner vrouw zien en daarbuiten zie ik
steeds de ellende der massa.’

De dreiging dat hij financieel verantwoordelijk zou worden gesteld
voor de chaos bij De Nieuwe Tijd, maakte Piet wanhopig. ‘Als men mij
aanpakt en executeert, is mijn positie naar de maan.’ Hij liet de brief aan
Wibaut een paar dagen liggen, maar toen bleek dat Poutsma niet van
plan was zijn eisen in te trekken, verstuurde Piet hem toch. Op een vraag
van Wibaut welke schulden Piet had, gaf hij een overzicht van zijn finan-
ciën: 

We leven hier zoo eenvoudig mogelijk, met anderen in één benedenhuis.

’t Wordt op alles bezuinigd. Voor De Baanbreker word ik wat geholpen,

zoodat tot op heden Kenther en ik te samen ƒ 25 per week hadden. [...]

Verder verdien ik wekelijks met adviezen gemiddeld 4 à 5 gl. en heb nog

al eens een strafzaakje, dat me ƒ 25 – of iets meer oplevert. Zoo kan ik 

zuinig leven, maar dergelijke zaken als de N.T. gaan totaal boven mijne

krachten.  

Floor Wibaut leende met gulle hand en lang niet altijd vroeg hij geleend
geld terug. Regelmatig haalde hij een anekdote over zijn vader aan. Toen
die eens geld had gegeven aan een kermisman, zei een van zijn kinderen
dat hij dat geld nooit terug zou zien. Hij had geantwoord: ‘Dat weet ik
nog niet maar als ik het nooit zie, dan kom ik dat nog te boven.’ 

Jarenlang zou Wibaut de Troelstra’s met giften en leningen bijspringen,
zodat ze dokters en kuuroorden konden bezoeken en hun schulden afbe-
talen. Vrijwel vanaf het begin van hun kennismaking – Piet logeerde eind
1892 bij Wibaut toen hij naar huis werd teruggeroepen vanwege Sjoukjes
toestand – had hij meegemaakt hoe haar ziekte Piets leven onder druk
zette en daarnaast werd het steeds duidelijker dat financiële problemen
slecht waren voor haar gezondheid. In Piets brieven werd Sjoukjes situ-
atie vaak gebruikt als argument om mensen als Wibaut om steun te vra-
gen.

Een jaar na haar ontslag uit het Diaconessenhuis was Sjoukje er op-
nieuw heel slecht aan toe. Ze was radeloos omdat er een deurwaarder
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langs was geweest en ze direct geld nodig hadden. ‘Wat een woede, ver-
driet, spanning!’ schreef Piet aan Wibaut in januari 1894: ‘Ik word door
mijn vrouw gedrongen, er u over te schrijven en daar haar toestand thans
weer grenst aan de vreeselijke gebeurtenissen van voor een jaar, moet ik
wel aan haar aandrang gehoor geven.’ 

De brief werd een paar dagen later verstuurd, gezien de toevoeging: ‘’k
Had dezen brief laten liggen – zag er tegen op hem te verzenden. Nadat
zooeven pas dr. Van Spanje me had gezegd, dat m’n vrouw niets mag
hebben wat haar hindert (’t is weer mis!), werd me daarna bijgaand pro-
test beteekend. Ik kan niet, ik heb niet. Nu volgt beslag enz.’

Wibaut reageerde onmiddellijk en bood hulp. In de bedankbrief van Piet
staat te lezen dat zijn vrouw zich die dag wat beter voelde, al was ze niet
‘van ’t bed geweest’.

Weer een jaar later, januari 1895, was Sjoukje nog steeds – of opnieuw –
ziek. Wibaut stuurde vijftig gulden en Piet en Sjoukje besloten de helft
daarvan aan boeken te besteden en de andere helft aan een reis naar Ber-
lijn waar Piet voor zijn politieke werk naartoe wilde. Het ‘klinkende’ ge-
schenk had hun beiden een gelukkige dag bezorgd, schreef Piet, en ook
voor de rest was hij een stuk optimistischer dan in de eerdere brieven. Uit
zijn brief bleek ook hoe slecht en ongezond Sjoukje eraan toe was ge-
weest: 

Het schijnt, dat wij, wat ons zelven betreft, den zwaarsten tijd achter den

rug hebben. Mijn schoonvader beurde dit jaar een erfenisje en was zoo

goed, dit met zijne kinders gelijk-op te verdeelen, waardoor ik gelegen-

heid kreeg, mijne vrouw naar Leipzig te brengen in de Naturheilanstalt

van Louis Kühne. Vandaar af begint de victorie: haar onnatuurlijke zwaar-

lijvigheid verdwijnt, haar hoofd wordt helder, haar zenuwleven meer nor-

maal, en hoewel de kuur haar hard aanpakt, kan ze zich weer vlug bewe-

gen. Ze kan nu weer haar plaats in de huishouding vervullen en zich met

de kinders bemoeien, waardoor ze weer plezier in het leven krijgt. Onze

kindertjes bloeien als rozen, zoodat wij een prettig huiselijk leven hebben. 

Bij het afsluiten van het jaar bedankte Piet zijn weldoener Wibaut voor de
geboden hulp en de vriendendiensten. Hij had een ‘dankbaar en zacht
gevoel’ en meldde hem: ‘Mijne vrouw, die met de oudste enkele dagen bij
haar ouders te Scheveningen logeert, knapt langzamerhand op; ze heeft
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een paar kinder-prenteboeken uit het Engelsch bewerkt, een bewijs van
grooten vooruitgang, een ontwaken van haar vroeger talent.’

Steeds opnieuw bleek dat Sjoukje opknapte als er weer geld in huis
was. 

In Utrecht hebben Piet en Sjoukje schrijnende armoede geleden en in
(bijna) alle brieven uit die periode komt hun geldgebrek ter sprake. Er is
een potloodkrabbel bewaard gebleven aan (Dorus) Dijkman, een van hun
Utrechtse socialistische vrienden, waarin Troelstra schrijft: ‘Honger!!
Heb je nog niets gehoord van dr. Herman Gorter te Bussum? Die is bezig
geld te verzamelen. Schrijf hem anders, of hij al wat heeft en dat wil zen-
den.’ Herman Gorter, de dichter die zich later in het marxisme ging ver-
diepen kwam hen inderdaad bezoeken en bracht geld mee. Veel geld had
hij zelf ook niet, maar hij hielp de Troelstra’s wel. 

De oorzaak van hun nijpende situatie is niet helemaal duidelijk. Het is
waar dat Piet in die tijd weinig verdiende. Hij kreeg wat geld voor zijn re-
dactiewerk bij De Baanbreker, maar een beginnend blad dat op straat uit-
gevent moest worden, leverde geen droog brood op. Hij schreef betaalde
artikelen, maar zijn advocatenpraktijk bracht nauwelijks iets op: zijn
cliënten waren zelf armlastig. Soms kreeg hij als beloning iets bijzon-
ders. Piet wist een werkloze spoorwegman vrijgesproken te krijgen die
gestolen oude tramrails en ijzer voor een kwartje had verkocht. ’s Avonds
bracht de man een cadeautje, ‘het eenigste wat hij nog had, waar hij waar-
de aan hechtte’, een kanarievogel in een kooitje dat de eerste maten van
‘Alles kost een dubbeltje’ kon fluiten en dat in een volle kamer voortdu-
rend keihard deed.

Toch was hij in Utrecht begonnen met een lening van drieduizend gul-
den van Ignaz Bahlmann. Waar was al dat geld gebleven? Wellicht was
het grotendeels in de krant, in een drukpers en in papier geïnvesteerd en
was er weinig voor de huishouding overgebleven. Maar de vraag is wel of
de Troelstra’s goed met geld konden omgaan. 

Over Sjoukjes capaciteiten op financieel gebied hoeven we geen illu-
sies te koesteren. Grootgebracht in een betrekkelijk welvarend huishou-
den, had ze zich nooit zorgen hoeven maken om geld en op school werd
er geen les gegeven in economisch huishouden. Ze was sober opgevoed,
maar met het vooruitzicht later een ‘mevrouw’ te worden. Ze wist met
dienstmeisjes om te gaan, maar hoe je van een cent een dubbeltje maakt,
had ze nooit geleerd. Dat moest ze nu in de harde praktijk leren en dat
was niet makkelijk.
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Er waren een paar bijzondere kostenposten. Piets oude studieschuld
moest worden afbetaald en vrij lang bleef Sjoukje daar steeds iets voor
opzij leggen. Op een ogenblik ging dat niet meer, maar de schuld bleef
natuurlijk bestaan. Nog een kostenpost: er was altijd een dienstmeisje in
huis en soms zelfs een kinderjuffrouw. Voor een advocatengezin was dat
heel gewoon, en met de ziekte van Sjoukje ook nodig. Maar een meisje
kostte geld. Ook al verdiende ze alleen kost en inwoning, ook extra eten
kostte geld. Nog raadselachtiger is hoe ze dokters en medicijnen betaal-
den. Na 1894 gingen Piet en Sjoukje met enige regelmaat kuuroorden
bezoeken. Waarvan betaalden ze de gezondheidsreizen?

Zodra er een beetje geld in huis was, verdween het snel, want Piet was
royaal van aard. Als er iets in zijn portemonnee zat, gaf hij het gemakke-
lijk weg aan mensen die het nog armer hadden. Misplaatste vrijgevig-
heid, noemde zijn zoon Jelle het en hij beschreef ook hoe Sjoukje die ge-
woonte bestreed. Ze dwong Piet zijn verdiende geld onmiddellijk af te ge-
ven, ze verstopte het geld dat in huis was of ze zette het meteen op een
spaarbankboekje, waarvan het dan vaak de volgende dag al moest worden
afgehaald. Sjoukje had nog een truc bedacht: op tafel stond een spaarpot
waar Piet elke keer als hij vloekte of een krachtterm gebruikte – en hij
had een ‘studentikoze voorliefde voor krachttermen’, schrijft Jelle – een
dubbeltje in moest doen. Het hielp allemaal niet: toen ‘onze heit’ erachter
kwam dat het ‘vloekpotje’ bestemd was voor een dagje uit, gooide hij er
onmiddellijk een rijksdaalder in om daarna vrij te kunnen vloeken.

Piet bedelde bij vrienden en kennissen om geld. Hij schreef Wibaut,
hij klaagde bij Van der Goes (die in die tijd ook weinig verdiende), hij
vroeg Bahlmann om geld, hij schakelde sympathisanten in om een col-
lecte te houden, en hij vroeg zijn vader om geld. Partijgenoten hielpen
hem, maar vader Jelle weigerde onomwonden. Of hij vaker dan die ene
keer geld aan Sjoukje heeft gestuurd, is zeer de vraag. De verhouding tus-
sen Leeuwarden en Utrecht was niet best. Piets oudste zusje Haukje pro-
beerde daartussen door te manoeuvreren om haar broer en schoonzusje
te helpen. Ze steunde hen in dagen van armoede en ontbering zoveel mo-
gelijk: 

met opoffering van eigen gemak en genoegens. De oude groote trommel

en de koffer met de schoone wasch waarmee ik dikwijls tot laat in den

avond bezig was – die menig reisje vice-versa Leeuwarden-Alex. Boers-

straat maakten – kunnen daarvan getuigen. [...] Een en ander beschouwde
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ik als plicht en het voldoen daaraan gaf eveneens bevrediging, ofschoon

het me wel tegenstond dat dit alles stikum moest geschieden.

Het gevolg van hun eeuwige geldtekort was dat Piet en Sjoukje beiden ge-
obsedeerd raakten door geld. Piet bedelde altijd bij iedereen, en ook
Sjoukje heeft haar leven lang over geldproblemen geklaagd. In de
Utrechtse periode had ze daar alle reden toe, in latere jaren veel minder.
Bijna net zo vaak als over haar gezondheid en ziektes schreef ze over
geld, over haar arme ‘artiestenkinderen’ en over uitgaven die ze zich niet
kon veroorloven, en ze onderhandelde altijd scherp met uitgevers. In
haar huwelijk met Troelstra had ze de waarde van het geld goed leren
kennen. De Utrechtse armoede veranderde hen voorgoed. 

Hun armoede had één groot voordeel: het leverde hun de vriendschap
en saamhorigheid met de Utrechtse arbeiders op. Ze streden samen voor
de goede zaak, ze werden tijdens propagandatochten en bij het colporte-
ren voor de krant allemaal even hard aangevallen en ze deelden honger
en gebrek. Sjoukje en Piet en hun gezin verkeerden bijna in dezelfde po-
sitie als de mensen voor wie ze strijd voerden. Bijna, want Piet had stem-
recht en de arbeiders niet, en Sjoukje en hij hadden allebei een goede op-
leiding, er waren boeken in huis en ze beulden zich niet dag en nacht in
fabrieken af.

Een van de mensen met wie de Troelstra’s bevriend bleven, was Dorus
Dijkman. Hij vertelde later dat de Utrechtse arbeiders Troelstra vertrouw-
den zodra ze beseften dat er bij hem thuis gebrek heerste: 

Zelf sprak hij daar nooit over, maar bij toeval hoorden we eens van het

meisje, dat hij in huis had, dat het vaak voorkwam, dat de familie zonder

eten naar bed moest. Toen hebben wij in alle stilte allemaal wat op zij ge-

legd, de één een kwartje, de ander twee kwartjes en zoo brachten wij 

ƒ 25.- bij mekaar, die we eens in de maand, ’s avonds als alles donker was,

in zijn bus stopten. 

En veel later, toen Troelstra hem het eerste deel van zijn Gedenkschriften
had toegestuurd, blikte Dijkman dankbaar terug:

Ik voelde weer die magische kracht die uitgaat van den belangelooze,

wiens ziel snakt naar recht en vrijheid en verheffing der menschheid. 

Gij had vrede met je zorgelijk materieel bestaan, om het den arbeiders
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mogenlijk te maken den kop op te richten. In dankbare herinnering ge-

denk ik de tijd dat ik met jou geest werd doorstraald. [...] Jij en je vrouw,

die met je heeft gestreden en geleden zullen bij mij en ook bij mijn

Vrouw in dankbare herinnering blijven.

De hartelijke gevoelens tussen de Troelstra’s en de Utrechtse partijgeno-
ten waren intens en langdurig. Toen Troelstra in 1897 in de Tweede Ka-
mer werd gekozen, haalden ze hem bij het station in Utrecht feestelijk in
en reden ze Piet en Sjoukje met de kinderen in twee landauers stapvoets
door de hele stad. Ze boden hem een stoel aan met een zilveren gedenk-
plaatje, waarop ‘ter gedachtenis aan de afd. Utrecht der sdap’ stond. Ook
na hun vertrek naar Den Haag bleven de Utrechters contact houden met
Piet en Sjoukje en na jaren correspondeerden ze nog regelmatig met el-
kaar. 

Voor Sjoukje bleef de tijd in Utrecht ondanks alles een gedenkwaardi-
ge periode. Ze was intensief betrokken bij het partijleven. Voor haar ei-
gen gevoel was ze opgenomen in de strijd en vocht ze volwaardig mee
met Piet. Ze ging niet mee colporteren en op propaganda de provincie in
– dat was ook geen vrouwenwerk –, maar ze werd wel lid van de Socialis-
tisch Demokratische Propaganda Club. En ook bezocht ze de zondagoch-
tendlezingen die Troelstra hield om partijgenoten te scholen en klaar te
stomen voor de strijd. Daar kwamen dan bijvoorbeeld metaalbewerkers
die van Troelstra een lezing te horen kregen over ‘de naald en hoe zij ge-
maakt wordt’: wel een praktisch, maar niet een erg ideologisch onder-
werp. Bij die vergadering zaten nog geen twaalf mensen, Piet en Sjoukje
inbegrepen. Bij andere vergaderingen werd over het belang van een ei-
gen arbeiderspers gesproken of over de noodzaak van vakverenigingen.
Net als bij een kerkdienst werd na zo’n lezing gezongen. Piet hield van
zingen en had een goede stem en hij leerde zijn toehoorders liederen als
Hoort gij wel die doffe klanken, en Altijd hoor ik suffers vragen. 

Sjoukje had een eigen taak als medewerkster aan De Baanbreker. Jelle
herinnerde zich hoe zijn moeder aan tafel werkte voor de krant. Ze las
buitenlandse bladen en maakte uittreksels van de belangrijkste artikelen,
ze redigeerde kopij, ze corrigeerde zetproeven en ze schreef zelf artikel-
tjes. Het was haar eerste schrijfwerk sinds de verhalen die ze tot 1890
voor For Hûs en Hiem had geschreven. Ook in deze tijd legde ze contact
met uitgeverij De Haan die sprookjesboeken en kinderboeken uitgaf. De
Haan kocht illustraties op in het buitenland en Sjoukje maakte daar dan
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Nederlandse teksten bij. Of hij vroeg haar zesentwintig korte rijmpjes te
maken voor een abc-boek. Langzamerhand keerde ze terug naar het werk
waarmee ze in de eerste jaren van haar huwelijk, vóór de periode van
ziekte en geldgebrek, gelukkig was geweest: schrijven.

Het was een uitkomst voor haar dat ze kon schrijven. Nu had ze iets
voor zichzelf, werk waarin ze goed was en dat ze thuis kon doen. Dat
werd des te belangrijker voor haar, naarmate Piet het drukker kreeg. Niet
alleen de krant en het propagandawerk vroegen zijn aandacht, ook bin-
nen de arbeidersbeweging ging hij een steeds belangrijker rol spelen. 

Oprichting van de SDAP

De warme geborgenheid in de Utrechtse kring contrasteerde sterk met
de sfeer waarmee Troelstra elders in aanraking kwam. Na zijn kortston-
dig verblijf in Amsterdam werd de kloof tussen Domela Nieuwenhuis en
hem steeds dieper. Domela Nieuwenhuis was in 1888 in het Friese stem-
district Schoterland als eerste socialist in de Tweede Kamer gekozen, en
zijn lidmaatschap was geen succes geworden. Hij verwachtte bij voorbaat
niet veel van zijn kamerlidmaatschap, schreef hij in Recht voor Allen,
‘daar ik onmachtig ben tegenover 99 anderen’. Hij kreeg gelijk: de kwes-
ties die hij in de Kamer aan de orde stelde, werden achteloos afgedaan en
zijn collega-parlementariërs negeerden hem. Ook zelf deed hij weinig
moeite om met hen samen te werken. In dit bolwerk van de reactie, zoals
het parlement door veel socialisten werd beschouwd, was voor hem niets
te halen. Zo vreemd was het dus niet dat Domela, die voor zijn kamerlid-
maatschap al ernstig twijfelde aan het parlementaire stelsel, zijn partijge-
noten nu opriep hun energie liever te besteden aan buitenparlementaire
acties om het kapitalisme omver te werpen. Zijn oproep werd gehoord:
veel sdb’ers ontwikkelden zich, mét Domela, in revolutionaire en vervol-
gens in anarchistische richting. 

Op de internationale socialistencongressen in 1889 en 1891 had Do-
mela Nieuwenhuis zich tegenover met name de Duitse sociaal-democra-
ten kritisch uitgelaten over het nut van de parlementaire strategie. Op het
congres in 1893 in Zürich werd opnieuw gedebatteerd over de meest
wenselijke strategie en de sfeer was duidelijk anti-anarchistisch. Een mo-
tie van Domela Nieuwenhuis over parlementaire actie om als er oorlog
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zou uitbreken, tot een algemene werkstaking over te gaan – het was op
een groot aantal plaatsen in Europa en in de wereld onrustig, en er werd
gevochten in Midden-Europa, in Zuid-Afrika, in Midden-Amerika – wer-
den weggehoond. Andere moties waarin hij opriep om verkiezingen te
gebruiken als agitatiemiddel en in het parlement uitsluitend tegen het
kapitalisme te ageren, haalden het ook niet. Maar dat hij bovendien het
anarchistische tegencongres bezocht dat als protest tegen de parlemen-
tairen werd gehouden, maakte zijn positie volslagen onmogelijk. Domela
van zijn kant dacht weinig goeds van met name de Duitse sociaaldemo-
craten. Hij vergeleek de Duitse partij met de christelijke kerk: zoals de
kerk tot de ondergang van de christelijke beginselen had geleid, zo zorg-
de de Sozialdemokratische Partei Deutschlands ervoor dat het socialisme
zou verdwijnen. Voor Troelstra en de zijnen was Domela’s anarchistische
opstelling gunstig: hun kansen op steun van de spd stegen erdoor. De
spd’er Ignaz Bahlmann die eerder ook Domela Nieuwenhuis financieel
had geholpen, gaf na ‘Zürich’ alleen nog aan Troelstra geld. 

Op het kerstcongres 1893 van de sdb in Groningen werd duidelijk dat de
groep sdb-leden die het anarchisme van Domela Nieuwenhuis be-
schouwde als een groot gevaar – ‘de tering der arbeidersbeweging’, zoals
Troelstra het later omschreef – snel groter was geworden. Een scheuring
leek onvermijdelijk. Dat was een nachtmerrie voor de sdb’ers van het
eerste uur die zich met hart en ziel in de arbeidersbeweging hadden ge-
stort. Er werden enkele pogingen ondernomen om de verschillende stro-
mingen binnen de partij te houden; op spreekbeurten vergeleek Troelstra
de twee richtingen met de twee armen waarmee het bewuste proletariaat
in Nederland zich wilde bevrijden. Het was vergeefse moeite. De kloof
was te diep om nog te dichten, en overal in het land vielen de plaatselijke
sdb-afdelingen uiteen.

In het voorjaar van 1894 organiseerde Troelstra een pinkstermeeting
in Deventer die officieel over de kiesrechtkwestie zou gaan, maar in zijn
achterhoofd plande hij de oprichting van een nieuwe partij. De meeting
werd een succes, vooral door de grote opkomst vanuit het hele land. Maar
vanuit de officiële sdb-organen en het hoofdkwartier in Amsterdam
kwam niemand naar Deventer. In de sdb heerste een sterke antistem-
ming tegen de parlementairen, tegen de ‘heren’, zoals ze genoemd wer-
den in Recht voor Allen. Binnen de socialistische beweging bestond altijd
al wantrouwen tegenover de mannen die met hun geld en intellectuele

sjoukje troelstra200



overwicht de leiding hadden in de partij. Nu werd dat gevoel door Dome-
la benadrukt in de strijd tussen parlementairen en anarchisten. Hij
bracht voortdurend het heren-aspect van de parlementairen ter sprake en
doelde dan op mensen als Pieter Troelstra, Frank van der Goes en Henri
van Kol, die gestudeerd hadden en vaak uit een welgesteld milieu afkom-
stig waren. Het was een wonderlijk verwijt uit de mond van Domela
Nieuwenhuis, zelf ook gefortuneerd en academisch geschoold, maar het
werkte. 

De tegenstellingen liepen uit op de oprichting van de Sociaal-Demokrati-
sche Arbeiderspartij op 26 augustus 1894 in Zwolle. De twaalf mannen
die de partij oprichtten, werden in Recht voor Allen smalend ‘de twaalf
apostelen’ genoemd. Gerespecteerde en invloedrijke leden van de sdb zo-
als Willem Vliegen, Willem Helsdingen, Jan Schaper en Jan Fortuyn ver-
lieten met bloedend hart de partij waarvan ze jarenlang lid waren ge-
weest en waarvoor ze in de moeilijke beginjaren hadden gestreden en ge-
leden. Ze keerden zich tegen de anarchistische ‘bacil’ zoals Helsdingen
het omschreef, hoe aarzelend en wantrouwend ze ook stonden tegenover
de ‘heren’ Van Kol, Van der Goes, Henri Polak en Troelstra. Maar ook de
‘heren’ waren het onderling niet eens en hun afkeer richtte zich met
name op Troelstra. Hij was niet onomstreden; hij werd gewantrouwd, ze
vonden hem een ‘rare kerel’, een ‘onbegrijpelijk wezen’, een ‘Czaar’. Hij
werd beschouwd als een leugenaar, wiens drijfveer ‘niet óók, maar alléén
persoonlijke eerzucht’ was. Gezien die tegenstellingen is het een wonder
dat er twaalf mannen hun handtekening plaatsten onder Troelstra’s op-
roep om op 24 augustus 1894 een nieuwe partij op te richten. Troelstra
zag bovendien kans om leider van de nieuwe partij te worden. Een knap-
pe manoeuvre: hij nam op het juiste moment de leiding en overspeelde
de ‘apostelen’ die ernstige bezwaren tegen hem hadden. 

De Sociaal-Demokratische Arbeiderspartij werd door tegenstanders al
snel de Studenten-, Dominees- en Advocatenpartij genoemd. De sdb
verloor tweehonderdvijftig leden en ging nog een keer stevig op de vuist
met de nieuwe partij op de eerste officiële openbare bijeenkomst van de
sdap, in hetzelfde Constantia aan de Amsterdamse Rozengracht waar
Troelstra zich ruim een jaar eerder in een helse onweersbui tegen woe-
dende sdb’ers had moeten verdedigen. 

Bijeenkomsten waren in die jaren vaak roerig en deze meeting in het
hol van de leeuw, het gebouw van de sdb, werd een chaos. Het publiek,
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grotendeels bestaande uit sdb’ers, was woedend op de scheurmakers en
schreeuwde en joelde. Vliegen en Troelstra kregen het woord, maar kon-
den zich nauwelijks verstaanbaar maken, Vliegen helemaal niet en Troel-
stra nog geen twintig minuten. Er werd een motie aangenomen waarin
sdb’ers hun ‘innige verachting’ uitspraken over de afgescheidenen. Vlie-
gen zat te huilen op het podium. Ten slotte stormde het publiek naar vo-
ren en ging de sdap’ers te lijf, met vuisten en messen. Er vielen gewon-
den, er vloeide bloed en de sdap’ers sloegen op de vlucht. 

De sdap en de sdb waren twee aparte partijen geworden. De sdb ver-
anderde haar naam in 1894 in Socialistenbond.

Het werkterrein van Troelstra werd nu veel groter. In Utrecht bleef hij De
Baanbreker maken – in 1896 ging de krant op in het nieuwe, officiële
partijorgaan De Sociaal-demokraat, waarvan Troelstra redacteur werd –,
en daarnaast reisde hij het land af voor debatten en propaganda. 

Het moet een opwindende, maar zware tijd geweest zijn, vooral voor
Sjoukje. Piet was soms dagen-, wekenlang van huis en zij zat thuis met
de kinderen. Zo ging het in veel gezinnen waar de man werkte en de
vrouw thuis huisvrouw was, maar in Sjoukjes geval lag het moeilijker,
niet alleen vanwege haar zwakke gestel. Ook doordat Piets bezigheden
zich steeds vaker ook buiten Utrecht afspeelden, kwam zijn werk verder
van haar af te staan en werd haar rol daarbij ingeperkt. En als Piet na een
inspannende propagandatocht thuiskwam, trof hij een zieke vrouw aan
die hem niet kon opvangen en verzorgen, maar zelf zorg en aandacht
vroeg. 

Sjoukje was niet gezond, maar Piet was dat in deze tijd evenmin. Jan
Schaper, sdap’er van het eerste uur, stelde later vast dat Troelstra een ‘ei-
genaardig-zwakke construktuur van zijn fysiek en zijn zenuwstelsel’ had
en vertelde dat hij in Utrecht bij Piet en Sjoukje thuis eens ‘een groote
grijze man [aantrof ], die zich weldra ontpopte als magnetiseur, een amb-
tenaar bij de gasfabriek te Utrecht. [...] Tr. trok zijn jas uit en de man be-
gon hem met gekromde handen van boven naar beneden te bestrijken,
alsof hij onzuivere of zwakke bestanddeelen van hem afschudde. “Hij zal
mij voor morgen opknappen,” zei Troelstra.’ 

Piet kampte met een keelaandoening en was van plan een paar weken
in Leipzig bij een kuur genezing te zoeken. Maar het was het oude liedje,
hij moest er ‘de duiten’ voor zien te krijgen, zoals hij aan Van der Goes
schreef. In diezelfde brief kwam Sjoukjes gezondheid ter sprake. Vrij wat
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beter dan vroeger, vond Piet, maar nog steeds niet ‘recht gezond’. Elke
dag moest ze na de lunch een paar uur in bed liggen: ‘Zorgen en beslom-
meringen kan zij zoo slecht verdragen en zij moet ze zooveel verdragen!’

Het lukte hem om aan het benodigde geld te komen, want korte tijd la-
ter vertrok hij voor twee weken naar Leipzig. Daar deed hij een Kühne-
kuur, een badkuur die hem van een ‘zeer lastige en op den duur hoogst
gevaarlijke keelaandoening’ verloste en hem in zijn eigen woorden ‘feite-
lijk teruggaf aan de propaganda’. Van Bahlmann en Wibaut had hij geld
gekregen om zijn reis- en verblijfkosten in Leipzig te betalen, maar zijn
gezin zat nu zo aan de grond – zijn geringe inkomsten uit de advocaten-
praktijk moesten ze nu immers ook missen – dat Sjoukje ‘een en ander te
gelde moest maken’. Ze verkocht enkele meubels uit de inboedel. 

Terwijl Piet kuurde, kwam alles, het huishouden, de krant, de finan-
ciën, op de zieke Sjoukje neer. Ze vroeg Van der Goes om hulp. Piet zou
geen buitenlandrubriek kunnen schrijven vanwege grote zwakte en
Sjoukje vroeg hem de rubriek over te nemen. Ze zou Bahlmann om een
honorarium vragen, maar als die daar niet op inging, was ze wel gedwon-
gen om het Van der Goes als een vriendendienst te vragen: ‘Wij zijn ar-
mer dan arm, nu mijn man al sedert lang bijna niets heeft verdiend met
zijn praktijk. Ik moet allerlei dingen verkoopen om huishuur en andere
grootere uitgaven te bestrijden. Enfin, dat komen we ook wel weêr te bo-
ven, als mijn beste man eerst maar weêr beter is. Ik maakte mij in den
laatsten tijd dikwijls zeer bezorgd over hem.’

Ze was aan het eind van haar Latijn toen ze deze brief schreef. Mocht
Van der Goes haar niet kunnen helpen, dan zou hij haar brief wellicht
aan iemand anders kunnen doorsturen. Zelf was ze daartoe niet meer in
staat, het schrijven viel haar bijzonder zwaar, ze kreeg er steeds hevige
hoofdpijn van. ‘Vandaar ook, dat ik mij dikwijls slecht uitdruk.’

Ze drukte zich, in deze brief althans, helemaal niet slecht uit, maar dat
ze wanhopig was, was overduidelijk. Uiteindelijk nam Sjoukje contact op
met Bahlmann en vertelde hem dat Piet langer in Leipzig moest blijven
voor zijn kuur. Hij hielp haar meteen uit de brand en ook anderen spron-
gen bij. Sjoukje kreeg hulp en geld aangeboden en zelfs cadeautjes: met
sinterklaas stuurde iemand haar vijf gulden voor de kinderen en een kist
boeken voor Piet.

Het was een eigenaardige situatie: Sjoukje in geldzorgen en verant-
woordelijk voor de krant in Utrecht, Piet kurend in Leipzig. Sjoukje be-
sloot om net als Piet te gaan kuren, in Utrecht. Ze volgde er een water-
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kuur, kennelijk met succes, want Piet schreef later Van der Goes dat ze in
die periode ‘mede onder invloed der Kühne kuur’ steeds vooruitging en
steeds meer weerstandsvermogen kreeg. Ze hield zich kranig, ‘wetende,
dat ik anders mijn tijd te L. niet zou kunnen uitzitten’.

De kuren hadden hun intrede gedaan bij de Troelstra’s. Het was een ma-
nier van ziektebestrijding die in de negentiende eeuw heel gewoon was
en dikwijls werd toegepast. Vooral in Duitsland en Midden-Europa waren
(en zijn) veel badplaatsen waar geneeskrachtig water uit de grond opbor-
relde waaromheen sanatoria, kuurhotels en badhuizen verrezen. Patiën-
ten met allerlei kwalen en aandoeningen, variërend van huidaandoenin-
gen tot reuma, van verlammingen tot hartklachten, van maagziekten tot
zenuwstoringen zochten er genezing. Vaak ook kwamen er mensen die
niet speciaal ziek waren, maar genoten van de baden, van wandelingen,
rust, ontspanning en het gezelschap van gelijkgestemden uit hun eigen
klasse, die zo’n prettige afwisseling betekenden met hun dagelijks leven
thuis. 
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Nellie van Kol en Ons Blaadje

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

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

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

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

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

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

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

Ze riep veel weerstand op en niet alleen bij katholieke Belgische lezers.
Ook Wilhelmina Drucker van het Nederlandse feministische blad Evolu-
tie keerde zich tegen haar. Misschien was er sprake van competitie, maar
in ieder geval was Wilhelmina Drucker het oneens met Nellies standpunt
over het recht van ongehuwde moeders om hun kind zelf op te voeden.
Drucker, zelf een buitenechtelijk kind, vond dat zo’n kind altijd in de fa-
milie van de vader moest worden opgevoed, Nellie meende dat er ‘vrij-
heid van keuze’ moest bestaan. Ook kreeg ze ruzie met Recht voor Allen,
nadat ze met Henri in 1893 op het congres van de Tweede Internationale
in Zürich geweest was, het congres waar Domela Nieuwenhuis zich iso-
leerde van de andere congresgangers. Over het feit dat er geen vrouwen
in de sdb-delegatie hadden gezeten schreef ze een verontwaardigde brief
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aan de krant; in een ander artikel kritiseerde ze het zwakke optreden van
de sdb’ers op het congres. Die kritiek, gevoegd bij het feit dat Henri zich
al in 1890 van de sdb had losgemaakt, maakte Nellie niet populair bij
sdb’ers. Dat werd alleen maar erger toen Henri in 1894 medeoprichter
werd van de sdap.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De schrijfster en haar gezin

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zóó als ’t in die streken werkelijk gebeurt.

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

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

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

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

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

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

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

schen en gekamd!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

voor zoover u dat mogelijk is.

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

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

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

Vader Jelle schreef Piet een verontruste en bittere brief:

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

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

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

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

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

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

kunnen redden en hem zoowat zijn congé gegeven.

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

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

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

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

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

In de Riemstraat waar Piet, Sjoukje, de kinderen en Aaltje Wouters op 
14 mei 1897 naar toe verhuisden, hebben ze maar een paar maanden ge-

van politieke en andere bewegingen222



woond. Ze zetten er hun meubels neer, maar Piet pakte zijn boeken niet
uit. Dat jaar werden er verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden en
Piet hoopte op een zetel. In dat geval zouden ze naar Den Haag gaan en
kon hij de dozen boeken zo weer inladen.

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

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

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

Wonen in Den Haag

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Volgens Cornélie Huygens waren in arbeidersgezinnen man en vrouw
principieel gelijk. Niet de strijd tegen de man, maar de strijd van vrouw
en man samen tegen het kapitalisme zou de vrouw vrijmaken, meende
ze. Ze haalde fel uit tegen ‘burgerlijke’ feministen, die de schuld van de
achterstelling van de vrouw uitsluitend bij de mannen legden. Arbeiders-
vrouwen, die uit financiële noodzaak en onder buitengewoon zware om-
standigheden werkten, hadden geen belang bij gelijke rechten op werk,
maar bij een beter loon voor hun mannen, zodat zij thuis konden blijven
voor hun gezin. Algemeen kiesrecht (voor mannen) vonden zij én hun
mannen belangrijker dan vrouwenkiesrecht. Bourgeoisvrouwen wilden
eerst vrouwenkiesrecht en daarna het algemeen kiesrecht. Ze verzetten
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zich tegen wetten en vooroordelen die hun het werken, studeren en
stemmen moeilijk, zo niet onmogelijk maakten. Deze burgerlijke voor-
vechtsters voor vrouwenkiesrecht werden ‘feministen’ genoemd en wer-
den door de mannen van de sdap – en veel van hun vrouwen – diep ge-
wantrouwd. Huygens’ verzet tegen hen had veel met stijl te maken. Ze
gruwde van hun taalgebruik, dat ze grof noemde; liever hoorde ze weten-
schappelijke en ernstige betogen over de historische oorsprong van de
slechte situatie van vrouwen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ging zij ‘zich te veel voor mij schamen’.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sjoukje en de kinderen – Dieuwke was tien jaar oud en Jelle acht – waren
intensief bij deze slepende zaak betrokken. Jelle beschrijft hoe doodstil
ze waren als hun vader, ‘de heldhaftige ridder tegen gruwelijk onrecht’,
na de Hogerhuisdebatten in de Kamer bleek en tot het uiterste gespan-
nen thuiskwam. De kinderen liepen dan op sokken door huis zodat hun
vader kon rusten. Toen hij uiteindelijk toch veroordeeld werd, daalde er

van politieke en andere bewegingen238



een grote verslagenheid neer op iedereen. sdap’er van het eerste uur 
Adriaan Gerhard schreef begin februari 1900 in een meelevende brief:
‘Voor uw vrouw moet het eigenlijk hard, heel hard zijn; maar laat ze dan
nú reeds zien te bedenken, dat na die donkere maand het leed spoedig
vergeten zal zijn en alleen behouden blijven de sterkende herinnering
aan de schone oorzaak. Ze heeft wat moois aan haar kinderen te vertel-
len.’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stelden natuurstaat onzer voorvaderen, de stroomatras: gunt mij iederen

nacht een verkwikkenden slaap.

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

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

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

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

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

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

De zaak van de broers Hogerhuis had voor Troelstra een bittere afloop.
Het lag voor de hand dat hij na zijn inspanningen ook in het revisiepro-
ces zou mogen pleiten, maar het liep anders. Een groep tegenstanders,
anarchisten uit de kring rond Domela Nieuwenhuis, overtuigde de fami-
lie Hogerhuis ervan dat ze een andere advocaat dan Troelstra moest ne-
men. De sdap’ers en de anarchisten die voor de broers Hogerhuis op-
kwamen, hadden aanvankelijk één front gevormd, maar toen Troelstra
steeds meer in het centrum kwam te staan, keerden Domela Nieuwen-
huis en zijn aanhangers zich steeds feller tegen hem. Hij zou de zaak ge-
bruiken voor zijn eigen voordeel, zeiden ze, het ging uiteindelijk alleen
maar om propaganda voor de sdap. Bij de processtukken bleek zich een
verklaring te bevinden van een aanhanger van Domela Nieuwenhuis dat
Troelstra van plan was geweest een bom te gooien naar Emma en Wilhel-
mina toen zij in 1892 Leeuwarden bezochten. Zijn tegenstanders haal-
den zijn argumenten onderuit waar ze maar konden, zodat Troelstra in
de Kamer voortdurend misverstanden uit de wereld moest helpen. 

van politieke en andere bewegingen244



De aanvallen op Troelstra wekten grote woede bij sdap’ers. ‘’K heb
nooit gemeener zooi gezien,’ schreef hun Utrechtse vriend Dijkman.
‘Zelfs zich noemende fatsoenlijke menschen kunnen het niet laten om
hem (omdat hij sociaaldemokraat is) persoonlijk te belasteren.’ Troelstra
legde zich niet zonder meer neer bij de gang van zaken. Hij vond dat hij
het morele recht had ‘den aangevangen arbeid, waarvoor ik zooveel strijd
en leed ondervonden heb en misschien nog wel zal moeten ondervinden,
zelf ten einde te brengen’. De broers Hogerhuis lieten hem weten hem
als advocaat te willen, maar hun moeder en hun zuster lieten zich door
tegenstanders van Troelstra ompraten.

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

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

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

De reformbeweging

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

een Duitsch sanatorium, waar de natuurgeneeswijze werd toegepast. 

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

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

slokje mocht dan wel, maar méér was bepaald schadelijk!

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

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

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

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

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

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

te gebruiken!’

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

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

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

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

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

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

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

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

Toch had ze bedenkingen bij het begrip ‘nieuwe opvoeding’. Ze kreeg
De Eeuw van het Kind van Ellen Key ter recensie, maar ze kwam er niet
goed uit. Ze begon te zeggen dat ze het lang niet overal met de schrijfster
eens was en dat ze de indruk had dat Key hier en daar ‘verbazend’ door-

op de drempel van een nieuwe tijd 253



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

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

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

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

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

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

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

dergelijke zaken een prikkel zoeken voor hun overspannen seksueel

leven. 

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

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

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

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

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

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

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

Sjoukjes vriendinnen en de vrouwenbeweging 

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

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

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

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

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

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

De vrouwen van de vvv verzetten zich tegen die opvatting en gingen in
1894 nog een stap verder: vier van hen, onder wie opnieuw Wilhelmina
Drucker richtten de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht op, met maar
één eis: kiesrecht voor vrouwen. Mannen konden alleen buitengewoon
lid worden, want de oprichtsters hadden weinig behoefte aan en weinig
illusies over de steun die ze van mannen zouden krijgen. Vrouwen die
voor vrouwenkiesrecht streden, werden door (socialistische) mannen ui-
terst argwanend bekeken. Zij beschouwden deze vrouwen als dames, als
bourgeoisvrouwen die niet inzagen hoe de prioriteiten binnen het socia-
lisme hoorden te liggen. Ook veel sdap-vrouwen dachten er zo over. En
net zoals er in de sdap geleidelijk aan een scherpe scheiding ontstond
tussen marxisten en revisionisten, tussen preciezen en rekkelijken, zo
was er ook binnen de vrouwenbeweging een scherp conflict over de vraag
wat eerst bevochten moest worden: algemeen kiesrecht voor mannen of
kiesrecht voor vrouwen. Wie gingen voor: de mannen of de vrouwen, de
arbeiders of de burgerdames? 
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In 1895 had de sdap vastgesteld dat algemeen kiesrecht voor mannen
en vrouwen boven de twintig jaar een strijdpunt moest zijn, maar het was
makkelijker om zo’n ideaal op papier en bij congressen te belijden dan in
de praktijk. Veel sdap’ers vonden dat arbeidersvrouwen in de eerste
plaats naast hun man moesten staan in hun strijd: de man hoorde voor-
rang te krijgen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

wij de proletariervrouw geen verderf hebben gebracht. 

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

Mathilde Wibaut, ook goed bevriend met Sjoukje, was een van de drijven-
de krachten in de beweging voor vrouwenkiesrecht. Met Sjoukje deelde
ze een grote belangstelling voor goede lectuur voor arbeiderskinderen,
maar politiek was ze veel strijdbaarder en actiever dan Sjoukje. De
Wibauts waren vanaf het begin van de jaren negentig actief in de arbei-
dersbeweging en werden in 1897 lid van de sdap. Mathilde was toen al
betrokken bij de strijd voor het vrouwenkiesrecht: in 1895 was ze mede-
oprichtster van de Middelburgse afdeling van de Vereeniging voor Vrou-
wenkiesrecht. Ze vormde in 1902 met een groep andere strijdbare vrou-
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wen de vrouwenclub Samen Sterk, en toen de Wibauts in 1904 naar Am-
sterdam verhuisden, zorgde Mathilde ervoor dat er ook daar een club
kwam die het socialisme onder de vrouwen moest propageren.

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

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

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

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

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

klanken van de leuzen uit den tijd der tentoonstelling van Vrouwenarbeid

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

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

fraaie gevoelens is bij de overstelpende meerderheid der arbeidersvrou-

wen niets te vinden. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nietwaar?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Spiritisme

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

op den grond.

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

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

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

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

Hij kon dat ook later niet verklaren. […]

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

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

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

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

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

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

rijstwater bevredigd hebben.

‘Das ist ein Liebesamt’ zegt Liebknecht. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en onze krachten nuttiger kunnen besteden. 

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

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

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

water.

En daarmee eindigden voorlopig de spiritistische experimenten van de
Troelstra’s. Ze hadden te veel onrust veroorzaakt en te weinig opgeleverd.
Wat Sjoukje er precies in had gezocht, is onduidelijk. Uit haar verslag aan
Nellie van Kol blijkt dat ze in eerste instantie serieus geloofde in de mo-
gelijkheden van het spiritisme. Misschien was ze aangestoken door het
enthousiasme van de Van Kols, en beantwoordden de seances aan een
soort religiositeit waaraan ze kennelijk behoefte had. Hoe dan ook: erg
diep zat haar geloof in het contact met de andere wereld niet. Toen ze
stopte met experimenteren, deed ze dat kordaat. 
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Achteraf keek Troelstra zeer gereserveerd terug op zijn spiritistische er-
varingen. Hij schreef in zijn Gedenkschriften zijn fascinatie ervoor gedeel-
telijk toe aan de ‘inwendige onrust, waaraan ik tot 1907 in stijgende mate
ten prooi was’. Hij vermeldde het ‘verschijnen’ van Wilhelm Liebknecht,
enkele maanden eerder overleden, maar diens mededelingen vanuit de
andere wereld waren in zijn herinnering toch voornamelijk aanleiding
tot lachsalvo’s geweest.

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

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

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

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

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

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

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

Sterfgevallen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

wapperen, geen woorden worden gesproken – slechts bloemen zullen

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

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

een trilling van liefde en dankbaarheid.

Sjoukjes herdenkingsstuk was nog persoonlijker. Het viel haar moeilijk,
schreef ze, haar aandoening te bedwingen, maar ze geloofde dat het haar
‘smartelijke plicht’ was enige woorden te wijden aan de nagedachtenis

op de drempel van een nieuwe tijd 279



van Cornélie Huygens. Ze schilderde een mooi, levend portret van de
aristocratische vrouw die zo totaal de arbeidersbeweging was toegedaan:
‘Toen ik haar eerst leerde kennen, was er, hoe eenvoudig, waar en oprecht
me reeds dadelijk haar karakter scheen, toch altijd een atmosfeer van
weelde en fijne beschaving om haar heen. Zij kleedde zich gewoonlijk in
zij of fluweel, gebruikte allerlei kostbare toilet-artikelen en had ook in alle
andere opzichten weelderige behoeften. Ze verdiende ook genoeg met
hare romans enz. om zich zulk een levenswijze te kunnen veroorloven.’

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

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

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

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

eenvoudiger wonen, kocht eenvoudige wollen kleeren, sobere hoeden en

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

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

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

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

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

liefde persoonlijkheid, niettegenstaande deze altijd veel te vol was van

partijzaken om heel veel met hen te praten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NYNKE VAN HICHTUM

De bloei van een schrijverschap





Ruzie met Van Dishoeck

In het stakingszwangere vroege voorjaar van 1903 raakte Sjoukje werk
kwijt, omdat ze de vrouw van Troelstra was. Het kwam heel slecht uit. De
Troelstra’s zaten zoals altijd krap en Sjoukje was voortdurend op zoek
naar mogelijkheden om bij te verdienen. Aan Ons Blaadje werkte ze bijna
niet meer mee en het schrijven van nieuwe verhalen stond zo goed als
stil. Ze hield zich nu vooral bezig met recensies en artikelen over jeugdli-
teratuur, en met het bewerken en vertalen van buitenlandse boeken en
prentenboeken. Met dat werk kon ze in ieder geval iets verdienen. 

Daarom was ze in 1902 graag ingegaan op het verzoek van de Bussum-
se uitgever C.A.J. van Dishoeck om een serie kinderboeken op te zetten.
Reeksen waren in die tijd populair vanwege hun herkenbaarheid: er ver-
schenen tal van series met namen als ‘Volks-Kinderbibliotheek’, ‘Geïllus-
treerde bibliotheek voor jongens en meisjes’, ‘Jongens- en meisjes-biblio-
theek’, ‘Zonne-bibliotheek’ en ‘Voor ’t kleine volkje’. Van Dishoeck wilde
ook zo’n serie en vroeg Sjoukje daarvoor schrijvers van naam te selecte-
ren en zelf ook een boek bij te dragen. Hij had een aantal goede kinder-
boeken in zijn fonds en besteedde veel zorg aan het uiterlijk van de boe-
ken die hij uitgaf, voor Sjoukje een voorwaarde voor medewerking, en ze
ging enthousiast aan de slag.

Het plan voor de reeks zag er prachtig uit, maar al een paar maanden
nadat Sjoukje aan het werk was gegaan – het contract was overigens nog
niet getekend –, kreeg ze onenigheid met de uitgever. Sjoukje had een
brief geschreven aan de schrijfster Marie Marx-Koning, die met een bun-
del vertaalde kinderversjes de nieuwe kinderbibliotheek zou ‘openen’.
Marie Marx had een goede naam in literaire kringen en Van Dishoeck
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was verguld met haar toezegging. Mevrouw Marx stuurde haar vertaling
naar Sjoukje, die zich genoodzaakt zag in uiterst omzichtige en beleefde
bewoordingen kritiek te uiten: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gebouwde en versierde zaal binnentrad, sprekende wij beiden over critiek

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

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

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

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

stof op dat stukje der versiering’.

Van Dishoeck had een scherpe pen en wreef Sjoukje haar ‘ongepaste’ op-
merkingen diep in. Recensenten, critici waren in zijn ogen een inferieur
slag mensen. Ze oefenden hun vak uit als ambacht, ‘de meesten zonder
eigen productie-vermogen, immers bijna allen onbevoegden. Een artiest
kent niemand het recht toe hem of haar te bekritikasteren dan die boven
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hem staat en ebenbürtig is. […] Een artiest, wiens naam spoedig boven al-
len zal uitblinken, schreef, de heer des huizes luistert niet aan keuken-
deuren, ook leest een artiest geen critieken. En dit een en ander zeg ik u,
om u te doen gevoelen hoe een werkelijk artiest denkt over critiek.’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sjoukjes reactie liet tien dagen op zich wachten omdat ze door ge-

de bloei van een schrijverschap 293



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zoo’n wijs schaap zuigt niet meer. 

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

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

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

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

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

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

Afke’s Tiental en het gezin van Harmke Feenstra

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

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

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

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

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

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

gelegen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vijven heeft ze toen twee gulden van hem losgekregen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

verschil. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

even duren voor zij dood zou zijn.

Buiten adem kwam ik hoger in het huis

waar zij wit en stil te liggen lag.

Haar ogen glimmen als zij van stervensmoed

begint te spreken. Beneden mag ik niet

vertellen dat zij het nu wel weet, ik ben

haar deelgenoot en God zal me bewaren,

zoals dat vroeger ging. Ik zie haar aanschijn

vriendelijk lichten als ik ja en amen knik. 

Het succes van Afke’s Tiental

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

‘Die krijgt Mem van mij!’

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

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

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

geld eens gestolen had!

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

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

hebben.

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

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

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

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

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

moeders begrijpen hun kinderen zo goed!

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

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

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

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

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

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

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

zoodanige algemeene waardeering, dat bijvoorbeeld de voorzitter der 

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

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

onze inkomsten eenigszins werden vermeerderd, want de plannen voor

de verdere opvoeding der kinderen zouden geld kosten.

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

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

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

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

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

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

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

Uitgeefhistorie en illustratoren van Afke’s Tiental

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

schatten der internationale litteratuur te leren kennen, hij stoeide met

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

gelegenheid om vertrouwelijk met hen te praten over allerlei onderwer-

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

verzekeren dat weinig vaders zulk een machtig moreelen invloed op hun

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

menschenkinderen uitspant, zooveel mogelijk zich houdend aan de 

oude zeden onzer krachtige Germaansche voorouders, in dienzelfden 

tijd kunnen volbrengen, omdat ze het ernstig willen.

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

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

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

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

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

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

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

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

In april 1903 bracht Piet zijn zoon weg, naar het Landerziehungsheim
in Ilsenburg, een dorpje in de Harz. Sjoukje zag ‘op een kouden dag van
April het mij zoo dierbaar kleine menschje, naast zijn vader, zoo vol
moed en flinkheid, de groote, vreemde wereld tegemoet stappen’. Jelle
genoot van de reis met zijn vader, het kussengevecht in de hotelkamer
onderweg en gegrinnik om een aanstellerig strijkje in een café in Han-
nover. Maar hoe dichterbij het afscheid kwam, hoe stiller Jelle werd. Na
aankomst in Ilsenburg bleef Piet eten. Daarna zou Jelle een stukje met
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hem oplopen en dan afscheid nemen. Later heeft Jelle heel mooi beschre-
ven hoe hij aan tafel zat en tegen het licht in naar het profiel van zijn va-
der keek die aan de directeurstafel zat: ‘Dat welbekende profiel, met de
stevige neus, gezien tegen de achtergrond van bergen in de verte, was het
enige, waaraan ik in deze vreemde omgeving houvast had.’ 

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

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

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

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

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

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

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

Bodensee. Dat was heel bijzonder voor die tijd.

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

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

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

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

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

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

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

Je trouwe moeder ‘N. van Hichtum’. 

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

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

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

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

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

Piets politieke vrienden en vijanden

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

werkelijk heel mooie beelden werkt hij uit met intonatie en gesticuleeren

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

het ook geleerd door zooveel te doen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dels? 

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

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

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

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

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

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

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

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

vertrouwen de vriendenhand toesteekt wij die weêr als van ouds zullen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kinderrijmen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Een goed kinderboek: harmonie van kunst en ziel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

oppervlakte drijven, de kinderen moeten haar onbewust gevoelen, niet

teveel uitspreken, opdat het telkens noemen ervan niet ontaarde in 

huichelachtige napraterij. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kan vermaken zonder het te schaden.

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

Goede kinderlectuur, als geheel beschouwd moet wezen: 

naar het beginsel – religieus = vroom;

naar de strekking – evolutionnair = ontwikkelend;

naar den inhoud – universeel = alzijdig;

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

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

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

Met een groep medestanders had Wolgast de Jugendschriftenbewe-
gung opgericht die zich actief inzette voor het goede kinderboek. In 1893
verscheen het tijdschrift Jugendschriften-Warte (met vanaf 1896 Wolgast
als hoofdredacteur) met boekbeoordelingen en lijsten aanbevolen lec-
tuur. Hierin werd scherp stelling genomen tegen boeken met een religi-
euze, moralistische, nationalistische en/of imperialistische boodschap,
en tegen ‘Schundliteratur’, de opwindende avonturenboeken en roman-
netjes die volgens deze serieuze jeugdboekenmensen een slechte invloed
hadden op lezers van alle leeftijden. De arbeiders moesten geestelijk en
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artistiek verheven worden en de goedkope, chauvinistische en patriotti-
sche boekjes waarmee langs de deuren werd gecolporteerd, waren alles-
behalve verheffend. Expliciet links was deze Jugendschriftenbewegung
niet, het ging Wolgast en zijn volgelingen in de eerste plaats om artistici-
teit. Volgens hen kon een kunstzinnige opvoeding een wezenlijke bijdra-
ge leveren aan de verheffing, materieel zowel als immaterieel, van de ar-
beidersklasse en hoe onuitgewerkt deze stelling ook bleef, het was een
politieke doelstelling waarbij sociaal-democraten zich meer thuisvoelden
dan de vertegenwoordigers van de gevestigde, burgerlijke maatschappij.

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

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

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

Kinderboekenrecensent: de theorie

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

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

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

opzicht opvoedend, onderwijzend, verheffend of frisch ontspannend

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

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

sappig moraaltje, praatjes over lieve zoete duifjes en zachte witte 

lammetjes, enz. enz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lijk. […] Zoiets schudt men niet uit de mouw – het moet uit ziele-aan-

drang voortkomen.

Elke keer opnieuw probeerde ze haar visie op een andere manier te ver-
woorden. In het voorwoord bij Een doktersfamilie in het hoge Noorden van
de Noorse schrijfster Agot Gjems Selmer in 1903 deed ze dat het helderst
en meest pregnant: 

Allereerst voele men het warme, liefdevolle hart van den auteur er in klop-

pen; dan zij de vorm artistiek, de inhoud boeiend maar niet prikkelend,

de stijl vloeiend en los, de woordenkeus eenvoudig en sober, en voor de

kinderen begrijpelijk; en, last but not least, als geheel zij het even aantrek-

kelijk voor volwassenen als voor kinderen (dit is trouwens het kenmerk

van ware kunst) en, zoo mogelijk, door zijn warmen, bezielenden inhoud

van opvoedende kracht, zoowel voor ouders als voor kinderen!

De schrijfster uit het hoge noorden was ‘blijkbaar zelf een lieve, warmge-
voelende, hoog ontwikkelde, paedagogisch buitengewoon begaafde moe-
der’, een vrouw die ‘verheffend en hoog-ernstig van opvatting’ voor niet
al te jonge kinderen volkomen begrijpelijk de natuur beschreef en de kin-
deren aansprak als ‘kleine menschjes met reeds voor alle goede en hooge
indrukken ontvankelijke zieltjes’. 
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Een voorwoord was voor de volwassenen, niet voor ‘het jonge goedje’,
en deze gelegenheid greep ze dan ook aan om de ouders en met name de
moeders nog eens aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. De goede
invloed die een ‘vroolijk-ernstige, ideale moeder’ kan hebben, met name
daar in het noorden, midden in de natuur en te midden van een noodge-
dwongen intensief familieleven, deed haar de verzuchting slaken: ‘Wat
kan een moeder al niet doen in zoo’n omgeving! Hoe heeft ze de kinderen
voortdurend onder haar reinen, verheffenden invloed! Wat al mooie ge-
dachten en gevoelens kan ze in de jonge hartjes aankweeken!’ 

Haar ‘kinderboeken-credo’ ging gepaard met een verheerlijking van
het moederschap. De ideale auteur bezat dezelfde eigenschappen als de
ideale moeder: lief en hoogontwikkeld, maar vooral pedagogisch be-
gaafd. De literaire eisen van ‘artistieke vorm, vloeiende en losse stijl, een-
voudige en sobere woordkeus’ zonken daarbij bijna in het niet. 

In haar besprekingen werden de criteria uit het credo van 1903 niet
stelselmatig toegepast. Daarvoor was haar werk als criticus te divers. Ze
kreeg zoveel verschillende genres onder ogen dat niet altijd duidelijk is
welke aspecten Sjoukje het zwaarst liet wegen: de opvoedkundige of de li-
teraire, de morele of de expressieve. Maar altijd stonden oprechtheid en
warmte, en de positieve instelling van de auteur boven aan de lijst. En de
ziel. Met Nellie van Kol was Sjoukje van mening dat een schrijver alleen
een echt morele invloed kon uitoefenen, als hij zijn ziel tot de kinderen
liet spreken.

Acht jaar lang schreef Sjoukje Troelstra recensies in De Vrouw, een poli-
tiek-sociaal blad voor vrouwen die geïnteresseerd waren in de moderne
wereld; het opvoeden van kinderen hoorde daarbij. Vandaar dat via recen-
sies vaak opvoedingslessen werden gegeven, en een opvallende en – ze-
ker na het verschijnen van Afke’s Tiental – bekende persoonlijkheid als
Nynke van Hichtum was alleen daarom al geknipt als medewerkster.
Vanaf de eerste boekbespreking is duidelijk dat ze vooral op de toon lette.
Met oordelen als ‘fris’ en ‘ernstig’ gaf ze een boek de hoogste lof. Ze kon
een schrijfster prijzen om het vermogen personen met hun kleine en
grote gebreken zo echt menselijk te schilderen, en noemde dan ‘haar
streven naar natuur en waarheid, echte warme menschenliefde’. Dat wa-
ren criteria die in veel van haar recensies terugkeren. Eigenschappen die
een auteur tot een góéde kinderboekenauteur maakten, waren ‘talent,
grooten eenvoud in taal en stijl en een warm moederhart’. Ze prees boe-
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ken als ze ‘een stukje leven zijn’, of boeiend en toch met een ernstige on-
dergrond, degelijk, goed geschreven, humoristisch, onopgesmukt, ‘be-
koorlijk door reine en frisse poëzie’. Ze kritiseerde bekrompenheid, het
ontbreken van een ruime, heldere blik, gebrek aan dieper inzicht en een
ruimer levensdoel. En elke ‘tendenz’ was uit den boze. ‘Elke goede op-
voeding moet neutraal zijn en zich van elke eenzijdige politieke en gods-
dienstige voorlichting onthouden.’ Ze citeerde Goethe om te onderstre-
pen dat te veel moraal averechts werkt: ‘Man merkt die Absicht und wird
verstimmt’ (men merkt de opzet op en raakt uit zijn humeur). Ze was er-
van overtuigd dat kinderen direct hun hart ervoor sluiten als ze merken
dat men hun mooie gevoelens wil opdringen. 

De politieke en godsdienstige opvoeding hoorde bij de ouders; schrij-
vers en uitgevers moesten ‘de jeugd niet met dogma’s volstoppen, maar
liever kalm afwachten tot het leven zelf hunnen kinderen een eigen over-
tuiging geeft’. Maar haar afkeer van indoctrinatie weerhield haar er niet
van politieke argumenten te gebruiken in haar beoordelingen. Kinder-
boeken weerspiegelen vaak de heersende maatschappelijke opvattingen,
en als ze daar kritiek op had, uitte ze die ‘als sociaal-demokrate’: 

Als ik me eens voor een oogenblik voorstel, dat ik zelf behoor tot de 

arbeidersklasse, dan weet ik heel zeker dat me deze schetsjes (waarin 

intusschen misschien precies gehandeld wordt zooals ik zelf ook wel 

eens handelde) heel pijnlijk zouden aandoen. Waarom deze klasse juist

aan onze kinderen te leeren kennen als voorwerpen van liefdadigheid, 

al wordt die liefdadigheid dan op nog zoo’n kiesche wijze bewezen, 

en al worden de arbeiderskindertjes dan ook nog zoo liefderijk in den

kring der rijkeren opgenomen? 

De opvoeder moest het kind geen meningen opdringen, de volwassene
diende zich te richten naar het kind en het serieus te nemen. Een schrij-
ver had een zware verantwoordelijkheid. Ze verzette zich heftig tegen het
onderschatten van kinderen. Onderschatting kwam volgens haar voort
uit onverschilligheid, gemakzucht, middelmatigheid: ‘Wie een kinder-
boek wil schrijven, moet niet denken: “’t Is maar voor de jeugd!” of: “Een
kinderhand is gauw gevuld!” Integendeel: – hij vrage zich ernstig af:
“Hoe zal ik mijn diepste en innigste gevoel, mijn ernstigste weten het
best en ’t eenvoudigst aan de jeugd mêedeelen?”’

Kinderen konden heel wat aan als de stof maar op de juiste manier
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werd aangeboden. Daarvan was ze vurig overtuigd en dat bracht ze in
haar eigen literaire werk in praktijk. Ze reageerde hartstochtelijk op de
opmerking van J.H.F. Ritter dat de schoonheid van Afke’s Tiental niet ten
volle door kleine kinderen begrepen zou worden. Geloof me, schreef ze,
juist de ernstige indrukken, die we opdeden in onze jeugd, blijven onuit-
wisbaar in onze ziel gegrift:

Zoo vind ik dan ook, dat we onzen kinderen in hun boeken ook niet

steeds gesneden brood moeten geven. Wel moeten ze zóó zijn, dat deze

hen boeien en in alle opzichten hun belangstelling wekken: geen ver-

velende moraal, geen opgeplakte frazen, die ze licht van buiten leeren,

maar welke niet tot hun hart doordringen; maar het wekken van een 

diepe gedachte, het teweegbrengen van een aangrijpenden indruk die 

hun jonge zieltjes wél pakt, maar dien ze niet dadelijk geheel kunnen

verwerken – ik geloof dat boeken, die zulk een indruk teweegbrengen,

een groote opvoedkundige waarde kunnen hebben.

Sjoukje groeide uit tot de meest gerespecteerde kinderboekrecensente
van Nederland van de eerste helft van de twintigste eeuw. Ze was zich er-
van bewust dat ze gezag had en dat haar mening telde, maar ze bezat het
vermogen zichzelf en haar oordeel te relativeren. Ze noemde het ‘zoo ge-
makkelijk zichzelf op een voetstuk van alwetendheid en alziendheid te
plaatsen, en met een air van verwaandheid, met de neus in de lucht, door
den tuin der letterkunde te wandelen’. Het was alleen wel jammer dat
men daarbij ‘gevaar loopt, menig nederig, welriekend bloempje te ver-
trappen’. 

Ze verontschuldigde zich dat ze soms met een enkele pennenstreek
een boek ‘onbeduidend’ had genoemd: ‘Het is slechts mijn persoonlijk
oordeel; ik kan falen, misschien dat anderen er meer in zien dan ik.’ Dat
zijzelf een uitstekende opvoedster zou zijn, wees ze krachtig van de
hand. Ze geneerde zich om als wegwijzer in opvoedingszaken genoemd
te worden: ‘Ik ben toch heusch maar een breekebeen op dit gebied.’ En ze
was oprecht bescheiden over haar belang als recensent: 

Ik zie niet gaarne dat men van mijn ‘leiding’ spreekt. Het is volstrekt 

mijn doel niet, als autoriteit te poseeren. Ik geef eenvoudig mijn eigen

doordacht oordeel over onze kinderboeken en meen, omdat ik mij daar-

aan sedert eenige jaren speciaal wijdde, het recht daartoe te hebben; 
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maar het oordeel van één persoon blijft toch steeds te subjectief om een

beslist leidend karakter te kunnen dragen. Ik wensch alleen de ouders 

zelf te doen denken.

Ouders waren en bleven uiteindelijk verantwoordelijk voor de opvoe-
ding, Sjoukje droeg alleen maar materiaal aan. Maar haar werk moest wel
serieus genomen worden: ‘Waar ik me zooveel moeite getroost en met
zooveel toewijding dit alles bijeen breng, hoop ik ook, dat de ouders die
dit lezen, dezen arbeid zullen toonen te waardeeren, door óf de artikelen
zorgvuldig te bewaren, óf in een boekje nauwkeurig aanteekening te hou-
den van die boeken, welke ze voor hun eigen kinderen het geschiktst ach-
ten.’ 

Dit schreef ze bij de ‘Sint Nicolaaslijst’, die ze jarenlang in Het Kind
publiceerde. Pagina’s vol lijsten met aanbevolen titels, uitgesplitst naar
leeftijd en met sterretjes voor speciaal aanbevolen boeken. 

Sjoukje recenseerde kinderboeken zonder een speciale leeftijdsgrens in
acht te nemen. In de praktijk ging het meestal om boeken en prentenboe-
ken voor kinderen vanaf de kleuterleeftijd tot een jaar of vijftien, zestien.
In november 1907 kreeg ze in Het Kind een aparte boekenrubriek voor
de wat oudere jeugd, zeventien-, achttienjarigen. Ze greep de kans aan
weer eens te formuleren waaraan jeugdliteratuur moest voldoen: 

Ik wil letten op litteraire waarde en vormende kracht, en zoveel mogelijk

die werken uitsluiten, waardoor de sexueele instinkten onnoodig worden

geprikkeld, of waardoor het gevoel van ‘Weltschmerz’ dat zich zoo fataal

kan vastzetten bij jonge menschen die pas met alle boosheid en wreed-

heid der wereld kennis maken, te sterk wordt aangemoedigd en bevestigd.

[…] Gelukkig maar, dat er in veel van het allernieuwste weer een frisschere

en hoopvollere geest waait!

Want hoop, en het bewustzijn dat ook in henzelven kracht is om te strij-

den en te overwinnen als de ure der verzoeking nadert, die twee dingen

zouden we onzen jongelieden zoo gaarne meêgeven op den levensweg!

Begrijpen, hoe anderen door den invloed der omstandigheden er wel toe

moesten komen om te bezwijken, is héél goed, maar mij dunkt dat we in

onze groote kinderen door onzen invloed, door lektuur en anderszins,

vooral het gevoel van eigen verantwoordelijkheid en van eigen innerlijke

kracht moeten trachten op te wekken. […]

‘En nu aan den slag!’
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In 1922 publiceerde ze haar laatste artikelen over jeugdliteratuur. In De
Amsterdammer vermeldde ze drie boeken in een korte recensie, waaron-
der Amelioranna en de groene paraplu met prachtige illustraties van Su-
san B. Pearse. Sjoukje had zelf de tekst vertaald, maar dat stond een prij-
zend woord niet in de weg: ‘De plaatjes zijn hoofdzaak, de bijschriftjes,
door mij vertaald, maar iets zeer bijkomstigs, dus ik mag het gerust aan-
bevelen, al staat mijn naam op het titelblad.’ De bekende Engelse illustra-
trice Pearse (1878-1980) maakte nog twee andere boekjes die door N. van
Hichtum werden bewerkt: Miaula en de tweelingen (1924) en Amelioran-
na als koopvrouwtje (1928). In de serie ‘Artistieke Prentenboeken’ van uit-
geverij Kluitman waarin deze prachtig verzorgde oblongboekjes versche-
nen, kwam ook Kleine Polly uit het Jan-Klaassenspel (1926) uit, getekend
door Jack Orr en bewerkt door N. van Hichtum. 

Al waren haar recensies en essays gericht op volwassenen, haar oordeel
baseerde ze mede op de mening van Dieuwke en Jelle. Later vertelde ze
de Vlaamse bibliothecaris Ger Schmook waarom ze ooit kinderboeken
was gaan schrijven: ‘De voornaamste reden was wel, dat de boeken die ik
mijn kinderen voorlas, bijna altijd in zóó’n stijve, voor kinderen onbegrij-
pelijke taal waren geschreven, dat ik ze letterlijk voor hen moest vertalen,
evenals ik dit ook dikwijls deed met buitenlandsche kinderboeken.’ Ze
had hun geleerd zich zelf een oordeel te vormen over wat ze lazen. De
beste boeken die ze voor haar recensies had gelezen, las ze hen ’s avonds
voor tijdens het ‘leesuurtje’. De ‘uitgesproken’ boeken legde ze opzij, het
middelsoort gaf ze de kinderen zelf in handen. Als ze die gelezen had-
den, vroeg ze hun oordeel: 

– Was het boek mooi?

– Ja, was dan gewoonlijk het antwoord.

– Mooi genoeg voor het leesuurtje?

Daar zaten ze. Je kunt een boek gauw mooi vinden, maar mooi genoeg

voor het leesuurtje? Zo leerden ze oordelen, zo leerden ze het aanleggen

van een maatstaf aan wat ze lazen.

Jelle had heerlijke herinneringen aan het voorlezen door zijn moeder.
‘Een bijzonder voorrecht’ noemde hij het. Ze las hen ook ‘haar eigen ma-
nuscripten voor, en dan het liefst zonder te verklappen, dat het van haar
zelf was, om een onbevangen indruk mogelijk te maken. Dat half uurtje
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voor het slapen gaan, waarin mijn moeder voorlas met haar zachte, le-
vendige stem, was niet alleen voor ons een dagelijks festijn, maar ook van
belang voor de schrijfster en recensente zelf, om de reactie van haar kin-
deren op eigen en anderer werk te leren kennen.’

Kinderboekrecensent: de praktijk

Het meest opvallende aan de recensies van Sjoukje Troelstra is de directe
toon waarop ze haar mening formuleerde. Als Nynke fen Hichtum had
ze zich in 1888 in For Hûs en Hiem voorgesteld als een goedmoedige
oude vrouw die graag verhalen vertelde aan kleine kinderen. Als recen-
sente was ze niet langer de bejaarde vrouw, maar zichzelf: een vrouw van
rond de veertig, een moeder die zich tot andere moeders richtte met
richtlijnen voor opvoeding en ontspanning, met heldere adviezen en nut-
tige kennis. 

Als recensente verwoordde Sjoukje zonder veel omhaal wat haar in een
boek wel en niet beviel. In het begin wilde ze nog wel eens excuses be-
denken als de schrijfsters – er waren nauwelijks mannelijke kinderboe-
kenauteurs – in haar opinie ‘uitgegleden’ waren. Als ze sentimenteel of
te gewrongen schreven, zag Sjoukje nog ‘ziel’ in hun boeken. Tegenover
een teveel aan ‘weemoedigheid’ bracht ze het mooie omslag en de fijne il-
lustraties in. Later schreef ze onverbloemd dat een toon haar niet beviel
en gaf ze aanwijzingen hoe het beter en met name pedagogischer had ge-
kund. 

Daarnaast had ze uitgesproken opvattingen over omslag en illustraties
en veroordeelde ze uitgevers vanwege slordigheden en gemakzucht in de
vormgeving van de boeken. Er verscheen veel dat de toets van haar kritiek
niet doorstond: bakvisromans, avonturenboeken, slechte vertalingen,
zoetelijke schrijfsels, nationalistische verhalen, vlotte romannetjes en
boeken waarin kinderen geminacht en geïntimideerd werden. Van ideo-
logische boodschappen hield ze niet en evenmin van braaf moralisme,
maar een boek zonder een vanzelfsprekende positieve moraal werd door
haar zo mogelijk nog strenger afgekeurd.

Boeken moeten een goede invloed op hun jonge lezers uitoefenen, was
de stelling van haar voorbeelden Karl Kautsky en Nellie van Kol geweest,
en Sjoukje Troelstra sloot zich daarbij aan. Van intelligente schrijvers
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met een warm hart verwachtte ze boeken die in de socialistische opvoe-
ding een rol konden vervullen. Daarom maakte ze zich kwaad over een
boek als De zilveren kruisjes van Bertha Clement dat in de kringen der
‘bourgeoisie satisfaite’ speelde, ‘zij het dan ook onder de beste elementen
daarvan’. Een auteur had tot taak jeugdige lezers te doen voelen hoe el-
lendig het leven van veel arbeiders was en wat daarvan de oorzaak was.
Had Clement dat gedaan, dan zou ze de lezers ‘een hooger ideaal gepre-
dikt hebben, dan ze nu in haar Zilveren kruisjes heeft gedaan, waaruit
men nu maar al te zeer den indruk krijgt, dat men zelf zich heel gerust
en tevreden kan gevoelen wanneer men slechts liefdevol zich neerbuigt
tot de ongelukkigen en lijdenden die men toevallig ontmoet op zijn pad’.

Ze had bezwaar tegen verhalen waarin arbeiders als ‘voorwerpen van
liefdadigheid’ werden voorgesteld, al werd die liefdadigheid dan nog zo
kies bewezen en werden de arbeiderskindertjes liefderijk in de kring der
rijkeren opgenomen: ‘Och, wij sociaal demokraten zien in de arbeidende
klasse zoo geheel iets anders dan alleen onze verongelijkte broederen aan
wie men van zijn overvloed moet meedeelen en op wie men niet laag
mag neerzien!’

In De Vrouw, waarin deze recensie verscheen, stond boven elke bladzij
de spreuk ‘Hoe hooger onze idealen stijgen, des te hooger stijgen wij
zelf’, een motto dat Sjoukje op het lijf geschreven was. Een karakter kon
nog zo goed en persoonlijk geschetst zijn en de auteur kon een natuurlij-
ke en frisse pen hebben, als het resultaat niet boven een ouderwets bour-
geoisstandpunt uitkwam, was het geen goed boek. Een scène waarin een
‘meid’ geplaagd werd door de kinderen, vond ze verwerpelijk. Het was al-
lang niet meer zo dat meiden zichzelf als slavinnen beschouwden, vrou-
wen van de nieuwe tijd behandelden hun dienstmeisjes als gelijkwaardi-
ge wezens, schreef ze. In de nieuwe literatuur zouden de dienstboden
dus ook niet voorgesteld moeten worden als nederige wezens. Als er eens
een ‘iets minder exemplaar’ in een boek voorkwam, zou de auteur een
verklaring moeten geven van de omstandigheden waardoor deze vrouw
zo geworden was. En een boek waarin een man het dienstmeisje voor gek
zette omdat ze vergeten was zout op tafel te zetten – ze moest een hoge
trap van zolder halen, erop klimmen en zo, vanuit de hoogte de tafel over-
ziend, vaststellen dat ze iets vergeten had – deed haar bijna sissen van
verontwaardiging:
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Ik voel me moeder, moeder, moeder! Ik zie in dat meisje mijn eigen kind, 

ik voel me haar moeder! Ik sla in mijn gedachten den arm beschermend

om haar heen […] en leid haar zachtjes buiten de kamer. ‘Kind’, zeg ik,

‘maak je klaar en pak je koffer, het is hier je plaats niet. Het beste wat je

hebt: je gevoel van eigenwaarde, wordt hier uitgeroeid.’ 

Vervolgens zou ze het zoutvat pakken en het voor de voeten van de ver-
waande ‘huisheer’ gooien, zodat het in duizend stukken uiteen zou spat-
ten. 

In verontwaardigde recensies als deze gaf ze allereerst een pedagogi-
sche beoordeling van de gebeurtenis, gevolgd door een politieke redene-
ring. Als ze al een oordeel gaf over vorm en stijl van zo’n boek, dan was
dat summier. Het boek werd bij voorbaat afgekeurd op de morele strek-
king. Die vermenging van pedagogische en politieke overwegingen
kwam vooral voor in besprekingen van boeken over welgestelde mensen.
Over Een spannetje van vier van Anna Hubert van Beusekom schreef ze:
‘En dan is er nog iets, wat me in dit overigens met talent geschreven
boekje niet bevalt, en dat is het feit, dat de kinderen die er in voorkomen,
zoo rijk zijn, en dat al de genoegens welke die rijkdom hen brengt, zoo in
het breede worden uitgesponnen.’ 

Naar aanleiding van een levensbeschrijving van de Amerikaanse miljo-
nair Vanderbilt, vertelde ze waarom ze zo’n boek niet waardeerde: ‘De
vermelding van al die fabelachtige rijkdommen wekt bij ’t jonge goedje
maar begeerten op, die verstandige ouders niet gaarne zien.’ En in de be-
spreking van een kookboek voor kinderen maakte ze bezwaar tegen de
luxe inrichting van de kinderkeuken uit het boek: ‘echte, tamelijk groote
kookkacheltjes en mooie, geëmailleerde pannen!’, en de veel te kostbare
ingrediënten. Ze vroeg zich ook af of het ‘in paedagogisch opzicht wel
wenschelijk zou zijn, de kinderen zóó tot fijnproevertjes en lekkerbekjes
te vormen? […] Een paar kleine meisjes kunnen heusch wel lekker koken
zonder biefstuk, kalfsoesters, eieren en – verschen room!’

Haar afkeer van nationalisme en militarisme was uitgesproken poli-
tiek. In haar voorwoord bij het in 1902 in Rotterdam verschenen boek
van E. van Everdingen, Marine-Toestanden. Ervaringen uit het Marinele-
ven, ter overweging opgedragen aan alle ouders en opvoeders der jeugd, waar-
schuwde ze ouders en kinderen voor het op jonge leeftijd tekenen voor
een baan bij de marine, ‘bekoord door de mooie uniform en de heerlijke
verhalen die over het leven aan boord onzer oorlogsschepen in omloop
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zijn’. Ze zouden zich dan, onwetend, in feite met lichaam en ziel aan de
Staat der Nederlanden verkopen. Ze ergerde zich aan chauvinisme, aan
‘vorstenvleierij’, aan overdreven aandacht voor de Oranjes: ‘ook een meer
kritisch lichtstraaltje op de personen der Oranje-helden zou geen kwaad
kunnen.’ Ze had er een hekel aan als in vertaalde Duitse boeken te veel
imperialisme en ‘Deutschtum’ voorkwam en de lezer ‘als ’t ware overal
een geur van bier en zuurkool tegemoet stroomt’.

Net als Kautsky legde zij de nadruk op het vórmende van het boek. Een
boek over bijzonder lieve kinderen is geen goed boek, abnormaal zoete
kinderen zijn net als abnormaal stoute kinderen slecht voor het karakter
van veel lezertjes. Daarom bekritiseerde ze Uit Jo’s schetsboek van Louise
Alcott, omdat ‘de mensen in dit boek allemaal zulke mooie dingen doen
– en dat is uitstekend –, maar ze hebben allen een “succès fou” bij dege-
nen, op wie ze hun invloed uitoefenen en dat dit zoo dikwijls gebeurt,
waag ik te betwijfelen. Je wordt er wat wee van, als je al deze overigens
héél mooi geschreven schetsen leest, omdat je maar al te goed weet, dat
het in werkelijkheid anders toegaat!’

Bij een van haar boekenlijsten in de sinterklaastijd merkte ze op dat ze
‘onbeduidend en onwaar werk streng geweerd [had], ook alle valsch ge-
voel en zoetsappigheid’. Over een boekje van Henriette Blauw stelde ze
vast dat het nog niet behoorde ‘tot de supérieure soort’. Ze vond het soms
wat zoetelijk en ‘er wordt heusch wat te veel in gezoend.’ In een andere
recensie sprak ze zelfs over een ‘zoen-manie’ waarvan een klein jongetje
het slachtoffer werd.

Het beviel haar ook niet als kinderen in boeken voortdurend geprezen
werden en bijvoorbeeld ‘een snoezig paartje’ werden genoemd, een uit-
drukking die de ijdelheid maar zou bevorderen. Ze ergerde zich aan de
beschrijving van het dokterszoontje Pim dat ‘ongeveer een volmaaktheid
is, en die dan ook aan ’t slot als zoodanig gevierd en gevleid wordt, dat ’t
een aard heeft. Zoo iets wekt maar al te licht de jeugd op ter navolging –
óók vooral om de eer, die je dan te beurt valt.’ Even afkerig was ze van
boeken waarin de nadruk werd gelegd op ‘de lichamelijke bekoorlijkhe-
den’ van kinderen:

Uitdrukkingen als: het engelachtige roode mondje enz. zijn vooral in een

boek dat ‘voor kinderen’ geschreven heet, bepaald sterk te veroordeelen.

Je zegt zooiets van je eigen kind tegen een zuster of een vriendin, die

natuurlijk evenzeer over dit kleine natuurwonder verrukt zijn als jezelf –
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want je eigen kind ís altijd een natuurwonder, dat staat vast. Wee, wie er

aan twijfelt? – maar men schríjft zooiets niet, vooral niet voor andere

kinderen.

Persoonsverheerlijking keurde ze in het algemeen af. Een blad dat prij-
zen uitloofde voor de beste vertelling die daarna ook nog werd afgedrukt,
prikkelde jonge auteurs alleen maar tot vroegrijpheid. In zulke bespre-
kingen was Sjoukje een strenge opvoedster: kinderen moesten niet naar
de voorgrond worden geduwd. In een Frans tijdschrift stond een raadsel-
hoekje, maar wat haar volstrekt niet beviel was de gewoonte ‘om het por-
tret van den besten oplosser telkens in het blad op te nemen’.

Ze schreef ook hoofdschuddend over speciale jongens- of meisjesboe-
ken, vooral over meisjesboeken, omdat die vaak vlees noch vis zijn. De
sóórt deugde gewoonweg niet: ‘Beter ware het, dat onze jonge meisjes
zich wat meer verdiepten in de groote standaardwerken der wereldlitera-
tuur. Ik wil daarmee niet zeggen, dat onze opgroeiende dochters abso-
luut geen boeken zouden mogen lezen, waarin jonge meisjes de hoofd-
personen zijn. Er zijn er echter helaas weinig, die daarvoor hoog genoeg
staan.’

Een goed opgevoed meisje zou een enkel bakvisboek heus wel overle-
ven, maar ‘we beven als we nagaan hoe verderfelijk juist de veelheid van
deze lectuur voor onze bakvischjes moet werken’. Met name de liefdesge-
schiedenissen die in veel meisjesboeken de rode draad vormen, veraf-
schuwde ze. ‘Die liefdeshistories van bakvisschen, waardoor kinderen op
dien leeftijd al in den waan worden gebracht, dat ook zij zelve al rijp zijn
voor een “liefde voor het leven” – daartegen moet ik héél ernstig protes-
teeren. […] Wenschen we niet allen onze kinderen zoo lang mogelijk vrij
te houden van erotische invloeden, en hen met jongelui van de andere
sexe als kameraden te zien omgaan?’

Voor meisjes die de bakvisleeftijd ontgroeid waren, vond ze seksuali-
teit nog steeds een gecompliceerd onderwerp. In een bespreking van Een
Meisje-studentje van Annie Salomons toonde Sjoukje haar bezorgdheid:
‘De schrijfster geeft ons een stukje jong leven, zooals zij ’t gezien heeft.
Ze laat ook deze teere ziel zich stooten aan dat vreeselijk monster: de
sexueele aandriften der mannen, die wij, vrouwen, dikwijls zoo bitter
slecht begrijpen! Hebben onze opvoeders ook mee daaraan schuld? Of
zijn ’t alleen de omstandigheden? […] ’t Is immers een der groote proble-
men van onzen tijd!’
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Ook Weltschmerz vond ze een gevaarlijk onderwerp voor meisjesboe-
ken. Jonge meisjes waren wel eens al te licht geneigd zich over te geven
aan ‘droefgeestige droomerijen’ en boeken die uitliepen op zelfmoord
zouden daarvoor nieuwe stof leveren in plaats van die lezeressen ‘frisch
en krachtig’ het leven te doen ingaan. ‘In den “overgangsleeftijd” dient
men juist sombere lektuur als deze, waarin de emoties worden beschre-
ven van jonge menschen die ten slotte tot zelfmoord overgaan, zorgvul-
dig aan onze meisjes te onthouden.’

Als tegenwicht tegen die overbodige en soms zelfs gevaarlijke meisjes-
boeken, prees ze in Ethel Turner en haar werken (1905) de in Australië op-
gegroeide Engelse schrijfster Ethel S. Turner van harte aan. Turner, pseu-
doniem van H.R.Curlewis, schreef geestig en opgewekt over families
met veel kinderen en dus met veel gedoe, vrolijkheid en avonturen. De
verhalen gingen vaak over verwilderde huishoudens, onpraktische huis-
vaders, meisjes die zich als jongens gedroegen en financiële tegenslagen.
Ze beschreef uitsluitend goede mensen. Merkwaardige huishoudsters,
een zwakke moeder en een moeilijke vader, ondeugende kinderen, uit-
eindelijk deugden ze allemaal. Turner voldeed aan Sjoukjes hoogste ei-
sen: ze was moederlijk, ze schreef levendig en geestig, er was warmte,
liefde en waarheid in haar boeken, en ook volwassenen konden ervan ge-
nieten. Turners boeken ‘hebben reden van bestaan, al geven ze dan niet
de hoogste kunst. Artistiek werk blijft het toch en er is ziel in. En dat kan
men van zooveel anderen niet zeggen!’ 

Waarom Ethel Turner volgens haar niet de hoogste kunst bracht, legde
ze niet uit. Aan warmte en waarheid, kernvoorwaarden voor een goed
kinderboek ontbrak het haar boeken niet. Schreef Turner toch niet vloei-
end en los genoeg, of schreef ze te veel? Hoe het ook zij: Ethel Turner
werd populair in Nederland en er zijn tientallen boeken van haar ver-
taald. De vier kinderen (1913), De bengel (1919), Edna’s geluk (1921), Het
geheim van de zee, De huisjes van David en Jonathan (1922) en Jennifer
Dzjin (1923) vertaalde Sjoukje. 

Er was één genre boeken dat meer dan alle andere afkeurenswaardige
boeken Sjoukjes diepste afschuw opriep: ‘prikkelliteratuur’ (haar ver-
taling van het Duitse ‘Schundliteratur’): romantische boeketreeksboekjes
en bloederige en opgewonden avonturenromans, die door colporteurs en
in stationskiosken werden verspreid. Sjoukje heeft haar leven lang met
alle macht en inzet van haar reputatie lezers van het gevaar van zulke
boeken proberen te overtuigen. 
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Voor De Ploeg schreef ze in 1908 en 1909 twee artikelen over prikkelli-
teratuur, waarin ze een verhaal citeerde van de Duitse schrijver Heinrich
Sohnrey over een doofstomme colporteur. Die man woonde bij Sohnrey
in het dorp en hij voorzag iedereen van boeken met titels als De bandie-
tenbruid, De schoone Karline en De liefdesavonturen van een rooverhoofd-
man. Op een dag liet Sohnrey de dorpskinderen een brandstapel maken,
waar hij vervolgens al die boeken op gooide. ‘De kinderen stonden er be-
vend bij te kijken.’ Nadat Sohnrey de ouders had verweten dat ze hun kin-
deren vergift hadden gegeven, deelde hij verheffende literatuur uit, zoals
Robinson Crusoë. De gevolgen waren opzienbarend. Nu er thuis zulke
mooie boeken waren, bleven de mannen weg uit de kroeg. Met enthou-
siaste hulp van de dorpelingen richtte Sohnrey een volksbibliotheek op.
De gebeurtenis bleek zich zesentwintig jaar eerder afgespeeld te hebben
en tot haar spijt moest Sjoukje meedelen dat, ondanks deze treffende ge-
schiedenis, de positie van verderfelijke lectuur – in ieder geval in Duits-
land – alleen maar was versterkt. In kringen van het volk werden bijna
geen andere boeken meer aangeschaft. Duizenden boekhandelsfirma’s
verspreidden via tienduizenden colporteurs deze boekjes, die jaarlijks
zo’n vijftig miljoen Duitse mark opbrachten. Zelfs de armste mensen
wisten per week nog wel tien cent uit te sparen om ze te kopen. In elke
grote fabriek, in duizenden arbeiders- en boerengezinnen, in reisman-
den van dienstmeisjes waren ze te vinden. In ziekenhuizen ‘slopen de
boeken van het ene bed naar het andere, om dadelijk onder de hoofdkus-
sens te verdwijnen, zodra de dokter of verpleegster in de buurt kwam’.

Dit soort literatuur was voor volwassenen schadelijk, maar de schade
die de uitgevers de jeugd toebrachten, was nog veel ernstiger: ‘Hoe ze de
zielen der kinderen benadeelen, hun avonturenlust overdadig prikkelen,
hun smaak voor goede lectuur bederven en hun de belangstelling in het
onderwijs ontnemen, alleen om zichzelf te verrijken met het bloedgeld
der armen!’ 

Het karakter van de opgroeiende jeugd kon vergiftigd worden ‘door
vuile en misdadigerslitteratuur, Nick-Carter en Sherlock-Holmesge-
schriften’. Slechte boeken leidden tot crimineel gedrag. Als kinderen ‘in
den gevaarlijken tijd der vlegeljaren’ met ‘overtollige lichaamskracht’, zo
had Sjoukje in een Duits wetenschappelijk tijdschrift gelezen, door ande-
ren werden aangevuurd of als ze prikkelende boeken als Buffalo Bill en
Nick Carter lazen, dan leidde dit ‘overstroomende krachtgevoel’ tot ‘het
uitblazen van straatlantaarns, vernielen van boomen, ingooien van rui-
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ten, beschadiging van grafsteenen en standbeelden, diefachtige afper-
sing, gemeenschappelijke diefstallen, ja zelfs diefstal met moord ge-
paard’. 

Er waren gevallen bekend van kinderen die met elkaar een indianen-
stam vormden en in plaats van naar school te gaan diefstallen pleegden,
er was ‘bij een 18-jarigen jongen die een meisje uit aardigheid met een
bij ongeluk geladen revolver dreigde en verwondde, bij huiszoeking voor
ongeveer 15 Mark Sherlock-Holmes-litteratuur gevonden’. Jongeren
schoten iemand met wie ze ruzie hadden dood, ze pleegden zelfmoord
om net ‘zoo mooi’ te sterven als sommige heldinnen uit de boekjes; er
was een huiveringwekkend verband tussen wellust en bloed, sommige
van die boeken waren ‘in wellust gedrenkt’, hadden titels als Sensationee-
le onthullingen van een meisjesmoordenaar en lieten op de titelplaat ge-
heimzinnige lustmoordenaars zien. 

Dubbeltjesboekjes uit series als Nick Carter, de Wilsons en Buffalo Bill
waren minder bloederig en gewelddadig, maar ze prikkelden wel, en om-
dat ze er braver en ingetogener uitzagen, kochten ook keurig nette men-
sen zulke boekjes. In Berlijn werden ze in honderden ‘op hun fatsoen ge-
stelde papier- en sigarenwinkels, kiosken en stationsboekstalletjes’ ver-
kocht. Ook werkelijk beschaafde Nederlanders kochten deze boekjes als
‘niet inspannende reislectuur, en hielpen daardoor het kwaad, dat voor
anderen zo verderfelijk was, bestendigen’. Sjoukje citeerde Heinrich
Wolgast die op een congres voor moraal-pedagogie in Londen had vastge-
steld dat elk kind een fase doormaakt waarin het extra vatbaar is voor in-
dianenverhalen, roverromans en detectivegeschiedenissen. In Wolgasts
visie diende men niet de kinderlijke fantasie te overprikkelen, maar op
een gezondere manier deze fase van het kinderleven te begeleiden: door
zwerftochten door bos en veld te organiseren, door kamperen, door dag-
en nachtmarsen. Wolgast noemde ook goede en doelmatige volksbiblio-
theken en goede en goedkope literatuur als middelen om het kwaad te
bestrijden, alsmede een ‘andere inrichting van het onderwijs, waarbij de
kinderen op literarisch gebied beter zouden worden ontwikkeld, zodat ze
zelf een tegenzin zouden krijgen in alle onnatuurlijke en prikkelende na-
maaksels’. 

Sjoukje meende ook dat kinderen door spannende verhalen oppervlak-
kig gingen lezen. Die zogenaamd spannende lectuur bracht hen er on-
willekeurig toe door de boeken heen te jachten, omdat ze nieuwsgierig
waren naar de afloop van het verhaal. Elke uitweiding over dingen die

nynke van hichtum370



met de loop van het verhaal maar zijdelings verband hielden, alle natuur-
beschrijvingen lazen ze maar half of sloegen ze gewoon over. Schrijvers
als Paul d’Ivoi leerden de jonge lezers ‘de stof alleen te waardeeren en, al-
tijd zoekend naar nieuwe prikkels, den smaak voor het echt mooie, voor
den vorm en de ziel van een boek, te verliezen. Het is merkwaardig hoe
een schrijver, als deze, je nooit met rust laat! Het is een zenuwachtige
jacht van ’t eene avontuur in ’t andere.’

En ten slotte voerde ze een politiek argument aan dat de Duitse peda-
gogen niet hadden genoemd: de onrust die door de tijdgeest werd veroor-
zaakt.

Neem den geestdoodenden arbeid der fabrieksarbeiders en klerken, neem

den overspannenden en door de vele verschillende en onderling absoluut

onsamenhangende vakken, waarin het is ingedeeld, voor den geest der

jongelui vermoeienden en decentraliseerenden vorm van ons middelbaar

onderwijs, om maar een paar voorbeelden te noemen.

Ga ook eens na, met hoeveel kleine bezwaren, met hoeveel geldzorgen,

hoeveel geestdoodende en verlammende invloeden duizenden mensen

hebben te kampen! Is het een wonder, dat zulke dingen den geest van

velen, ’t zij voortdurend of slechts tijdelijk, minder ontvankelijk maken

voor geestelijk genot, dat ook maar eenigszins inspant?

Ze benadrukte dat het geen klasseverschijnsel was, ook literair onderleg-
de mensen grepen wel eens naar een Sherlock Holmes als ze hun geest
wilden ontspannen, of als ze ‘door groot leed als versuft’ waren. Maar alle
pogingen om bij de mensen een betere literaire smaak te ontwikkelen
hadden weinig kans van slagen ‘zoolang de toestanden blijven, zooals ze
thans zijn! [...] Ik, als sociaaldemokrate, leid uit al die feiten af, dat ook
hier de kapitalistische inrichting van onze maatschappij de hoofdoorzaak
van alle ellende is.’

Niet eerder had Sjoukje zo duidelijk politieke verklaringen aangevoerd
voor het lezen van verkeerde lectuur. Argumenten als overprikkeling en
leesluiheid waren pedagogische argumenten; nu bracht ze ook de maat-
schappelijke wantoestanden en de slechte situatie op de scholen ter spra-
ke. Daarvoor moesten politieke oplossingen worden gevonden. Dat was
een basisvoorwaarde voor het verbeteren van een goede literaire smaak. 
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Helemaal boven aan de ranglijst van afschuwelijke prikkelliteratuur had
Sjoukje indianenboeken gezet, met name de werken van Karl May. Al in
haar eerste recensie in Het Kind van 30 november 1901, vertelde ze dat
haar kinderen nogal eens boeken te leen kregen van vriendjes en vrien-
dinnetjes. ‘Maar o wee, het gebeurt bijna geregeld dat ik die boeken dade-
lijk moet inpakken en ze aan de eigenaars terugzenden.’ Het ging dan
meestal om avonturenboeken, bijvoorbeeld van L.T. Meade, Hendrik van
Balen en ‘van de twee Duitschers Carl May en Hermann Brandstädter, te-
gen wier werken de “Jugendschriften-Ausschüss” zoo ernstig en nadruk-
kelijk waarschuwt’. Bij eerste inzage van dit soort boeken – en dat deed
ze kennelijk zo vluchtig dat ze May’s voornaam niet goed spelde – moest
ze ze al afkeuren. Een jaar later keerde ze zich opnieuw tegen boeken van
Meade en May die ‘door hun ellendig, prikkelend sensatiegeschrijf heb-
ben bewezen, dat ze door geen echte liefde voor de kinderen worden ge-
dreven. En voor dezulken kan men niet genoeg waarschuwen.’ Het werd
bijna een obsessie: weer een jaar later protesteerde ze in De Vrouw tegen
een kindertijdschrift waarin twee jongens jagersboeken, oorlogsgeschie-
denissen en indianenboeken ‘heerlijk, heerlijk!’ hadden genoemd. 

Wat was er nu zo vreselijk aan Karl May, die toch ook altijd een deugde-
lijke moraal in zijn boeken stopte? Sjoukje vond dat zulke boeken niets
gemeen hadden met kunst of waarheid, ze hoorden bij de verderfelijke
soort die kinderen alleen maar tot kattenkwaad aanzette. Tegen reis- en
jachtverhalen had ze geen principiële bezwaren, mits zulke verhalen wer-
den ‘ingevlochten’ in een verhaal over ‘onze voorvaderen of bij allerlei
wilde volkeren’, maar ‘alléén om de kinderen een oogenblik te boeien,
dat wil me heelemaal niet bevallen’.

Het was haar een raadsel dat veel volwassenen en zelfs opvoeders sym-
pathie voelden voor de ‘valse profeet’ Karl May, deze ‘Verderber der Deut-
schen Jugend’, deze liegende, bedriegende man. Er stonden nog altijd
boeken van May in volks- en zelfs in schoolbibliotheken, ‘niettegenstaan-
de vele jeugdige misdadigers bekend hebben, dat de lektuur van May’s
boeken hen tot diefstal en moord verleid had’. Wat wordt er gedaan om
het ‘voortwoekeren van “Buffalo-Bill”, “Sitting-Bull” en dergelijke lektuur
met ernst te bestrijden??’, vroeg ze vertwijfeld. Toen de uitgeverij Wereld-
bibliotheek een speciale serie, de Blauwe Bibliotheek, met verantwoorde
leesboeken startte om prikkelliteratuur te weren, juichte ze dat toe. De
Blauwe Bibliotheek gaf ‘onschuldig-humoristische boekjes’ uit met bij-
voorbeeld romans van Mark Twain en verhalen van Leo Tolstoi. Boeiende
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lectuur, niet te inspannend, vol leven en beweging, zeer geschikt om ‘de
kanker van de detective- en Buffalo-Bill-litteratuur met vrucht te bestrij-
den’. 

Maar zelfs Sjoukje met haar grote gezag als recensente van goede kin-
derboeken kon het tij niet keren. Sherlock Holmes en Nick Carter, Karl
May en Paul d’Ivoi zijn in hun populariteit nooit echt bedreigd geweest,
laat staan dat ze hun plaats hebben moeten afstaan aan meer verantwoor-
de lectuur. Ook in haar eigen kring dacht men allengs genuanceerder
over May en d’Ivoi. Toen Sjoukje in 1919 in Het Kind Karl May weer eens
afkeurde ‘als lektuur van de slechte soort, waartegen ook in Duitschland
door alle ernstige paedagogen met kracht wordt gestreden’, schreef
hoofdredacteur Gunning in een voetnoot: ‘In het katholieke tijdschrift
“für christliche Erziehungswissenschaft” vond ik echter onlangs een
warm gesteld en goed gedocumenteerd artikel ter verdediging van deze
man, die, met en door een nog onbarmhartiger wereld, die hem eerst had
bewonderd, uitgekreten, nimmer zijn goeden en vredelievenden aard
verloochend heeft. Herziening van het thans algemeen aangenomen
vonnis over hem schijnt niet overbodig.’

Sjoukje raakte niet overtuigd. Op dit punt heeft ze zich nooit kunnen
inleven in de behoefte aan heroïsche avonturen en romantische span-
ning bij lezende kinderen. En bij haar eigen kinderen trof ze deze be-
hoefte kennelijk niet aan.

Het belang van een goed verzorgd boek 

Een goed boek moet er mooi uitzien, verzorgd en fraai geïllustreerd, en
het moet een stevige kaft hebben. Dit was een kernpunt in Sjoukjes op-
vattingen over goede jeugdliteratuur en in haar recensies besteedde ze
dan ook veel aandacht aan vormgeving, illustraties en lay-out. De Kunst-
erziehungsbewegung, in Duitsland tot bloei gekomen en in Nederland
alleen bij een beperkte groep pedagogen aangeslagen, sprak haar aan. Ze
wenste ‘ook hier de kunst in haar zware strijd tegen de middelmatigheid
tegenover het publiek te steunen’: 

In alle landen wordt de eisch: kunst voor het kind! gebiedend aangeheven.

Meer en meer erkent men overal de opvoedende kracht van echte kunst,
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meer en meer wordt ze een integreerend deel van elke goede en rationeele

opvoeding. 

Ze ergerde zich aan boeken die er als massaproduct van de lopende band
slordig en onesthetisch uitzagen, bijvoorbeeld met lelijk afgedrukte teke-
ningen, zoals in een prentenboek ‘de groote dieren, waarvan sommige
nogal glazige oogen hebben’, of ‘kindertjes met erg leelijke snoetjes – wat
ik haast nog liever zie dan die opgesmukt mooie, pappige gezichtjes in de
meeste dezer boeken’. Ook in het uiterlijk van een boek wilde ze ‘waar-
heid en natuur’ zien en in een bespreking van een geïllustreerd dieren-
boek schreef ze: 

Het behoort tot een soort, die tegenwoordig niet meer gewaardeerd wordt;

echt fabriekswerk! De beesten zijn niet eens goed geteekend. Men zie bv

de koe op den omslag: een dubbelgevouwen koe, waarvan de eene helft

vóór, de andere achter op den omslag te zien is! Vooral de achterhelft

maakt op die manier een belachelijk figuur, en als men ’t boek plat legt,

om het dier in z’n geheel te zien, dan is het veel te lang uitgerekt, en heel

onnatuurlijk.

Het was niet voldoende als de illustraties goed waren. De manier waarop
ze in de tekst werden geplaatst, was ook belangrijk. Een van Sjoukjes
stokpaardjes was haar afkeer van illustraties die niet een organisch ge-
heel met de tekst vormden, die niet op papier van het ‘boek-zelf’ waren
gedrukt, maar ingeplakt waren op glimmend glad papier tussen de blad-
zijden en door de afwijkende papierkleur geen eenheid vormden met de
rest van het boek. Zo’n manier van illustreren kwam vaak voor en telkens
opnieuw maakte ze zich er kwaad over. 

De jeugdroman Roswitha van Marie Boddaert prees ze zeer, en aan pa-
pier en druk was de uiterste zorg besteed, maar ‘zelfs hier is het misbruik
ingeslopen om plaatjes op gladden witten grond tusschen geelachtig ge-
tinte bladen te plakken! Moge een uitgever als de Heer Kluitman, die zoo
ernstig zijn best doet om iets echt goeds te leveren, voortaan met deze lelij-
ke gewoonte breken!’

Ze had een hekel aan niet-gebonden boeken. Ook om pedagogische rede-
nen moesten boeken stevig en smaakvol worden uitgegeven, opdat kin-
deren er netjes en voorzichtig mee zouden omgaan. Slappe, ingenaaide
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boeken zouden ze niet graag uitlenen, omdat zulke boeken terug zouden
komen met ezelsoren. Dat leidde er weer toe dat het kind eraan zou wen-
nen om slordige boeken te hebben omdat het die ‘slappe dingen’ niet net-
jes kon houden. Kinderboeken zouden altijd in stevig karton moeten
worden gebonden, níét als ‘gewoon-gecartonneerde boekjes, met gesne-
den kanten en akelig gladde huid’.

Het ging haar bij haar kritiek en ergernissen niet alleen om het lelijke
en onverzorgde van sommige kinderboeken. In feite wond ze zich op
over de mentaliteit van de uitgever van zulke wanproducten, over de
neerbuigendheid ten opzichte van jeugdliteratuur, de mentaliteit van:
‘Och, ’t is maar voor de kinderen, ’t hoeft zoo precies niet!’. Onverschil-
ligheid tegenover kinderboeken was voor haar een doodzonde, de hoe-
veelheid middelmatig goede lectuur een bron van ergernis: ‘Och, het
schijnt zoo gemakkelijk tegenwoordig om kinderboeken te schrijven. Als
je maar over een vlotte pen beschikt en je een beetje kunt indenken in het
jongensleven – dan kan je immers best iets leveren in den trant van
Stamperius en Kievit!’ Stamperius en Kievit waren populaire schrijvers
met een grote productie, voor wie Sjoukje overigens wel waardering had. 

Ze verwees naar een artikel van de bekende pedagoog J.H. Gunning,
de latere hoofdredacteur van Het kind, die zich stoorde aan vlotte boeken
die door recensenten ‘leuk’, ‘frisch’, ‘echt’, ‘jolig’, ‘natuurlijk’ werden ge-
noemd. Als hij zo’n veelgeprezen boek dan zelf ter hand nam, moest hij
vaststellen dat ‘die adjectiva euphemismen zijn voor “erg-laag-bij-den-
grond” en “ploertig”’. (Ploertig betekende vroeger overigens iets anders
dan het tegenwoordige ‘schofterig’. Het betekende ‘niet fijn’, ‘blijk ge-
vend van gebrek aan geest en gevoel’, ‘druk’.) Sjoukje was het volkomen
met hem eens en onderstreepte letterlijk haar bijval: 

Ik heb hartgrondig: “Ja!” gezegd, toen ik dit las! Niet dat ik ze allen in 

zulke sterke bewoordingen wensch te veroordeelen, want heusch, vele 

auteurs meenen het zoo goed! Ze denken waarlijk iets ‘echts’ te leveren,

waar ze bij een paar prettig vertelde jongensstreken nog wat natuur-

historische wetenswaardigheden voegen, en tot toegift een paar opwek-

kingen om de dieren lief te hebben, en ze niet te mishandelen.

Wat wil je meer? Helaas, ze voelen het zelf niet, dat aan hun werk de

ruggegraat ontbreekt. [...] Het gevolg is, dat een enkel boek van deze soort

zich wel prettig laat lezen, vooral waar de schrijver over een zekere dosis

humor beschikt, dat men b.v. zoo’n boek gerust zou geven aan een kind

de bloei van een schrijverschap 375



dat pas ziek geweest is, en nog alleen lichten geestelijken kost kan ver-

teren. Kwaad kan het niet doen, als je ’t op zichzelf beschouwt. Neen, ooh

neen – één zoo’n boek niet!

Een andere categorie boeken die kon rekenen op haar afkeuring, waren
de slechte en onzorgvuldige vertalingen. In een brief aan ‘Tiele’ (Mathil-
de) Wibaut noemde ze de ‘schandelijke lichtzinnige wijze waarop ieder
meent wel een kinderboek te kunnen vertalen, en waardoor zoóveel
mooi, artistiek werk uit het buitenland bedorven wordt’. Mathilde Wibaut
schreef voor moeders van arbeiderskinderen een voorlichtingsboekje
over kinderboeken, dat in 1906 zou verschijnen als Het boek en het volks-
kind. Sjoukje hoopte dat ze de schandalige vertaalpraktijken ook aan de
orde zou stellen. Als de publieke opinie zich eens flink tegen de slechte
vertalingen zou uitspreken, zouden die ‘vertaalwolven’ misschien wat
voorzichtiger worden. Ze ried Mathilde Wibaut aan het oorspronkelijke
werk en de vertalingen van Wilhelm Busch, schrijver van onder andere
de vrolijk geïllustreerde serie verhalen op rijm Max und Moritz (1865),
eens naast elkaar te leggen en te vergelijken: verknoeid – ook wat het ui-
terlijk betrof – en slecht verkocht. Sjoukje noemde een aantal boeken van
de in Duitstalige landen populaire Peter Rosegger die speciaal goedkoop
en stevig (‘daar alle “ingenaaide” prullen voor de jeugd uit den booze
zijn’) waren uitgegeven door de ‘Jugendschrifteausschüsse’. Met opzet
had ze er niet over geschreven om vertaalbroddelaars niet op ideeën te
brengen – ze zocht ondertussen een goede, artistieke vertaalster – en nu
had ze die boekjes thuisgestuurd gekregen. Ze zagen er vreselijk uit: ‘in-
genaaid’ (dik onderstreept), door uiterlijke vorm en inhoud totaal indrui-
send tegen de beginselen van de ‘Jugendschrifteausschüsse’, vertaald
door J.W. Gerhard ‘met z’n schoolmeestersstijltje’ en zo dik dat het boek
voor arbeiders natuurlijk veel te duur was. Ze was ontzet en woedend.
Daar was in Duitsland nu zo hard voor gewerkt en zoveel over geschre-
ven en zo’n Gerhard verknoeide het boek. Ze eindigde haar tirade met:
‘Ziezoo, dat is me van ’t hart, en ik weet dat je ’t met me voelt!’ Opvallend
genoeg was juist deze Gerhard een groot aanhanger van de Kunsterzie-
hungsbewegung. Misschien dat Sjoukje extra hard over hem oordeelde
omdat hij met name haar Kafferboeken in zijn studie Onze kinderlite-
ratuur in de aesthetische opvoeding (1905) had bekritiseerd als te geleerd,
te onwaarschijnlijk en onwaar. Afke’s Tiental waardeerde hij wel – al
vond hij het nog lang geen kunstwerk, noch naar de inhoud noch naar de
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vorm –, maar hij begreep niet waarom ‘de vader zoo’n nul’ was.
Ook in haar recensies beklaagde Sjoukje zich vaak over het lage peil

van vertalingen, en eens ging ze daarbij zover dat ze een vertaling van de
hand van haar zusje Jette van het klassieke Engelse verhaal ‘Old Mother
Hubbard’ scherp afwees. Moeder Hubbard verscheen in een reeks pren-
tenboeken van de Engelse illustrator David Brett. Van twee delen had
Sjoukje de Engelse tekst bewerkt, maar nu had ze twee nieuwe vertalin-
gen gezien waarvan ze van tevoren niets had geweten. Het ergerde haar
dat deze boeken volgens de omslag onder haar, Sjoukjes, redactie, ‘geheel
buiten mij om door Mej. J. Bokma de Boer bewerkt’ waren. Deze vermel-
ding kon aanleiding tot allerlei vergissingen geven en daarom benadruk-
te ze in haar rubriek dat ze er niets mee te maken had. Moeder Hubbard
was weliswaar een aardig boek, de tekeningen waren goed geslaagd en
soms heel geestig, maar ‘ik voor mij durfde me niet wagen aan de ver-
taling van deze oude, klassiek gewordene rijmen! Ik heb een gevoel, alsof
dit niet mag en niet kan!’ Dit was niet alleen de kritiek van een recensen-
te, het leek ook op een kleine familiekwestie, waarbij de succesvolle
schrijfster haar oudere zuster kapittelde.

Sjoukje probeerde niet uitsluitend als volwassene te recenseren, ze ‘be-
leefde’ een kinderboek ook door de ogen en oren van een kind. In een re-
censie van Louis Ratisbonne, de Franse Hieronymus van Alphen, schreef
ze: 

O, wat was ik eerst boos op Louis Ratisbonne! Dat kwam, omdat ik zijn

versjes las met den geest van een kind, dat ik me geheel verplaatste zooals

ik dat gewoon ben te doen wanneer ik kinderboeken lees, in het denken

en gevoelen van een kind. Ik voelde me ongelukkig en geheel geïntimi-

deerd; ik besefte dat, als ik een kind was, Louis Ratisbonne me erg zou

neêrdrukken met zijn onuitstaanbare lessen.

Ze had – natuurlijk – niet alleen kritiek. Als haar als recensente iets on-
der ogen kwam wat haar in kinderboeken wél beviel, bracht ze dat even
helder en persoonlijk onder woorden. Illustratoren die ‘echt kinderlijk en
toch ook zoo echt artistiek’ tekenden, zoals Nelly Bodenheim, Theo van
Hoytema of L.W.R. Wenckebach, die later haar Zwarte Jakob van den Val-
kenburg illustreerde, konden haar in vervoering brengen. De Zwitser
Ernst Kreidolf kwam het dichtst bij haar ideaal van een tekenaar die artis-
ticiteit paarde aan een diepgevoelde roeping. Ze deed een poging om Die
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schlafenden Baüme te beschrijven, ‘het beeld van een vreemd, echt poë-
tisch wonderland, een sprookjesland, een geheimzinnig bosch, dat me
doet huiveren van verrukking en ook een beetje van angst. O, die vreem-
de boomen, die blauw-violette lucht, die roodbruine ondergrond, o die
geheimzinnige dieren allemaal, die stil-vluchtende muizen met witte
staarten, die vos, dat vreemde hert, die katten en uilen met vurige oogen!’

Niet elk beeld van Kreidolf begreep ze, maar mooi wás het, en ze dacht
dat een kind er zich allerlei prettige, fantastische dingen bij kon denken.
De kinderen aan wie ze het boek had laten zien, hadden allemaal ‘zoo’n
mooie, reine uitdrukking op hun gezichtjes’ gekregen. Al begrepen ze
misschien niet alles, ze kregen een indruk van echte kunst. Trouwens,
‘ze hebben dikwijls meer zin voor poëzie en kunst, dan wij in onze
groote-menschen-verwaandheid wel denken’.

Ze bewonderde de illustraties bij Het diamanten prinsesje van Rie Cra-
mer, die later ook een aantal van Sjoukjes verhalenbundels zou illustre-
ren: ‘Alles even teer en fijn en gracieus: een weelde voor de oogen! Het
mooist zijn haast nog de kleine, eenvoudige schetsjes en profil, boven en
onder elk hoofdstukje. Maar neen, die grootere platen toch ook, in hun
teere, wazige kleuren, en al die bekoorlijke, ragfijne details. Alles zo luch-
tig en vol distinctie, lieflijk en schalks.’

Ze kon verrukt zijn van het uiterlijk van een boek en was soms zo ge-
troffen door een ‘fijn en keurig’ uiterlijk dat ze onwillekeurig eerst haar
handen eens bekeek ‘of ze wel rein zijn om het aan te pakken’. Een zin-
tuiglijke, lijfelijke beoordeling. Ze hield ervan een mooi boek in handen
te nemen. ‘’t Boek ziet er lekker uit,’ schreef ze over het prentenboek
Klein Jantje en de kinderen van Modderstad van Ottilia Adelborg. En uit
een bespreking van een boek van Ida Heijermans: ‘Ik legde het zooeven,
nadat ik ’t voor de tweede maal gelezen had, terzijde met een innig dank-
baar gevoel, en kon niet nalaten, eventjes liefkozend den band te stree-
len.’

Soms vatte ze een opmerkelijke sympathie op voor een schrijver. In De
Kroniek schreef ze over de bewerking van de sprookjes van Duizend-en-
een-nacht door C. Krebbers: 

Ik ken hem als mensch niet, maar als schrijver zie ik hem als een onge-

trouwde oom, min of meer stijf, wat ouderwetsch van vormen, een beetje

hoekig in zijn bewegingen, maar met trouwe, verstandige blauwe oogen,

die heel vriendelijk kijken wanneer hij met kinderen spreekt, die kunnen
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schitteren van enthousiasme wanneer hij hen dingen vertelt die hem zel-

ven getroffen hebben. Hij is in zijn hart een groot kind, hij voelt met de

kinderen meê.

Zoals elke recensent had ook Sjoukje haar specialismen en eigenaardig-
heden en een daarvan was haar gewoonte om openlijk reclame te maken
voor haar eigen boeken. In een van haar eerste ‘Vrouwenbrieven’ in Het
Volk op 10 december 1900, behandelde ze Kudlago:

Dit is geen sprookje, […] maar een volkomen waar verhaal, waar uit de

kinderen leeren, hoe het er aan de Noordpool uitziet. […] Alles wat er in

verteld wordt, is waar gebeurd. De schrijfster heeft vooraf een ernstige

studie van haar onderwerp gemaakt, omdat het haar doel was, de kinde-

ren werkelijk een beetje wetenschap te geven.

Aangezien ze in zo’n artikeltje alleen de inhoud van het boek weergaf,
was dat volgens haar wel geoorloofd. Over een boek van haar hand uit
1911, Kajakmannen, schreef ze: ‘Deze verhalen, allen door de Eskimo’s
zelf verteld, zijn genomen uit een tijdschrift, dat door een Deensche
dame expres voor dat doel is opgericht en dat onder de min of meer geci-
viliseerde Eskimo’s vele lezers telt. Heel interessant vond ik deze verha-
len, juist omdat ze beleefd zijn, en om de opvatting, die de lui zelf er van
toonen te hebben. [...] De firma van Goor stak ze in een heel smaakvol
kleed, en zorgde voor goede plaatjes.’

Nu en dan verontschuldigde ze zich voor deze aandacht voor eigen
werk, maar ze noemde zo’n excuus ook weer ‘valsche bescheidenheid’. In
Het Volk stelde ze een lijstje samen van al haar boeken tot en met Afke’s
Tiental, met de toevoeging: ‘En nu ben ik er wat mee verlegen, of ik de be-
scheidenheid zoover moet drijven om op een lijst van kinderboeken mijn
eigen werkjes totaal te verzwijgen. Dit zou toch eigenlijk onwaar zijn
want als ik niet meende dat ze tot de goede lektuur behoorden, zou ik ze
niet geschreven hebben. Daar bovendien de pers ze eenstemmig prees,
meen ik dat het mijn plicht is, ze ten slotte toch ook maar te noemen. Ie-
der oordeele dan zelf.’ 

Soms leidde deze behoefte om op discrete wijze aandacht te vragen
voor haar eigen werk tot potsierlijke zinnen. In 1904 had ze in De Vrouw
geschreven over Friedesinchens Lebenslauf van Heinrich Sohnrey en ze
was enthousiast over deze ‘onopgesmukte’ geschiedenis van een dorps-

de bloei van een schrijverschap 379



meisje. Ze vond het vooral zo ‘roerend en diep aangrijpend en zoo be-
koorlijk door de reine en frissche poëzie, die je uit elke bladzij tegen-
stroomt’. Sjoukje besloot het boek zelf te gaan vertalen en dat kondigde
ze zo aan: ‘Van zijn hoofdwerk Friedesinchens Lebenslauf zal, naar ik hoor,
een goede Nederlandsche vertaling verschijnen. En dat zal geen gemakke-
lijk werk zijn, want de eigenaardige poëzie van Sohnrey’s stijl is héél
moeilijk weêr te geven.’ 

Nog altijd populair 

Hoe gefundeerd en houdbaar was Sjoukjes oordeel? Honderd jaar later
terugblikkend, blijken de meeste boeken waarover ze enthousiast was in
vergetelheid geraakt. Niet verwonderlijk bij de grote hoeveelheid boeken
die er in meer dan twintig jaar recensiepraktijk door haar handen zijn ge-
gaan. Ze gebruikte bij het beoordelen ook zelden normen met eeuwig-
heidswaarde, haar kwaliteiten als recensente lagen vooral in de persoon-
lijke en vaak gepassioneerde manier waarop ze boeken besprak en het
steeds opnieuw aanleggen van hoge maatstaven waaraan goede kinder-
boeken moesten voldoen. Ze nam jeugdliteratuur serieus en slaagde erin
er levendig over te schrijven.

Sommige van haar criteria spelen bij het beoordelen van kinderboeken
nog steeds een rol: de aandacht voor het echte en natuurlijke, de nadruk
op het belang van een goede stijl en mooie vorm, het pleidooi voor een
boeiende inhoud, het belang van warmte en bezieling, de vaststelling dat
een goed kinderboek ook boeiend is voor volwassenen en de eis om
jeugdliteratuur serieus te nemen. 

Ook de nadruk die ze legde op het uiterlijk van een boek en het belang
van goede illustraties is nog actueel, al is haar afkeer van ingeplakte pla-
ten niet meer navoelbaar. Hetzelfde geldt voor haar afkeer van indianen-
verhalen en spannende avonturenboeken. Achteraf is het moeilijk te be-
grijpen dat zo’n intelligente vrouw echt dacht dat de spannende boeken
uit haar tijd sommige kinderen tot moord en roof konden aanzetten. Ze
kende boeken een vormende – en dus ook misvormende – kracht toe die
sommigen tegenwoordig aan televisieprogramma’s toekennen. Het is
een opvatting waarvoor heel moeilijk harde bewijzen kunnen worden ge-
vonden, maar die steeds opnieuw naar voren wordt gebracht. Sjoukje
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Troelstra zou, als ze in deze tijd leefde, aan deze discussie hartstochtelijk
hebben meegedaan.

Aan de hand van een aantal besprekingen van boeken die later klassie-
kers zijn geworden, valt de kwaliteit van haar recensies en inzichten af te
meten. Niet alleen de argumenten die in haar tijd pasten zijn daarbij be-
langrijk, maar ook het speciale gevoel dat ze voor sommige boeken had,
haar eigen smaak, de kritiek, de heel persoonlijke stijl van recenseren.
Afgezien van wat ouderwets taalgebruik blijken de meeste van haar be-
oordelingen na al die jaren overeind te zijn gebleven.

Over de Dik-Tromboeken van C. J. Kieviet schreef ze een aantal keren
positief. Het eerste boek, Dik Trom uit 1892, was in haar ogen geen slecht
boek. Recensenten na haar vonden het boek (en ook de vervolgdelen die
Kieviet publiceerde) vanwege Diks grapjes en streken onverantwoord en
zeker niet voor iedere jongen geschikt. Sjoukje dacht daar heel anders
over: 

Mijn eigen ondeugend, elfjarige zoontje las ze voor, en dat met een animo

en een entrain, die wél bewezen hoe goed de Heer Kievit het jonge goedje

heeft bestudeerd. […] Onze onderlinge vriendschap is door het samen

lezen van dit boek nog hechter geworden en – ik heb niet gemerkt dat

onze jeugdige zondaar er nog ondeugender van geworden is, dan hij

reeds was. 

Sjoukje bleef het voor Kieviet opnemen, al werd ze mettertijd kritischer
over zijn aanpak. In 1909 besprak ze De zoon van Dik Trom: 

Het boek is weer echt ‘gezellig!’ Het pakt je in, of je wilt of niet, en al 

heb je er eigenlijk ook nog al wat aanmerkingen op. De gezonde humor,

waarover deze schrijver beschikt, is onweerstaanbaar, en je voelt ook altijd

dat zijn boeken door een goed mensch geschreven zijn. Maar – hij schrijft

te gemakkelijk, dat is jammer! Bij elk boek van hem dat je kritisch leest,

krijg je het gevoel: ‘Hé, wat had hij, met zijn groot talent, daar nog on-

eindig veel meer van kunnen maken[…]Er had veel overtolligs kunnen

worden weggelaten, en véél dingen hadden beter en serieuser uitgewerkt

kunnen worden. In één woord: het niveau van het geheel kon hooger

zijn!’
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Haar hoofdredacteur J.H. Gunning, die gewend was een meningsver-
schil met een medewerk(st)er van Het Kind open en bloot in zijn tijd-
schrift te zetten, schreef in een noot bij een positieve recensie: ‘Het spijt
mij, dat ik mij verplicht voel te verklaren, dat ik het daar heelemaal niet
mee eens ben. Ik heb het trouwens nooit onder stoelen en banken gesto-
ken, dat ik het heele Dick-Trom-genre, waaraan af en toe zelfs de beste
kinderschrijvers ten onzent zich wel eens bezondigen, paedagogisch af-
keur.’

Maar Sjoukje liet zich niet uit het veld slaan. In 1921 stelde ze opnieuw
vast ‘dat het juist dit complex van jongensachtige dwaasheid en groote
goedheid is, dat de kinderen zoo bijzonder van hun Dik Trom doet hou-
den.

Pietje Bell van Chris van Abkoude beviel haar minder. Het was mooi
uitgegeven en bijzonder geestig geïllustreerd door Jan Rinke, maar de in-
houd keurde ze streng af: ‘De ondeugende streken van den held zijn
soms wel grappig, maar men wordt er op den duur beu van, en, wat erger
is, zulke boeken hebben op veel kinderen beslist een slechten invloed. De
auteur vindt al die malle, gezochte grappen van Pietje blijkbaar zelf héél
aardig, al komen er ook groote ongelukken uit voort. Alles wordt vergoe-
lijkt en niemand spreekt ooit eens ernstig met den jongen.’

Over Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruyter van J.H. Been
was ze gereserveerd: ‘De schrijver is niet de eerste de beste. We kennen
hem als een goed historicus, een prettig verteller, en als een diep gevoe-
lend mensch. En toch heeft hij m.i. een paar fouten: hij weet niet altijd
maat te houden, én zijn personen zijn dikwijls te veel aan elkaar gelijk.
Ook spreken zij dikwijls te veel op dezelfde wijze. Ook hier laat hij zijn
fantasie wel wat al te veel den vrijen loop, en de rooverhoofdman “Il Tig-
retto” en zijn helper Visitas zijn geen erg levensware figuren.’

Een jongensboek dat Sjoukje prachtig vond, was Jongensdagen van
Theo Thijssen met tekeningen van Jan Sluyters. Ze noemde het: ‘een
stukje levende, tintelende, goed geziene Amsterdamsche werkelijkheid’.

Behalve speciale boeken voor jongens waren er de meisjesboeken, een
genre waartegen Sjoukje haar bedenkingen had. Maar ze kon soms toch
met een open blik een exemplaar lezen en waarderen. Top Naeffs School-
idyllen zette ze, ondanks aarzeling, bij haar sinterklaaslijst met aanbevo-
len boeken: ‘Toch zijn deze boeken veel te goed geschreven en over ’t al-
gemeen te frisch en humoristisch, om doodgezwegen te worden. […] Ik
bedoel: School-idyllen, De Tweelingen (van Top Naeff), O, die lastige juf
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van Noordwal en Het Indische nichtje van Kruiff-Gobius.’
Gemengde gevoelens had ze over De HBS-tijd van Joop ter Heul van

Cissy van Marxveldt, want ‘al de oppervlakkigheden en snoeppartijtjes
zijn niet de moeite waard, nader te worden vermeld. Toch is er ook wel
veel goeds in. Het hoofdpersoontje heeft een warm hart, maar haar naar
liefde snakkende natuur wordt miskend én thuis, én op school. Eerst
wanneer een verstandige onderwijzeres door den vader wordt aangeno-
men om toezicht te houden op haar huiswerk, komt langzamerhand de
goede kern, die in haar zit, tot ontwikkeling, en dit heeft meteen een goe-
den invloed op de geheele lichtvaardige club, waarvan ze een der luid-
ruchtigste leden is.’ 

Over Joop en haar vrolijke vriendinnen verder geen woord. Sjoukje
richtte zich in deze recensie op de nare school van Joop, ‘het oude sleur-
systeem, dat het niet de moeite waard acht, even te informeeren naar den
paedagogischen aanleg en het karakter der leeraren, aan wie voor een
groot gedeelte de vorming der jeugd in de moeielijke puberjaren is toe-
vertrouwd!’

Een inmiddels wereldberoemd jeugdboek, De geheime tuin van Fran-
ces H. Burnett, prees ze vanwege de beschrijving van ‘de heel natuurlijke
ontwikkeling van een brommig bedorven kind tot een bruikbaar mensch,
en dat vooral door de omstandigheden, die haar gedachten van zichzelf
aftrekken, om ze te vestigen op andere dingen. […] De schrijfster wil door
dit boek vooral aantoonen hoe goede gedachten een mensch vooruit kun-
nen brengen, en – het tegendeel eveneens. […] De plaatjes zijn roman-
tisch, net als de intrigue van ’t boek. Ik denk wel dat de jonge lezers ze
mooi zullen vinden, al hebben ze geen hooge kunstwaarde.’

Over een ander buitenlands (meisjes)boek dat nog steeds als een klas-
siek jeugdboek geldt, Vadertje Langbeen van Jean Webster, schreef ze:
‘Vroolijke, prettige, echt frissche lektuur! Vooral omdat er zo’n gezonde
levensopvatting uit spreekt, acht ik voor jonge menschen een boek als dit
veel geschikter dan vele onzer moderne psychologische romans, waarin
alle gevoelentjes en gewaarwordinkjes haarfijn worden uitgeplozen.’

Een boek waarmee ze niet goed raad wist, was Pinokkio van Carlo Col-
lodi, pseudoniem van Carlo Lorenzini:

En dan heb je nog een zonderling boek, dat ik toch niet kan nalaten, hier-

bij te noemen. Ik bedoel: ‘Pinokkio’, naar het Italiaansch van Collodi, door

Delforno. Die Delforno is een goede vertaler, ook dit heeft hij uitstekend
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bewerkt. Het is de geschiedenis van een levenden harlekijn, die later een

jongen wordt – een onzinnig, dolzinnig sprookje – juist zooiets als som-

mige vaders graag in schemeravond aan hun kinderen vertellen, en toch

goed geschreven en, wat velen zeker gerust zal stellen, in den grond vol

‘heilzame’ moraal. Ik hoor van verscheidene heel verstandige moeders, dat

haar kinderen dol zijn op dit boek en het altijd en altijd weêr lezen, en dat

vooral geeft me den moed om het ook hierbij te noemen. Het is werkelijk

geestig geschreven, en ook aan dergelijke lektuur heeft ons jonge goedje

behoefte, dat moeten we niet vergeten.

In zo’n recensie was ze weer even de oude, bedaagde Nynke van Hich-
tum, die vanaf enige afstand met warmte en tegelijkertijd licht hoofd-
schuddend naar het jonge lezersvolkje keek en de verstandige moeders
een hart onder de riem stak. 
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v

SJOUKJE TROELSTRA-BOKMA DE BOER

Het einde van het huwelijk en daarna





Kuren om uit het dal te raken

Na 1902, het jaar waarin Dirk Troelstra en Cornélie Huygens stierven,
waren de moeilijke tijden nog niet voorbij voor Piet en Sjoukje. Beiden
kampten met gezondheidsproblemen – Piet leed aan een zware influen-
za en bloedspuwingen –, en als toppunt van ellende gingen de kinderen
in 1903 het huis uit. 

Ze waren hun extra inkomsten van Het Volk kwijt en de tweeduizend
gulden die Troelstra als kamerlid jaarlijks verdiende, waren veel te weinig
voor hun huishouding en de scholen van de kinderen. Hij besloot zich
meer op de advocatuur te richten. Begin januari 1904 blies hij zijn prak-
tijk nieuw leven in en er kwamen algauw goed betalende cliënten. Het
eind van de geldzorgen leek in zicht, totdat duidelijk werd dat zijn politie-
ke werk onder zijn opbloeiende advocatenpraktijk zou gaan lijden. Die
prijs was te hoog: Troelstra kon niet zijn aandacht blijven verdelen tussen
advocatuur en politiek. Hij moest kiezen en hij koos voor de politiek.

Ook toen hielpen vrienden hem uit de problemen. Henri van Kol stop-
te hem in de trein eens vijfhonderd gulden toe en Wibaut stuurde voor de
zoveelste keer geld. Sjoukje schreef aan Floor en Tiele Wibaut hoe licht
en opgewekt ze zich nu voelden ‘na dezen schrikkelijken winter van mi-
nimum-lijden en broodzorgen, welke ellende echter eerst, vooral voor
mij, haar toppunt bereikte toen Piet om mijnentwil zich weêr geheel in
de praktijk meende te moeten begeven’. 

Hij had voor haar welzijn de politiek verwaarloosd, maar dat was nu
niet meer nodig. ‘Wat een verlossing dat ik nu niet “een blok aan ’t been”
voor mijn lieven strijder behoef te zijn!’ Piet bedankte ook, en ook hij ge-
bruikte mooie woorden: 
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Als het beste, wat een man van overtuiging, strijdlust en toewijding zich

wenschen kan, is: zich geheel aan den dienst dier overtuiging te kunnen

wijden, dan hebt gij den hoogsten wensch vervuld, dien ik voor mijn le-

ven koester. […] Grooter weldaad kon mij niet bewezen worden – ze geeft

mij aan mijzelf terug – ze wekt mij tot nieuw krachtiger leven, tot vroo-

lijker, frischer strijd. […] Mijn vrouw leeft nu ook weer op uit haar zorgen;

ze kan zelfs weer aan haar ‘Apenboek’ schrijven, – dat vlot aardig. Wat dat

voor mij beteekent, dat ik haar zooveel vroolijker en frischer zie, dat is

met geen woorden te zeggen.

Maar er was nog geen eind aan de misère. In januari 1904 overleed Bok-
ma de Boer, 87 jaar oud. Sinds 1903 waren ze op de Scheveningse Ka-
naalweg bijna buren van elkaar. Sjoukjes vader was een beminnelijke
grootvader voor Dieuwke en Jelle, ‘de oude predikant, die ons altijd zulke
prachtige verhalen had verteld’, schreef Jelle in zijn herinneringen. De
begrafenis vond plaats op een gure, vriezende dag en de holle klank van
de klonters bevroren aarde waren hem door merg en been gegaan. Wat
Jelle vooral was bijgebleven, was het feit dat zijn grootmoeder er bij al
haar verdriet aan gedacht had hem, twee dagen na de begrafenis, een ca-
deautje voor zijn verjaardag te geven. Ze was een sterke vrouw, schreef
Sjoukje aan de Wibauts: ‘Ja, dat waren moeilijke, diep weemoedige da-
gen, maar het prachtig voorbeeld van ons lief, oud, eenzaam heldenmoe-
dertje gaf ons allen moed om het te dragen.’

Piet had een uitstekende verhouding met zijn schoonouders die ‘zon-
der een woord van twijfel of protest’ hadden aanvaard dat hun dochter
door haar huwelijk zoveel had moeten verdragen. Ook toen Piet in 1893
uit armoe ‘alle waardevolle deelen’ van de inboedel had moeten verko-
pen, ongetwijfeld meubelstukken die Sjoukje als uitzet bij hun huwelijk
had ingebracht, hadden ze daar geen commentaar op geleverd. Bokma de
Boer was allesbehalve een socialist, maar de ‘oude Fries, niet zonder de
bekende koppigheid der Friezen’, had hem nooit tegengewerkt, en liet al-
leen door een bepaalde houding van zijn hoofd merken als iets hem niet
zinde. Hij had een brede opvatting van persoonlijke vrijheid en mengde
zich niet in Piets zaken: ‘zijn vertrouwen in mijn bedoelingen en verant-
woordelijkheidsgevoel was groot genoeg, om hem van alle inmenging in
mijn zaken terug te houden.’ 

Met Sjoukjes moeder had Piet een heel innig contact. Een ‘fijnbesnaar-
de, karaktervolle vrouw’ noemde hij haar, ‘warm van hart en helder van
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geest’, die van haar schoonzoon hield en belangstelling en begrip had
voor zijn politieke werk. Piet nam wel eens een politieke vriend mee naar
zijn schoonmoeder en dat werd van beide kanten gewaardeerd. Ze was,
net als haar man, ruimdenkend en belangstellend. Piet was dol op haar –
misschien ook omdat hij bij haar de aandacht vond die hij als moederloos
jongetje had gemist – en tot haar dood toe bleef hij haar ‘vereren en een
liefde toedragen, zoals de trouwste zoon voor zijn moeder kan voelen’. 

In januari 1905, een jaar na haar man, overleed ze, 78 jaar oud. Piet
waakte vijf nachten bij haar ziekbed en aan het eind zongen ze ‘op haar
verzoek enkele psalmen en tenslotte ging haar licht heel langzaam uit’. 

Na het sterven van moeder Bokma de Boer stortten Sjoukje en Piet alle-
bei in. Ze waren door de gebeurtenissen rond de dood van Sjoukjes moe-
der aan het einde van hun krachten en zochten hun heil bij Anna Fi-
scher-Dückelmann die in een paar jaar een grote bekendheid had opge-
bouwd met haar ‘natuurlijke’ behandelingen. Van tijd tot tijd bezocht ze
Nederland waar haar boeken met gezondheidsadviezen aan vrouwen ook
populair waren geworden. In februari 1905 verbleef ze in Den Haag.
Vlak na het overlijden van Sjoukjes moeder schreef Piet aan zijn zuster
Haukje dat Sjoukje met hulp van Frau Doktor trachtte te herstellen van
de schok van het overlijden van ‘Moekje’, zoals hij haar in deze brief
noemde. 

Anna Fischer onderzocht hen beiden en nam Sjoukje voor een paar
maanden mee naar Dresden om er te kuren. Ze stelde ‘aanmerkelijken
beterschap’ in het vooruitzicht, maar waarschuwde ook dat Sjoukje niet
geheel zou genezen. Piet werd ook onderzocht – hij voelde zich helemaal
niet goed, moest slaapmiddelen gebruiken, had hoofdpijnen en was tril-
lerig, en hij was bang dat hij een week of drie niet naar de Kamer zou
kunnen gaan. De dokter had vastgesteld dat zijn longen en lever ‘zeer
goed en normaal’ waren, maar dat zijn hart niet helemaal in orde was.
Dat wees op overspanning.

Het kuren had al eerder zijn intree gedaan in het gezin van de Troel-
stra’s. In 1894 was Sjoukje naar Leipzig gegaan om er een Kühnekuur te
volgen en Piet maakte een jaar later dezelfde reis. Later, in Den Haag,
ging hij graag naar het Turkse bad. Dat was weliswaar geen kuur maar
gold wel als heilzaam. Sjoukje kuurde in de zomer van 1902 in een sana-
torium in Bad Godesberg bij Bonn. In 1903 en 1904 was ze bijna continu
bedlegerig, maar in 1905 ging ze dus opnieuw kuren, nu in Dresden bij
Anna Fischer-Dückelmann, een dokter in wie ze vertrouwen had. 
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Op de foto’s voor in haar boeken staat Anna Fischer-Dückelmann (1856-
1917) afgebeeld met een verre, peinzende blik: een statige vrouw in een
lange donkere jurk met kanten jabot, of als grijzende dame in een Griek-
sig gedistingeerd avondgewaad met een lang kralensnoer. Bijzonder was
ze zeker. Op haar zestiende al publiceerde ze anoniem in een plaatselijke
krant in Brno waar ze was geboren een artikel tegen het korset, dat ze
een martelaatspantser noemde. Knellende kleding was haar een gruwel:
later schreef ze ook tegen leren schoenen, nauwsluitende mouwen, hoge,
krappe boorden en vastgesnoerde ceinturen. Ze stamde uit een artsenfa-
milie en begon een studie medicijnen toen ze 34 jaar was en getrouwd
met een kunsthistoricus-filosoof, en al drie kinderen had. Ze promoveer-
de in 1896 op de kraamvrouwenkoorts, werkte in een sanatorium en be-
gon in 1897 in Dresden een eigen praktijk. 

Ze publiceerde een aantal boeken met praktische raadgevingen aan
vrouwen, voorlichting over hun lichaam en hun gezondheid. Ze schreef
over seksualiteit, over kraamzorg en bevallingen, over kinderverzorging
en over geboortenbeperking. Dat waren typische vrouwenonderwerpen
en toch behandelde Anna Fischer niet uitsluitend vrouwen. Ze had ook
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mannelijke patiënten. Troelstra heeft haar verschillende keren geconsul-
teerd en zijn secretaris Simon Maas bezocht haar in 1903 en schreef een
bewonderend artikel over deze ‘kloeke, rustige, kordate figuur’, die een
‘zachte, stevige handdruk’ had en een ‘gebruind ernstig vriendelijk ge-
laat, met levendig glanzende, diepe, donkere oogen’. Zo’n vrouw kon
men zijn volle vertrouwen schenken, vond Maas, deze dokter vatte haar
taak hoog ernstig op en beschikte over grote gaven van hoofd en hart. 

Anna Fischer was een aanhanger van de natuurgeneeskunde volgens
welke ziekten worden veroorzaakt door gebrek aan vitale basisvoorwaar-
den als frisse lucht, goede voeding, voldoende lichaamsverzorging, doel-
matige kleding, gezonde huisvesting en behoorlijke sociale voorzienin-
gen. Zo omschreef de in heel Europa beroemde natuurgeneeskundige dr.
Heinrich Lahmann het in een folder voor zijn sanatorium in Dresden dat
door vele groten der aarde, onder wie Thomas Mann, werd bezocht. Een
zieke moest volgens de natuurgeneeskunde dan ook op een natuurlijke
manier genezen: eenvoudig voedsel, beweging en rust. ‘Chemische’ me-
dicijnen werden gevaarlijk geacht, behalve als mogelijkheid om het reac-
tievermogen van het organisme te prikkelen, waarna de als gif beschouw-
de medicijn mét de abnormale stoffen die door het ziekteproces waren
ontstaan en de pijn veroorzaakten, door het lichaam werden uitgestoten.
Maar de belangrijkste geneesmiddelen waren koudwaterbaden en dië-
ten.

Anna Fischer gaf voorlichting en goede raad. Vrouwen konden gene-
zen van hun kwalen door rust, frisse lucht, wandelingen – zonder para-
sol! –, door stoombaden en massages, en door vruchten, gierst, spelt, ha-
verbiscuits en kefir te eten. Ze was voorstander van ‘natuurlijk’ leven:
barrevoets lopen en tuinarbeid en lichte, losse kleding. Ze paste goed in
de tijd waarin het natuurlijk en ‘rein leven’ in de mode waren. Met name
in Duitsland werd een felle strijd gestreden tussen gewone artsen, die de
voorkeur gaven aan ‘de chemische therapie’, en natuurgeneeskundigen,
die de ‘physische geneesmethode’ voorstonden. Fischer-Dückelmann
hoorde bij de natuurgenezers en veel vrouwen werden lid van haar Re-
form-Frauen Gesellschaft.

De manier waarop vrouwen in de gezondheidszorg behandeld werden,
was haar een doorn in het oog. Ze vond dat de – in die tijd nog bijna uit-
sluitend mannelijke – artsen hen slecht behandelden, te weinig oog had-
den voor specifieke vrouwenklachten en daardoor de slechte gezond-
heidstoestand van veel vrouwen niet verbeterden, maar lieten voortbe-
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staan. In haar boeken beschreef Anna Fischer de ziektegeschiedenissen
van uitgeputte vrouwen die steeds opnieuw kinderen kregen, die altijd
klaar moesten staan voor de seksuele wensen van hun man en daardoor
de kans niet kregen om van hun ontstekingen, koortsen en verzwakkin-
gen te genezen. Ze pleitte voor een gelijkwaardige positie en een respect-
volle behandeling van vrouwen binnen het huwelijk. Aan de buitenkant
leken heel wat getrouwde mannen zo vriendelijk en hoffelijk tegen hun
vrouwen, maar Anna Fischer wist uit haar praktijk hoe anders de verhou-
dingen binnenshuis vaak lagen. Ze kon zich opwinden over de heersen-
de opvatting: ‘slechts ter wille van den man is de vrouw geschapen’, een
opvatting die ze vooral in Duitsland vaak aantrof. Bij geen ander volk was
ze zoveel egoïsme en minachting tegenover de vrouw tegengekomen als
bij de Duitse mannen, maar ook nergens anders zoveel gebrek aan eigen-
waarde van de vrouw tegenover de man.

Seksuele kwesties waren niet los te zien van het vrouwenvraagstuk en
artsen die daar geen begrip voor hadden, leverden slecht werk. De ‘bekla-
genswaardige maatschappelijke plaats van de vrouw’ wortelde vóór alles
in de seksualiteit; de rechteloosheid van de vrouw en haar slaafse hou-
ding tegenover de seksuele eisen van de man waren de oorzaak van haar
zwakke positie in de maatschappij. Daartegen kwam Anna Fischer in op-
stand, vrouwen moesten zich eindelijk eens verheffen, zíj moesten de re-
gels van het echtelijk verkeer bepalen, niet de man. Het huwelijk was
geen gemaksinstituut, maar ingesteld ‘tot verhooging van het geluk van
beide partijen en tot bescherming van de nakomelingschap. Gaat de
vrouw door den echt te gronde, dan is er iets verrots in den staat’, schreef
Fischer-Dückelmann met een toespeling op Shakespeare.

Overigens ging haar compassie met vrouwen nooit zover dat ze hen
opriep bij hun mannen weg te gaan. Huwelijk en vooral het moeder-
schap waren toch het beste dat een vrouw kon overkomen, en alleen
vrouwen die uitsluitend platonisch van een man konden houden, ried ze
aan niet te trouwen. Andere vrouwen achtte ze kennelijk in staat het on-
geluk binnen het huwelijk te bestrijden door zich zelfbewust en over-
tuigd van haar zedelijk gelijk tegen te veeleisende mannen te verzetten.
Vrouwen die zich niet zo zelfbewust tegen hun opdringerige man kon-
den verweren, adviseerde ze een tijd apart te slapen of weg te gaan en er-
gens een kuur te volgen. Natuurlijk was het beter als mannen uit zichzelf
zelfbeheersing zouden opbrengen, maar uit haar praktijk wist Fischer
dat ze dat vaak niet deden. En van dokters hoefden ze ook geen steun te
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verwachten: die namen de klachten van vrouwen over seks niet serieus
en stelden die tegenover hun man ‘als van niet het minste belang’ voor. 

Voor veel vrouwen was Anna Fischer een geschenk uit de hemel. Ze la-
zen haar boeken die in verschillende talen werden vertaald, ze bezochten
ook de lezingen die zij her en der gaf. Binnen een paar jaar verschenen
ook Nederlandse vertalingen van verschillende van haar boeken waaron-
der Het Gulden Vrouwenboek (1903), de vertaling van Die Frau als
Hausärztin, dat in Duitsland immens populair werd en bijna de hele
twintigste eeuw door is herdrukt. Het is een prachtig uitgevoerd boek
met gekleurde uitklapplaten van het menselijk, met name het vrouwelijk
lichaam en honderden illustraties en foto’s die laten zien waaraan bepaal-
de ziektes herkend kunnen worden, hoe een verband moet worden aan-
gelegd, hoe een ziek kind moet worden behandeld. Ook lichamelijke af-
wijkingen en verkeerde zit-, sta- en lighoudingen worden erin aanschou-
welijk gemaakt. In de tekst ging Anna Fischer diep in op alle mogelijke
aandoeningen en ziekten en gaf ze duidelijke aanwijzingen voor de be-
handeling ervan. 

Sjoukje Troelstra noemde het boek in een recensie ‘bijna onmisbaar’,
al voerde ze er een curieus argument voor op: 

Van het inwendig samenstel van ’t lichaam vertelt de schrijfster ons niet

meer dan we bepaald nodig hebben om haar verdere vertoogen te begrij-

pen. Ze heeft er rekening mee gehouden, dat dit gedeelte anders stellig

sommigen zou gaan vervelen, en dat is m.i. heel goed gezien. De meeste

vrouwen zijn helaas niet gewend, heel diep op de zaken in te gaan. Wil

men haar treffen, dan vermijde men zooveel mogelijk alle geleerde uit-

leggingen.

Haar ‘rondborstige, onomwonden taal’ gaf menigeen ‘die zich schuldig
voelde, aanstoot’, schreef Anna Fischer in het voorwoord van Het gulden
Vrouwenboek. Ze verdedigde zich en hield de lezers voor dat zij ‘die rein
van zin en onbevooroordeeld ons boek lezen, weten, dat men gezondheid
en schoonheid slechts aan de hand der natuur heroveren kan, dat daar-
om het naakte menschelijk lichaam niets afschrikwekkends heeft, alleen
iets ongewoons is geworden’.

Als patiënten thuis niet genoeg resultaat bereikten, behandelde ze hen
in haar ‘natuurgeneesinrichting’. Ze beschreef een patiënte, die ‘onder
mijn leiding en op mijn aanwijzing ferm alles deed, wat noodig was. Ze
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besteeg de hoogste bergen met ons, liet zich de langdurigste zweetpak-
kingen welgevallen, vastte, kreeg de koudste begietingen en zoo meer, en
werd voor al haar moeite beloond.’ 

Haar praktijk oefende ze uit in Löschwitz, vroeger een voorstadje, te-
genwoordig een buitenwijk van Dresden. Anna Fischers Naturheilanstalt
lag aan de hoge oever van de Elbe aan een groen, kronkelig laantje met
bomen. De naam van het huis, Artus-hof, stond in een boog boven de ste-
nen poort in de muur die om de grote tuin liep.

Het is een grote villa met overal uitbouwtjes en balkons en een hoge
ronde toren met een weerhaan erop. De tuin rondom is nu verwilderd, er
staan bomen, er lopen verschillende paden naar boven, tegen de helling
op. Hier deden de patiënten van Anna Fischer gymnastiekoefeningen,
liepen ze door het bedauwde gras en ademden ze de frisse lucht in die
zo’n belangrijk onderdeel van de gezondheidskuur was. Op een foto uit
die tijd waadt Anna Fischer met tien vrouwen door het hoge gras: alle
vrouwen trekken hun rokken op. De makkelijk zittende kleding die de
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dokter propageerde, bestond in die tijd nog niet uit zulke korte rokken
dat een vrouw er niet over kon struikelen.

Veel moeite kost het niet zich Sjoukje Troelstra voor te stellen als een
van hen, met opgestoken haar, eenvoudige blouse en opgetrokken rok.
Ze was overspannen in Dresden aangekomen en werd ongetwijfeld net
als de andere patiënten onderworpen aan de leefregel van wandelingen,
zweetbaden, koude baden, ‘natuurlijk’ voedsel en rust. 

Sjoukje had een grote bewondering voor Anna Fischer. Ze wilde niets
afdoen aan de kwaliteiten van de dokters door wie ze tot dan toe was be-
handeld, maar ze was nog nooit zo goed begrepen en doorgrond ‘als door
deze vrouwelijke arts, die bij haar veelzijdige kennis en bekwaamheid
toch nog zoo echt vrouw en moeder, ja zelfs zoo’n echt praktische en zui-
nige huishoudster is gebleven’. Ze was ‘arts, schrijfster, huisvrouw, moe-
der, propagandiste voor geheel-onthouding, musicienne en – tuinier-
ster’.

De kuur volgde ze in de Artus-Hof, maar de patiënten waren en pension
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bij een oud-verpleegster en een kokkin, die vlak bij Anna Fischer een
zonnig hoekhuis bewoonden met aan alle kanten balkons en een mooie
tuin met vruchtbomen. Er heerste onder hun leiding een ordelijk, net,
rustig en vegetarisch regime, en Sjoukje voelde zich daar niet slecht bij.
Ze werd goed verzorgd en ze genoot van het uitzicht naar drie zijden. Ze
kon Dresden in de diepte zien liggen, ‘door de groen omzoomde Elbe
omkronkeld’, ’s morgens vroeg in een wazige nevel die langzaam optrok,
en ’s avonds met de lichtjes van huizen en fabrieken en hele rijen lichtjes
op de bruggen over de Elbe, ‘tooverachtig mooi’: ‘Ge zult begrijpen, hoe
iemand die drie lange jaren bijna altijd in huis heeft moeten zitten met in
het hart een diep gevoeld maar steeds onderdrukt verlangen naar ’n beet-
je levensmooiheid, daarvan geniet.’ 

Ze was gelukkiger dan ze in jaren was geweest.

Een voorstel om te scheiden

Toen Sjoukje in februari 1905 naar Dresden vertrok, reisde haar man
naar Locarno om bij een vriend, de Duitse socialistische miljonair Eugen
Dietzgen, uit te zieken. Troelstra meldde zich bij de partij af met een
brief waarin hij meedeelde tot eind maart in het buitenland te blijven en
dus de kamerzittingen niet te kunnen bijwonen. Sjoukjes ziekte, waar-
aan hij de laatste twee jaar het grootste deel van zijn tijd en kracht had ge-
wijd, had de laatste maanden een ongunstige wending genomen: ‘Ik zelf
ben daardoor in mijn zenuwgestel zoodanig geschokt, dat ik tot geestes-
arbeid niet in staat ben, zonder mij te overspannen; ik lijd aan slapeloos-
heid en bij onderzoek van mijne organen is gebleken dat mijn hart –
mede als gevolg van overspanning, niet geheel normaal is.’ 

Dat zo’n kuur – en in dit geval twéé gezondheidsreizen – een aanslag
was op hun krappe budget, was duidelijk, maar dat heeft geen van beiden
er ooit van weerhouden om op reis te gaan. Genezing zoeken ging voor
alles en er was altijd iemand te vinden die geld wilde voorschieten. Ook
deze keer klopte Piet aan bij rijke partijgenoten, dit keer bij Floor Wibaut,
met wie hij een afbetalingsregeling had getroffen die hij wilde opschor-
ten. Toen Wibaut begreep hoe slecht Sjoukje en hij ervoor stonden,
schreef hij een hartelijke brief waarin hij zijn meeleven uitsprak: 
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Ja wél is het hard zooals jullie gezin door ziekte wordt uiteengedreven! 

En ’t is geen wonder dat die voortgezette vreeselijke zorg je gestel hard

heeft aangepakt. Maak je rust als het noodig is wat langer dan een maand,

en begin niet aan het werk voor je je beter voelt. Je beste beterschap zal

natuurlijk zijn als het je arme vrouw beter gaat in Dresden. […] Wat je

over de geldzaken schrijft is mij best. Je begrijpt wel dat als het in deze

omstandigheden noodig is wat meer van dat geld voor je vrouw te ge-

bruiken mij dit ook goed is. 

Later dat jaar bedankte Sjoukje haar vriendin Thiele Wibaut voor die
grootmoedigheid. In november, beloofde Sjoukje, zouden ze behalve de
hypotheek ook nog ‘een sommetje’ afdoen aan de grote schuld die ze aan
de Wibauts hadden en waarmee die hun zorgen zo verlicht hadden: ‘Nog
een handdruk daarvoor!’

In Locarno knapte Troelstra snel op. Tijdens zijn verblijf ontving hij
half maart een brief van Tak (die Troelstra in het najaar van 1903 als
hoofdredacteur van Het Volk was opgevolgd) met het verzoek om het
hoofdredacteurschap van Het Volk van hem over te nemen. Troelstra had
daar wel oren naar als zijn gezondheidstoestand het toeliet. Dat zou dui-
delijk worden als hij zich in Dresden nog eens door ‘de doctores mijner
vrouw’ zou hebben laten onderzoeken, liet hij Tak weten. Hij was inmid-
dels door ‘de heerlijke lucht, de rust en de afzondering’ al zo vooruitge-
gaan dat hij tegen 1 april zijn werk weer zou kunnen beginnen. Met
Sjoukje ging het goed, schreef hij. Ze probeerde met al haar energie – ‘en
die is niet gering’ – meer weerstandsvermogen te krijgen. Frau Doktor
deed haar daarvoor ‘op zeer paedagogische wijze’ de middelen aan de
hand en uit haar brieven begreep hij ‘dat ze ’t onmisbare geloof aan de re-
sultaten der kuur heeft’. Maar de kuur zou lang duren. Sjoukje zou dit
jaar in geen geval een huishouding meer mogen voeren, ze moest langer
dan vier maanden in Dresden blijven en daarna, tegen de winter, waar-
schijnlijk een paar maanden in het Zuiden de influenza zien te ontvluch-
ten. Ze zou dus een groot deel van het komende jaar niet thuis zijn. Piet
stelde zich daarom voor na 1 april (als de huur van het huis in Den Haag
afliep) hun boeltje ergens op te slaan en met zijn boeken en paperassen
naar Amsterdam te vertrekken. 

De laatste jaren was Troelstra wat buiten de partijzaken komen te
staan. Hij koppelde dat aan zijn huiselijke omstandigheden en de ziekte
van Sjoukje. Hij had er sterk onder geleden, hoe onvermijdelijk het ook
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was geweest: ‘Maar hoemeer ik zag, dat daardoor het beoogde doel, de ge-
neezing mijner vrouw, niet werd bereikt, deste erger prikkelde mij dat
half of 2/3 braak leggen mijner krachten.’ 

De crisis waarin hij nu verkeerde, had hem geleerd zijn natuur geen
geweld aan te doen, schreef hij. Het is een redenering die de invloed van
Anna Fischer verraadt. Daarom verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij
op kamers ging wonen bij een partijgenoot in de Ferdinand Bolstraat.
Sjoukje kon als ze voldoende hersteld was, daar bij hem komen wonen,
en als dat voorlopig nog niet kon, dan moest er ‘een modus vivendi wor-
den gevonden, waarbij ik altans ’t grootste deel der week in A’dam ben’. 

Ook aan Frank van der Goes schreef hij vanuit Locarno over het hoofd-
redacteurschap van Het Volk en zijn plan zich in Amsterdam te vestigen,
ook als zijn vrouw zou zijn teruggekomen, ‘denkelijk eerst het volgend
jaar’. Daarmee was zijns inziens de voornaamste reden waarom hij in-
dertijd als hoofdredacteur was teruggetreden, vervallen en als de doctores
bij wie hij nog ‘een kleine nakuur’ zou doen, het hem niet afried, was hij
dus beschikbaar. 

Troelstra had een selectief geheugen. In beide brieven vanuit Locarno
deed hij het voorkomen of zijn huiselijke omstandigheden de oorzaak
waren geweest van zijn aftreden als hoofdredacteur, maar hij was in 1903
weggewerkt als gevolg van zijn optreden tijdens de spoorwegstakingen.
Hij had tegenstanders in de partij en daarvan was hij zich wel bewust.
Toen hij vanuit Locarno in Dresden aankwam, schreef hij Van der Goes
opnieuw. Hij had inmiddels ook aan Tak laten weten dat hij van plan was
zich in april in Amsterdam te vestigen, ‘waar ik denk te blijven, ook na te-
rugkomst mijner vrouw’. Anna Fischer zag geen bezwaren tegen zijn
eventuele nieuwe hoofdredacteurschap. Om te voorkomen dat die func-
tie door zijn tegenstanders in de partij gedwarsboomd zou worden, stelde
hij als een conditio sine qua non dat Van der Goes en zijn vrienden achter
zijn herbenoeming zouden staan en met hem aan de krant zouden mee-
werken. In een lange klacht hekelde hij het totale gebrek aan vriend-
schappelijke, opbouwende medewerking ‘van jullie zijde’. De tegenwer-
king had hem doen besluiten zich in zijn huiselijk leven terug te trekken,
waardoor zijn beste artikelen – hij had het gemiste salaris bij Het Volk
immers moeten compenseren – in een andere krant hadden gestaan. 

Hij liet ook merken hoe gekwetst hij was dat hij Henriette Roland
Holst niet mocht tutoyeren. ‘Misschien spreek ik Jet Holst – waarom gaf
ze mij nog nooit de vrijheid, haar zóó te noemen? – nog in Berlijn.’ Troel-
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stra zou haar in Berlijn net mislopen. Wel bezocht hij er zowel Kautsky
als spd-leider August Bebel, ‘wiens vrouw ons heerlijke zalm opdischte’. 

Van der Goes schreef hem een brief waarin hem alle steun werd toege-
zegd ‘mocht het kongres besluiten jou te benoemen’. Maar Troelstra kon
gewaarschuwd zijn: in een vergadering van het Partijbestuur noemde
Henriette Roland Holst Troelstra’s voorwaarden onzinnig. Van der Goes
en Gorter verklaarden bij die gelegenheid dat zij weliswaar de voorkeur
aan Tak gaven, maar nu Tak vastbesloten was om af te treden, loyaal ak-
koord gingen met de kandidatuur van Troelstra.

Op 11 april kwam Piet terug om het Paascongres van de partij bij te wo-
nen. Het werd een bittere teleurstelling voor hem. Het congres – en met
name zijn tegenstanders, de marxisten rond De Nieuwe Tijd – wilde veel
liever Tak als hoofdredacteur behouden die in de woorden van Troelstra
gewaardeerd werd ‘omdat hij het de lezers niet lastig maakte door van
hen beslissingen in ingewikkelde taktiek-vragen te eisen’. Met deze hate-
lijke omschrijving wilde hij zeggen dat deze instelling de zijne niet was
en dat hij er niet over piekerde iets van die manier van optreden over te
nemen. Op het congres werd hij scherp aangevallen met opmerkingen
als ‘Troelstra mist objektiviteit die noodig is voor een kalme, vaste lei-
ding’ en ‘Troelstra is niet geschikt voor leider van de krant’. Tak, die eer-
der had gezegd dat hij wilde aftreden, werd beïnvloed, ‘door de stemming
onder de afgevaardigden, die, zooals vaak tegenover personen, die een
gebaar van aftreden hebben gemaakt, eenigszins sentimenteel en zeer
hartelijk was’, zoals Piet later schreef. Tak liet zich opnieuw kandidaat
stellen. Troelstra wilde geen tegenkandidaat zijn en liet het bij een verkla-
ring waarin hij alle verantwoordelijkheid voor het genomen besluit van
de hand wees. Zijn woorden klonken dreigend.

De hoopvolle vreugde waarmee Troelstra uit het buitenland was terug-
gekeerd, was direct geblust. Al snel gingen geruchten dat hij overwoog
zijn kamerlidmaatschap op te zeggen, en in Friesland circuleerde het ver-
haal dat hij de politiek zou verlaten en een baan zou nemen bij de verze-
keringsmaatschappij Neerlandia van zijn vader. Daar was vooralsnog
geen sprake van: hij was ambitieus en energiek genoeg om zich onmid-
dellijk op het grote werk te storten. Als de partij de verkiezingen van dat
jaar zou winnen, was dat dé kans op revanche voor de afgang van de
spoorwegstaking. De opzet slaagde: de Anti-Revolutionaire Partij van
Abraham Kuyper, de minister-president die de stakingen in 1903 had ge-
torpedeerd, werd overtuigend verslagen. ‘Kuijper heeft ons in 1903 de
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dampen aangedaan, we kunnen het hem nu betaald zetten’, zo om-
schreef Vliegen het algemene gevoelen. De verkiezingen werden geen
overwinning voor de sdap: de partij verloor een zetel. Maar Kuyper was
verdreven en de sdap had dankzij verlies van rechts en te weinig winst
voor de liberalen haar machtspositie versterkt. En Troelstra had dit keer
zijn zetel behouden. In Amsterdam werd hij op de schouders van zijn
aanhangers onder luid gejuich van de Nieuwezijds Voorburgwal door de
Paleisstraat naar de Dam gedragen. Daarna ging de stoet door de Vijzel-
straat waar de politie de optocht uiteenjoeg, waarna de opgetogen sdap-
ers zich opnieuw verzamelden en naar Troelstra’s huis trokken in de
Ferdinand Bolstraat. Daar bleven ze zingen – De Internationale en het
Kiesrechtlied – tot Troelstra op het balkonnetje driehoog verscheen en een
korte toespraak hield. Later op de avond hield hij nog een keer een bal-
kontoespraak.

Na de verkiezingen kon Piet in ieder geval met een enigszins gerust
hart op zeilvakantie gaan, en vanuit het Friese Woudsend stuurde hij een
ansichtkaart naar Karl Kautsky: ‘Die Bemannung der “Frau Sjoukje”
grüsst auf ihre Tour über die friesischen Seen Karl Kautsky’, onderte-
kend door ‘Der Capitan, Troelstra’. Troelstra had Kautsky eerder voor
deze boottocht uitgenodigd, maar die had afgezegd. Sjoukje voer overi-
gens niet mee. Ze kwam pas eind augustus uit Dresden terug in Neder-
land. Ze had alleen vanuit de verte Piets afgang op het sdap-congres kun-
nen volgen en maakte ook niet samen met hem zijn verkiezingsoverwin-
ning mee. 

Sinds de dood van Sjoukjes moeder in 1905 was er een verandering in
Piets houding tegenover Sjoukje gekomen. In een vroege versie van zijn
Gedenkschriften legde hij zelf het verband tussen dat sterfgeval en het be-
gin van het einde van hun huwelijk. Dieuwke Bokma de Boer had een bij-
zondere plaats in hun leven ingenomen en omdat ze vlak bij elkaar
woonden, was het verlies elke dag voelbaar. De eeuwige zorgen rond
Sjoukjes ziekte werden nu ondraaglijk: 

Dat een vurig temperament als het mijne zich door de dwang dier om-

standigheden moest bekneld voelen, ligt voor de hand. Mijn stemming

tegenover haar was van dien aard, dat ik die beknelling steeds als een

onrecht, háár aangedaan, moest beschouwen. Dit hield mijn geest in

voortdurende onrust, waartegenover ik niet anders had te stellen dan
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verdubbelde arbeid aan mijn levenstaak. Een opgewekte en openhartige

verhouding, zooals tusschen echtgenooten behoort te bestaan, werd

echter op den duur meer en meer onmogelijk en het gevoel van mede-

lijden, dat mij tegenover mijn vrouw bezielde, bracht mij er toe, veel 

voor mij te houden, wat in andere gevallen zou zijn uitgesproken.

Maar Sjoukje voelde de verwijdering en ze maakte hem daarover verwij-
ten. Ze nam hem ook kwalijk dat hij haar de schuld gaf van zijn tegen-
slag. Verwijten over en weer dus, maar het verschil tussen hen was dat
Sjoukje ze uitsprak en Piet zijn mond hield.

Er waren meer mensen die zagen dat Troelstra in slechten doen was.
Toen hij moeizaam de trap naar het partijsecretariaat was opgezwoegd
om een vergadering van het Partijbestuur bij te wonen, sprak zelfs Hen-
riette Roland Holst een paar woorden van deelneming, waarbij ze ver-
wees naar zijn moeilijke huiselijke omstandigheden. Hij was al langer
prikkelbaar. Nog vóór het overlijden van zijn schoonmoeder kreeg hij van
zijn secretaris Simon Maas een vermanende brief. Troelstra was weggelo-
pen uit een vergadering van het pb. Hij was te prikkelbaar, vond Maas.
Uit zijn brief blijkt dat Sjoukje ziek was en het vraagt niet veel fantasie
om zich de huiselijke sfeer voor te stellen met een (schoon)moeder die
op sterven lag, en Piet en Sjoukje met wie het allebei niet erg goed ging.

Toen de kinderen uit huis waren en Sjoukjes ouders waren overleden,
was de laatste verbindende factor tussen Sjoukje en Piet weggevallen.
Ook voor het politieke werk, het bijwonen van vergaderingen en congres-
sen had Sjoukje de laatste jaren nauwelijks meer de kracht gehad. 

Het is waarschijnlijk, hoe speculatief ook, dat Piet en Sjoukje ook sek-
suele problemen hadden. De dagelijkse realiteit van hun huwelijk was
niet stralend: Piet dag en nacht aan het werk, Sjoukje bijna altijd zwak en
bedlegerig, een slechte huisvesting, Piets overspanning en prikkelbaar-
heden, de aangrijpende sterfgevallen in de familie, spanningen in de par-
tij. Hun seksuele verhouding zal niet florissant meer zijn geweest. Voor
Piet was dat belangrijk. In aantekeningen voor het eerste deel van zijn
Gedenkschriften, die niet in de uiteindelijke versie terechtkwamen, merkt
hij op: ‘Het voornaamste in den eisch van een goed huwelijksleven wordt
gevonden in een normaal, op wederzijdsche liefde, ik bedoel voorname-
lijk ook sexueele liefde der echtgenooten, gevestigd huwelijk. Waar de
laatste ontbreekt of in niet voldoende mate aanwezig is, daar dreigen
steeds konflikten, die vaak de noodlottigste gevolgen kunnen hebben.’ 
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Met seksuele problemen was Anna Fischer-Dückelmann vertrouwd. In al
haar publicaties schreef ze over vrouwen die gruwden van seks, onver-
schillige vrouwen, vrouwen die geen enkel seksueel gevoel hadden en
nerveuze overprikkelde vrouwen. Voor al deze vrouwen had ze een thera-
pie. Vrouwen die na een paar jaar huwelijk gevoelloos waren geworden,
noemde ze overspannen en ze ried hen een algemene versterkingskuur
aan, afleiding en ‘opwekkende gemoedsindrukken’. Door tijdelijk apart
van hun man te gaan leven werd vaak de oude normale toestand hersteld,
zoals ze het formuleerde. Een tijdelijke scheiding kon een oplossing voor
seksuele gevoelloosheid zijn, en een noodzakelijke voorwaarde om een
doods huwelijk nieuw leven in te blazen. 

Waarom was Piet zo veranderd na de dood van zijn schoonmoeder?
Waarom sloeg zijn houding tegenover Sjoukje, lange tijd vol bewonde-
ring en dankbaarheid, om in kritiek? Hij vroeg het zich af en had er een
psychologische verklaring voor gevonden: ‘De band tusschen ons bleek
zoo nauw verbonden met mijn genegenheid voor haar ouders, dat hun
dood hem alle hechtheid scheen te ontnemen.’ 

Maar Sjoukje was de eerste die een scheiding ter sprake bracht. Ze was
al enige tijd in Dresden toen ze Piet voorstelde uit elkaar te gaan. Ze had
vastgesteld dat haar eeuwige ziekten funest waren voor zijn werk en voor
hun huwelijk. Hij zag meteen in dat ze gelijk had. Er was – in Piets woor-
den – in alle zeventien jaar van het huwelijk nooit ofte nimmer enige on-
aangenaamheid geweest, maar toch zag hij in dat ze gelijk had. Vroeger
had hij berust in de situatie, nu werd hij langzamerhand steeds kritischer
tegenover zijn vrouw. Maar een echtscheiding was onmogelijk vanwege
de financiële consequenties. Eensgezind besloten ze om in elk geval
apart te gaan wonen: Sjoukje zou woonruimte zoeken in het Gooi en Piet
kon zijn intrek nemen bij partijgenoten in Amsterdam. Elk weekend zou
hij bij Sjoukje doorbrengen. In feite hadden ze besloten tot een scheiding
van tafel en bed. Maar het is de vraag of ze allebei hetzelfde bedoelden.
Was dit voor beiden een aanzet tot een definitieve scheiding of dacht
Sjoukje aan een tijdelijke scheiding, in de geest van Anna Fischers advie-
zen, om daarna met hernieuwd elan een nieuwe fase van het huwelijk in
te gaan?

Tijdens een spreekbeurt in Drachten kwam Troelstra een partijgenoot
tegen met zijn dochter die hij van vroeger kende. Het was Sjoukje Oos-
terbaan, die ooit in Haarlem bij de Troelstra’s had gelogeerd als nichtje
van hun dienstbode Antje Legendal. Het was een aardige vrouw die in-
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dertijd ‘een groote genegenheid’ had opgevat voor Sjoukje. Ze informeer-
de bij Piet naar Sjoukje, hij vertelde van de verhuisplannen en een tijdje
later schreef Sjoukje Troelstra vanuit Dresden dat Sjoukje Oosterbaan
contact met haar had gezocht met het aanbod om in haar nieuwe huis in
het Gooi de huishouding te komen doen. 

Maar Sjoukje kwam op het scheidingsbesluit terug. Misschien had ze
in Dresden genoeg kracht en inzichten opgedaan en hoopte ze haar hu-
welijk met nieuwe energie weer op te vijzelen, misschien zag ze op tegen
alleenwonen. Ze stelde Piet voor toch weer samen te gaan wonen.
Schoorvoetend ging Piet met haar voorstel akkoord, maar hij stelde een
voorwaarde: hij zou terugverhuizen naar Scheveningen, mits hij een be-
tere werkkamer kreeg. Al sinds 1903 kampeerde hij met zijn papieren en
boeken op de zolder van hun kleine Scheveningse bovenhuis en ook die
toestand had bijgedragen aan zijn gespannenheid. De woonsituatie zat
hem hoog. Tegen zijn zuster Rika had Troelstra tijdens een fietstocht ook
al eens zijn hart gelucht over de ‘bekrompen behuizing’ waarin hij on-
mogelijk zijn werk kon doen. En hij had het al zo moeilijk nu hij na zijn
ontslag als hoofdredacteur van Het Volk ook geen secretaris meer kon be-
talen. Een secretaris zou hij weer terugkrijgen, daarvan was hij overtuigd,
en daarom wilde hij de grote suite op de bovenverdieping hebben, waar
hij ongestoord samen met zijn secretaris zou kunnen werken. Veel ruim-
te om er samen met Sjoukje te wonen bleef er dan niet over. Erg hartelijk
klonk zijn onderhandelingsvoorwaarde niet, maar Sjoukje ging vanuit
Dresden akkoord. 

Toen diende zich een andere oplossing aan. Ze konden het ruime huis
huren waarin Sjoukjes ouders hadden gewoond en dat Jette nu bewoon-
de. Het huis, Kanaalweg 92, telde dertien kamers en had een huur van 
ƒ 425, schreef Piet eind augustus aan Haukje. Met een juffrouw voor de
huishouding waren ze ook aardig geslaagd: ‘een Drachtensch burger-
meisje, die we kenden, bood zich aan: Sjoukje Oosterbaan heet ze, we
zijn er erg mee in ’t schik’. Sjoukje Oosterbaan, die zich bij Sjoukje had
aangemeld als huishoudster in het Gooi, zou met evenveel plezier naar
Scheveningen komen. Ze was immers bijzonder op Sjoukje gesteld.
Piets brief aan het eind van de zomer was stralend van goede zin en vol
hoop op een betere toekomst. Uit Dresden kwamen eveneens goede be-
richten. Sjoukjes zenuwen en spieren werden door systematische oefe-
ningen langzaam sterker. Wat Piet van haar vernam, was bemoedigend
en hij was verlangend naar ‘onze hereeniging onder deze omstandighe-
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den’. Zodra hij tijd had, zou hij Sjoukje tegemoetreizen om haar mee
naar huis te nemen. 

Hij bedankte Haukje voor haar hartelijkheid en trouw. Sentimenteel
waren ze nooit geweest en zouden ze ook niet worden, maar dat hoefde
hen niet te weerhouden elkaar een enkele maal het goede te zeggen dat
ze voor elkaar voelden. Kennelijk was de verhouding tussen hen toch niet
helemaal probleemloos, want aan het slot gebruikte hij een bijzonder ar-
gument om Haukje uit te nodigen om eens een paar dagen te komen lo-
geren: ‘Ik betreur het zoo, dat jij en Sjouk – door haar ziekte – zoo van el-
kaar vervreemd bent. Ze houdt toch zooveel van jou; maar meende vaak
dat jij haar haar zwakte niet geheel kon vergeven of ’t voor aanstellerij
aanzag.’ 

Eind augustus was Sjoukje terug in Scheveningen. Achter op een brief
maakte ze aantekeningen van het meubilair van haar moeder dat ze kon
gebruiken. Er waren ‘drie kachels van moeke disponibel’, er was een gro-
te ronde tafel. De chaise longue kon beneden en wellicht was het lits-
jumeaux ook nog bruikbaar. Er lagen negen zeilen van Jette en drie van
moeder. En waar zou ze het blauwe tapijt leggen? In een lange brief aan
Mathilde Wibaut deed ze verslag van haar maandenlange ziekte. Haar
hoofd was nog niet geheel in orde, maar het werd langzaam aan beter: 

Ik kan, als ik heel goed en frisch ben, en dan hier en daar op banken wat

rustend, al een half uur wandelen – een heel verschil bij den rolstoel van

vroeger, die me zelfs nog te veel vermoeide. […] Met nieuwen moed gaan

we ’t leven weer in na deze 7 maanden van scheiding en – vooral in ’t

begin – van onbeschrijfelijke ellende!

Ze eindigde de brief met een typische Sjoukje-zin: ‘P. is zóó gelukkig, me
zoo veel beter te zien!’ De scheiding van tafel en bed leek van de baan.

Drie versies van een scheiding en een toneelstuk

In januari 1906, een paar maanden nadat Sjoukje aanmerkelijk opge-
knapt was teruggekomen uit Dresden en beiden optimistisch waren over
de toekomst, overleed Piets vader, Jelle Troelstra. Hij stierf met zijn han-
den in die van Piet en van Haukje, zijn oudste dochter die hem tot zijn
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dood toe had verzorgd.
Op de begrafenis waarvoor half Leeuwarden was uitgelopen, sprak Piet

met zachte stem een dankwoord. Op de terugweg naar het sterfhuis werd
hij overweldigd door emotie, en zijn zoon Jelle schreef later: ‘Het was
niet de eerste en niet de laatste maal dat ik mijn vader zag huilen: hij was
uiterst gevoelig en nerveus, en in grotere mate kwetsbaar, dan hijzelf be-
sefte.’ 

De verhouding tussen Piet en zijn vader was de laatste jaren verbeterd.
Vlak voordat hij in 1902 op reis ging om zijn doodzieke broer Dirk in
Arco te bezoeken, had zijn vader hem opnieuw gevraagd hem na zijn
dood op te volgen als directeur van Neerlandia. Piet had dit keer niet ge-
weigerd. Op dat moment was hij geen kamerlid, hij was zijn zetel in 1901
kwijtgeraakt en zou hem bij een tussentijdse verkiezing eind 1902 pas te-
rugkrijgen. Vanwege vrouw en kinderen kon hij het verzoek niet zonder
meer afslaan, vond hij, zijn financiële positie liet dat niet toe. Overigens
kon hij toen met geen mogelijkheid weten wanneer hij zijn vader zou op-
volgen; aan het onmiddellijke geldgebrek veranderde deze belofte dus
niets en hij moest blijven zoeken naar extra werk. 

In de verjaarsbrief die hij ook namens Sjoukje op 14 oktober 1903 aan
zijn vader stuurde, klonk een plechtige, maar niettemin hartelijke toon
door. Zijn vader was zeventig jaar geworden en kon terugzien op een rijk
en nuttig leven. Een zwaar leven weliswaar, met veel ziekten en sterfge-
vallen, maar ook ‘de achting uwer tijdgenooten, het respect en de gene-
genheid van ons, uwe kinderen, die gij in vastheid van overtuiging, toe-
wijding aan de algemeene zaak, eerlijkheid en trouwe plichtsbetrachting
ten voorbeeld zijt geweest. De tijden veranderen en daarmee de vormen
en mythen, waarop zich eenzelfde streven openbaart; maar dat ook in
ons een ernstig streven bestaat, hebben wij aan Uw voorbeeld te danken’. 

Na de dood van zijn vader werd Piet weer ziek, net als het jaar daarvoor
na het overlijden van zijn schoonmoeder, en in 1903 na de stakingen. Hij
was lichamelijk niet sterk en psychisch niet stabiel. Toen hij vanaf de-
cember 1904 enkele jaren als politiek commentator meewerkte aan De
Beweging, het literaire opinietijdschrift van Albert Verwey, waren de tele-
grammen en brieven waarin hij aangekondigde artikelen afzegde of
moest uitstellen, of maar voor de helft instuurde, talloos. Als het niet van-
wege hoofdpijn was, dan waren het kamerbezigheden of, op 20 april
1906, ‘eenige maanden van druk gebeuren in mijn leven zijn voorbij.
Mensch van stemming – voor een “politicus” te veel – heeft dat alles mij
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gehinderd om rustig apart te gaan zitten voor de voltooiing van mijn Oor-
log-artikel.’ 

In Troelstra’s leven volgden zenuwaanvallen en instortingen elkaar op,
vaak na een emotionele schok, maar ook na een nederlaag, een scherpe
aanval van tegenstanders of een mislukking. Zo’n situatie was onver-
draaglijk en onhanteerbaar voor hem. Hij meldde zich dan ziek en ging
vaak op reis: hijzelf knapte daarvan op en als hij was weggevlucht uit een
pijnlijke situatie, was de terugkomst altijd weer een mooi moment: het
publiek dat eerder getuige was geweest van zijn afgang of zijn dubieuze
optreden, bleek altijd bereid hem daarna weer met enthousiasme als lei-
der te omarmen.

Terwijl Sjoukje bijna continu ziek was, kuurde en maanden achtereen
in bed doorbracht, bewoog Piet zich zenuwachtig van een koortsaanval
via een overspanning naar een influenza. In kwalen en klachten gaven ze
elkaar weinig toe, al zag de ziekte van de één er aan de buitenkant heel
anders uit dan die van de ander.

Zoals hij zijn vader had beloofd werd Piet nu directeur van de brandwaar-
borgmaatschappij Neerlandia. Eindelijk een vaste bron van inkomsten.
Waarschijnlijk erfde hij ook nog een bedrag, zoals ook Sjoukje van haar
ouders wat geërfd had. Dat geld was bijzonder welkom, de eeuwige geld-
zorgen hadden tot dan toe hun huwelijk gekleurd. De inkomsten uit
Sjoukjes boeken en recensies waren essentieel geweest om het huishou-
den te laten draaien en de kinderen naar kostschool te sturen. Nu konden
de schulden betaald worden; er waren nog oude studieschulden van Piet
en ze hadden in de loop van de tijd ook nogal wat geld geleend van Wi-
baut. Wat dat betreft kwamen de dood van Piets vader en zijn eigen nieu-
we functie dus als geroepen.

Simon Maas, Troelstra’s vroegere secretaris en nog steeds goed be-
vriend met Piet en Sjoukje, gaf in februari 1906 een overzicht van wat hij
in de loop van de jaren allemaal met Piet had meegemaakt. Hij noemt
Piet en Sjoukje in zijn brief Heit en Mem, een uiting van hun vertrouwe-
lijke relatie waaruit toch duidelijk ook een hiërarchie spreekt. Hij duizel-
de er wel eens van, als hij die ruim vier jaren overdacht: 

’t Begon in 1902 met Dirks’ dood, voorafgegaan door Heit’s reis naar

Arco. Mem thuis en met de beide kinderen ziek. De nederlaag van sept.

1902. De overwinning van December d.a.v; de Aprildagen van 1903, 
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’t daaropvolgend kongres, de verhuizing naar Scheveningen, Mem’s aan-

houdend lijden. De kinders van huis. Heit uit de redaktie v/h Volk. […] 

De dood van Moeke Bokma de Boer, de crisis van 1905. Mem naar Dres-

den, Heit in Amsterdam. ’t Kongres van Den Haag en de nasleep van

dien.

En nu de dood van Heit’s vader. Je voelt iets over je komen van fata-

listische verslagenheid.

Het was een lange, treurige lijst, een litanie van noodlottige gebeurtenis-
sen. Maas kon meedeinen met een stemming, hij vervolgde zijn brief
met gemijmer hoe tevreden de oude Troelstra gestorven moest zijn: ‘Im-
mers zijn groote wensch, dat gij hem als direkteur der “Neerlandia”
zoudt opvolgen zou vervuld worden. Ondanks al de storm, al de strijd, al
de haat, die er geweest was, zou dat zoo gebeuren als hij het gewenscht
had. Dat moet hem verzoeningsgezind gestemd hebben.’

Maas wond er geen doekjes om. De dood van Jelle Troelstra betekende
een financiële opluchting voor de Troelstra’s: 

Zonder vrees voor misverstand kan ik ’t zeggen dat voor mij de allesover-

heersende sensatie deze is, dat nu aan ’t getob over materiëele zorgen bij

U eindelijk eens een eind zal komen. En ik geloof, dat dit bij U zooal niet

thans, nu de aandoeningen van den dood nog zoo jong zijn, dan toch na

verloop van tijd ’t geval zal zijn.

En die sensatie geeft me een zeer groote voldoening, een gevoel van

rust. Wij waardeeren dat altijd dubbel: als vrienden en als partijgenooten.

En wij weten zoo van nabij hoe die materiëele zorgen U kortwieken en

drukken.

Afgezien van het overlijden van Piets vader, was 1906 voor het overige
geen slecht jaar. Sjoukje voelde zich redelijk, ze woonden in een ruim
huis, en Jelle kwam terug van zijn Duitse kostschool. Dieuwke was al eer-
der uit Duitsland teruggekeerd, maar direct naar Utrecht gegaan om mu-
zieklessen bij Catharina van Rennes te volgen. Het gezin was min of
meer compleet, min of meer gezond, en eindelijk zonder financiële zor-
gen. Maar in de winter van 1907 werd Sjoukje opnieuw ziek en omdat
griep gevaarlijk was voor een vrouw met haar zwakke constitutie, ging ze
in het voorjaar opnieuw naar Dresden. Deze keer had de kuur minder
succes dan twee jaar tevoren. Ze werd niet beter.
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Van wat er vervolgens gebeurde, bestaan ten minste drie versies: een van
Piet en twee van Sjoukje.

Piet beschreef de situatie in een getypte versie van zijn Gedenkschriften
uit 1928, die hij aan Jelle te lezen gaf en vervolgens op diens verzoek
drastisch wijzigde. In de uiteindelijke Gedenkschriften werd het verhaal
teruggebracht tot een paar regels.

Toen hij Sjoukje had weggebracht naar Dresden en terug was in Sche-
veningen, bestond het huishouden uit hemzelf, Jelle en de huishoudster
Sjoukje Oosterbaan. Zijn schoonzuster Jette at vaak mee en ’s zondags
kwam Dieuwke uit Utrecht over. In de avonduren deed het ‘gezin’ aan
spiritisme, waarvoor in ieder geval Dieuwke aanleg bleek te hebben. Ken-
nelijk waren de spiritische experimenten van een paar jaar eerder niet he-
lemaal gestopt. De experimenten maakten bij Piet zoveel emoties los, ook
zoveel gevoelens voor ‘mejuffrouw Oosterbaan’, dat hij er met een paar
vrienden over sprak. Hij was bang dat hij zich te buiten zou gaan en dat
kon hij zich in zijn positie niet veroorloven. Wat zijn vrienden hem aan-
rieden – bordeelbezoek – vond hij onaanvaardbaar.

De spanning liep op, Piet kreeg hoofdpijnen en op een dag ervoer hij
de genezende werking van de huishoudster als een wonder, toen zij lou-
ter door langs hem te lopen zijn hoofdpijn deed verdwijnen. Hij be-
schreef die ervaring als volgt: 

Na eenige tijd, toen het middagmaal geëindigd was, kwam mijn zoon 

boven en spoedig daarna onze huisgenoote. Zij gingen door het vertrek,

waar ik mij bevond, naar de achterkamer en sloten de deur achter zich.

Toen kreeg ik plotseling een vreemde sensatie. […] Ik kreeg het gevoel 

van onder tot boven te worden gemagnetiseerd en toen tenslotte ook 

mijn hoofd bewerkt was, verdween de hoofdpijn. Toen gevoelde ik mij

uitgerust en verkwikt. Ik riep mijn zoon en weldra kwam deze met onze

huisgenoote en zetten wij ons aan de theetafel. Plotseling was het of fijne

draden in mij werden uitgetrokken en diepe zuchten, zooals ik ze nooit

daarvoor of daarna heb geslaakt, stegen uit mijn ziel. 

Piet, Sjoukje Oosterbaan en Jelle besloten een wandeling te gaan maken.
Onderweg bleef Jelle achter met een paar vrienden, en Piet voelde ineens
de overweldigende behoefte om aan Sjoukje Oosterbaan zijn ‘persoonlijk
leed’ te openbaren. Hij stortte zijn hart uit, en Sjoukje kreeg de indruk
dat hij op iemand anders verliefd was geworden. Ze bood aan hem hier-
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bij eventueel te willen helpen en maakte de volgende dag een ‘naieve’ op-
merking, waaruit Piet afleidde dat zijn gevoelens werden beantwoord.

Deze zaak kon niet thuis afgehandeld worden en hij nodigde Sjoukje
Oosterbaan uit voor een strandwandeling: 

Dat kwam mij voor de meest aangewezen plaats te zijn voor het onder-

houd, dat ik, voornamelijk om plotselinge uitbarstingen te voorkomen,

met haar noodzakelijk achtte. Spoedig waren wij gezeten op de top van

een duin, en daar, tegenover de oneindigheid der zee en het eentonige,

rustige gezang der golven, openbaarde ik haar mijn liefde; niet om haar

een bepaald voorstel te doen, maar als noodzakelijke uiting van de ge-

voelens, die mij beheerschten. 

Inderdaad bleek Sjoukje Oosterbaan deze gevoelens te beantwoorden,
maar beiden vonden dat ze hun geluk ‘niet op het ongeluk’ van Piets
vrouw konden bouwen.

Maar wat nu? Piet stuurde Dieuwke en Sjoukje Oosterbaan naar een
stil plaatsje in Duitsland, en zelf ging hij met Jelle op pad voor een reisje
langs de Rijn. Daar vertelde hij hem wat er was gebeurd. Tegelijkertijd
werd het hem steeds duidelijker dat hij de consequenties moest trekken
en bij terugkomst gaf hij Sjoukje Oosterbaan te kennen bereid te zijn ‘het
vaandel onzer liefde voor de gansche wereld uit te dragen’. Er zouden
problemen komen, dat moest ze zich goed realiseren, maar Sjoukje Oos-
terbaan accepteerde dat. 

De volgende stap was om Sjoukje in Dresden op de hoogte te stellen.
Piet koos een wonderlijke weg. Hij vroeg Jelle – hun zestienjarige zoon
die dol was op allebei zijn ouders – om zijn moeder een brief te schrijven
over wat hij ‘in verband met deze zaak’ had meegemaakt, en zelf schreef
hij haar ook en kondigde een bezoek aan. Zo hoorde Sjoukje het, via een
brief van haar zoon en één van haar man. Ze wilde Piet niet in Dresden
ontmoeten en reisde naar een gemeenschappelijke vriend, de directeur
van het Landerziehungsheim in Wickersdorf, een dorp op zeshonderd
meter hoogte in het Thüringer Wald aan de Saale, met een hoofdweg die
langs huizen met bloeiende tuinen kronkelt, glooiende hellingen naar
alle kanten en rondom bossen en weilanden. Een romantische plek, voor-
al midden in de zomer. Piet reisde er ook naartoe om met Sjoukje de bij-
zonder onromantische praktische kanten van de scheiding te regelen. Er
werd afgesproken dat Sjoukje het partijbestuur van de sdap schriftelijk
op de hoogte zou stellen van hun scheiding. 
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De tweede versie van het scheidingsverhaal is de versie die Sjoukje neer-
schreef in de brief aan het bestuur van de sdap. Het werd een opmerkelij-
ke afscheidsbrief, vol details en met een dramatische grondtoon. 

Ze wilde de scheiding zelf meedelen aan de ‘Waarde Partijgenooten’,
omdat die hun wellicht anders ‘op minder zuivere wijze’ ter ore zou ko-
men. Het partijbestuur moest weten dat Troelstra, ‘uw medestrijder’, in
volle vrede en in wederzijdse vriendschap en achting scheidde van ‘haar,
die hem nu 19 jaren terzijde stond in veel strijd en leed’. Ze wilde partij-
genoten de gelegenheid geven ‘de zaak van den rechten kant te bekijken
en een edelen partijgenoot niet met kleine maat te meten!’

In haar brief gaf ze een overzicht van de gebeurtenissen. Twee jaar eer-
der al had ze voorgesteld om te scheiden, niet omdat Troelstra niet ge-
noeg van haar hield maar omdat ‘ik maar al te goed merkte, hoe hij zich
mijn ziekzijn te veel aantrok, en hoe zijn zenuwgestel daaronder leed’.
De kuur in Dresden in 1905 had aanvankelijk geen succes, na drie maan-
den was er nog geen enkele vooruitgang. Toen deed ze haar scheidings-
voorstel, nadat ze het had besproken met een paar vrienden, onder wie
Luise Kautsky. Maar in 1905 had Troelstra niet van een scheiding willen
weten. Hij erkende dat haar ‘eeuwige zwakte’ hem ‘dikwijls zeer neer-
drukte, maar beweerde, dat hij zonder mij nóg minder voor de Partij zou
kunnen doen dan nu. Als ik dat absoluut wou doorzetten, dan was ’t
maar beter, dat we samen een einde aan ons leven maakten’. Maar de len-
te zette door, de kuur sloeg aan en ze was redelijk krachtig en opgewekt
teruggereisd naar Scheveningen, ‘gelukkig en vol vertrouwen naar mijn
strijder’.

Het werd een gelukkige tijd, ze bleef zwak, maar ze was vrolijk en op-
gewekt en nu was ze op geen enkele manier een beletsel voor haar man
‘in zijn grooten strijd’. Hun ‘gezellig huiselijk leven gaf hem nieuwe
kracht’, totdat begin januari 1907 de influenza, ‘mijn oude vijand’, haar
greep. Ze kreeg hartklachten – opnieuw – en tegen de zomer ging ze
weer naar Dresden. Maar ditmaal vond ze geen genezing, en de ‘dokto-
res’ gaf haar niet veel hoop voor de toekomst. Nu zag ze het leven heel
donker in, ‘wél wetend, wat dit voor mijn strijder zou zijn. Maar – als
door een wonder werd ik nu geholpen, om mijn besluit van twee jaar ge-
leden uit te voeren, doordat in mijn man plotseling een nieuwe liefde is
ontwaakt.’ 

Het was Troelstra zwaar gevallen haar dit te vertellen, en hij was, ‘uit
liefde voor mij’, bereid om de nieuwe liefde te onderdrukken, maar dat
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was ‘iets wat ik natuurlijk met alle kracht verwierp!’ En zo waren ze dan
tot rust gekomen en hadden afscheid van elkaar genomen, elkaar innig
dankend voor alles wat ze elkaar gegeven hadden. ‘Hij maakt zich groote
illusies van deze nieuwe liefde – mogen die bewaarheid worden, en hij er
nieuwe en frissche kracht in vinden voor zijn levensstrijd! De tijd zal dit
leeren.’ Haar liefde was dood, schreef ze. De kwintessens daarvan was
geweest dat ze haar man wilde ‘sterken en gelukkig maken’. Nu dat niet ge-
lukt was, was die liefde gestorven. ‘Ge ziet dus, dat ook elk medelijden
voor mij hier overbodig is’.

Het was een trotse brief, waarin Sjoukje Piets liefde voor haar bena-
drukte en bovendien duidelijk maakte dat ze ‘de grote strijd’ als het hoog-
ste ideaal van haar leven beschouwde, iets wat ‘boven onze huwelijkslief-
de’ stond. Het was alsof ze haar gevoelens voor Piet wilde bagatelliseren.
Ze verdroeg geen medelijden en wilde voor alles de indruk vermijden dat
ze een afgewezen vrouw was. Ze had de brief geschreven om praatjes te
voorkomen. ‘Ernstige’ en ‘belangstellende’ partijgenoten moesten de toe-
stand zien zoals hij was. Troelstra was geen barbaar die zijn arme zieke
vrouw verstootte voor een jonge liefde, ‘ik geen ongelukkig verstooten
schepsel, maar een vrije vrouw met een krachtigen wil en dito geest, al
moge haar lichaam dan ook zijn kracht verloren hebben’. Ze hoopte voor
hun kinderen ‘een ernstige leidsvrouw’ te zijn en ondertekende de brief
met ‘Uw partijgenoote, die zich voor het laatst noemt: S. Troelstra-Bokma
de Boer’. 

Met haar brief aan het sdap-bestuur had Sjoukje in ieder geval zoiets
als haar eer gered. Ze stelde de scheiding voor als een logische en zelfs
wenselijke stap die Piet en zij in volledige harmonie gezet hadden. Ook
aan een paar vrienden zoals Louw Zandstra schreef ze een fiere brief,
waarin ze Troelstra in bescherming nam tegen de praatjes die er zeker
zouden komen: ‘Ik hecht te veel aan den goeden naam van een edel strij-
der, zooals Troelstra is, om niet van mijn kant tenminste alles te doen wat
ik kan, om dien voor noodelooze verkeerde opvattingen te behoeden.’ 

Zij had het lijden van Troelstra niet langer kunnen aanzien, hij had
‘een jong meisje lief gekregen’ en zo gingen ze nu van elkaar ‘in vriend-
schap en met wederzijdsche achting! Als ge in dit opzicht iets leelijks
hoort, spreek het dan overal tegen! Hij meent het heel ernstig met deze
liefde en het meisje is door en door fatsoenlijk. Ik heb altijd veel van haar
gehouden. Of ze hem zoo gelukkig zal kunnen maken als hij verwacht,
dat zal de tijd leeren! Maar het zijn beide eerlijke en ernstige menschen
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en ik ben geen “verstooten” vrouw.’ Hoe moeilijk ze de situatie vond,
bleek ook uit haar opmerking: ‘Gelukkig zijn is niet het hoofddoel van ’t
leven, nietwaar? Het is maar de vraag, hoe men het leven aanvat, en of
men tegen de slagen van het Noodlot bestand is. Want als een Noodlot
beschouw ik dit geval, waar geen van ons beiden eigenlijk schuld aan
heeft.’

Dit was de officiële versie van het scheidingsverhaal, door hen beiden in
Wickersdorf doorgesproken en door Sjoukje verwoord. Sjoukje wilde
zich niet laten kennen en nam de leiding bij de afwikkeling van de zaken.
De gedachte dat zíj afgewezen zou zijn, kon ze niet verdragen en vanuit
die opstelling schreef ze haar brief. 

Er was echter nog een derde versie, die in niets leek op nummer een en
twee. Hierin liet Sjoukje zien hoe gekwetst ze was, hoe verontwaardigd
en verbitterd. Zodra ze, door Jelle opgehaald, terug was in Nederland,
schreef ze een lange brief aan Luise Kautsky, die ze in 1905 ook al eens
had geraadpleegd over een eventuele scheiding. Ze had toen vanuit Dres-
den ‘in grossen Not’ geschreven of ze niet de plicht had van Piet te schei-
den, omdat ze zag dat de gedachten aan haar ziekte hem zo deprimeer-
den dat het hem werkelijk belemmerde in zijn werk. Luise Kautsky had
indertijd niets durven adviseren. Ook aan Luise schreef ze over Piets ver-
zet indertijd tegen een scheiding en het dramatische voorstel om samen
zelfmoord te plegen: ‘wenn ich absolut scheiden wolle, so wäre es besser
wir suchten irgendwo ein Plätzchen, wo wir zusammen sterben könn-
ten!’.

Maar gelukkig trad er verbetering op in haar gezondheidstoestand en
genas ze zo goed dat ze vrolijk en opgewekt haar huishouding weer kon
opzetten. Ze was dus totaal verrast door wat er vervolgens gebeurd was.
Zelfs toen ze weer ziek was geworden, leek het alsof Piet daar veel min-
der last van had dan vroeger. Ze had vroeger erg geleden onder zijn ‘neu-
rasthenische Besorgtheit’ en zich bij elke ziekte schuldig gevoeld. Hoe
erg ze daaronder geleden had, kon ze ‘liebe[r] Frau Kautsky’ niet zeggen.
Ze had dan altijd het gevoel dat niet alleen het ‘sinnliche Teil seiner Liebe
sich nicht regte (was ja natürlich war!), aber dass er auch das Zutrauen in
meiner Seelenkraft verlor, wenn ich körperlich so todesschwach dalag’. 

In moeilijke tijden was ze altijd een rots geweest voor hem, nooit een
‘weiche Masse’, en iedere keer opnieuw had Piet zich over haar kracht
verbaasd. Dan lag hij op z’n knieën en noemde haar ‘die Königin seines
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Hauses, vor der er kniee in tiefer Ehrfurcht’. De koningin van zijn huis
voor wie hij in diepe eerbied knielde, gaf een draai aan het verhaal door
niet de nadruk op haar eigen kwalen te leggen, maar op de zenuwzwakte
van haar man. Zij had onder zijn neurasthenie geleden en het was een
wonder dat ze altijd haar montere vertrouwen terugvond. Niet dat ze Piet
die neurasthenie kwalijk nam, maar het was niet terecht dat zij, uit liefde
voor hem en uitsluitend op zíjn geluk gericht, alleen alle schuld op zich
nam.

Ze had zich dit alles goed gerealiseerd toen ze weer in Dresden was en
zijn brieven, ‘als er zu bemerken anfing, dass mir die Kur nicht zu helfen
schien’, haar verschrikkelijk deprimeerden. Ze voelde opnieuw ‘diese
krankhafte Sorge, dieses erniedrigende Mitleid’ en geen spoor meer van
de eerbiedige liefde die hij haar als ze gezond was betoonde. Ze wist nu
zeker dat ook hij psychiatrische behandeling nodig had, en ze geloofde
nog steeds dat het tussen hen helemaal goed had kunnen komen als ze
tijd had gehad om dat met hem te bespreken. 

Anna Fischer-Dückelmann had Troelstra geschreven dat ze weinig
hoop had dat Sjoukjes hartklachten zouden verminderen. Terwijl Piet bo-
vendien, ‘wie gewöhnlich in Zeiten langer sexuellen Enthaltsamkeit, die
ihm jetzt ja auch durch meine Kur auferlegt war in einer reizbaren unru-
higen Stimmung verkehrte’, begon de 29-jarige huishoudster voor wie
hij vroeger nooit iets had gevoeld – ze noemde de leeftijd van Sjoukje
Oosterbaan wellicht om het grote leeftijdsverschil te benadrukken met
Piet, 47 jaar oud – een sterke zinnelijke aantrekkingskracht op hem uit te
oefenen. Dat kwam doordat hij ontdekte dat híj grote magnetische kracht
bezat en dat zíj ‘somnambulistische’ talenten had: ze viel altijd onmid-
dellijk in slaap onder zijn invloed. Enfin, zo was tussen die twee een lief-
de gegroeid.

Was hij nu maar direct ‘um unserer grossen, schönen Liebe willen’
naar haar toe gekomen en had hij zijn hart maar uitgestort bij zijn trouw-
ste vriendin! Hij had toch kúnnen weten dat zelfs de ernstigste ziekte
nooit haar ‘Seelenkraft’ had kunnen onderdrukken, die prachtige kracht
die voortkwam uit haar oneindige liefde voor hem. Om hem te helpen
had ze altijd de energie gehad voor zijn geluk elk offer te brengen: ‘Hätte
er nur nicht, seinen Kopf an meine Brust bergen müssen und sagen:
“Hilf du mir! Ich möchte diese Neigung überwinden, und kann ’s fast
nicht!”’

Piet was bereid geweest zijn nieuwe liefde op te geven, maar Sjoukje
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zag daar niets in. De brief waarin hij dat voorstelde, was zo afstandelijk
en stond zo ver van hun liefde vandaan: 

Ja, er sagte zwar, er woll die neue Liebe aufgeben, und sie auch sei ge-

sinnt, aus Liebe zu mir sich zu opfern und in die Welt zu gehen, und ich

solle nur zurückkommen und er wolle freundlich mit mir sein, aber –

über seine neue Liebe solle ich nie reden! – Denken Sie sich das, liebe

Frau Kautsky! Ja, es war dann noch viel schönes dabei, von dem ‘Hause,

dass wir zusammen gebaut hatten in den 19 Jahren unsrer Ehe’; von dem

Respekt den er für mich hegte, u.s.w..

Die laatste zin, over de mooie woorden die gewijd waren aan het huis dat
ze in hun negentienjarige huwelijk samen hadden gebouwd, klonk wat
schamper. Het stak haar dat uit Piets brief in de eerste plaats medelijden
sprak, niet de erkenning van een gelijkwaardige vrouw die zoveel jaren
naast en met en voor hem had gestreden. ‘Verstehen Sie, dass dieses mei-
ne Liebe tödten müsste?’

Ze was verbitterd, gekwetst en vernederd. Was Piets brief gericht aan
dezelfde vrouw die hij ooit, toen zijn partijgenoten hem bij zijn eerste
verkiezingsoverwinning bejubelten, de eerste erekrans had omgehan-
gen? Ze haalde voor Luise de woorden op die Piet toen had gesproken:
‘Mich ehrt Ihr, Genossen, aber glaubet mir – ich hätte nicht so für Euch
kämpfen können wie ich tat, wenn ich Diese nicht neben mir gehabt hät-
te!; – Und so war’s so oft, aber meistens nur zwischen uns beiden!’

Waren de Sjoukje en Piet van toen dezelfden als die van nu? Wanhopig
zocht ze naar bewijzen dat Piet niet alleen medelijden met haar had ge-
voeld. Zelfs in Wickersdorf had hij nog gesproken over de gelukkige ja-
ren samen. Toen ze had gezegd dat het zoveel beter was geweest als hij
haar eerdere scheidingsvoorstel had aangenomen, had hij ‘mit bewegter
Stimme’ geantwoord: ‘Ich glaube aber, wir möchten beide diese glückli-
chen beiden letzten Jahre nicht aus unserer Erinnerung entbehren!’

Ze woonde nu met haar twee kinderen in Utrecht en ze probeerden el-
kaar te troosten. Dieuwke zong en Jelle ging naar de hbs, al had hij door
alles wat gebeurd was nog minder zin in studeren dan anders en beviel
de school hem absoluut niet. En zij overwoog weer te gaan schrijven. Ze
hadden een hondje aangeschaft om elkaar op te monteren, want het was
bijna onverdraaglijk de kinderen zo te zien lijden onder de situatie. Hun
zenuwgestel was ernstig geschokt en ze hoopte maar dat dat ooit weer in
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orde zou komen. Ze had gehoopt dat ze het ergste had gehad als ze kon
vergeven en de vriendenhand kon uitsteken. Maar als ze zag hoe de kin-
deren onder de scheiding gebukt gingen, bekroop haar vaak bitterheid te-
gen die vrouw die hun alles had afgenomen, schreef ze Luise Kautsky:
‘Ach, liebe Freundin, der Kampf ist oft so schwer! Bitte, schreiben Sie mir
mal! Sie wissen gar nicht, wie ich jetzt mich sehne nach der Gemein-
schaft mit grossen, edlen Menschen! Und das Sie das sind, das habe ich
immer gefühlt.’

Luise en haar man achtten Troelstra hoog, al waren ze het niet in alles
met hem eens. Daarom, hoopte Sjoukje, zouden ze zeker inzien dat het
nóódlot hen gescheiden had, en dat men het Troelstra niet kwalijk mocht
nemen. Ten slotte haalde ze een gedicht van Richard Dehmel aan, de
Duitse dichter van wiens gedichten ook Piet veel hield, getiteld ‘Befreit’.
Zo bevrijd voelde ze zich bijna helemaal tegenover hem. Bijna, want haar
liefde zo plotseling te zien sterven liet diepe sporen na, en dat leverde in
slapeloze nachten gevechten op die ze haar ergste vijanden niet toewen-
ste.

Ze besloot haar lange, emotionele brief aan Luise met een paar zakelij-
ke opmerkingen. Werken, schrijven zou haar nu misschien helpen. Ze
riep de hulp van de Kautsky’s in bij het verzamelen van materiaal over
Rusland en belangrijke Russen, want ze overwoog een boek over de hel-
den van de Russische revolutie van 1905 te schrijven. Dat zou in haar
‘dode ziel’ misschien wat warmte brengen. En na een hartelijke groet aan
Luise en haar man en aan Frau Rosa (Luxemburg) ondertekende ze met
‘Sjoukje Troelstra’. Maar dat ‘Troelstra’ streepte ze later door.

Wat er werkelijk is gebeurd, is niet precies te achterhalen. Maar dat er
verschillende versies van het scheidingsverhaal bestaan, ligt voor de
hand. Sjoukje en Piet hadden beiden een heel verschillend beeld van hun
huwelijk en de aanleiding tot de scheiding verwerkten ze tot hun eigen
verhaal, vanuit hun eigen persoonlijk belang. Verder hing het ervan af
tegen wie ze welk verhaal vertelden, en op welk moment: direct na de
scheiding, of tientallen jaren later. 

Sjoukje hield zich tegenover de buitenwereld groot en deed het voorko-
men alsof het ook aan haar grootmoedigheid te danken was dat Piet een
nieuwe vrouw had gevonden. Voor haar was het een uitgemaakte zaak
dat hij zielsveel van haar hield en zo ongeveer tot een scheiding moest
worden gedwongen, in eerste instantie door haarzelf. Ze had er nooit iets
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van gemerkt dat Piet in de loop van de jaren was veranderd van een be-
wonderende echtgenoot in een man die op de toppen van zijn zenuwen
liep en haar klachten er niet meer bij kon hebben. Ze wist dat niet, laat
staan dat ze begreep waar dat door kwam. Natuurlijk wist ze wel dat hij
zorgen om haar had, maar dat beschouwde ze allemaal als de zorgen van
een innig liefhebbende man. 

Maar in de versie van Piet was die liefde geen hoofdzaak, en was er eer-
der sprake van afhankelijkheid. De verhouding tussen Sjoukje en hem
was ‘zoodanig in mij vastgegroeid, dat ik mij de ontbinding daarvan niet
kon indenken’. Dat had te maken met hun wankele financiële situatie en
met de als ongeneeslijk bestempelde ziekte van Sjoukje. Het hing ook sa-
men met haar ouders die vlak bij hen woonden en van wie Piet veel hield.
Bovendien ontbrak hem door zijn drukke werk de tijd om veel energie te
steken in zijn huwelijk. Hij zorgde gewetensvol voor Sjoukje, maar het
ongeluk straalde van hem af. Hij was ongelukkig en verongelijkt dat zo-
veel ellende Sjoukje moest treffen – en hem. Want ook hij was veel ziek
en overspannen, en al zag hij wellicht niet het verband tussen Sjoukjes
ziekten en de zijne, op het moment dat er een gezonde vrouw in huis
kwam die voor hém wilde zorgen in plaats van omgekeerd, veranderde al-
les. Toen dat tot hem doordrong en er ook geen financiële of schoonou-
derlijke belemmeringen meer waren, was hij binnen een paar weken los
van Sjoukje. De nieuwe Sjoukje, Sjoukje Oosterbaan, zou ervoor zorgen
dat hij nooit meer die verzorgende, verplegende rol hoefde te vervullen
en dat hij zich niet langer hoefde in te houden en te beperken om zijn
vrouw te ontzien. 

Beiden hadden een hang naar theatraliteit. Sjoukje zag een man die op
zijn knieën voor haar viel, haar zijn koningin noemde en zelfs voorstelde
om samen zelfmoord te plegen. Ze dacht dat het bewijzen waren van zijn
diepe liefde. Haar gevoel voor drama maakte dat ze deze uitingen niet
zag voor wat ze waren: gedragingen van een man die even sentimenteel
en theatraal was als zijzelf en geen raad wist met de ongelukkige situatie.
Sjoukje wilde geen scheiding, schreef ze aan Luise Kautsky. Ze had ge-
wild dat Piet haar om hulp had gevraagd om tegen zijn verliefdheid te
vechten. Maar wilde ze de scheiding niet, of was ze uit op een romanti-
sche verzoeningsscène? Wilde ze niet vooral erkenning als troosteres en
‘vergeefster’ om daarna, als beloning, weer de lieve en liefhebbende
vrouw te zijn? 

De ontknoping kwam niet voor niets toen Piet haar geestelijke superio-

sjoukje troelstra-bokma de boer416



riteit niet langer erkende en medelijden met haar kreeg. Toen ze merkte
– misschien voor het eerst in haar huwelijk – dat Piet afstand van haar
nam, voelde ze dat de tijd van de grote meeslepende liefde voorbij was.
Toen pas zag ze in dat ze te veel bezig was geweest met haar eigen gevoel
en haar eigen positie. Nu de zaak verloren was, wilde ze zich goed hou-
den. Een huwelijk zonder liefde was haar eer te na, ze was er de vrouw
niet naar om genadebrood te eten. De scheiding werd dus voorgesteld als
een positieve wending, waar ze het van harte mee eens was.

Er is iets te zeggen voor de veronderstelling dat Sjoukje zelf op de breuk
heeft aangestuurd. Uit alles wat ze over Piet heeft geschreven, is op te
maken dat ze van hem hield, hem vereerde en zich sterk met hem ver-
bonden voelde. Toch was zij de eerste die een scheiding voorstelde. Aan
Luise Kautsky schreef ze hoezeer ze gebukt ging onder Piets ‘lijden om
haar’. Dat belastte haar. Het kan ook zijn dat ze zich ergerde aan zijn zie-
kelijkheden en getob. Ze sprak liever over haar held en haar strijder dan
over de geïrriteerde man die haar moest verzorgen als hij doodmoe van
zijn werk kwam. Ze moet hebben ingezien dat deze situatie waarbij zij el-
kaar door hun ziekten in de tang hielden, niet eindeloos kon voortduren.
Hoe zieliger Piet haar zou gaan vinden, hoe meer haar gevoel van eigen-
waarde en morele superioriteit gekwetst werd. Wat ze aan de ene kant
buitenshuis had gewonnen aan respect en bewondering als schrijfster,
verloor ze thuis steeds meer als vrouw. Ging ze met haar kinderen weg
bij Piet, dan kon ze proberen opnieuw een volwaardig en respectabel be-
staan op te bouwen. Maar toen het zover was en ze voor het voldongen
feit van een nieuwe vrouw in zijn leven werd geplaatst, kon ze niet veel
meer doen dan hem in bescherming nemen tegen valse praatjes en zich-
zelf daardoor nog eens zo hoog op een voetstuk plaatsen. Alleen tegen in-
timi zoals Luise Kautsky hoefde ze niet de moreel hoogstaande vrouw uit
te hangen en kon ze iets laten voelen van de verontwaardiging over zijn
optreden en van het diepe verdriet dat de scheiding haar bezorgde.

Naast de Gedenkschriften is er nog een bron waaruit blijkt hoe Troelstra in
de jaren voor de scheiding hun huwelijk ervoer. Begin 1905 rondde hij
een toneelstuk af, Zijn Vrouw, met talloze verwijzingen naar zijn eigen
huiselijke omstandigheden, familieleden en vrienden. Zijn Vrouw, treur-
spel in vijf bedrijven is pas na zijn dood opgedoken. Troelstra schreef het
onder het pseudoniem Luctor (Ik worstel). Het is in die tijd nooit opge-
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voerd. Misschien omdat het te confronterend was voor Sjoukje, mis-
schien omdat de auteur er toch moeite mee had zoveel persoonlijke gege-
vens in de openbaarheid te brengen. Dát het stuk sterk autobiografische
elementen bevat, blijkt uit opmerkingen van Troelstra aan zijn zoon Jelle
in december 1928. Hij voert daarin het door hem geschreven toneelstuk
op als bewijs voor zijn vroegere houding tegenover Sjoukje, haar invloed
op hem en haar opvattingen daarover. 

Hoofdfiguren in het stuk zijn George en Line Somers. George is direc-
teur van een levensverzekeringsmaatschappij, Line is een beschaafde, ro-
mantische, zachte vrouw met mooie ideeën. De huisarts, een vriend des
huizes, vraagt aan George of Line en hij met het idealisme dat hen sa-
menbracht, op den duur gelukkig zullen blijven. Maar idealen zijn toch
de beste grondslag voor een huwelijk, antwoordt Somers. De huisarts
vraagt zich dat af: ‘Men heeft in ’t leven niet alleen met geestelijke aspira-
ties rekening te houden, vooral ook met lichamelijke eigenschappen: ge-
zondheid, levenskracht, het zenuwgestel, niet te vergeten. Dat ziet men
vaak over ’t hoofd – vooral zulke idealisten als jij en je vrouw.’ 

Het stuk zit boordevol verwijzingen naar de dagelijkse praktijk van de
Troelstra’s. Somers wordt een positie in de liberale partij aangeboden en
krijgt het aanbod redacteur van de liberale krant te worden. Hij weigert
beide aanbiedingen en spreekt zich uit voor de sociaal-democratie. Men
neemt hem kwalijk dat hij voorstander van het algemeen kiesrecht is en
de verwijten lopen zo hoog op dat Somers gedwongen wordt ontslag te
nemen als directeur. Line steunt hem ten volle en reageert luchtig als hij
zijn baan opzegt. Ze is ongelooflijk naïef en vindt het heerlijk voor de ar-
beiders en tegen onrecht en onrechtvaardigheid te strijden. Ze wil iedere
arme man en vrouw geld en boterhammen en dikke winterkleren geven,
ze wast en verbindt een stakende typograaf die door de politie in elkaar
geslagen is, maar valt daarna flauw. Ze maakt zich zo druk dat ze er over-
spannen van raakt: ‘Ik kan niet meer verdragen, de smart wordt tot wal-
ging.’ 

Als een tante haar zegt dat ze zich te veel door George op sleeptouw
heeft laten nemen, spreekt ze dat tegen. Zij is niet het slachtoffer van
haar man. ‘Als u het weten wilt: ik ben het geweest, die George heeft aan-
gespoord, om openlijk voor zijn beginselen uit te komen – ik, omdat ik
mijzelf en hem zou verachten, als we die nood en ellende om ons heen
zouden laten bestaan, zonder er tegen op te komen.’ 

George doet zelf niet anders dan Line verheerlijken: zij is de goede en-
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gel van zijn leven en staat zo hoog in haar ‘reine mensenliefde’ dat ieder-
een bij haar in het niet zinkt. Somers wordt, ondanks een dringend ver-
zoek van zijn schoonvader om daarvan af te zien, kandidaat gesteld bij de
verkiezingen. Dan wijst de bevriende huisarts hem erop dat Line niet is
opgewassen tegen al deze activiteiten. Somers noemt zich ‘een verloren
man’ nu Line zich afgemat moet terugtrekken. Het was hun geluk ge-
weest om samen te strijden, hun liefde in dienst van het ideaal te stellen,
‘samen juichend alle hoogten te beklimmen en eensgezind de donkere
dalen door te trekken’. Als de dokter suggereert dat Line zich net als an-
dere vrouwen beter buiten deze zaken zou kunnen houden, spreekt So-
mers dat tegen: ‘Als ik alles goed overdenk, is er altijd een drang van haar
uitgegaan, om die weg in te slaan. Eerst onbewust – later bewust, al ster-
ker en sterker.’ Ze heeft een revolutionaire aard, zegt de huisarts, en So-
mers antwoordt: ‘Nu eerst begrijp ik onze verhouding. Wat zij wil, maar
niet zelf kan doen, volbreng ik. Maar daarmee voldoe ik aan een levensbe-
hoefte van haar.’ 

De dokter blijft tegensputteren. Hoe denkt George het vol te houden?
Somers blijft erbij dat hij sterk genoeg is. ‘Mijn vrouw inspireert me, ze is
mijn goede geest, mijn muze – het hoogste geluk dank ik haar.’

Line raakt overspannen, de dokter merkt de buitengewone beweeglijk-
heid van haar gezicht op, de nu eens abnormaal schitterende, dan weer
doffe blik in haar ogen, de vele onwillekeurige bewegingen van haar
hoofd en handen. Ze is ziek en onevenwichtig, maar Line wil niet van op-
houden weten. De dokter, die ‘het recht heeft en de plicht om je, als het
nog mogelijk is, terug te houden van een weg, waarop waanzin of de
dood, of beide, je wachten’, vraagt Line waarom ze de strijd niet aan Geor-
ge overlaat en verklaart: ‘’t Is het enige middel, om je in de dolle vaart
naar je ondergang misschien nog staande te houden. Je moet uit de emo-
ties vandaan, waarin Georges strijd je gebracht heeft; je moet rust hebben
voor je hersens, voor je gemoedsleven; je moet weg uit de spanning, die
bij jou tot overspanning is geworden.’ 

Line reageert net zo afhoudend als haar man op de pogingen van de
huisarts om haar wat meer naar de achtergrond te manoeuvreren. ‘Weet
je wel, dat zijn politiek leven niets anders is dan de strijd voor ons ideaal?
Die strijd juist is het, die ons verbindt – dat is het leven onzer liefde – als
we die buiten onze liefde moeten houden, verhongert ze.’

Maar begrijpt ze dan niet dat ze daardoor juist George ongelukkig
maakt, vraagt de dokter. Moet ze niet – net als zijn eigen vrouw doet –
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voor een rustig, veilig thuis zorgen, waar haar man na een drukke werk-
dag zijn zorgen kan vergeten? Dat argument brengt Line aan het aarze-
len: ‘George… hij ongelukkig door mij… tot nog toe was het mijn troost
en glorie, dat ook hij kracht putte uit onze liefde. En nu zou ik het zijn die
hem verlam – verlam door de zorgen van mijn zwak lichaam. […] Dat is
dus de onoplosbare tegenspraak van mijn leven – en geen ontkomen,
geen ontkomen dan de dood.’ 

In het laatste bedrijf doet Line extra haar best voor George. Ze kleedt
zich mooi aan, stopt George lekkere hapjes in zijn mond als hij gehaast
aan tafel gaat zitten, koketteert en vraagt hem dringend of hij van haar
houdt en of ze toch altijd alles samen zullen blijven doen. Als George
vlak daarna door een intrige bijna in de gevangenis belandt, kan ze het
niet laten om tijdens een drukbezochte vergadering voor hem in de bres
te springen en als reddende engel op te treden. Ze doet het overtuigend,
maar ze moet haar tussenkomst met bezwijming bekopen. Een bewon-
derende arbeider draagt het slappe lichaam weg: ‘Wat is ze licht… en zo
mooi! O God, ze sterft!’

Als Sjoukje Zijn Vrouw gelezen had, wat vanwege de afloop van het
stuk tamelijk onwaarschijnlijk is, dan had ze alle reden om zich gesterkt
te voelen in het idee dat zíj de motor achter Piets werk was. Ze had na-
tuurlijk nog veel meer tussen de regels kunnen lezen: hoezeer haar man
leed onder haar ziekte, hoe weinig ze in feite bijdroeg aan de strijd, hoe-
veel beter het voor hem zou zijn als ze zich wat meer op de achtergrond
hield. Had ze iets van Freuds opvattingen geweten, dan had het slot van
het stuk haar aan het denken gezet. Haar dood, was dat de oplossing
waarover Piet wel eens fantaseerde? 

Wie dat in 1905 aan Troelstra had gevraagd, had natuurlijk een veront-
waardige reactie gekregen. Pas toen hij op een ander verliefd was gewor-
den, kon hij afstand nemen en moet hij beseft hebben hoezeer Sjoukje
en hij elkaar verstikten. Bij het schrijven van Zijn Vrouw begon hij eigen-
lijk al in te zien dat zijn eigen vrouw, aanvankelijk zijn inspiratie, inmid-
dels tot een zware last was geworden. Zijn tweede huwelijk maakte hem
duidelijk, zo schreef hij in een ongepubliceerde versie van zijn memoi-
res, wat voor soort vrouw een man als hij eigenlijk nodig had:

De opname van mejuffrouw Oosterbaan in ons gezin zou verstrekkende

gevolgen hebben; aanstonds nam zij het bestuur der huishouding in

handen. Zij kwam uit een dorpsche huishouding, waar arbeid het parool
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was. Ik heb later dikwijls nagedacht over de vraag, uit welk milieu de

beste echtgenooten voorkomen en mijn antwoord is geweest: uit die 

milieu’s, waar dienen en werken het parool is.

Sjoukje I had dat – als deze tekst in druk was verschenen – als een grove
miskenning opgevat van de sfeer waarin zij was grootgebracht. In de do-
mineeshuishouding van de Bokma’s de Boer werd hard gewerkt en haar
ouders waren uiterst dienstbaar geweest aan hun levenstaak. Of ging het
Troelstra uiteindelijk vooral om de dienstbaarheid van een vrouw aan
haar man?

Woede en verdriet

Op 6 november 1907 werd de scheiding tussen Pieter Jelles Troelstra en
Sjoukje Bokma de Boer officieel uitgesproken. Twee maanden later, op 15
januari 1908, hertrouwde Troelstra, ‘directeur eener Brandverzekering-
maatschappij’ zoals het in de trouwakte stond, met Sjoukje Oosterbaan,
zonder beroep.

Voor Dieuwke en Jelle was de scheiding verschrikkelijk. Jelle noemde
haar later ‘een ramp, die moeilijk te boven te komen was: Ik heb er jaren-
lang onder geleden’. Dieuwke woonde al een tijd niet meer thuis. Ze
werkte naast haar zangstudie als assistente van Catharina van Rennes.
Volgens Jelle kwam het daardoor dat zij zich eerder van de klap herstelde.
De contacten tussen vader en kinderen verliepen in het begin moeizaam.
Er is een gedeelte van een brief aan Jelle bewaard gebleven, waarin Piet
zich beklaagt dat hij maar geen antwoord krijgt op zijn brieven en hoe el-
lendig het is als je niets hoort van iemand die je lief is. Na verloop van tijd
werden de verhoudingen beter en vergezelde Jelle zijn vader regelmatig
naar partijbijeenkomsten. Soms reisden ze gezamenlijk naar Friesland
of elders in het land op ‘troubadours-reis’, bijeenkomsten waar Piet zijn
gedichten voordroeg. Daarna logeerden ze ergens en gingen de volgende
dag wandelen of fietsen. 

Er werd in wijde kring gereageerd op de scheiding. Ook in de kranten
werden toespelingen gemaakt en zelfs in de Eerste Kamer. De katholieke
afgevaardigde Van der Biesen maakte smadelijke opmerkingen over
Troelstra’s scheiding. Wat de zaak in de ogen van de buitenwereld nog er-
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ger maakte, was het feit dat hij zo snel hertrouwde. De vrouw van Willem
Vliegen, Greetje Vliegen, zei tegen Troelstra dat het maar makkelijk was
dat hij zomaar z’n vrouw en kinderen achter had gelaten. Dat nam Troel-
stra haar zo ontzettend kwalijk dat hij nooit meer één vriendelijk woord
tegen haar heeft gezegd. Het blad De Blijde Wereld, een christen-socialis-
tisch weekblad dat werd uitgegeven door een paar sdap-dominees,
schreef dat de echtscheiding van Troelstra met zijn onmiddellijk daarop
volgend tweede huwelijk ‘menigeen aan eerbied heeft doen verliezen
voor de persoon van dezen grooten politieken leider der arbeidende klas-
se’. Het was betreurenswaardig dat Troelstra en zijn vrouw die jaren sa-
men geleden en gestreden hadden voor de sociaal-democratie, uit elkaar
gingen. Dat was droevig, maar scheiding kon ‘een eisch zijn van eerlijk-
heid’. Niemand had het recht hen daarvoor te veroordelen. Maar dat
Troelstra direct daarna zijn tweede huwelijk aankondigde, was op geen
enkele manier goed te praten:

De figuur van Troelstra heeft na die daad voor ons ingeboet aan grootheid.

Van elken leider, vooral van den man, die het volk aanvoert in den strijd

voor meerdere welvaart maar ook voor hoogere zedelijkheid moet geëischt

worden, dat hij is probus et integer, zuiver van karakter en leven. In dat

licht hebben wij Troelstra gezien, maar het is verzwakt.

In zijn Gedenkschriften schreef Troelstra dat hij had besloten ‘deze hagel-
bui kalmpjes over mijn hoofd te laten heengaan’. Maar in een eerder con-
cept van het betreffende hoofdstuk liet hij merken bijzonder gekwetst te
zijn geweest door de kritiek. Het duurde jaren voordat hij de partijgeno-
ten van De Blijde Wereld met wie hij persoonlijk bevriend was, hun hou-
ding in deze zaak kon vergeven, maar hij begreep het ongenoegen over
zijn snelle tweede bruiloft wel. In diezelfde aantekeningen gaf hij toe dat
het bijna samenvallen van scheiding en hertrouwen een onaangename
indruk moest maken, maar ‘dat ik mijn tweede huwelijk niet langer kon
uitstellen, was eenvoudig in het belang der Partij, die recht had op mijn
geheele toewijding en mij het Friesche spreekwoord deed opvolgen: “It is
better troch it fjûr te fleanen as te krûpen”. [Het is beter door het vuur te
vliegen, dan te kruipen]. Ik moest terwille van mijn werk, deze episode
zoo snel mogelijk doen eindigen.’

Ook ‘gewone’ partijleden in het land reageerden scherp. In het Friese
Wieuwerd woonde Antje Bakker-Tilma wier man Jelle, een boerenarbei-
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der, een vurig aanhanger was van Troelstra, van wie zelfs een portret in
de huiskamer hing. Toen Troelstra scheidde, was Antje zo kwaad dat ze
bij wijze van demonstratie haar zwarte kapmuts over het portret hing. En
een andere Friezin gaf als commentaar: ‘Dy greate wrâld fret alles op! It
tearste wurdt forwâdde.’[De grote wereld vreet alles op! Het zwakste
wordt vertrapt.]

Sjoukje Oosterbaan, de nieuwe bruid, logeerde tot het huwelijk eerst
bij Simon Maas in Bentveld, en daarna bij Piets zuster Rika die getrouwd
was met Klaas Brok, net als zij actief sdap-lid. Rika veroordeelde Piet
kennelijk minder dan Haukje deed. Haukje brak totaal met hem en pas
in 1916 werd die breuk geheeld. Hij was toen ernstig ziek geweest, had
zelfs rekening gehouden met de dood en hij schreef haar een verzoenen-
de brief. Hij had nu de tijd en rust om zijn leven te overdenken en stelde
vast dat veel van wat vroeger gewichtig leek, zijn belang had verloren en
dat hindernissen die als bergen zo hoog leken, uiteindelijk maar molsho-
pen bleken te zijn. In die stemming stelde hij vast dat het ‘oud zeer, dat
tusschen jou en mij bestond’, bij hem geheeld was. Hij was eroverheen
en dat wilde hij haar zeggen voor het te laat was: ‘Ik heb in den tijd mij-
ner echtscheiding, toen alles tegen mij opstond en het in mij woelde en
gistte, hard van mij moeten afslaan; daar heb jij, toen je wat te dicht in de
buurt kwam, óók een trewinkel [oplawaai] van meegekregen.’

Hij wilde de kwestie niet meer oprakelen, maar deed het toch. Hij
schreef, bijna verdedigend, dat ‘de zaak, waarom het ging, mijn nieuw
huwelijk, doorgezet en allang een fait accompli’ was en dat vriend en vij-
and zich nu eenmaal daarbij hadden moeten neerleggen ‘en tot zelfs mij-
ne beide kinderen zijn zoo verstandig geweest, zelfs den laatsten zweem
van reaktie daartegen te laten varen’. Als enig bevoegd beoordelaar wist
hij wat zijn eerste huwelijk fysiek en moreel voor hem was geweest en
wat dit tweede huwelijk voor hem betekende. De uitkomst had hem ge-
lijk gegeven, al was het te betreuren dat het zó had moeten gaan. Hij stel-
de voor deze kwestie nu maar af te sluiten ‘met een forsch: put met zand
erover!’

Niet iedereen reageerde afkeurend. Half augustus 1907 had Henri van
Kol zijn vrouw Nellie vanuit Stuttgart (waar het internationale socialisti-
sche congres werd gehouden, waar ook Piet bij aanwezig was) ingelicht
over de moeilijke tijd voor Troelstra. In een soort steno – dat bovendien
berucht moeilijk te lezen is – meldde hij ‘vrouwtje lief’: 

het einde van het huwelijk en daarna 423



Resultaat is: binnenkort scheiden van zijn Vrouw en huwen met de huis-

houdster. De redenen zijn velerlei: geleidelijk steeds toenemende ver-

wijdering, wat hem verlamde in den strijd voor ’t socialisme en nog meer.

Verder geestelijke vervreemding en ’t opkomen eener oude liefde. […] 

Zij gaat in Utrecht wonen bij ’t dochtertje, Jelle blijft in Scheveningen bij

hem, na zijn huwelijk begin volgend jaar. [Onleesbaar, zou Piet kunnen

zijn] ziet en spreekt van een gedwongen huwelijk. Mevr. Tr. neemt de zaak

rustig op, alles geschiedt met haar volkomen instemming, zij schreef

Partij Bestuur een brief, waar zij dat mededeelde; haar gezondheid heeft

er niet door geleden.

Tr. is nog steeds een en al zenuw en bijna onmogelijk te ontmoeten,

door zijn altijd hameren op ’t zelfde – ’t is een obsessie geworden!

Welk een verrassende loop der zaken […]. Mijnerzijds betreur ik ’t

verloop der gebeurtenissen en vrees voor hem een desillusie door zijn 

huwelijk met een min ontwikkelde vrouw, en voor haar?

En dan de kinderen die het kalm opnamen, dat ze niet meer een 

ouderlijk huis zullen kennen!

Soms denkt men of ‘bad spirits’ in ’t spel zijn en werkelijk heeft hierbij

het spiritisme een rol gespeeld […] een levensloop werd met ruwe hand

doorsneden. Moge God ons en de kinderen daarvoor bewaren!

Van Kol was geschokt, hij zag het – schreef hij aan het slot van zijn brief –
maar hij begreep het niet. Maar hij velde geen oordeel. Op 1 januari 1908
stuurde hij een nieuwjaarsbrief aan ‘Vriend Troelstra’. Hij was geen
nieuwjaarsbrievenschrijver, maar er waren ogenblikken dat ‘men een
vervlogen tijdperk herdacht en hoopte dat het volgende beter zou zijn
dan het vorige’. 

En dan geldt voor jou, die vele stormvlagen over uw hoofd zag gaan, en –

wat erger is – veel zielelijden moest verduren. […] Was je een gewoon 

sterveling, dan was je persoonlijke vrijheid van beslissing buiten kijf, en 

de stem van ’t geweten je éénige rechter. Als een der voormannen onzer

Partij, stelt echter ook deze hare eischen, – al of niet ten rechte. En dan

wil ik je wel zeggen, dat mij reeds duidelijk werd dat de besten daarvan, 

ja vrijwel allen ’t vrij kalm en verstandig opnemen. Een gevoel van be-

treuren is algemeen, doch van afkeuren geloof ik is hoogstzelden sprake.

‘De partij’ is egoist, en als zij haar voorvechter onverzwakt ziet door-

kampen, legt zij zich neer bij zaken die trouwens buiten haar recht van
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bevoegdheid liggen om te beoordeelen. Als politiek man zal je er geen

hinder van ervaren, wat anders reeds nu zou gebleken zijn, daar ’t ergste

al achter den rug is. In Nederland is ’t politieke leven nog niet zóó gede-

moraliseerd dat men de staatsman aantast in zijn intiem leven. […] Dus

‘sursum corda’, de stormen zijn voorbij, richt weer ’t hoofd omhoog!

Zulke jaar-scheiding als deze is daarvoor een geschikt moment; men

overpeinst kalm wat was, doch gaat met nieuwen moed tegemoet wat

komen zal.’

Vlak na de huwelijkssluiting in januari werd Troelstra ziek. Half februari
zegde hij een vergadering van het partijbestuur af omdat de dokter hem
had verboden uit te gaan zolang het weer niet zachter was. Hij had influ-
enza opgelopen en was zwak, ‘vooral in ’t hoofd’. Omdat hij na enkele
weken nog niet beter was, stuurde Willem Vliegen hem een hartelijke
brief: ‘Het duurt zoo geweldig lang voor je weer “de oude” bent, dat ik be-
hoefte gevoel je eens te schrijven. In de partij begint men zich ongerust
over je te maken. Je bent nu al eenige jaren niet in je volle kracht. Dán
geestelijk gedrukt, dán lichamelijk niet in orde – ik hoop werkelijk dat je
nu je laatste krisisperiode doormaakt, we hebben je te hard nodig.’ 

Vliegen was in Friesland geweest en hij had daar nogal wat over Troel-
stra en zijn nieuwe huwelijk gehoord: ‘Zoo oppervlakkig bekeken zijn de
lui woest op je, doch ik heb bij verschillenden gemerkt dat het niet diep
zit. De een durft voor den ander niet goed er voor uit te komen dat hij ’t
niet zoo kwalijk neemt.’

De dokter had Troelstra geadviseerd zo snel mogelijk naar het zuiden
te reizen, het partijcongres te mijden en zich ‘met niets te bemoeien’. Hij
ging met zijn nieuwe Sjoukje naar Lugano en ontving van het Paascon-
gres in Arnhem een telegram met herstelwensen. Iedereen had ermee
ingestemd om hem dit telegram te sturen, behalve de afdeling Scheve-
ningen onder aanvoering van Willem Albarda, hbs-leraar en een van de
‘jonge veulens’ in de partij. De afdeling Scheveningen stemde tegen van-
wege de scheidingskwestie. Een ‘blikken dominee’ noemde Troelstra Al-
barda, wat zoiets betekent als ‘iemand die zich voor dominee uitgeeft,
maar het niet is’.

Een jaar later feliciteerde Simon Maas Troelstra met zijn negenenveer-
tigste verjaardag. Hij had hem en zijn tweede vrouw kort daarvoor een
bezoek gebracht en herinnerde zich hoe ‘glunder’ Piet toen gezegd had:
‘Het is ‘gelungen’. 

het einde van het huwelijk en daarna 425



Zoowel op ’t gebied van je werk als van ’t private leven zal nog wel eens

wat onweer komen opzetten. Maar ’t is nu toch zoo anders als vroeger. Je

hebt nu thuis een steun in je rug die je vroeger miste en dat geeft me veel

vertrouwen dat tenslotte dat alles overwonnen zal worden omdat je er je

krachten meer op zult kunnen concentreeren.

Maas hield geen contact meer met Sjoukje. Ze kenden elkaar als vroegere
buren goed, maar hij koos partij voor Troelstra, wiens secretaris hij was
geweest, en dat heeft Sjoukje, blijkens een brief van Piet aan haar, de
vroegere vrienden kwalijk genomen. Maas’ brief sprak wat dat betreft
boekdelen: hij dweepte met Piet en veroorloofde zich lichte kritiek op
Sjoukje. Ook de schrijver en criticus Israël Querido zag hoog tegen Troel-
stra op en kennelijk had deze hem indertijd in vertrouwen genomen over
zijn problemen. In 1927 stuurde Troelstra hem het eerste deel van zijn
Gedenkschriften en Querido bedankte hem daarvoor. Hij haalde dierbare
herinneringen op aan ‘een buitengewoon intiem samenzijn van ons, te
Scheveningen, eenige jaren lang, onze onvergetelijke wandelingen aan
het strand, waarin je mij je heele leven hebt verteld. […] Het bracht mij
weer in herinnering ons vele saâmzijn, onze gesprekken over Tak, Jet
Holst en Wijnkoop en je smartelijke leven, in het begin met je eerste
vrouw. Je was toen groot, in je eenzaamheid en in je eenvoud.’

Sjoukje zal overigens geen gebrek hebben gehad aan lieve en opbeuren-
de reacties van familie, vrienden en vriendinnen en ook van partijgeno-
ten. Voor de meeste mensen was zij, vooral toen Piet zo snel hertrouwde,
duidelijk de gedupeerde partij. Van die reacties is niets bewaard geble-
ven, hoogstens valt iets af te leiden uit de brieven die Piet kreeg. 

Piet en Sjoukje hadden afgesproken om goede vrienden te blijven,
maar toen de scheiding een feit was, gebeurde het onvermijdelijke: de
aanvankelijke goede verhouding sloeg al snel om in bitterheid, rancune
en woede. Uit een brief van Piet aan Sjoukje, anderhalf jaar na de schei-
ding, blijkt dat er in Wickersdorf over een termijn van een jaar is gespro-
ken. Een termijn waarvoor? Een testperiode voor de diepte van Piets ge-
voelens voor Sjoukje Oosterbaan? Mocht Sjoukje gehoopt hebben dat
Piet de gebeurtenissen na dat jaar zou terugdraaien, dan hielp hij haar nu
hardhandig uit de droom. Hij piekerde er niet over.

Het was een harde en afstandelijke brief, kortaf gericht aan ‘W.S.’,
Waarde Sjoukje. Hij schreef haar omdat Sjoukje overleg wilde over de
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schoolopleiding van Jelle. Die zat op de hbs in Utrecht en vond het er vre-
selijk. Hij wilde naar Genève om net als Dieuwke een muziekopleiding te
volgen bij Emile Jaques-Dalcroze, de geestelijk vader van een methode
waarbij muziek en beweging samengingen. Uit Sjoukjes brief had Piet
opgemaakt dat ze gezien de aard van hun verhouding niet veel van een
overleg verwachtte. Hij was dat met haar eens en stelde haar voor eerst
haar ideeën voor Jelles toekomst schriftelijk aan hem mee te delen zodat
hij er dan kalm over kon nadenken. Vooralsnog kwam het hem voor dat
er geen aanleiding was om iets te veranderen tot Jelle zijn eindexamen
had gehaald. Als Sjoukje dat ook vond, dan was zo’n ‘conferentie’ nu niet
nodig: ‘Stabiliteit is m.i. voorloopig het beste, wat voor Jelle kan gedaan
worden. Maar er kunnen natuurlijk nieuwe gezichtspunten zijn opgeko-
men en in dat geval ben ik tot een conferentie bereid.’

Het was allemaal uiterst koel geformuleerd en uit het vervolg van de
brief blijkt waarom Troelstra zo bevroren reageerde. Sjoukje had hem
verteld dat ze indertijd uit trots in een scheiding had toegestemd, maar
nu vanwege de kinderen berouw had. Hoopte of verwachtte ze misschien
dat hij er ook zo over dacht? Hij had daar een krachtig antwoord op:

Ik kan slechts herhalen, wat ik je reeds eerder schreef, dat het eerste en

flauwste spoor van zoo iets zich nog bij mij moet vertoonen. [...] Geen

spiertje twijfel bestaat daarover bij mij. Ik weet voor mij zelf, beslist en

klaar, dat elke bestendiging van den bestaanden toestand ons aller on-

geluk zou zijn geweest. Ook zonder dat mijn liefde voor Sjouk tusschen-

beide ware gekomen, zou de toestand meer en meer onhoudbaar zijn

geworden. Het zal je misschien nog steeds moeite kosten, dit te gelooven

– ik was in mijn innigste ellende steeds een gesloten boek voor je – maar

voor mij staat dit vast.

Hij wreef het Sjoukje nog eens goed in: hij was twee jaar geleden verliefd
geworden, hij was nu vijftien maanden getrouwd, waarvan een halfjaar
ziek en verzorgd door zijn vrouw. Hij had genoeg tijd gehad om te den-
ken, te twijfelen, te onderzoeken, te vergelijken. Het jaar respijt dat
Sjoukje gevraagd had, was ruimschoots verstreken, ‘ware mijn neiging
voor S. wat jullie er in hebt gezien, de begeerte zou zich hebben kunnen
voldoen, de lust zou zich hebben gekoeld – de Katzenjammer zou niet
zijn uitgebleven’. 

Maar zo was het niet. In zijn nieuwe huwelijk had hij alles gevonden
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‘wat een man die zooveel kracht naar buiten heeft te ontwikkelen, daarin
vinden moet’. Hoewel hij het onkies vond tegenover haar, vertelde hij
toch dat zijn huidige vrouw het geluk van zijn leven was. Vroeger had hij
maar zelden gevoelens van dankbaarheid gehad, nu overstelpten die ge-
voelens hem. Hij schetste de geweldige karaktereigenschappen van
Sjoukje Oosterbaan, ‘een gaafheid in denken en beminnen die hij tot zijn
verdriet steeds bij zichzelf had gemist’. Een zuiver, fris leven, ontvanke-
lijkheid voor indrukken, een moreel besef bovenal, ‘dat mij als een held
doet staan in het woelige vijandige leven’. 

De ophemelende woorden zullen Sjoukje pijnlijk bekend zijn voorge-
komen. Zo verheven sprak hij vroeger ook over haar, de vrouw die eigen-
lijk alle eerbetoon voor zijn politieke successen verdiende. Hij had ken-
nelijk de behoefte om zijn vrouw – wie dat ook was – op een voetstuk te
plaatsen.

Piet voegde er direct aan toe dat hij Sjoukje al hoorde zeggen dat dit al-
les nogal egoïstisch was, aangezien daar het verdriet van haar en van de
kinderen tegenover stond: ‘Vooral op het laatste zul je drukken, en je zult
me, tegenover hun verdriet, mijn geluk zelfs als een zonde temeer aanre-
kenen.’ Sjoukje had het over haar trots gehad die haar had laten toestem-
men in een scheiding. Die trots had haar tot nu toe lelijk parten gespeeld:
‘Ik blijf bij mijn meening, dat je den schok in je liefde beter hebt kunnen
verdragen dan dien in je trots. Vooral in de overdreven beteekenis, die je
hebt gehecht aan de – in mijn positie noodzakelijke – verschijning met S.
in het publiek, vóórdat de scheiding was uitgesproken, heeft die beleedig-
de trots een groote rol gespeeld. Mij is door een en ander nu ook deze ei-
genschap in je karakter duidelijk geworden.’

In Wickersdorf had Sjoukje gezegd dat haar liefde dood was. Piet herin-
nerde haar eraan dat ze ‘samen den doode stil en plechtig [hadden] begra-
ven, alleen denkende aan het goede, dat hij ons had gegeven, nadat ik te-
voren alles had uitgezegd wat er aan teleurstelling en bitterheid jegens
hem in mij leefde’. Waarom was ze nu van standpunt veranderd? Kwam
dat door vrienden en kennissen die op haar hadden ingepraat? Die haar
als vergoeding voor het leed dubbel bewonderden en vertroetelden? ‘De
schadelijke werking daarvan op je denken en voelen is niet uitgebleven.’
Vrienden die ‘aan de algemeene vertroeteling niet meededen’ en hem
trouw waren gebleven, waren bij haar uit de gratie geraakt, en ‘je bouwde
weer een muur van waan en illusie rondom je, om de gebroken trots in
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veiligheid te brengen en voor de eeredienst van je teveel bewierookte per-
soonlijkheid een tempel te bouwen, waarin geen [niet]ingewijde den voet
mocht zetten’. Hij had alle recht van spreken omdat hij jarenlang die
tempel mee in stand had gehouden en er ‘zooniet de hoogepriester, dan
toch de koster en hounegiseler [kerkdeurwachter] in geweest’ was.

Alles wat hij van Sjoukje wist, interpreteerde Troelstra nu negatief. Hij
kende haar blijkbaar goed, maar tot aan de scheiding had hij haar nooit
haar trots en behoefte aan bewondering verweten. Het leek alsof hem nu
pas de schellen van de ogen waren gevallen. Ook de kinderen kwamen in
de brief ter sprake. Dieuwke had al jaren afstand genomen van hen bei-
den. Ze voelde zich thuis niet op haar gemak, ze was bang voor haar va-
der omdat hij te kritisch was en ‘een optreden tegenover jou eischte dat
zij niet maklijk kon geven’. Ze had zich tegenover hem niet prettig ge-
voeld, ‘alleen voor zoover ik als een hond met me liet spelen of haar vaak
het hof maakte’. Maar ook bij Sjoukje voelde ze zich ‘allerminst’ op haar
gemak, aan haar moeder kon ze zich slecht geven, er was zelfs ‘een flink
brok incompatibilité de moeurs’. Ze was liever bij vriendinnen die haar
naar de mond praatten en bewonderden en voor wie ze aardig en trouw
was: ‘Ze legde haar eieren buiten het nest.’ Dieuwke was niet, zoals
Sjoukje beweerde, door hun scheiding overspannen geworden, over-
spannen was ze altijd al: ‘overspanning in Gaienhofen – overspanning in
Utrecht – gemis aan zelfkennis en zelfkritiek – veel te hoog idee van ei-
gen kracht en begaafdheid – daarbij, zooals meer en meer blijkt, erfelijke
belastheid.’ 

Wat hij met dit laatste bedoelde, is niet duidelijk. Was er iets gebleken
van ziekten in de familie of doelde hij alleen op Sjoukjes ziekten, eigen-
dunk en trots? Over Dieuwke deed hij wat schouderophalend. Zulk ge-
drag was niet leuk voor ouders, maar wat kon je eraan doen? ‘Onze kin-
deren zijn nu eenmaal eigen menschen en ze moeten hun eigen weg vin-
den.’ Dieuwke zelf had hem een brief geschreven waarin ze in feite de
grondslag wegnam ‘van een verhouding als vader en dochter’, maar of ze
dat zelf ook zo voelde, was maar de vraag. Die grondslag bestond feitelijk
allang niet meer voor haar: ‘Dit kind staat buiten den kring, – óók buiten
je tempeltje – en alle pogingen om het terug te brengen onder je vleugels
zullen falen.’ 

Voor Jelle lag het anders. Die ’trouwe, gevoelige kerel’ die van hen beiden
evenveel hield en aan hen beiden behoefte had, was feitelijk de dupe van
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hun scheiding. ‘Voor hem worden eenige jaren van zijn leven daardoor
versomberd, van veel moois beroofd.’ Dat zag Piet in en hij betreurde het,
maar hij ging ervan uit dat het nadeel tijdelijk was en dat Jelle er ook ern-
stiger door was geworden. Zijn levensgeluk en zijn toekomst hingen van
deze zaak niet af. Troelstra vond niet dat hij zijn persoonlijk geluk had
moeten opofferen voor het geluk van de kinderen. Hij had geen zweem
van berouw, waarschijnlijk ‘omdat ik toch eigenlijk eerst leef voor mijn
werk en voor mij zelf, bij ervaring, weet, dat ik, als ik een zoogenaamd
“offer” had gebracht aan de kinderen, met een hoofdvoorwaarde voor
mijn geluk, tevens de kracht om mijn werk goed te doen zou hebben op-
geofferd. En tegen die benadeeling van het algemeen belang kan die van
dat der kinderen in dit speciale geval niet opwegen.’

Hij liet geen twijfel bestaan: zijn werk ging voor alles en uit ervaring
wist hij dat offers eerder nadelig werkten dan voordelig – een hint naar
de offers die hij voor Sjoukje had gebracht. En hij herhaalde dat dit nieu-
we huwelijk hem alles gaf wat hij ervan gehoopt had, en zelfs veel meer
dan dat.

Hij was nog niet klaar. Hij wreef Sjoukje niet alleen een aantal onaan-
gename eigenschappen in, maar verweet haar ook dat ze niets had ge-
daan om de schade van de scheiding voor de kinderen te beperken. Door
haar toedoen was Dieuwkes houding tegenover hem veranderd. In ieder
geval had ze zeer zeker nagelaten ‘voor zoover mijn vrouw daarbij in het
spel komt, enige invloed ten goede uit te oefenen’. Alleen zij had de ver-
wijdering tussen hem en de kinderen tot het noodzakelijke kunnen be-
perken, maar ‘je eigen gemoedsgesteldheid, je vijandschap, stond je
daarbij in den weg’. Als ze zich niet volkomen zou neerleggen bij het fait
accompli en in staat zou zijn alle consequenties voor de kinderen ‘sine
ira et studio’ (zonder toorn en partijdigheid) te aanvaarden, zou voor de
kinderen het leed steeds groter blijven dan noodzakelijk was. 

Ten slotte vroeg Troelstra zich af of alleen hijzelf baat had gehad bij de
scheiding. Natuurlijk had hij het makkelijker ‘omdat ik iets nieuws heb
gekregen, dat mij geeft, wat ik vroeger heb ontbeerd’. Maar Sjoukje was
ook niet minder geworden van de scheiding. Haar ‘ongekende aktie en
bedrijvigheid’ die hij had opgemerkt bij zijn laatste bezoek aan haar in
Utrecht, had hem verbaasd doen staan over de gunstige verandering in
haar ‘physiek’. Hij vroeg zich af of dat allemaal schijn was, of dat het on-
bevredigde wat hem hinderde in hun samenleven, zich ook bij haar fy-
siek en psychisch had gewroken. Daarover zou ze ook eens duidelijk met
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de kinderen kunnen spreken. Zou dan niet alles veel gemakkelijker wor-
den, en zou er dan niet een ‘stuk neurasthenie’ uit de verhouding worden
weggenomen? ‘Ik vraag het maar. Zooals het thans gaat is het mij vol-
doende. Maar het kan beter – en vooral de kinderen zouden daarvan pro-
fiteeren.’ En hij voegde er niet zonder hatelijkheid aan toe: ‘En hún be-
lang werd door jou als eenige toetssteen genomen voor alles!’

Sjoukje heeft deze brief waarschijnlijk niet gelezen. Aan het eind ervan
schreef Troelstra dat hij hem een paar dagen zou laten liggen omdat er
harde dingen voor haar in voorkwamen die niemand anders dan hij haar
zei, terwijl het ‘toch mijn bedoeling niet is, je onnoodig te krenken’.

Dezelfde dag schreef hij Sjoukje ii een briefje (‘Lieaf wyfke’) met een
verslag van zijn propagandatocht door Friesland. Tijdens een levendig
debat was een schoolmeester afgehamerd omdat hij de echtscheiding er-
bij haalde, maar verder was het een goede avond geweest. Na een paar
mededelingen over hoe hij geslapen had en hoe hij zich voelde – hij was
vaak wakker geweest met keelpijn en zweten, maar hij had een lekker
warme kamer –, schreef hij dat hij deze morgen een brief geschreven had
aan ‘dyn foargongster’ die nogal hard was. Hij wilde dat Sjouk hem las,
hij wilde met haar overleggen voor hij hem verstuurde. Dan wist ze me-
teen wat hij de hele morgen ‘beprakkezeerd’ had.

De verhouding tussen Piet Troelstra en Sjoukje Bokma de Boer is nooit
meer goed gekomen. Uit de brief blijkt dat Piet haar in Utrecht een paar
keer bezocht heeft, maar van latere ontmoetingen is niets bekend. Ook in
partijverband zijn ze elkaar niet meer tegengekomen. Sjoukje trok zich
uit het openbare leven terug. Ze correspondeerde nog wel met vroegere
vrienden en in Hilversum waar ze haar laatste jaren doorbracht, had ze
veel contact met leden van de aan de sdap gelieerde Arbeiders Jeugd Cen-
trale. Maar een congres, laat staan een internationaal congres, heeft ze
nooit meer bijgewoond. Sjoukje en Piet bleven op de hoogte van elkaars
wel en wee via hun zoon Jelle.

Twintig jaar later, eind december 1926, schreef Sjoukje een soort af-
scheidsbrief aan Piet. Vooral uit zijn antwoord daarop blijkt hoever ze in-
middels van elkaar af stonden. Sjoukje voelde de behoefte, uit een gevoel
van grote dankbaarheid, hem te bedanken voor alles wat hij haar gegeven
had. Ze veronderstelde dat ze allebei dankbaar waren voor hetzelfde, ‘dat
’t mij gegeven was, je beste Ik zoo helder te zien in de moeilijkste jaren
van je leven, en je daarvan het spiegelbeeld, dat in me was, steeds voor te
houden, wanneer je anders misschien in de worsteling de goede richting
niet altijd zoo vanzelf hadt kunnen zien’. 
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Ze was zo grootmoedig om ook Piets vrouw te bedanken voor haar op-
offerende en toewijdende liefde. Zo had zij dat niet gekund met haar
zwakke lichaam en dat besefte ze diep. Het was een ruimhartige brief,
een soort verzoening nu het nog kon, want Troelstra was toen al jaren
ernstig ziek en veel hoop op genezing was er niet. Maar het punt dat voor
haar boven alles stond, had ze in deze brief toch maar weer gemaakt: on-
der haar invloed had hij zoveel goeds gedaan. Ze eindigde de brief ‘Met
een handdruk, je Sjoukje’. Een persoonlijke, bijna ongepaste onderteke-
ning. ‘Je Sjoukje’ was ze immers allang niet meer, en dat wist ze heel
goed.

Piet liet haar via Jelle bedanken, hij zou zo snel mogelijk antwoorden.
Toen dat antwoord kwam, was het minder dankbaar en euforisch dan
Sjoukjes brief. Hij stelde ‘met groot genoegen’ vast dat ze er kennelijk in
geslaagd was de scheiding te boven te komen. Maar hij kon het niet laten
om ‘ook thans vol te houden, met alle respekt voor den goeden wil, door
je betoond, dat die scheiding vóór alles voor mij is geweest een daad van
innerlijke noodzakelijkheid en geestelijke bevrijding’. 

Sjoukje gaf hoog op van haar invloed op zijn persoonlijke en politieke
ontwikkeling en Piet reageerde hierop met een vergelijkbare uitvergro-
ting van de rol die hij had gespeeld bij haar schrijverschap. De ‘Anre-
gung’ (aansporing) die hij haar had gegeven om te gaan schrijven was
een levenstaak voor haar geworden. ‘Werkelijk verheffend’ was het om te
zien hoe ze zich op dat terrein had ontwikkeld. Er volgden nog wat dank-
bare woorden over de manier waarop de kinderen zich hadden ontplooid
en haar terechte opmerkingen aan het adres van zijn huidige vrouw. Ver-
der niets. Behalve dan een fraaie eindzin:

Weg met allen waan – het leven heeft ons geknauwd en getuchtigd, maar

wat het overliet, kunnen wij gerust accepteeren als een resultaat, mede

van eigen willen en werken. In dit teeken overwinnen wij, als ons straks

het vaandel ontvalt!

Geen persoonlijk zinnetje. Sjoukje I was een afgesloten hoofdstuk voor
hem. Tenminste, zo leek het in deze brief. In werkelijkheid lag het onder-
werp nog altijd gevoelig. Vooral de suggestie dat zíj invloed op zijn revo-
lutionair elan had uitgeoefend, irriteerde Troelstra enorm. In aantekenin-
gen bij zijn Gedenkschriften en in brieven aan Jelle over zijn concept-Ge-
denkschriften maakte hij steevast schampere opmerkingen: ‘Mijn eerste
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vrouw had, ook min of meer door mijn toedoen, de inbeelding, dat zij re-
volutionair was en de geestelijke auteur van mijn revolutionaire wezen.
Van haar revolutionarisme is niets terecht gekomen. Zij was met de
noodige burgerlijke inbeelding behept, moest overal iets beteekenen.’ 

En tegen Jelle in een brief: ‘Wat ik zeg is volkomen waar. Van de in-
vloed, die je moeder op mij zou hebben uitgeoefend is mij niets bekend.
Wat ik geworden ben, ben ik geworden zonder haar toedoen en ik vrees
dat zij te dezen opzicht nog steeds in een grote dwaling verkeert. Hierme-
de, basta!’ Hij had verdrongen dat hijzelf volop aanleiding had gegeven
tot deze ‘dwaling’ en dat ook uit zijn onopgevoerde toneelstuk Zijn Vrouw
bleek dat Sjoukje I zijn muze was geweest, althans dat hij haar indertijd
als zodanig had beschouwd.

Hoe groot hun wederzijdse invloed is geweest, is moeilijk vast te stel-
len. Het is in elk geval ondenkbaar dat er geen is geweest. Ze waren hun
huwelijk begonnen als gelijkwaardige partners, beiden intelligent, bei-
den geïnteresseerd in maatschappelijke vraagstukken, beiden literair be-
gaafd. Ze hebben geprofiteerd van elkaars sterke kanten, ze hebben el-
kaar aangemoedigd hun talenten te ontwikkelen. Natuurlijk luisterden
ze naar elkaar en zetten ze elkaar aan het denken. Toen Sjoukje in 1891
ziek werd en Winkler haar in 1893 zelfs ongeneeslijk ziek verklaarde, ver-
dween de gelijkwaardigheid. 

Toen Sjoukje een chronisch patiënte was geworden, vond Troelstra het
onjuist om haar bij serieuze zaken te betrekken. ‘Oogenschijnlijk was het
een vrij gelukkig huwelijk, dat kwam, doordat ik alles voor mij hield,
maar eigenlijk leed het huwelijksleven daaronder,’ schreef hij later.
‘Cornélie Huygens kwam nog al eens bij ons aan huis. Het viel haar op,
dat ik thuis een heel ander mensch was, dan daarbuiten. Buiten, zeide
zij, was ik een energieke vent, vol initiatief, en thuis was ik een onbetee-
kenende lobbes. Die opmerking was juist. Meer en meer vervreemdde
mijn vrouw van mij, omdat wij geen innerlijke conversatie hadden.’

Tot hun scheiding benadrukte Troelstra haar belangrijke plaats en
doorslaggevende rol in zijn leven. Na de scheiding maakte hij die rol
steeds marginaler en aan het eind van zijn leven ontkende hij zelfs elke
invloed van zijn eerste vrouw.

Toen Troelstra in 1930 was overleden, kreeg Sjoukje een brief van haar
oude schoolvriendin Clara van Loon, met wie ze heel lang geen contact
meer had gehad. Clara had Troelstra al als schooljongen gekend, en ze
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was er niet over te spreken dat de sdap bij zijn overlijden niet aan Sjouk-
jes rol in zijn leven had gerefereerd. 

Zou er wel iemand in die S.D.A.P. zijn die weet hoe groot jou aandeel en

jou invloed is geweest op hetgeen hij voor die partij heeft gedaan? Niet dat

ik jou – every inch a lady – ergens op een podium had gewenscht, maar je

had gememoreerd moeten worden als degene die hem geinspireerd heeft

tot dezen richting. Betje en ik zeiden meer dan een halve eeuw geleden al:

hij wordt stellig iets merkwaardigs; ook vast iets buitenissigs, ’t hangt

eenvoudig van de omstandigheden af in welke ‘branche’ hij terecht komt.

Het doet absoluut geen afbreuk aan mijne bewondering voor de groote

geestesgaven en den onverflauwden moed en opofferingsgeest die hij

getoond heeft om, toen hij eenmaal een ‘branche’ gekozen had, deze met

zijn onverzettelijk en strijdlustig veldheerstalent – zoo mag ik het beslist

noemen – tot een groote hoogte optevoeren. Maar hij, de zóó veelzijdige

had evengoed in een ander ideaal of vak – noem het zoo je wilt – een

groot man kunnen worden, als het toeval hem niet met jou in aanraking

had gebracht.

Helemaal gelijk had Clara niet. Troelstra’s keuze voor het socialisme had
wel wat gecompliceerder achtergronden dan alleen de invloed van zijn
verloofde. Maar dat Sjoukje en het milieu waaruit ze kwam – het gezin
van de sociaal bewuste dominee Albertus Bokma de Boer en zijn vrouw
Dieuwke die hun kinderen met verantwoordelijkheidsbesef opvoedden –
hem steunden en hem ervan overtuigd hebben dat het goed was om voor
zijn idealen te vechten, is ongetwijfeld waar. Was Troelstra met Clara van
Loon getrouwd, dan had hij de kans niet gehad om zijn advocatenpraktijk
te laten verlopen voor het socialistische ideaal, om maar te zwijgen van
ontberingen, armoe, stenen door de ruiten en het verlies van vrienden en
van een positie in de hogere kringen. 

Politiek bewustzijn zoals Troelstra dat had, bezat Sjoukje niet. Daarin
had hij gelijk toen hij aan Jelle schreef dat ze geen revolutionaire was. Ze
was een gevoelssocialiste; ze was en bleef zweverig, vol verheven idealen.
Ze koos voor het socialisme, dat was haar geloof, maar daarnaast was ze
ook geïnteresseerd in andere ‘geloven’, het spiritisme, de nieuwe reform-
pedagogie en de natuurgeneeskunde. Op dat punt verschilde ze niet zo-
veel van Piet: ook hij had een hang naar spiritisme en onderwierp zich
net als Sjoukje aan adviezen van natuurgenezers en was, net als Sjoukje,
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idealistisch en romantisch. Het was onterecht en onrechtvaardig om die
kant van Sjoukje neerbuigend weg te wuiven.

Jelle maakte zich boos over zijn vaders weergave van de feiten. Hij had
het hoofdstuk van de memoires over de scheiding in concept toegestuurd
gekregen met het verzoek te reageren. Jelle was diep teleurgesteld. Hij
had gehoopt dat zijn vader de scheiding sober zou behandelen, maar nu
stonden er toch te veel details in. Hij vond de rol van zijn moeder onder-
gewaardeerd. Zijn overtuiging was

dat mem in die periode van Heits Gedenkschriften, waarin zij deel heeft

gehad, niet voldoende tot haar recht komt. Van haar geestkracht, haar

strijd om het gezin financieel boven water te houden, haar daadwerkelijke

hulp in Heits werk, voornamelijk in Leeuwarden en Utrecht, van haar

kameraadschap, van haar eerlijk pogen, trots lichamelijke zwakte, de

geest bij ons thuis opgewekt te houden! Naast de groote moeilijkheden,

die voor Heit uit haar vele ziek-zijn bestonden, had Heit ook deze karak-

tereigenschappen moeten noemen, – vooral nu Heit ook Sjouk [Ooster-

baan] met een paar sobere, maar welverdiende woorden tot haar recht

heeft doen komen.

Jelle vond dat ‘iets dergelijks of heel precies door een psychiater uiteenge-
rafeld moest worden of maar liever in een paar zakelijke woorden. Het is
nu voor een buitenstaander teveel of niet voldoende.’ 
Ter verdediging benadrukte zijn vader dat hij geen opzettelijke kritiek of
aanmerking op ‘Mem’ had willen geven. Hij waardeerde Jelles brief erg,
net als de manier waarop hij zich in het algemeen had gedragen als zijn
moeder in het geding was. Na de scheiding had Jelle allerlei verplichtin-
gen tegenover zijn moeder op zich genomen die voordien door zijn vader
waren vervuld. Ook daarom had hij het altijd vermeden om over de aan-
leiding en betekenis van de scheiding met hem te spreken. Hij wilde alles
vermijden dat tot gevolg zou kunnen hebben dat Jelles liefde en waarde-
ring voor zijn moeder zou worden aangetast. Uiteindelijk ging Troelstra
akkoord met een compromis dat zijn secretaris Stuuf Wiardi Beckman
met Jelle overeenkwam: het grootste stuk van het onderdeel over de
scheiding verviel. Het was hem een ‘moeilijke, maar toch ook een aange-
name plicht’ Jelle op dit punt ter wille te zijn, hoe jammer hij het ook
vond dat het boek door deze besnoeiing aan psychologische waarde had
moeten inboeten: ‘Zoo is ’t nu “gezuiverd”, – of ’t er beter op geworden
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is, zooals m’n omgeving, sekretarissen en vrouw beweeren, kan ik nog
niet beseffen, misschien komt dat later. […] Er zijn nu 4 pagina’s verval-
len en, hoewel de vermelding der echtscheiding op zichzelf ‘n teere zaak
is, zul je toch inzien, dat ik die niet achterwege kon laten.’ 

Voor Jelle had hij het opgebracht om in zijn manuscript te schrappen,
hoezeer het hem ook aan het hart ging. Uit de stukken die hij geschrapt
heeft en de correspondentie daarover, blijkt hoe het oude zeer van de
scheiding hem tot het eind van zijn leven gehinderd heeft.

Natuurlijk kon hij niet weten dat Jelle, op de avond van zijn vaders overlij-
den, een brief aan Sjoukje stuurde, waarin hij haar schreef dat hij ‘in ge-
dachten Mem’s groeten [had] overgebracht’, en ook zelf met zijn gedach-
ten veel bij zijn ‘lieve oude Mem’ geweest was. 

In de ogen van Jelle waren Piet en Sjoukje altijd met elkaar verbonden
gebleven.
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Dieuwke en Jelle

Sjoukje was 47 toen haar huwelijk afliep. Niet jong meer, en zeker in die
tijd niet een leeftijd waarop een vrouw nog een nieuw leven opbouwde.
Sjoukjes carrière was natuurlijk al begonnen, haar naam was gevestigd,
maar als vrouw alleen moest ze van voren af aan beginnen en dat heeft ze
energiek aangepakt. Ze wilde op eigen kracht deze ellendige toestand
overleven. 

Ze begon haar nieuwe leven in Utrecht, waar Dieuwke een muziekop-
leiding volgde. Die ging op zoek naar woonruimte waar ze met z’n drieën
konden wonen. Ze vond een huis in de Oosterstraat 19, een straat met rij-
tjeshuizen, vlak bij het Maliebaanstation. Een andere buurt dan waar ze
met het hele gezin vijftien jaar eerder hadden gewoond, aan de andere
kant van het station.

Sjoukje moest het nu van haar twee kinderen hebben, haar belangrijk-
ste houvast in deze tumultueuze periode. Ze deelden elkaars verdriet en
geschoktheid en Sjoukje raakte meer dan ooit betrokken bij hun leven.
Hun doen en laten, de opleidingen die ze volgden, hun liefdesleven en
hun verhuizingen bepaalden Sjoukjes leven en haar woonplaatsen. In de
jaren die volgden woonde ze met hen samen, soms met hen tweeën, later
met een van hen. Zij reisde de kinderen na, en soms volgden de kinderen
haar. In Utrecht hebben ze met hun drieën ruim een jaar gewoond. Eind
1908 ging Dieuwke op aanraden van haar zanglerares Catharina van
Rennes muziek- en ritmieklessen volgen bij de Zwitserse muziekpeda-
goog Emile Jaques-Dalcroze in Genève. Hier kreeg ze les in solfège, har-
monieleer en improviseren en ze leerde componeren. Het was een bij-
zondere opleiding met veel dans, expressie en ritmiek. Jaques-Dalcroze
had een methode ontworpen waarbij muziek en dans samengingen.
Leerlingen liepen in cirkels op de klanken van de muziek, klapten de
maat en dansten. Hij was een aanhanger van de reformbeweging en wil-
de mensen muzikaal gevoeliger maken met ritmische gymnastiek en les-
sen in luisteren. 

Piet Troelstra had gemengde gevoelens over Dieuwkes studiekeus en
tot zijn ongenoegen koos ook Jelle al snel voor Genève. Jelle had een he-
kel aan zijn Utrechtse hbs en hij wilde ervan af. Zijn vader vond dat Jelle
eerst zijn eindexamen moest halen om rechten te gaan studeren. Net als
zijn eigen vader vroeger, droomde hij ervan dat zijn zoon in zijn voetspo-
ren zou treden. Hij had in zijn hoofd dat Jelle advocaat zou worden, dat
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ze samen een advocatenpraktijk zouden voeren en dat Jelle hem ooit zou
opvolgen als directeur van de Neerlandia. En misschien zou Jelle ook nog
een politieke loopbaan kunnen kiezen. Voor al die toekomstplannen had
Jelle toch minstens een hbs-diploma nodig. De geschiedenis dreigde zich
te herhalen. Jelle wilde geen verzekeringsdirecteur worden en ook niet de
advocatuur in. Hij wilde kunstenaar worden. Met hulp van zijn moeder
zette hij door en vertrok na de vierde klas naar Zwitserland. Maar zijn va-
der had wel bedongen dat hij een briefje van het schoolhoofd meekreeg
dat hij na een jaar terug mocht komen in de vijfde klas. De eerste maan-
den moesten Jelle en Dieuwke de toelage van Dieuwke samen delen,
want extra geld gaf Piet zijn kinderen niet. Toen hem na enige tijd duide-
lijk werd dat Jelle vastbesloten was, trok hij bij en beloofde hem maande-
lijks tachtig gulden te sturen, een bedrag waarmee je, in de woorden van
Jelle, in die tijd nog wonderen kon doen.

Toen ook Jelle naar Genève was verhuisd, brak Sjoukje de huishouding
in Utrecht op en vertrok in september 1909 naar Parijs. Lang heeft ze
daar niet gewoond en vanuit Parijs reisde ze naar Genève, naar Dieuwke
en Jelle. Een paar maanden later, begin april 1910, keerde ze terug naar
Nederland waar ze een klein huisje in Bunnik betrok. Daar kwam Dieuw-
ke, ook terug uit Genève, bij haar inwonen.

In 1911 trouwde Dieuwke met de kunstschilder, etser en dichter Anto-
nius Henricus van der Stok, met wie ze naar Duitsland ging. Daar werd
in 1912 een zoon geboren, Hans (Heinrich Adrian Karl Wilhelm) van der
Stok. Sjoukje was dol op haar eerste en lange tijd enige kleinkind dat ja-
renlang met zijn moeder dicht bij haar in de buurt woonde. Dieuwkes
huwelijk hield niet lang stand. Eind 1913 kwam ze met haar zoontje naar
Nederland terug. Ze ging naar Haarlem, waar Sjoukje inmiddels aan de
Gasthuissingel 24 woonde, een huis aan het water, vlakbij het centrum.
Het was een voor beiden vertrouwde stad: Sjoukje had er met het toen
nog complete gezin van 1900 tot 1903 gewoond, en Dieuwke was er blij-
ven wonen toen haar ouders in 1903 naar Den Haag verhuisden en Jelle
naar Ilsenburg op kostschool ging. Nu werd ze er zanglerares en gaf les-
sen aan een koor. Sjoukje, Dieuwke en Hans vormden met hun drieën
een huishouding. Jelle kwam half augustus 1914 ook bij hen wonen,
maar meldde zich vlak erna – de Eerste Wereldoorlog was begin augus-
tus uitgebroken – als vrijwilliger en vertrok naar de Oranjekazerne in
Den Haag.

Na een aantal jaren verhuisde Dieuwke naar het Zwitserse Dornach
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(bij Basel), waar ze zanglessen ging geven. Daar was het Goetheanum, de
‘Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap’, gebouwd volgens een ont-
werp van de grondlegger van de antroposofie Rudolf Steiner en genoemd
naar diens inspiratiebron Goethe. De kleine Hans zei steeds weer dat hij
zo graag een vader wilde hebben. Op een dag kwam hij thuis met de
boodschap: ‘Ik heb een man voor jou.’ Dat was Paul Bay, die als theoso-
fisch georiënteerd architect bij de bouw van het Goetheanum was betrok-
ken. Dieuwke en Paul trouwden in 1922 en kregen vier dochters en twee
zonen van wie er één, acht jaar oud, bij een verkeersongeluk omkwam.
Dieuwke kwam in de jaren zestig naar Nederland terug en stierf in 1973.

Vaak kwamen ze niet naar Nederland. Het gezin was groot en er was
niet veel geld. De vraag is of Dieuwke alleen uit geldgebrek Nederland
meed of dat ze ook bewust enige afstand tot haar ouders nam. Uit de (niet
verzonden) brief die Piet niet lang na de scheiding aan Sjoukje schreef
blijkt dat Dieuwke hem te kritisch vond en zich bij haar moeder ook niet
op haar gemak voelde. Toen haar ouders scheidden, had Dieuwke hem
een scherpe brief geschreven. Ze nam het haar vader buitengewoon kwa-
lijk dat hij haar moeder in de steek had gelaten. De eerste jaren na de
scheiding bleef het contact met hem uitgesproken slecht, maar in de loop
van de jaren trok het bij. 
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De verhouding tussen Dieuwke en Sjoukje Oosterbaan was goed, en
later zijn Piet en zijn tweede vrouw verschillende keren in Zwitserland op
bezoek geweest. Toen Troelstra in 1925 afscheid nam als partijleider van
de sdap, waren ook Dieuwke en haar zoon Hans bij de huldiging aanwe-
zig. ‘Een kranige vrouw, beeld van geluk en voorspoed. Moge het zoo blij-
ven! In de groote vakantie was ze erg gezellig bij ons aan ’t meer van
Genève, een week of drie,’ schreef Piet aan zijn zuster Haukje. Dieuwke
heeft daarna met haar gezin gelogeerd in het Troelstra-oord in Beekber-
gen, toen haar vader en zijn vrouw daar eveneens waren. Het Troelstra-
oord werd door het nvv als hulde aan Troelstra aangeboden ter gelegen-
heid van zijn afscheid als partijleider in 1925. Het was bedoeld om er con-
ferenties en samenkomsten te houden en als vakantie-oord voor partijge-
noten. Bij die gelegenheid leerde de oudste kleindochter, Veronika, haar
grootvader kennen.

Dieuwkes kinderen mochten de tweede vrouw van hun grootvader
graag. Een echt Friese, kloeke vrouw, zo omschreef Veronika Bay haar,
‘enorm, moederlijk’. Heel anders dan haar eigenlijke grootmoeder was
geweest. Die was verfijnd en liefdevol, begreep ze van haar moeder.
Dieuwke praatte nauwelijks over haar jeugd: ‘Ze vertelde wel dat haar
moeder haar kinderen zo mooi kleedde, zo poëtisch, en dat tante Haukje
Troelstra dat niet goed vond en de kinderen bij een logeerpartij onmid-
dellijk omkleedde in degelijke kinderkleren.’ 

Dieuwke vertelde haar kinderen dat haar moeder mooie verhalen
schreef en veel voorlas. Ze had de indruk gegeven dat ze – afgezien van
het feit dat ze naar een kostschool was gestuurd, in haar eentje – een ‘fij-
ne jeugd’ gehad had, wel met heel veel armoe, maar ‘daar klaagde ze
nooit over’. Ze was geen klaagster, ook over de eeuwige ziektes van haar
moeder had ze tegen haar kinderen nooit iets onaardigs gezegd. Ze wek-
te de indruk dat Sjoukje een lieve moeder was geweest, en dat haar ou-
ders een goed huwelijk gehad hadden, ‘ideaal’ zelfs. Veronika had van haar
de indruk gekregen dat de scheiding begrijpelijk was, omdat ‘grootmoe-
der hartpatiënt was geworden en mijn zieke grootvader niet meer kon
verzorgen. Ik heb daar nooit een wanklank over gehoord.’ 

Haar ouders en hun huwelijk waren kennelijk geen onderwerp van ge-
sprek bij Dieuwke thuis en als ze iets vertelde, was dat een rooskleurige
versie van haar jeugd en haar ouders. Vijandelijkheden pasten niet bij
Dieuwke en bij haar antroposofische levensovertuiging, zoals ook poli-
tiek bedrijven op de manier van haar vader niets voor haar was. In 1923
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schreef ze hem hoe haar gezin voor de opgaaf stond om in deze tijd van
naderende ‘krach’ het hoofd boven water te houden. Er was een tekort
aan levensmiddelen en om daarmee in deze tijden van nood zo efficiënt
mogelijk om te gaan, dacht Dieuwke na over een centrale keuken waar
mensen aan het werk gezet konden worden om daarmee hun eten te ver-
dienen. Ze wilde de mensen ‘wat orde en bewustzijn’ bijbrengen. ‘In dit
moeizaam werken van mensch tot mensch en voornamelijk in het zelf
doen ligt voor ons de eenige mogelijkheid om aan de menschheidsont-
wikkeling mee te helpen. Hier ligt het onderscheid tusschen Heits weg
en den onzen en de verklaring, waardoor ons streven geen politiek ele-
ment in zich kan dragen.’ 

In dezelfde brief uitte ze kritiek op Jelle, die kunstschilder was gewor-
den en die als kunstenaar zo buiten de werkelijkheid bleef staan. Ieder-
een moest zijn eigen weg bewandelen, ook Jelle die nog zo helemaal bui-
ten het ‘sociale gebeuren’ stond: 

Wij gelooven aan Jelle als mensch meer, dan als kunstenaar, hoewel wij 

de fijne kwaliteiten van zijn kunstenaarschap zeker niet onderschatten.

Toch staat, naar onze meening, dit laatste hem geducht in den weg. Een

kunstenaar kan in den tegenwoordige tijd (die in de menschheids-

geschiedenis zijns gelijke niet heeft) alleen dan productief in den besten

zin zijn, wanneer hij als mensch onder andere menschen deze tijd

begrijpt en zijn leven daarnaar inricht. 

Het stemt ons af en toe treurig te hooren, dat Jelle b.v. landschappen

noodig heeft, om geïnspireerd te worden. […] Wij hebben zoo’n gevoel,

alsof Jelle eigenlijk een soort angst voor zichzelf heeft en […] zoodoende

de harmonie tusschen mensch-zijn en zich kunstenaar-voelen niet vindt.

Omdat het contact tussen zuster en broer heel goed was, hebben Dieuw-
ke en Paul waarschijnlijk ook tegen Jelle zelf hun reserves over zijn werk
geuit. Uit Dieuwkes brief sprak in ieder geval betrokkenheid bij haar
broer en een zekere afstand tot haar vader, althans van zijn manier om de
mensheid vooruit te helpen. Politiek in sociaal-democratische zin lag de
antroposofische Dieuwke en Paul niet.

Beide kinderen Troelstra waren artistiek. Hun ouders waren dat in zeke-
re zin ook. Sjoukje was schrijfster en Piet begon zijn carrière ooit als
dichter en was bovendien muzikaal: hij zong graag, bezocht concerten en
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opera’s en schreef muziek bij enkele Friese liederen. Ongetwijfeld heb-
ben Dieuwke en Jelle liefde voor kunst meegekregen in hun opvoeding,
maar of ze ook intellectueel gevormd werden door hun ouders, is ondui-
delijk. Piet en Sjoukje hadden er beiden behoefte aan ideeën te ontwikke-
len en onder woorden te brengen. Piet hield redevoeringen, schreef bro-
chures, polemiseerde, gebruikte het woord om zijn politieke opvattingen
te verbreidden; Sjoukje scherpte haar gedachten over kinderliteratuur,
over opvoeding en over onderwijs door essays te schrijven, door nieuwe
ontwikkelingen en ideeën te toetsen en haar eigen uitgangspunten zo
precies mogelijk onder woorden te brengen. 

Dieuwke en Jelle bezaten die gave van het woord niet en evenmin de
behoefte om te theoretiseren en te redeneren. Ze bleven op dat punt in de
schaduw van hun ouders: Dieuwke koos welbewust voor een ander soort
leven dan haar ouders leidden. En Jelle? In zijn jeugdherinneringen
heeft hij iets gezegd over de last die zonen van grote vaders bij het op-
groeien te verduren hebben. Ze groeien ‘im Schatten der Titanen’ op en
voelen zich als persoon daardoor gehandicapt. Pas als zulke zonen hun
eigen weg hebben gevonden, valt die last van hen af. Jelle voelde, schreef
hij, uiteindelijk weinig ‘last’ en bijzonder veel ‘plezier’. Hij was een totaal
andere weg ingeslagen dan zijn vader en voelde zich daar wel bij. Net als
Dieuwke miste hij de politieke gedrevenheid van zijn vader en de literaire
bezieling van zijn moeder, ook al schreef hij krantenartikelen die werden
gebundeld in het boekje Mijn vader Pieter Jelles en deed hij vakbondswerk
voor kunstenaars. Zijn werkelijke passie lag bij het schilderen. 

Beide kinderen Troelstra waren muzikaal. Dieuwke had een mooie alt
en leerde bij Catharina van Rennes bovendien een koor te dirigeren. Jelle
was ook muzikaal, maar hij had meer lef dan talent. Hij kon niet goed
pianospelen maar draaide zijn hand er niet voor om om de gezusters
Braun, gevierde danseressen uit die tijd, op de piano te begeleiden, zelfs
toen de beroemde Russische componist en pianist Sergei Rachmaninov
een keer in de zaal zat. Na de muziekstudie in Genève vertrok hij met
Emile Jaques-Dalcroze naar Duitsland, waar hij leraar werd op het Dal-
croze-Instituut in Hellerau, een tuinstad bij Dresden waar een meubelfa-
briekje stond dat uitgroeide tot een centrum van theatrale vernieuwingen
in reformsfeer. Architectuur, dans, theater, kunstnijverheid en literatuur
werden er in samenhang en apart beoefend, en Jaques-Dalcroze besloot
in 1910 zijn school hier te vestigen, om zijn ritmische gymnastiek te ver-
volmaken en Hellerau en zijn bewoners ‘van harmonie te vervullen’. Jelle
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bleef in Hellerau, tot hij in augustus 1914, de Eerste Wereldoorlog was
uitgebroken, naar Haarlem ging. 

In Haarlem hebben Sjoukje, haar kinderen en kleinzoon maar kort sa-
men gewoond. Jelle vertrok direct naar Den Haag, naar de Oranjekazer-
ne, en toen Dieuwke en Hans in 1915 naar Amsterdam verhuisden, be-
sloot Sjoukje ook een andere woonplaats te zoeken. De keus viel op La-
ren, waar ze vanaf 27 oktober van dat jaar woonde op de Oud-Blaricum-
merweg 5. Een jaar later, 28 september 1916, verhuisde ze naar de Hui-
zerweg in Blaricum. Begin april 1918 ging ze terug naar de Oud-Blari-
cummerweg en twee jaar later, op 14 september 1920, verhuisde ze naar
de Meentweg 88b in Laren. 

Na de scheiding van zijn ouders heeft Jelle altijd vlakbij zijn moeder
gewoond, soms zelfs in hetzelfde huis. Ze reisden elkaar achterna, waar-
bij nu eens Sjoukje, dan weer Jelle de eerste was die een nieuw adres
vond. Jelle probeerde in Nederland aanvankelijk met euritmielessen aan
de kost te komen. Op basis van zijn ervaring als muziekleraar in Duits-
land mocht hij een paar lessen op de Humanitaire School van Cor Bruijn
in Laren geven. De Humanitaire School was een anti-autoritaire vernieu-
wingsschool, gesticht met als ideaal ‘vrije menschen te vormen, door-
drongen van eerbied voor de vrijheid van anderen’. De ‘Hum’ gaf naast
de gewone leervakken handvaardigheid, muziek, toneel, natuurbeleving,
gezondheidsleer en veel sport en spel. Cor Bruijn was de idealistische
hoofdonderwijzer, een man met wie Sjoukje later zeer bevriend zou ra-
ken en veel zou samenwerken. Volgens Margreet Bruijn, de dochter van
Cor die Jelles lessen wel eens heeft bijgewoond, hadden die lessen niet
veel om het lijf: ‘Het was leuk, huppelen op muziek, meer gymnastiek
dan dans.’ Maar Jelle had in ieder geval de kans gekregen wat geld te ver-
dienen. 

De muziek was lange tijd zijn enige bron van inkomsten, maar on-
danks zijn muzikale opleiding voelde hij zich, zoals gezegd, toch vooral
aangetrokken tot beeldende kunst. Misschien was die belangstelling ge-
wekt door het bezoek samen met zijn vader aan de eerste Van Gogh-ten-
toonstelling in Nederland, in 1905 in het Stedelijk Museum in Amster-
dam. Zijn vader werd als socialist diep getroffen door de Aardappeleters,
maar was niet erg onder de indruk van de rest van Van Goghs werk. Jelle
wel. Hij beschreef de allereerste indruk die Van Gogh op hem maakte als
‘verontrustend. Behalve in een enkele bloesemboomschilderij, was ner-
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gens enige rust te bespeuren, alles was in beweging en stormde op je af:
de wentelende zonnen boven wildbewogen akkers en korenvelden, de als
vlammen in de lucht oplaaiende cypressen.’ 

In de schilderkunst vond hij uiteindelijk zijn bestemming. In Laren
nam hij les bij de schilder en tekenleraar Willy (A.F.W.E.) van Schoonho-
ven van Beurden. Jelles stijl ontwikkelde zich van luministisch tot im-
pressionistisch en tijdens een reis naar Denemarken als pianist-begelei-
der van de zusjes Braun die de ideeën van Jaques-Dalcroze in Denemar-
ken wilden verbreiden, legde hij schildercontacten. In de volgende jaren
reisde hij regelmatig naar Scandinavië, naar IJsland, naar Finland (in
1920) en naar Kopenhagen waar hij in 1921 kon exposeren en zo zijn
naam vestigde. Zijn vader nam zijn artistieke prestaties na die succesvol-
le tentoonstelling voor het eerst serieus. In 1922 vertrok Jelle naar Frank-
rijk en kwam in aanraking met schilders die in Bergen NH woonden en
werkten. In 1924 verhuisde ook hij naar Bergen en ging deel uitmaken
van de schilders die met elkaar de Bergense School vormden. In 1927
kreeg Jelle een tentoonstelling in het Stedelijk Museum in Amsterdam.

Door zijn landschappen en zijn portretten – van zijn moeder, zijn va-
der, van partijgenoten die door zijn vader op hem attent gemaakt waren –
kreeg hij een zekere faam. Zijn moeder portretteerde hij verschillende
keren. In 1923 tekende hij Sjoukje, zittend in een leunstoel, ogen dicht
en haar hand rustend tegen haar wang. Op dit portret, getiteld ‘peinzen-
de vrouw’, heeft hij zijn moeder ‘als mens’ getekend. Twee jaar later
beeldde hij Sjoukje luisterend af, aan tafel met een boek, met haar hoofd
steunend in haar linkerhand. Jelle wilde zijn moeder daar ‘als kreatieve
schrijfster’ portretteren, schreef hij aan Freark Dam, conservator van het
flmd. Daarnaast maakte hij litho’s die hij op grote schaal voor weinig
geld onder de arbeiders probeerde te verspreiden. Dat project werd niet
zo’n succes. Ondanks zijn bekendheid en goede naam als schilder lever-
de hem dat niet veel inkomsten op. 

Jelle was ondernemend en had veel verschillende talenten, maar hij
was waarschijnlijk in niets een uitblinker. Redelijk muzikaal, een redelijk
schilder, maar zijn levensgeschiedenis is in de eerste plaats een onrustig
allegaartje van baantjes, reizen en trekken. Hier en daar verdiende hij
wat, maar vooral in de eerste helft van zijn leven (hij stierf in 1979)
schraapte hij met moeite een inkomen bij elkaar. Later ging hij zich be-
zighouden met kunstzinnige vorming, hij werd actief in de vakvereni-
ging voor beroepskunstenaars en kreeg een vaste rubriek in een kunst-
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programma van de Vara-radio. Hij had zijn vader kunnen opvolgen als
directeur van Neerlandia en een comfortabel leven kunnen leiden. Maar
hij wilde de kunst in, hij wilde schilderen en ging zijn eigen weg: in zeke-
re zin een kopie van de beslissing die zijn vader had genomen toen hij
voor het socialisme koos en de veilige directeurspost versmaadde.

Er is een zelfportret van Jelle waarop hij staat afgebeeld als een fliere-
fluiter: een hoedje op, een sigaret in een mondhoek, een beetje lacherig.
Precies wat men zich bij een vrolijke kunstschilder voorstelt. Zo zag zijn
moeder hem ook: opgewekt en ondernemend. Hij was een bijzonder aar-
dige zoon die bijna dagelijks bij memmie langs kwam en haar regelmatig
mee op reis nam. ‘Een ongelooflijke lieverd’, noemde hij haar later.

Sjoukje steunde haar zoon in alles wat hij ondernam. Ze was dol op Jel-
le en bewonderde zijn werk. In de eerste tijd na haar scheiding was er
een buitengewoon sterke band tussen hen ontstaan, ze waren in een aan-
tal opzichten afhankelijk van elkaar. Sjoukje was graag in Jelles gezel-
schap en Jelle kreeg bij zijn school- en studieplannen steun van zijn moe-
der tegenover zijn vader. Sjoukje geneerde zich niet om kennissen en
vrienden onomwonden om opdrachten te vragen voor haar zoon, vertel-
de trots over zijn mooie portretten en gooide balletjes op om hem als illu-
strator of portrettist in te schakelen. 
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Portret dat Jelle in 1923 van zijn moeder
schilderde, getiteld ‘Peinzende vrouw’.

Portret van Sjoukje ‘als kreatieve
schrijfster’, door Jelle in 1925 gemaakt.



Ook voor Dieuwke deed ze zo haar best. In brieven aan vrienden en
kennissen bracht ze Dieuwke en haar gezin regelmatig ter sprake. Ze
maakte zich zorgen over hun financiële situatie, ze deed moeite om
Dieuwke aan kostgangers en pensiongasten te helpen in haar huis in
Zwitserland, en ze maakte geld over. In 1935 liet ze de helft van het hono-
rarium voor een verhalenboek, driehonderdvijftig gulden, direct naar
haar schoonzoon in Zwitserland sturen. ‘Ik moet geld verdienen voor de
kindertjes,’ zei ze tegen bezoekers die zich verbaasden over haar niet af-
latende werklust.

Liefde voor sprookjes

De scheiding van Piet betekende voor Sjoukje een radicale breuk met het
verleden. Ze raakte haar man kwijt en haar huis, haar politieke vrienden,
haar aanzien als de vrouw van de partijleider en de vriendschap die ze in
de laatste jaren van haar huwelijk van Piet had ondervonden. Financieel
veranderde er waarschijnlijk ook iets, al zijn gegevens over wat Piet en zij
daarover hebben afgesproken, verloren gegaan. Misschien beschikte ze
bovendien nog over een deel van de erfenis van haar overleden ouders.
Alles bij elkaar zal haar levensstandaard na haar scheiding niet veel ver-
schild hebben van het leven dat ze enkele jaren voordien had geleid. Ze
was gewend geraakt aan vele gradaties van armoede, en ze had geleerd
om met schrijven extra geld te verdienen. 

Voor de buitenwereld – en misschien ook voor zichzelf – bleef ze me-
vrouw Troelstra, ondanks alles. Ze bleef zich Sjoukje Troelstra noemen,
ondanks de slotopmerking in haar brief aan het sdap-bestuur, die ze had
ondertekend met ‘Uw partijgenoote, die zich voor het laatst noemt: 
S. Troelstra-Bokma de Boer’. Ze heeft maar korte tijd haar meisjesnaam
Bokma de Boer gebruikt, al snel tekende ze weer met S. Troelstra-Bokma
de Boer. In een brief aan G.A. Wumkes, dominee, bibliothecaris en vurig
propagandist voor de Friese cultuur, legde ze uit dat ze dat deed in over-
leg ‘mei de heit, om ’t us det for de bern better talike’ (omdat ons dat be-
ter leek voor de kinderen). Naast haar beroemde pseudoniem Nynke van
Hichtum bleef ze tot haar dood toe bekend onder de achternaam van
haar ex-man. Onder die naam schreef ze brieven, ondertekende ze con-
tracten en publiceerde ze enkele boeken. Na Troelstra’s dood werden er
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wel brieven gericht aan ‘mevrouw de weduwe Troelstra’. Zelfs in Sjoukjes
overlijdensadvertentie in 1939, opgesteld door haar kinderen, werd de
naam ‘Troelstra-Bokma de Boer’ gebruikt. 

Heftige gevoelens van verdriet, woede en jaloezie op de nieuwe vrouw
zijn gebruikelijk na een scheiding. Uit de brief die ze heet van de naald
aan Luise Kautsky schreef, blijkt Sjoukje zulke gevoelens ook te hebben
gekend. Ze had depressief kunnen worden, apathisch en opnieuw ziek.
Dat gebeurde niet. Ze ontwikkelde zelfs een opvallende energie zoals ze
jaren niet te zien had gegeven. 

Na de scheiding begon voor Sjoukje een rusteloos, zwervend bestaan.
Eigenlijk was dat in haar huwelijk ook zo geweest, ze had al een leven
met minstens tien verhuizingen achter de rug, van het ene huis naar het
andere, van Nes naar Dokkum, Renkum, Brummen, Leeuwarden,
Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Haarlem, toen ze in 1905 met Piet
naar het huis van haar overleden ouders in Scheveningen verhuisde, hun
laatste gezamenlijke woning. Hoe ze precies deze eerste jaren zonder
Piet is doorgekomen, hoe ze zich staande hield en of ze nog inzinkingen
heeft gehad, is niet bekend. Wel is ze in 1912 nog eens bij Anna Fischer-
Dückelmann in Dresden geweest, maar latere kuren lijken niet waar-
schijnlijk. Ze kon het zich nauwelijks permitteren vaak ziek te zijn, aan-
gezien ze voor zichzelf moest zorgen. Ze sloeg zich er dus doorheen en
uit de brief die Troelstra in 1909 geschreven heeft, bleek ze een bedrijvi-
ge en actieve indruk op hem te hebben gemaakt toen hij haar in Utrecht
bezocht. Voor het eerst na de geboorte van Jelle in 1891 bestond haar le-
ven niet meer uitsluitend uit zwakten, ziektes en bijna chronische bedle-
gerigheid. Ze moest zich alleen zien te redden. 

Sjoukje bleek daartoe heel goed in staat en alleen al daarom werkte de
scheiding uiteindelijk in haar voordeel. Ze was niet alleen maar een zie-
kelijke vrouw, maar ook flink en onafhankelijk. Piet en zij waren weder-
zijds geobsedeerd bezig geweest met elkaars en hun eigen ziektes en
kwalen, en Sjoukje ging daarbij zelfs zo ver dat zij zich weer zorgen
maakte over de zorgen die Piet zich om haar maakte. Ze waren elkaars
spiegels geworden, die het welzijn en de kwalen van de ander reflecteer-
den, een ziekmakende situatie waaraan de scheiding een eind maakte.
Sjoukje had niet langer publiek voor haar fysieke en psychische onge-
makken, Piet – die haast even instabiel van geest en gestel was – hoefde
zich niet langer groot te houden om haar steunpilaar te zijn.

Vrij snel na de scheiding was ze productiever dan ooit. Ze publiceerde
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bijna elk jaar een boek en vaak meer dan één. Het waren bijna allemaal
bundels met bewerkte sprookjes en verhalen, met een enkel oorspronke-
lijk verhaal ertussen. Soms vertaalde ze een boek, zoals Friedesientje’s le-
vensloop. Een Nedersaksische dorpsgeschiedenis (1911) van de Duitse volks-
kundige Heinrich Sohnrey, het levensverhaal van Friedesientje in een
oer-Duits dorpje vlak bij Hannover. 

Ze schreef ook een aantal korte verhalen voor ‘Jacob van Campen’s jon-
gens- en meisjesbibliotheek’, een serie eenvoudige dunne boekjes waar-
in een of twee verhalen stonden afgedrukt, eigen verhalen, bewerkte
sprookjes en vertalingen. Het waren goedkope uitgaven, op grauw papier
gedrukt en vaak geïllustreerd ‘naar photographieën’. De serie leek spre-
kend op de Engelse Books for the bairns, boekjes die elke maand versche-
nen en één penny kostten, met sprookjes, verhalen en klassieken als Ro-
binson Crusoë en Gullivers Reizen in sterk verkorte en bewerkte vorm.
Goedkope literatuur voor kinderen, een genre waarmee ook Nellie van
Kol zich rond 1900 met haar Volks-Kinderbibliotheek en Ons Blaadje had
beziggehouden. Soms bewerkte Sjoukje bekende sprookjes, zoals Dui-
melijntje en Van een Soldaat, een Vuurslag en drie Honden met groote
oogen, naar sprookjes van Andersen, maar er verschenen ook verhalen
waarvan de herkomst niet duidelijk is, zoals De bewoners van het kleine
Tuinhuisje, waarin groepjes Amerikaanse kinderen na elkaar een tuin-
huis bewonen. Ze maken er avonturen met een beer mee, spelen middel-
eeuwse veldslagen na en organiseren tuinfeestjes, tot het huisje bij een
storm vernield wordt. Vast geen eigen verhaal, maar waar Sjoukje het ge-
vonden heeft, vertelde ze er niet bij. Aan bronvermelding deed de serie
van Van Campen zelden. De boekjes werden gemaakt door een aantal
vaste schrijvers en illustratoren. Sjoukjes verhalen werden vaak geïllus-
treerd door Daan Hoeksema, een tekenaar met heldere lijnen en een
simpele, expressieve stijl. Een hond met ogen ‘als wielen van een hooiwa-
gen’ hád ook ogen zo groot als wielen en dat was een mooie ondersteu-
ning voor de volwassene die dit verhaal aan een kind voorlas.

Sjoukje was in staat om een klein gegeven, een incident bijna, om te
werken tot een volledig verhaal met verschillende personages die psycho-
logisch geloofwaardig waren en levensecht werden beschreven. Zo’n ver-
haal was Zwarte Jakob van de Valkenburg, over een uit het nest gevallen
jonge kraai die door een boer en zijn twee kinderen liefdevol wordt ver-
zorgd. Maar als hij lastig wordt, glimmende voorwerpen steelt en moes-
tuintjes omwoelt, moet hij weg. Jakob gaat dan op de Valkenburg bij
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Dresden wonen en ten slotte verongelukt hij droevig: de kraai verdrinkt
in de Elbe. Een prachtige zwarte tekening van Jakob die met z’n pootjes
omhoog in het water drijft, sluit het boek af. L.W.R. Wenckebach tekende
met scherpe zwarte lijnen bomen met veel warrige takken, de brede ri-
vier met een stoombootje en steeds weer die kraai, vliegend, pikkend,
met takjes, een brief of een munt in z’n snavel, nieuwsgierig, met helde-
re oogjes. 

Het verhaal was haar verteld door een Duitse vrouw en ze liet het daar-
om in Duitsland spelen. Het boek verscheen in 1914 en vanwege de Eer-
ste Wereldoorlog, waarin Nederland zijn neutraliteit bewaarde, werd het
‘om dit duitsche cachet’ niet zo goed verkocht. Zwarte Jakob werd zelfs ‘al-
leen omdat ’t in Duitschland speelde belasterd’, las Sjoukje in een overi-
gens lovende recensie. Ze vermeldde het zonderlinge feit in haar ‘eigen’
blad Het Kind en hoopte dat de (hoofd)redacteur er aanleiding in zou vin-
den ‘om even op deze dwaze onverdraagzaamheid van ons publiek te wij-
zen’. Dat gebeurde. In een noot schreef de redacteur dat hij zich schaam-
de en dacht dat dit voorval misschien goed zou zijn voor onze nationale
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nederigheid: ‘Als in ons hyperneutrale landje zulke verdwazingen moge-
lijk zijn, dan behoeven wij heusch niet farizeesch te oordeelen over wat
wij in de oorlogvoerende landen waarnemen.’

Nog een voorbeeld van een uitgewerkt verhaal: De wonderbare avontu-
ren van Tom Duim. Dit klassieke Engelse kinderverhaal gaat over een
klein, eigenaardig mannetje dat lid is van de Tafelronde van koning Ar-
thur. Sjoukje maakte er een uitvoerige, levendige bewerking van, waarbij
de precieze, zwart-witte tekeningetjes en silhouetjes van Jan Wiegman,
broer van de schilders Piet en Matthieu Wiegman die deel uitmaakten
van de Bergense School, heel mooi pasten. Jaren later bewerkte ze Het
hoetselmannetje van Stuttgart, ook een verhaal over een mannetje met
buitengewone gaven. Heel bijzonder in dit boek zijn de illustraties van de
schilder Tjerk Bottema, broer van Tjeerd Bottema, maar veel kunstzinni-
ger. Tjerk Bottema was bevriend met schilders uit de Bergense school zo-
als Leo van Gestel, en gebruikte ook hun paars-bruin-donkergele kleu-
ren. Hij woonde in Parijs en werd daar wel vergeleken met Van Gogh en
Kees van Dongen. Hij was cartoonist, maakte affiches en illustreerde een
klein aantal boeken. Misschien kende Sjoukje hem via haar zoon Jelle die
in Bergen schilderde, misschien via zijn broer Tjeerd die in 1908 haar
Der wier ris in âld wyfke had geïllustreerd. Hij was een Fries die van Fries-
land bleef houden hoever hij ook van huis was. Dat moet haar hebben
aangesproken. Behalve Het hoetselmannetje van Stuttgart illustreerde hij
ook Sjoukjes Vertellingen en sprookjes van overal dat in 1931 verscheen. 

Vooral Het Hoetselmannetje heeft opvallende illustraties, met een paar
bijzondere kleurplaten en een groot aantal zwart-wittekeningen door de
tekst heen. Felle, contrasterende kleuren geel, groen, paars, rood geven
de reportage-achtige illustraties karakter met verbaasde, schreeuwende,
vilein lachende of geschrokken mensen op straat, bij een slotgracht, in
kelders en andere onbestemde plaatsen. Mensen in wonderlijke uitdos-
singen, duivels soms, middeleeuws, hoofs: geen van Sjoukjes illustrato-
ren tekende zo expressief en zo grillig als Tjerk Bottema. Zelf noemde hij
zijn werk bij het Hoetselmannetje ‘romaansch en gotisch in de gegevens
waar de werkelijkheid verbeeld is en modern fantastisch met romein-
schen inslag waar er fabel is, zoals de nimfenwereld. Ze zijn sterk ge-
kleurd.’

Fortunatus en zijn zonen is een ander voorbeeld van een bewerkte klas-
sieke vertelling, een middeleeuwse avonturenroman over een jongen die
vanuit Cyprus heel Europa doorreist. Fortunatus ontsnapt ternauwer-
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nood aan verraad, berovingen en aanslagen, hij wint toernooien en vero-
vert jonkvrouwen. Er is sprake van een toverbeurs, een wenshoedje en to-
verappels: een typisch wonderverhaal, geïllustreerd door F. Sassen met
grijsgroenige prenten van middeleeuwse edelen en ridders en bijna alle
bladzijden versierd met Jugendstilornamenten.

Sjoukje was een veelzijdig bewerkster en vertaalster. Sprookjes, sagen,
korte verhalen en wondervertellingen wisselde ze af met informatieve
boeken. Uit een Groenlands tijdschrift Atoeagagdlioet koos ze een aantal
jachtavonturen en verhalen over gevaarlijke tochten. Dat werd de bundel
Kajakmannen, genoemd naar de kleine bootjes waarzonder echte Groen-
landers niet kunnen leven, zoals ze in de ‘voorrede’ schreef. In die inlei-
ding probeerde ze, net als indertijd bij Sip-Su en de Oehoehoe-boeken, de
Groenlanders enigszins te typeren, althans hun kajaks en de manier
waarop die worden gebruikt. Kajakmannen werd geïllustreerd door W.K.
de Bruin, die bekend was als tekenaar van schoolplaten en Het volle leven
van Jan Ligthart had geïllustreerd.

Ze vertaalde een aantal verhalen van Rudyard Kipling, De witte zeehond
en andere verhalen, met illustraties van Pol Dom, over wonderbaarlijke en
fantasievolle dieren en mensen, verteld op een manier die Sjoukje aan-
sprak: Kipling betrok de lezers bij de gebeurtenissen en sprak ze heel
geestig en direct aan. Daarna bewerkte ze een klassieker, een boek waar-
op ze als kind al dol was geweest, Het leven en de wonderbare lotgevallen
van Robinson Crusoë. Ze stelde kinderscheurkalenders samen en publi-
ceerde in verschillende bladen en kranten artikelen over opvoeding in
een brede zin van het woord, variërend van een portret van de Zwitserse
pedagoog Pestalozzi tot een verhandeling over ritmische gymnastiek, van
een artikeltje over de invloed van de puberteitsjaren op de criminaliteit
van jongeren tot een korte monografie in een christelijk schoolboek over
Albert Schweitzer. Die biografische schets hield eigenlijk niet veel meer
in dan een korte inhoud van Schweitzers eigen boeken over zijn werk in
Lambarene in Afrika. Sjoukje kleedde de gegevens aan met enthousiaste
beschrijvingen van de indrukwekkende natuur en met haar bewondering
voor de man die van het geld dat hij met orgelconcerten verdiende, een
hospitaal bouwde ‘voor arme zieke negers aan den zoom van een oer-
woud, waarin nog menscheneters huisden!’

Haar omvangrijkste en mooiste werk in deze jaren waren haar sprookjes-
bewerkingen. In 1887 debuteerde Sjoukje met Friese bewerkingen van
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sprookjes van de Duitse legerarts Leander. Na haar boeken over eskimo-
en Kafferkinderen kwam ze opnieuw bij sprookjes en volksverhalen uit.
In Nellie van Kol ontmoette ze iemand die haar interesse deelde en haar
stimuleerde. In de loop der jaren verzamelde Sjoukje een indrukwekken-
de hoeveelheid sprookjes uit de wereldliteratuur. Op basis van die collec-
tie stelde ze een groot aantal bloemlezingen samen die – prachtig uitge-
geven en geïllustreerd – bijzonder populair werden. In de eerste helft van
de twintigste eeuw waren er weinig gezinnen waar geen sprookjesboek
van Nynke van Hichtum op de boekenplank stond. Naast haar eigen
‘Friese’ boeken zijn het vooral die sprookjesbundels geweest waarmee ze
haar naam als kinderboekenschrijfster heeft gevestigd. 

Het sprookje was als genre in de negentiende eeuw in grote kring po-
pulair geworden. De Duitse broers Jacob en Wilhelm Grimm hadden in
1812 hun eerste serie Kinder- und Hausmärchen gepubliceerd en hun ver-
zameling in de loop van de eeuw een aantal keren uitgebreid. Hans
Christian Andersen was beroemd geworden met zelfbedachte Sprookjes
en Vertellingen, die in 1835 verschenen en tot 1874, tot vlak voor zijn dood,
elk jaar werden aangevuld. In Friesland vond Sjoukje een aanstekelijk
voorbeeld in de Rimen en Teltsjes van de gebroeders Halbertsma, Eeltje,
Joost en Tjalling. Net als de gebroeders Grimm en Hans Christian Ander-
sen voegden de ‘bruorren Halbertsma’ steeds nieuwe verhalen toe aan
hun eerste bundel, De Lapekoer fen Gabe Skroar uit 1822. Ook de rondrei-
zende verteller-boekhandelaar Waling Dijkstra die Friese volksverhalen
verzamelde en in 1895 Uit Friesland’s Volksleven van vroeger en later uit-
gaf, was een bron van inspiratie voor Sjoukje. 

Dijkstra en de gebroeders Grimm en Halbertsma bewerkten de verha-
len die ze hoorden van eenvoudige mensen op het platteland, rondtrek-
kende arbeiders, zwervers en alleenwonende oude vrouwen, en ze wer-
den daardoor in zekere zin zelf sprookjesmakers. In meer dan één op-
zicht volgde Sjoukje hen na: ze verzamelde verhalen die ze in bibliothe-
ken uitkoos uit allerlei vooral internationale verzamelingen, en ze be-
werkte die teksten zo dat er uiteindelijk een soort Nynke-van-Hichtum-
toon ontstond, een vertrouwelijke manier van vertellen, met veel aan-
dacht voor sprekende details en korte dialogen. De kern van het verhaal
bleef dezelfde, maar Sjoukje maakte – als elke goede verteller – er een ei-
gen verhaal met een persoonlijke stem van.

De populariteit van sprookjes en volksverhalen in de negentiende
eeuw paste bij de Romantiek met haar aandacht voor het fantastische en
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het mystieke. In die tijd groeide bovendien de belangstelling voor folklo-
re en het verleden in het algemeen. Sjoukje deelde die belangstelling.
Wat al generaties lang werd doorverteld, moest opgetekend worden om-
dat het anders reddeloos zou verdwijnen. Met dat doel had ze in het be-
gin van de eeuw oude kinderrijmpjes en versjes verzameld, al hadden
haar pogingen toen niet tot een boek geleid. Zoals Sjoukje het belangrijk
vond oude kinderversjes te bewaren, zo benadrukte Waling Dijkstra, de
man van het ‘Winterjounenocht’, de betekenis van oude volksverhalen.
In het voorwoord van Uit Friesland’s volksleven had hij geschreven: ‘De
geest onzer eeuw […] heeft in het volksleven vele veranderingen bewerkt,
ook op het gebied van volksgeloof en volksgebruiken. Wat er van dien
aard in den eenen of anderen hoek is blijven voortbestaan zal zeker ook
na korter of langer tijd moeten verdwijnen.’

De vertelcultuur floreerde in Friesland en er zijn door verschillende
Friese verzamelaars in de negentiende en twintigste eeuw duizenden
sprookjes bijeengebracht. Maar Dijkstra was – in Nederland – een voorlo-
per en een uitzondering. Terwijl vanaf het begin van de negentiende
eeuw in verschillende Europese landen verzamelaars erop uit trokken
om verhalen uit de volksmond op te tekenen, werd er in het Nederlandse
taalgebied nauwelijks naar volksverhalen gespeurd. Alleen in Vlaande-
ren en Friesland gebeurde dat, streken die zich bedreigd voelden door
een dominante cultuur: Vlaanderen vreesde de Franse overheersing,
Friesland de Hollandse, zeker nadat in 1843 het Franeker rijksatheneum,
de universiteit van Friesland, was gesloten. Door hun eigen volksverha-
len te verzamelen maakten ze zich sterk tegenover die politieke en cultu-
rele dreiging. Het verzamelen van oude Friese verhalen, mythen, sprook-
jes en sagen was het middel bij uitstek om het belang van de Friese volks-
taal en de Friese cultuur aan te tonen en te benadrukken. Het gewicht dat
Dijkstra en ook Sjoukje toekenden aan oude versjes en volksverhalen,
was binnen Nederland typisch Fries. 

Sprookjes waren niet alleen ideaal om elkaar thuis bij de warme kachel
te vertellen, maar ook bij uitstek geschikt om morele boodschappen en
levenswijsheden door te geven. Via spannende en meeslepende gebeur-
tenissen en belevenissen konden sprookjes bovendien praktische lessen
geven, alledaagse wijsheden, inzicht in slimmigheden, waarschuwingen
om goed op te passen. Roodkapje, Klein Duimpje en Hans en Grietje zijn
overtuigende illustraties van de gevaren van een eenzame wandeling in
een bos en de onbetrouwbaarheid van volwassenen, zelfs van ouders. Bij-
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na elk sprookje bevat wel een les, al zijn de beste sprookjes zo geschreven
dat de moraal verstopt is en tussen de regels door wordt overgebracht.
Wijze lessen als ‘wie niet sterk is, moet slim zijn’, ‘een goed hart is be-
langrijker dan rijkdom en aanzien’, ‘de onaanzienlijkste mensen zijn tot
de grootste heldendaden in staat’ en ‘wie het kleine niet eert, is het grote
niet weerd’ bleken een prachtige basis om een verhaal op te bouwen.
Door die ijzersterke moraal vormden ze een uitstekende combinatie van
lering en vermaak. Daardoor waren ze ook heel geschikt als kinderver-
haal, terwijl ze oorspronkelijk door volwassenen aan volwassenen wer-
den verteld. Maar de kinderen – die meestal in dezelfde ruimte leefden
en sliepen als de volwassenen – hoorden van jongsaf aan die vertelsels en
sprookjesflarden. 

In de loop van de negentiende eeuw verdwenen sprookjes steeds meer
naar de kinderkamer. Ze bleven immens populair maar het waren vooral
kinderboekenauteurs die rond 1900 sprookjesverzamelingen samenstel-
den. Mooie bundelingen werden dat, maar de samenstellers hielden dui-
delijk rekening met een kinderpubliek en sprongen vaak bijzonder om-
zichtig om met de kinderziel. Er bestond een voorkeur voor bloemen- en
dierensprookjes en uit de bekende verhalen van Grimm, Andersen, en
Moeder de Gans werden alle controversiële details – wreedheden, verla-
ting, seksualiteit – verzwakt of verwijderd. Dat maakte deze sprookjes
soms wat erg zoetelijk, maar dat waren wel meer kinderboeken in die
tijd. Het sprookje werd zo’n populair en alomtegenwoordig genre – en is
dat tot op heden gebleven – dat iedere volwassene zich uit zijn jeugd de
klassieken herinnert: Sneeuwwitje, Hans en Grietje, De kleine zeemeermin.
Ze zijn in ieders hoofd en hart aanwezig voor de rest van zijn leven, maar
als literaire vorm werden ze verbannen uit de volwassenenwereld. Toen
Sjoukje twee bundels met Franse legenden en met Franse sagen, mythen
en volksvertelsels voor volwassenen samenstelde, mocht ze van de uitge-
ver niet over ‘sprookjes’ spreken, ‘omdat dan de “goe-gemeente” al te licht
zou denken dat ’t een kinderboek was’. Om het verschil tussen deze boe-
ken en haar andere werk duidelijk te maken, gebruikte ze bij deze boe-
ken niet haar pseudoniem, maar de naam S. Troelstra-Bokma de Boer.

Wat bewoog Sjoukje om zo’n groot deel van haar schrijfstersleven te
wijden aan het uitzoeken en bewerken van sprookjes uit de wereldlitera-
tuur? Ze hield van het genre, omdat ze van dit soort vertelverhalen hield.
Maar dat ze gecharmeerd was van de ‘verleden tijd’, de primitieve maat-
schappijen waarin deze verhalen meestal speelden, is onwaarschijnlijk.
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Uit haar latere boeken over het Friesland van haar jeugd blijkt niets van
heimwee naar de goede oude tijd op het platteland. Niet de nostalgie
sprak haar aan, maar de sfeer rond het vertellen: de intimiteit, de band
tussen verteller en toehoorders, een sfeer die ze met haar eigen kinder-
tijd associeerde.

Voor haar sprookjesboeken pakte ze het onderzoek serieus aan. Ze
ging naar de universiteitsbibliotheek toen ze in Utrecht woonde, en later
in Den Haag naar de Koninklijke Bibliotheek. Ze verantwoordde zich in
verschillende voorwoorden bij haar bundelingen consciëntieus voor haar
verhalen en de twee verhalenbundels voor volwassenen, Oud-Fransche
Legenden en Oud-Fransche sagen, volksoverleveringen en sprookjes, bevat-
ten lange lijsten met literatuurverwijzingen. Ze noemde studies en verza-
melingen die ze voor haar boeken gebruikt had, ze verantwoordde zich
voor de manier waarop ze de verhalen had bewerkt en gaf soms een inlei-
ding met achtergrondinformatie. Ze benadrukte hoe ernstig ze haar werk
nam en hoe ernstig dit werk ook door de lezers genomen diende te wor-
den. ‘Ernstig’ was een woord dat Sjoukje heel vaak gebruikte, in de zin –
zoals toen gebruikelijk – van ‘verantwoordelijk’, ‘serieus’. 

Hoeveel Sjoukje gelezen en bestudeerd heeft op het terrein van ooster-
se, Scandinavische, Russische, Duitse, Franse, Kaukasische, IJslandse,
Egyptische, Zuid-Amerikaanse, Afrikaanse en Roemeense sprookjes,
overleveringen, sagen en legenden, valt af te leiden uit de tientallen bun-
dels die vanuit haar eigen bibliotheek zijn terechtgekomen in de Konink-
lijke Bibliotheek in Den Haag. Het is een prachtige verzameling: Franse
bundels met verhalen uit alle streken van Frankrijk, een lange reeks Duit-
se boeken in gotische letters met sprookjes uit de wereldliteratuur, Engel-
se en Amerikaanse verzamelbundels, prachtig geïllustreerde boeken met
verhalen speciaal bestemd voor kleine kinderen, mooie banden met Ju-
gendstilversieringen met dieren- en bloemenverhalen uit de hele wereld,
schitterend uitgegeven geïllustreerde sagenbundels uit Zweden en Dene-
marken. Bijna de hele wereld is vertegenwoordigd in haar verzameling
die ze via haar uitgevers (die soms in andere landen naar inheemse
sprookjesverzamelingen lieten zoeken) in haar bezit heeft gekregen. Be-
gonnen als liefhebber werd ze in de loop van haar leven een kenner van
het genre.

In een inleiding legde ze een enkele keer uit hoe volwassenen verhalen
het best kunnen vertellen aan kinderen. Sjoukje was een geboren vertel-
ster en hoewel haar boeken in de eerste plaats werden gelezen en voorge-
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lezen, benadrukte ze steeds opnieuw dat mensen moesten vertéllen. Ze
bezat een hele serie Engelse boeken die vooral op dit vertellen was ge-
richt. Een van die boeken was How to tell stories to children, waarin S. Cone
Bryant allerlei aanwijzingen en lessen voor de verhalenverteller geeft. Zo-
als het advies om nooit toe te geven dat je bij het vertellen een fout had
gemaakt of een stukje van het verhaal was vergeten; de verteller mocht de
kinderen nu eenmaal niet achter de schermen laten kijken. Nog een raad:
je moest het verhaal altijd serieus nemen, hoe absurd het ook was. Als de
verteller er zelf niet in geloofde, moest hij het verhaal niet vertellen, want
kinderen merkten dat onmiddellijk. Het boek gaf tips hoe een te lang ver-
haal ingekort kon worden en hoe een mager verhaaltje kon worden aan-
gekleed en mooier gemaakt. Een ander advies was: neem de tijd voor het
verhaal en haast je vooral niet. 

Vertellen is een kunst die men kan aanleren. Het is in wezen veel aan-
trekkelijker dan voorlezen, omdat de persoon van de verteller iets toe-
voegt aan het verhaal. Een verteller is vrijer, hij (of zij) kan gebaren ma-
ken, tijdens het vertellen lopen of zitten, het verhaal bijkleuren. Er ont-
staat een directere en intenser band met de toehoorders dan wanneer er
een boek zit tussen de verteller en de luisterende kinderen. Daardoor ook
heeft vertellen meer effect dan voorlezen: kinderen onthouden die verha-
len beter.

Misschien hield Sjoukje ook zo van vertellen omdat vertellen als de
oervorm gold van het doorgeven van sprookjes. Het paste bij het beeld
van oude vrouwen die aan kinderen sprookjes vertelden, van reizigers die
in de herberg met elkaar verhalen uitwisselden. Dat waren vertellers die
vaak niet eens konden lezen. Door op een vertellende manier sprookjes
op te schrijven, legde Sjoukje een vloeiende verbinding tussen de mon-
delinge en de schriftelijke vertelvormen. 

Een verhaal vertellen uit het blote hoofd met een eigen accentuering en
een persoonlijke toon gold dus als een hogere kunst dan voorlezen. Hoe-
zeer Sjoukje het met die opvatting eens was, bleek uit het voorwoord ‘Aan
de Ouders!’ dat als los inlegvel bij haar sprookjesboek Oude bekenden
werd geleverd. Ze adviseerde ouders die zich een oud sprookje niet meer
precies herinnerden, het in dit boek na te lezen en daarna aan hun kinde-
ren te vertellen: 

Uw kinderen genieten er veel meer van, wanneer ge ze hun vertelt, dan

als ge ze voorleest. Ge kunt het dan tevens, geheel op uw eigen manier
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Portret van 
een peinzende
Sjoukje, ge-
schilderd door
Jelle Troelstra.

Jelle slaat de bal op. Omslag van 
De jonge priiskeatser gemaakt door
Tjeerd Bottema (1939).

Berhardina Midderigh-Bokhorst 
maakte de illustraties en het omslag
voor Kinderleven (1906).



Omslag 
van Cornelis
Jetses van 
de eerste
druk van
Afke’s Tiental
(1903).

De vijfde druk van Afke’s Tiental kreeg
een afwijkend omslag: Pol Dom tekende
het boottochtje van Marten en de
kinderen.

Cornelis Jetses maakte voor latere
drukken van Afke’s Tiental een kleurig
omslag met spelende kinderen.



Feestmaal bij 
de grasdwergen.
Illustratie van
Ernst Kreidolf bij
De Grasdwergjes
(1904).

De boerin koopt een varken van het houten
duitje dat ze heeft gevonden. Illustratie van
Tjeerd Bottema bij Der wier ris in âld wyfke
(1908).

Poes Miaula waarschuwt dat het huis in
brand staat, zodat iedereen op tijd kan
vluchten. Illustratie van Susan B. Pearse
bij Miaula en de tweelingen (1924).



Koert trekt een 
schat uit het water. 
Illustratie van Tjerk
Bottema bij Het
Hoetselmannetje 
van Stuttgart (1925).

De onthoofde keukenjongens uit 
‘Aboe Kir en Aboe Sir’, illustratie van 
Rie Cramer bij Vertellingen uit de
Duizend-en-één-nacht (1921).

Illustratie van Rie Cramer bij het Deense
sprookje ‘Het pleegkind van het bosch’
in Het gulden sprookjes- en vertelselboek
(1926).



doen; want elke ouder weet immers het best, hoe hij zijn kinderen kan

boeien. En als ze dan een verhaaltje zo mooi vinden dat ze ’t telkens weer

willen horen, dan gaat dit ook voor U zelf al meer en meer leven, en ge

legt er steeds meer in van uw eigen geest.

In de bibliotheekboeken en de bundels uit haar eigen bezit zocht ze naar
verhalen die ze, bewerkt, voor haar sprookjesuitgaven kon gebruiken. Ze
zette streepjes en kruisjes bij inhoudsopgaven en aan de hand daarvan is
het vaak mogelijk de bewerking ervan in een van haar eigen bundels te-
rug te vinden. ‘Bewerken’ was de term die ze altijd gebruikte voor haar
vertaalmethode, het woord ‘vertalen’ komt zelden voor. Toch was wat ze
deed, meestal gewoon rechttoe rechtaan vertalen. Ze bleef dicht bij het
origineel. Als ze, zoals bij Oom Remus vertelt sprookjes van de oude planta-
ge, te maken kreeg met een dialect, in dit geval neger-Engels, dan vertaal-
de ze dat heel kunstig in dialect-spreektaal die op een lezer of luisteraar
een vergelijkbaar effect moest hebben als het oorspronkelijke boek op de
Amerikaanse lezers. Het steeds herhaalde ‘sezee’ (zegt hij) herhaalde
Sjoukje ook: 

Ik heb Broer Beer gisteren gesproken, zegt Broer Vos, zegt-ie, en die 

heeft me een standje gegeven, omdat ik geen vriendschap met jou ge-

sloten heb. Hij zei, wij moesten liever als goede buren met mekaar leven,

zeid-ie; nou, en toen zei ik, dat ik er eens met jou over zou praten. Broer

Konijn krabt zich eens achter ’t oor met zijn linkerachterpoot, net of-ie

niet recht weet wat of-ie er van zeggen zal. Eindelijk kijkt-ie Broer Vos 

aan en hij zegt: ‘Top, Broer Vos,’ zegt-ie.

Ze zorgde ervoor dat er altijd iets gemoedelijks en vertrouwds in haar be-
werkingen terechtkwam, iets intiems tussen de schrijfster-vertelster en
het lezende of luisterende kind; een manier van schrijven waarin ze door
de jaren heen gegroeid was en die haar handelsmerk was geworden.
Sprookjes bewerken is een vak dat Sjoukje in de vingers heeft gekregen
in de loop van de tientallen jaren die ze er intensief mee bezig is geweest.
In haar debuut uit 1887, Teltsjes in skimerjoun, belichaamde ze een oude
tante, Nynkmoi, en natuurlijk hoorden daar een bepaalde toon en stijl
bij. Mettertijd ging ze soepeler schrijven, en uiteindelijk slaagde ze daar
zo goed in dat het leek alsof ze de sprookjes zelf ter plekke bedacht. Dat
was haar geheim: niemand kon zo goed de orale traditie waarin volksver-
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halen en sprookjes aan elkaar werden doorverteld, overzetten in een
vloeiende manier van schrijven als Nynke van Hichtum. 

Het nadeel van die vertelstijl was de breedsprakigheid. Er is ooit uitge-
rekend dat ‘De gouden visch, de gouden kinderen, de gouden paarden en
de gouden leliën’, een bewerking van Grimms ‘Goldkinder’ in Sjoukjes
bewerking vier keer zo lang werd. Niet alleen gebruikte ze veel meer be-
schrijvende adjectieven, haar bewerking werd ook opgesierd met schil-
derachtige sfeertekeningen, veel dialogen en uitweidingen, en met veel
herhalingen. Een stijl die sterk contrasteerde met de sobere vorm van de
meeste volkssprookjes. Nynke van Hichtum vertelde en ze legde uit, ze
maakte levendige, ook voor kleine kinderen begrijpelijke verhalen. Maar
door deze werkwijze verdween er ook wel iets van het wonder van het
sprookje, het raadselachtige.

Aan twee uitgaven van sprookjes uit Duizend-en-één-nacht, de één uit
1912 en de ander uit 1921, is goed te zien hoe haar stijl in de loop van de
jaren veranderde en versoepelde. In haar eerste bewerking, geïllustreerd
door de Tsjechische kunstenaar Karel S

v

imuo nek met veelkleurige, ge-
heimzinnig-oosterse platen met djinns, gesluierde vrouwen en jongetjes
in pofbroeken en met een tulbandje op hun hoofd, streefde Sjoukje er-
naar de plechtige toon te bewaren die in de vertalingen van deze oosterse
sprookjes in die tijd gebruikelijk was. Eigenlijk was die eerste bewerking
meer geschikt voor volwassenen dan voor kinderen, ook vanwege de gru-
welijkheden die erin voorkomen: mishandelingen met veel gekerm, ge-
selingen, bloedige afrekeningen en vrouwen die aan de lopende band
worden onthoofd. Het begon al met het verhaal van de koning die uit
woede over haar ontrouw zijn vrouw liet onthoofden en vervolgens ook
talloze andere vrouwen na één nacht huwelijk liet doden. De slimme Sje-
herazade slaagde erin de koning met haar verhalen zo te boeien dat hij
elke morgen besloot haar nog een dag te sparen om het vervolg te kun-
nen horen, en uiteindelijk – na tientallen, misschien wel duizendenéén
verhalen – had Sjeherazade het gekwetste hart van de koning zo verzacht
dat ze mocht blijven leven. 

In de selectie die Sjoukje in 1921 uit het grote repertoire van de Dui-
zend-en-één-nachtvertellingen maakte, nam ze het beginverhaal van de
koning en Sjeherazade niet op. Dit tweede sprookjesboek is een verzame-
ling verhalen die niet binnen een raamvertelling figureren, zodat deze
Duizend-en-één-nachtsprookjes vergelijkbaar zijn met de sprookjesver-
zamelingen van de gebroeders Grimm en van Moeder de Gans. Mis-
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schien vond ze die raamvertelling overbodig, maar het kan ook dat ze bij
deze tweede bundeling niet al in het beginverhaal zulke wrede details
wilde opschrijven. Zonder de afgehakte hoofden van al die vrouwen kwa-
men er nog genoeg stokslagen en levende verbrandingen in voor om de
kinderen hun portie griezelen te bezorgen. 

Toch probeerde ze ook ditmaal iets van de oosterse sfeer in haar bewer-
king door te laten klinken. Ze was zich bewust van de grote verschillen
tussen de oosterse ‘volksziel’ en de Nederlandse en in haar voorwoord
schreef ze dat ze haar best had gedaan de ‘origineele stemming’ zo veel
mogelijk te behouden. Ze had zich daarvoor ‘met volle toewijding’ probe-
ren in te leven in het voelen en denken van de oosterse volken ‘en zich
zoozeer te doordringen van het rhythme hunner vertellingen, dat men
daarvan althans een flauwe afschaduwing kan geven bij het overbrengen
van hun fantastische verhalen in ons nuchter taaltje. Het is immers al
dadelijk onmogelijk, deze plechtige Oosterlingen, met hun hoofsche vor-
men en plichtplegingen, zich te laten uitdrukken in de vlotte, gemoede-
lijke taal onzer moderne kinderboeken.’

Gemoedelijk werd dit boek dan ook niet: in geen van haar andere boeken
heeft Sjoukje zo gedragen geschreven, met zoveel bezwerende formule-
ringen en ouderwetse woorden. De platen van Rie Cramer passen bij
deze bijzondere stijl. Dit was het eerste boek van Sjoukje dat Rie Cramer
illustreerde. Sjoukje was bijzonder op de fijnzinnige tekeningen van Rie
Cramer gesteld, ze hield van de kleuren en de sierlijke stijl. In dit sprook-
jesboek zijn de illustraties heel mooi van kleur, maar statisch en met veel
peinzende mensen in slepende gewaden. Er is maar één schaterlachend
jongetje te vinden: een dienaartje met een grote schaal vruchten staat bij
een trap waar een man met tulband bij de onderste trede ligt te smeken.
Boven aan de trap zit de jeugdige, sombere prins Dsjoedar. Een neger-
slaafje – ook met tulband – kijkt neutraal toe, het andere slaafje, in een
prachtig groen uitwaaierende jurk, knipoogt en lacht naar de kijker. 

Nóg een opvallende illustratie van Rie Cramer: in het verhaal Aboe Kir
en Aboe Sir worden twee keukenjongens plotseling onthoofd als Aboe Sir
met zijn hand waaraan de geheimzinnige ring flonkert, hen wenkt. Het
tafereel is bijzonder elegant uitgebeeld. Aan de oever van de rivier zit een
man bij een stapel vis, zijn handen in wanhoop geheven. Op de voor-
grond twee broodmagere jongens, met felrood hemd, pofbroek en een
opvallende sjaal om hun middel. De ene jongen heft zijn handen ten he-
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mel, terwijl zijn hoofd achter hem door de lucht zwiert. De andere jon-
gen ligt al op de grond, een straal bloed stroomt uit zijn nek, en een ver-
baasd Rie-Cramerjongenshoofd is een paar centimeter verderop in het
gras terechtgekomen. Een esthetische onthoofdingsscène met mooie
kleuren, vloeiende lijnen en theatrale gebaren. 

Bij alle sprookjesboeken die Sjoukje samenstelde, speelde de vraag
waar de grens lag van wreedheden. Hoeveel bloed mocht er vloeien?
Griezelsprookjes en sprookjes waarin naar hartelust wordt gemoord en
gemarteld, waren onderwerp van veel discussies onder pedagogen en ou-
ders. Er bestonden strenge en minder strenge scholen. Volgens sommi-
gen waren niet alle sprookjes geschikt voor kinderen en moesten verant-
woordelijke volwassenen ingrijpen in vertellingen waarin te gruwelijke
details voorkwamen.

Over deze discutabele aspecten had Nellie van Kol in het artikel ‘Eert
uwe kinderen’ in De Vrouw in 1898 een paar ferme uitspraken gedaan.
Moeders moesten hun romans eens terzijde leggen, schreef ze, en
sprookjes eens goed gaan lezen, want niet alle sprookjes waren kinderlec-
tuur. Een sprookje als Blauwbaard keurde Nellie af vanwege de gruwelda-
den die de kinderlijke fantasie zouden bezoedelen. En dan De gelaarsde
kat, het verhaal over de zogenaamde markies van Carabas. Dat sprookje
vond ze verachtelijk: ‘Zoudt gij, indien het sprookje niet bestond, op het
denkbeeld komen uw kind te vertellen van iemand, die door louter list en
leugen groot en rijk wordt?’

Griezelverhalen, gruwelen en gedrochtelijks hoorden niet als ‘ver-
maakstof’ aan kinderen te worden gegeven, vond Nellie. Alleen als leer-
stof konden die verhalen ermee door. Wie kinderen met vreemde cultu-
ren kennis wilde laten maken, kon vaak niet om dergelijke griezelige
sprookjes heen. Maar dan moest duidelijk zijn waarom zulke verhalen
niet mochten ontbreken en doen alsof men plezier had aan die gruwelijk-
heden, was uit den boze. Nellie ging zover dat ze de oorzaak van de ellen-
de in de wereld bij dit soort verhalen legde. De uitvinding van dumdum-
kogels, gruwelen in Atjeh en Congo, jodenhaat, martelen van anarchis-
ten, het blindmaken van vinkjes, en het schieten op duiven: ‘Zou niet
voor een deel, hoe klein dan ook, de lectuur onzer kindsheid schuld zijn
aan ons gebrek aan menschelijkheid?’ Moeders zouden genoeg verhalen
vinden bij Andersen, Grimm en Perrault en ook in de Griekse mytholo-
gie, die gewijzigd aan kinderen verteld konden worden. Zo stelde ze zelf
ook haar Volks-Kinderbibliotheek samen waarin in achtentachtig deeltjes
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de hele wereldliteratuur, van de Griekse Odyssee tot de Finse Kalevala,
van Beowoelf tot vertellingen uit China, voor kinderen op verantwoorde
wijze werd ontsloten.

Onder de handen van de talloze sprookjesbewerkers aan het eind van
de negentiende eeuw werden sprookjes steeds zachtzinniger. Kinderen
mochten uit sprookjes wel leren dat het kwaad bestraft wordt, maar de
manier waarop boze koningen dood en verderf zaaien en hoe griezelig
een spookslot is met dansende skeletten en knarsende knekels, dat soort
details werd de jeugd bespaard. Wrede straffen verdwenen uit het verhaal
en bloederige details werden overgeslagen of omgewerkt. En niet alleen
wreedheden moesten worden weggemoffeld, ook seksuele toespelingen
en activiteiten – die met name in de Duizend-en-één-nachtvertellingen
veel voorkwamen – werden niet geschikt geacht voor kinderen.

Nynke van Hichtum nam op deze punten een middenpositie in. Ze
nam openlijk afstand van de ‘strenge school’. 

Hoevelen onzer waren niet onder den indruk van de hier te lande ook

maar al te dikwijls uitgesproken meening, dat de meeste sprookjes toch

eigenlijk uit den booze waren? […] Ik heb zelf dien tijd ook meegemaakt,

hoewel (ik durf het thans bekennen) de natuur tóch sterker was dan de

leer, zoodat ik mijn liefde voor sprookjes nooit verloor, en ze ook mijn

kinderen gerust ter lezing gaf, zelfs die, welke, uit paedagogisch opzicht

beschouwd, eigenlijk volgens mijn geweten niet ‘door den beugel’ konden.

Ik heb dikwijls het een of andere mooie sprookje vertaald en het onder

den invloed van de knagingen van mijn paedagogisch geweten weer

verscheurd! – De leer was, dat men over elk verhaaltje opvoedend met de

kinderen moest kunnen spreken. Maar de natuur had gelijk. 

Ze zag er geen enkel bezwaar in het sprookje van de gelaarsde kat in haar
bundel Oude Bekenden op te nemen, ondanks alle bedrog en leugens die
erin voorkomen. Boosdoeners mochten best in een brandende oven wor-
den geduwd, zoals de heks bij Hans en Grietje overkwam. Ze hield van
de sprookjes van Grimm met al hun gruwelijkheden en ze legde tegen-
over verontruste ouders uit dat ze de verhalen ‘waarin al te barbaarsche
dingen voorkomen, ook liever zou weglaten’. Maar ze schreef aan die
oude sprookjes ‘een groote vormende kracht toe, al komen ze met onze
braafheidstheorieën niet altijd overeen. Het zijn kunstwerkjes, waarvan
het groote doorwerkte in den geest der kinderen.’ Later veroordeelde ze in
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School en Leven een bewerking van Roodkapje waarbij Roodkapje en haar
grootmoeder niet werden opgegeten door de wolf. Niet alleen noemde ze
het artistiek onverantwoord, ook praktisch was het afkeurenswaardig om
kinderen een andere dan de algemeen gebruikelijke lezing van zulke be-
kende sprookjes te vertellen. 

Toch paste ze ook zelf een klassieker wel eens aan. De boze stiefmoe-
der van Sneeuwwitje danste, in Sjoukjes versie, zichzelf niet dood met
haar voeten in gloeiend hete pantoffels, zoals haar gerechte straf is in de
versie van Grimm. Nynke van Hichtum liet het mens zich letterlijk dood-
schrikken toen ze Sneeuwwitje als mooie koningsbruid zag. ‘En dat was
maar gelukkig ook, want anders zou ze vreselijk gestraft zijn!’ schreef ze
als slotregel. Heel veel kinderen zijn er dus pas veel later achter gekomen
hoe gruwelijk pijnlijk Sneeuwwitjes stiefmoeder aan haar eind is ge-
komen. Wat de seksuele toespelingen betreft, die ook onderwerp van
discussie waren voor veel bezorgde ouders: in ‘haar’ Duizend-en-één-
nachtsprookjes speelde seksualiteit geen enkele rol. Natuurlijk nemen
koningen, viziers en andere rijksgroten alle mooie meisjes tot hun bruid,
maar verder dan die mededeling ging ze nooit. 

Bewerken, kuisen en afvlakken van sprookjes was in Sjoukjes tijd een
heel gewone praktijk. Hendrik van Tichelen, conservator van het Stede-
lijk schoolmuseum in Antwerpen, schreef in zijn bundel opstellen Over
boeken voor kindsheid en jeugd dat volkssprookjes overal ter wereld vaak
meesterlijk ‘de schalkse, de ironische, de stugge, de listige, de wrede, de
sensuele of anders kenmerkende geest van een volk’ weergaven, maar ie-
dereen kende er toch tientallen die naar inhoud en vorm helemaal niet
geschikt voor kinderen waren. 

Vandaar, dat uit de origineel volkse, dikwijls zeer sensuele ‘Duizend-en-

één-Nacht’-verzameling enkele verhalen voor de jeugd werden uitgekozen

en naar haar bevatting verwerkt. [...] Vandaar eveneens, dat men zich zelfs

niet ontzien heeft, zekere artistieke, niet anonieme sprookjes en sprook-

jesachtige verhalen, al te verfijnd of te zeer georiënteerd voor de kinderen,

op eigen houtje samen te vatten en te vervormen als ’t moest, telkens ten

gerieve van hetzelfde jeugdig publiek, – denk aan ‘Gulliver’s reizen’, ‘Don

Quijote’, ‘De Waterkindertjes’, om alleen die werken te noemen.

Van Tichelen had overigens niets dan lof voor de verzamelingen sprook-
jes en wonderverhalen van Nynke van Hichtum: ‘Wel heeft zij, afwijkend
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van oorspronkelijke uitheemse teksten, een en ander beslist naar haar
hand gezet, maar telkens bleef ze de vrouw die vertellen kan, kinderlijk
delikaat en aantrekkelijk.’ Haar bundelingen noemde hij ‘een mengsel
vol afwisseling, dat echter geen aanspraak maakte op enige wetenschap-
pelijke folkoristische waarde’. 

Daarom ging het Sjoukje ook niet. Ze wilde dat de verhalen die ze ver-
telde, klopten en verantwoord waren, maar het was voor haar net zo be-
langrijk dat ze aantrekkelijk waren voor haar lezers. Van Tichelen verge-
leek haar met Nellie van Kol die met haar Volks-Kinderbibliotheek een
monument had opgericht. Dat noemde hij een prestatie, een schat van
folkloristische gegevens, met alle zorg verwerkt, maar, voegde hij eraan
toe, ‘erg droogjes en zonder hoogten of laagten’: ‘Nellie bezat een grotere
wetenschappelijke vorming, een hogere graad van kultuur dan haar tijd-
genote Nienke van Hichtum, maar ze miste de warme, gemoedelijke ver-
teltrant, die deze laatste eigen was’.

Dat was het grote verschil tussen Nellie en Sjoukje. Nellie was geleerd,
maar Nynke van Hichtum kon beter vertellen.

Een rusteloos bestaan

Sjoukje maakte, vaak met Jelle, heel veel reizen, maar als ze thuis in Ne-
derland was, kwam ze zelden buiten de deur. Marjon Enschedé-Verstege
bracht rond 1916 als klein meisje in Laren regelmatig met haar moeder
een bezoek aan mevrouw Troelstra. Haar moeder leende boeken aan
Sjoukje, zoals de verhalen van Rudyard Kipling die Sjoukje later vertaal-
de, en ze praatten samen veel over literatuur. Marjon zat er stil bij, ze
vond het interessant, want mevrouw Troelstra was schrijfster en haar
boeken werden bij Marjon thuis voorgelezen: ‘In mijn herinnering was
het een grijze, lange vrouw. Een wijze vrouw met een verstandig gezicht.
Later hoorde ik dat ze vaak ziek was, maar dat merkte ik toen niet. Ze was
altijd aan het lezen of aan het schrijven, ik heb haar nooit buiten die ka-
mer gezien.’ 

Sjoukje had een paar goede vrienden. In Blaricum kreeg ze in 1920 be-
zoek van Maartje Bruijn, de vrouw van Cor Bruijn van de Humanitaire
School in Laren. Maartje Bruijn wilde een manuscript van haar man la-
ten lezen omdat Sjoukje Troelstra een grote reputatie als kinderboekenre-
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censente had opgebouwd. Sjoukje schreef Bruijn dat ze zijn Keteltje uit de
Lorzie vond horen bij ‘de beste soort Kinderlektuur’. Toen ze een paar
jaar later voorgoed naar Hilversum verhuisde, waren Maartje en Cor
Bruijn – die schoolhoofd was geworden van de Schoolvereniging in Hil-
versum – inmiddels heel goede vrienden geworden van Sjoukje. 

Sjoukje hield van reizen. Ze reisde met kennissen uit Den Haag in
1919 naar Interlaken, niet ver van waar Dieuwke later met Paul Bay op de
Beatenberg zou gaan wonen. Of ze werd door Jelle meegenomen op zijn
tochten door Europa. In 1923 was ze met Jelle en Wim Schuhmacher, een
schildersvriend uit Bergen, van eind juli tot half oktober op Corsica.
Schuhmacher beschreef in een brief aan zijn vrouw Doortje een schitte-
rende autotocht van vijf uur dwars over het eiland. Jelle, Wim en Sjoukje
waren vroeg opgestaan en reisden met ‘een soort veewagen met gemak-
ken, volgeladen met pakken, koffer(s), rollen en ramen’. In de kar stond
een leunstoel en daarop zat Sjoukje. ‘Mevr. flink ingepakt met de papa-
rassen omgeven troonde in die koningsloge.’ Jelle, Wim en een vierde
passagier zaten erachter op een bank. 

De wagen reed met een flinke vaart de bergen op, langs kromme we-
gen en sombere bergen, met beneden hen in de diepte glinsterende ri-
viertjes met bruggen eroverheen. Met het oog van de schilder beschreef
Schuhmacher dit mooie landschap, met bergen ‘drijgend somber als on-
gekende monumenten opgestapeld’, water dat ‘diepgroen ruischte’, ‘grij-
zig goud van varens’, ‘witlichtende keien’ en ‘in een wolk stond een
schijnbaar eenzame hooge den, een paar donker bevrachte armen tegen
al die fijne zilverheid’. De tocht voerde door een woud met hoge bomen,
waar de kou de rijdende, piepende veekar binnenkwam: ‘We dekten ons
toe. Mevr. leek een eskimo, een dikke witte doek om haar hoofd, ontelba-
re andere van varieerende kleuren eronder, een mantel nog een en een
pleet.’

Het verhaal van ‘die ouwe grijze vrouw’ zoals Wim Schuhmacher haar
omschreef, in een leunstoel op de vrachtwagen, werd een familieverhaal.
Ook haar kleindochter Veronika Bay kende het.

Sjoukje is ook een paar keer in Banyuls-sur-Mer geweest, een bad-
plaats vlak bij de Spaanse kust in Zuid-Frankrijk, waar ze dan maanden
bleef. Ook daar kwam Jelle wel om te schilderen. Ze werkte hard, ook als
ze in het buitenland was. Altijd was ze op zoek naar projecten voor nieu-
we boeken. Eind december 1924 stelde ze vanuit Banyuls-sur-Mer aan
Leo Simons, directeur van de uitgeverij de Wereldbibliotheek, voor om
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een vertaling te maken van Die Märchen der Weltliteratur dat in Duits-
land in losse delen was verschenen. Als Simons niet voor zo’n uitgebrei-
de serie voelde, zou hij er dan wellicht over willen nadenken om haar een
opdracht te geven een bundel sprookjes van ‘wilde volken’ samen te stel-
len? 

De toon van haar brief is die van een koopman die zichzelf beleefd aan-
beveelt bij een toekomstige klant, onder vermelding van eerder afgele-
verd werk en de tevreden afnemers daarvan. Sjoukje refereerde aan haar
bewerking van de sprookjes uit Duizend-en-één-nacht, waarin ze had be-
wezen zich te kunnen inleven in de ‘stemming’ waarin sprookjes van ver-
schillende volkeren geschreven waren. Misschien zou Simons, als hij
haar werk niet kende, die bloemlezing eens willen inzien? Ze noemde
ook de boeken over eskimo’s en Kaffers die haar hadden geleerd ‘zich een
beetje in te denken in de ziel der verschillende volken – of liever in hun
mentaliteit’. Ze meende zich gerust voor dit werk te mogen aanbieden:
‘U kunt er op aan, dat ik het zeer consciëntieus zou opvatten.’

De Wereldbibliotheek reageerde positief. Sjoukje kreeg de opdracht
een bundel sprookjesbewerkingen samen te stellen. Ze ging aan de slag
en vroeg stapels boeken op, die de uitgever voor haar zou moeten bestel-
len: wel snel graag, want het opsturen duurde soms lang. Zoals altijd on-
derhandelde ze zakelijk. Ze wilde weten hoeveel sprookjes het moesten
zijn, en hoe lang. Of het om sprookjes uit álle landen ging of alleen van
wilde volken. Was het een bezwaar als ze een paar sprookjes zou opne-
men die eerder in De Telegraaf hadden gestaan? Ze vroeg een honorari-
um van driehonderd gulden en verzocht per omgaande antwoord, zodat
ze dan alvast aan de slag kon met het bewerken van stof die ze in voor-
raad had. De onderhandelingen verliepen vlot, de uitgever ging akkoord
met haar voorstellen, correspondeerde over het copyright van vertalingen
en bewerkingen en wilde de boeken bestellen voor haar rekening. Daar-
over was Sjoukje verbaasd, ze was gewend dat haar uitgevers haar alle be-
nodigde materiaal kosteloos toestuurden: ‘Ik reken er dan ook op, dat u
deze gewoonte zult volgen. Lijkt het aantal u te groot – enfin, dan wordt
natuurlijk de verscheidenheid der sprookjes minder.’ 

De hele correspondentie werd vanuit Banyuls-sur-Mer gevoerd en in
elke brief gaf Sjoukje nieuwe adressen op waarheen ze vanuit Banyuls
zou reizen: naar vrienden in Scheveningen, naar Bennekom waar haar
twee zusjes woonden, naar Bergen, bij Jelle in de buurt. Een vaste ver-
blijfplaats leek ze niet te hebben.
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De Wereldbibliotheek stelde B. Midderigh-Bokhorst voor als illustratri-
ce, maar Sjoukje aarzelde. Van kennissen hoorde ze dat hun kinderen
niet zo verrukt waren van Midderigh-Bokhorst. Jammer, maar het was
een feit en ze vond dat ze dat toch wel even moest zeggen. Ze suggereer-
de Tjerk Bottema of Pol Dom als illustratoren voor Sprookjes uit verre lan-
den. Die maakten werk dat wat artistieker was dan dat van Berhardina
Midderigh-Bokhorst. Tot in detail bemoeide ze zich met de productie van
de bundel. Een goede illustrator vond ze onontbeerlijk voor een boek, en
omdat ze een uitgesproken smaak had en goed onder woorden wist te
brengen waarom ze de ene illustrator verkoos boven de andere, kreeg ze
van uitgevers vaak haar zin. Tjerk Bottema beval ze eind 1925 uitdrukke-
lijk aan bij de Wereldbibliotheek, omdat ze bijzonder ingenomen was
met zijn expressieve, kleurige illustraties en vignetten bij Het hoetselman-
netje van Stuttgart, dat net verschenen was. ‘Ik weet geen betere illustra-
tor in ons land,’ schreef ze uitgever Nico van Suchtelen van de Wereldbi-
bliotheek. Uiteindelijk werd voor de Sprookjes uit verre landen de illustra-
tor Pol Dom verkozen. 

In september 1926 kwam het boek uit, en Sjoukje was bijzonder tevre-
den over het resultaat: ‘De uitgave is zoo keurig en aantrekkelijk en de
platen van den Heer Pol Dom héél mooi. ’t Geheel maakt een buitenge-
woon prettigen indruk en ik kan niet anders denken dan dat de Mij
[Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur] geen schade zal hebben
van deze uitgaaf.’ 

Ze bood direct aan om de kopij voor een tweede sprookjesboek bijeen
te brengen. Dat werd Vertellingen en sprookjes van overal, dat een paar jaar
later uitkwam, niet bij de Wereldbibliotheek, maar bij de Arbeiderspers.
Tjerk Bottema illustreerde het, maar jammer genoeg werd alleen het om-
slag in de felle contrasterende Tjerk-Bottemakleuren afgedrukt.

Sjoukjes leven bleef onrustig. Na Banyuls-sur-Mer had ze aan het be-
gin van de zomer van 1925 een paar weken in Scheveningen gelogeerd en
was toen met Jelle naar Bergen vertrokken, waar ze haar intrek nam in
een pension. Een paar weken later was ze daar weer weg en logeerde ze
bij haar zusters Jette en Renske in Bennekom. Aan het eind van datzelfde
jaar reisde ze opnieuw naar Banyuls-sur-Mer.

In 1925 besloot ze zich voorlopig in Bergen te vestigen. Ze deed dat
vanwege Jelle die net een verbroken verloving achter de rug had. Sjoukje
schreef aan Cor Bruijn dat het om een bijzonder meisje ging. 
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Ze hield werkelijk veel van hem maar ze is van ouden adel en niet tot

geregelden arbeid opgevoed. En – ze zóu moeten aanpakken als ze met

hem was getrouwd, nietwaar? Die fransche meisjes vatten dat geheel

anders op dan wij. […] Het is voor Jelle een héél moeielijke tijd geweest,

toen hij dit langzaam maar zeker zag aankomen en hij werkte boven zijn

krachten om maar zooveel mogelijk te verdienen. Hij was er geheel van 

in de war en kon niet meer slapen. Daarom ben ik toen met hem naar

Bergen gegaan, onder geheel nieuwe menschen en in een mooie natuur!

En dit is goed geweest. Hij begint eindelijk wat beter te slapen en verdiept

zich meer en meer in zijn kunst. Hij is nu mooi op weg het te boven te

komen, gelukkig.

Op haar 66ste verhuisde Sjoukje Troelstra dus naar Bergen om haar 35-
jarige zoon te helpen over een gebroken hart heen te komen. Niet lang
daarna ontmoette hij op de tennisbaan Tjac (Jacoba Antje Tjako) Romein,
een knappe, pas gescheiden vrouw die zangeres en danseres was geweest
en een kind uit een eerder huwelijk had, Lenie (Heleen) Begemann. Ze
werden verliefd op elkaar. Jelles ouders waren blij met zijn geluk en met
name Troelstra was zeer ingenomen met Tjac. Hij vond dat Jelle van ge-
luk mocht spreken door ‘de zonnige en prettige omgeving die je in je
vrouw met haar aardig kind hebt gevonden. Een nieuw leven is voor je
open gegaan. Geniet ervan zooveel en zoolang je kunt.’

Tjac werd ziek, moest geopereerd worden en reisde voor herstel met
Jelle af naar Zuid-Frankrijk. Een voorschot op hun huwelijk, zo stelde
Piet het voor aan een vriend: ‘Jelle bevindt zich met zijn vrouw (zij is van
haar man gescheiden en de jongelui maken thans de tien maanden wet-
telijke termijn om te kunnen huwen door) aan de Riviera waar hij druk
schildert.’

Jelles liefdesleven hield Piet en Sjoukje beiden evenveel bezig, evenals
zijn financiële situatie, die altijd beroerd was. De ouders maakten zich
zorgen over Jelles chronische geldgebrek. Toen hij met Tjac Romein
trouwde, kreeg hij het een paar jaar iets makkelijker, omdat Tjac genoeg
geld kreeg van haar ex-man voor de opvoeding van hun dochtertje, om
het hele gezin ervan mee te laten profiteren. Daar kwam nog bij dat Jelle
ook aan zijn vaders Gedenkschriften, waarvan in 1927 het eerste deel ver-
scheen, iets extra’s kon verdienen. Hij maakte er enkele illustraties voor
zoals de mooie litho van het dorpje Ter Oele – waar de naam Troelstra
vandaan komt – onder een zware wolkenlucht tegenover de eerste pagina
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van het eerste deel. Bovendien liet Troelstra zijn beide kinderen profite-
ren van de opbrengsten van zijn memoires.

Het boek werd onmiddellijk een groot succes en bracht hem veel geld
op. Ook aan de dochter van zijn broer Dirk, Grietje die de correcties had
gedaan van dit deel, kon hij daarom ƒ 300 geven, ‘een peuleschilletje van
het bijna verbijsterend financieel succes’.  In een tevreden brief aan Jelle
schreef hij dat de opbrengsten van zijn Gedenkschriften hoger dan ver-
wacht zouden uitvallen, omdat er al meer dan tienduizend exemplaren
verkocht waren. ‘Dat verhoogt jullie aandeel op het salaris met totaal 
ƒ 1200 – en nieuwe schatten doemen nog steeds aan de horizon.’

De opluchting was groot toen Jelle na een paar proeflessen een vaste
aanstelling kreeg als leraar ‘rythmische gymnastiek’ aan de school van
Cor Bruijn. Een buitenkansje, vond zijn vader: ‘Hoe groot dat buiten-
kansje is, hangt af van het honorarium.’ Omdat de school van Bruijn in
Hilversum stond, verhuisde Jelle naar Hilversum, naar een huis vlak bij
de hei. Tjac en Jelle trouwden er op 3 februari 1928. Ook nu bleef Sjoukje
in de buurt van haar zoon. Ze was een paar maanden eerder vanuit Ber-
gen naar Hilversum overgekomen en woonde bij haar zoon en schoon-
dochter om de hoek. 

Met Cor Bruijn had ze, toen ze nog in Bergen woonde, samengewerkt
aan de uitgave van Uit het sagenland. Dit boek was vooral voor het onder-
wijs bestemd en bestond uit drie delen met sprookjes, vertellingen en sa-
gen uit de hele wereld. Uit het sagenland verscheen in 1927, vlak voor
Sjoukje in Hilversum kwam wonen. Het was veel werk en niet altijd mak-
kelijk. Sjoukje had tot taak het deel over de landen buiten Europa bijeen
te zoeken en in brieven aan Bruijn bracht ze haar dilemma’s onder woor-
den. Hoe kon ze bijvoorbeeld een goede keus maken uit de Indische
sprookjes die ze onder ogen kreeg? Al het spontane van de minder ont-
wikkelde volken ontbrak, het was één en al ‘list en slimheid’ en het we-
melde van de wijze lessen. Niet makkelijk om daaruit iets te kiezen dat
geschikt was voor ‘onze’ boekjes. Later schreef Bruijn in Het Kind hoe-
veel werk zo’n verzameling was. Zelf had hij vaak in de Utrechtse univer-
siteitsbibliotheek gezeten om sagen uit Italië te zoeken. Toen had hij de
geestdrift en geestkracht van zijn ‘medewerkster’ leren kennen: ‘De eind-
beslissing over de keuze berustte bij mij, als schoolman. Mevrouw Van
Hichtum voor haar deel snuffelde hier en daar en overal. Ik geloof, dat er
in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag geen sagen- en geen sprook-
jesboek is, dat ze ondoorzocht heeft gelaten.’ 
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Het kwam regelmatig voor dat Bruijn afkeurde wat Sjoukje hem voor-
legde, maar ze bleef ‘bijna altijd blijmoedig’ doorzoeken en kwam dan
met een bundel kopij aanzetten waarvan Bruijn versteld stond. Uit de
verhalen die ze tijdens die speurtochten vond en die niet in de sagenver-
zameling terechtkwamen, zou ze later het Wereldsprookjesboek samen-
stellen. Zo zakelijk was ze wel, het was zonde het resultaat van al haar
werk zomaar weg te gooien.

Al was ze na haar scheiding nooit meer jarenlang bedlegerig geweest,
haar gezondheid bleef haar zwakke punt. Ze was dikwijls ziek, of ze had
kougevat en moest binnen blijven: ‘Heb ‘s nachts meestal koorts en ben
daardoor niet zoo helder van hoofd als ik wel zou wenschen. […] Mocht u
onder ’t lezen lust krijgen er iets in te veranderen, doe dat dan gerust. Ik
vertrouw u op dit oogenblik veel beter dan mijn vermoeide hoofd.’ 

Daardoor schoot Cor Bruijn met zijn deel van de opdracht sneller op.
Ze accepteerde haar achterstand blijmoedig; gelukkig had ze geen last
van een ‘jaloersche natuur’, schreef ze, anders zou die zich nu laten gel-
den. Ze overwoog een kuur te gaan volgen bij de voormalige dominee
Louis Adriën Bähler die een iriscopiepraktijk had in Paterswolde, maar
omdat ze daar zelf naar toe zou moeten gaan en voorlopig niet in staat
was om te reizen, vroeg ze Bruijn of hij niet iemand zou kunnen polsen
over de manier van behandelen van Bähler. Ze informeerde naar de ge-
zondheid van Bruijn – ‘Pas op, overwerk u vooral niet!’ – en meldde dat
Jelle wat down was, omdat hij een tijd niet mocht werken. Hij had een
wond aan zijn rechteroogappel; hoe hij daaraan gekomen was, begreep
niemand. 

Uiteindelijk werd ze het gezoek naar sagen beu. Hoe plichtsgetrouw ze
tot dan toe op de wensen en steeds nieuwe eisen van Bruijn was inge-
gaan, nu raakte haar geduld op: ‘U weet niet hoeveel vergeefsche zendin-
gen ik uit de “Koninklijke” heb gehad en juist dat zoeken en snuffelen is
voor mij zoo verkeerd. Het vermoeit mijn hersenen zoo en misschien
ook mijn zenuwgestel en bezorgt me slapelooze nachten. Ik ben heel ge-
duldig geweest, dat zult u me moeten toegeven, maar nu voel ik dat er
een eind aan moet komen.’ 

Ze had tal van zorgen, meer dan ze kon dragen, schreef ze. Het was de
tijd van Jelles oogziekte. Maakte ze zich daar zorgen over? Ze moest wor-
stelen om boven water te blijven: ‘Ik heb nu Indianenboeken laten ko-
men en zal me daar eens rustig in verdiepen, in de hoop dat dit meer
“einheitliche” [uniforme] werk me weer wat op de proppen zal brengen –
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want werken moet ik, dat is het beste middel om aan drukkende gedach-
ten te ontkomen.’ Rond deze tijd werd haar gezondheid minder. Er zijn
geen berichten meer over verre reizen en wel veel verwijzingen naar ziek-
tes en bedlegerigheid. Toen ze in 1927 in Hilversum ging wonen, bleef ze
aan huis gebonden en kwam ze weinig de deur meer uit.

Toen ze in mei 1927 haar werk voor het sagenboek had voltooid,
schreef Sjoukje in een bibberig handschrift dat ze met grote moeite de
proeven gecorrigeerd had omdat ze nogal ernstig ziek was geweest. Ze
ging naar een ander pension en ‘daarginds’ stond het bed al weer voor
haar klaar. Aan het eind van de zomer stelde Sjoukje vast dat ze door het
slechte weer ‘een miserabelen zomer’ had gehad. Het aanvankelijke plan
om naar Bähler in Paterswolde te gaan, leek haar nu te vermoeiend. Nu
dacht ze erover om contact te zoeken met een magnetiseuse in Nijme-
gen, die haar vanuit de verte zou behandelen. 

Er moest iets gebeuren, want zo ging het niet langer, ‘en een somnam-
bule, die véel met deze dame samenwerkt, gaf mij, alléén door ’t contact
met een paar kl. [kleine? kleurige?] lapjes, die ik eenige dagen op mijn li-
chaam had gedragen, een onbegrijpelijk preciese diagnose van mijn on-
gesteldheid, met alle verschijnselen tot in de kleinste bijzonderheden.
[…] Er zijn nog wonderen in deze wereld! Ik had B’s behandeling echter
liever gehad, maar die reis is ’t groote bezwaar.’

Sjoukje was nog altijd geïnteresseerd in natuurgeneeskunde en onder-
wierp zich aan alle mogelijke vormen van medische behandeling. De
kringen waaruit genezers zoals Bähler voortkwamen, de vegetariërsbe-
weging, de antroposofen, groeperingen waar ook Cor Bruijn zich bij
thuis voelde, waren haar al jaren dierbaar. Of deze alternatieve geneeswij-
zen haar goed deden, is niet bekend, maar Sjoukje geloofde erin. Ze had
later altijd een koel metalen hartvormig voorwerpje bij de hand voor als
ze zich niet goed voelde. Dat drukte ze dan tegen haar borst en ze was er-
van overtuigd dat dat hielp.

Cor Bruijn bleef tot het einde van haar leven een goede vriend. Ze bewon-
derden elkaars werklust, en Sjoukje waardeerde ook Bruijns boeken. Van
zijn kant realiseerde Cor Bruijn zich heel goed dat Sjoukje Troelstra een
van de beste Nederlandse kinderboekenschrijfsters van haar tijd was. In
1930 publiceerde hij in Het Kind een overzichtsartikel over haar werk. Ze
was op 13 februari zeventig jaar geworden, een mooie gelegenheid voor
een herdenkingsartikel. Toen hij eraan werkte, maakte Sjoukje van de ge-
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legenheid gebruik om haar eigen werk te promoten. De Duitse Jugend-
schriftenwarte had ervoor gezorgd dat Koedlago in Duitsland werd uitge-
geven en nu moest er een ‘totaal-bespreking’ van haar werk opgestuurd
worden. Ze vroeg Bruijn of zijn artikel misschien daarvoor zou kunnen
dienen. Ook voor zijn eigen naam als schrijver zou dat van belang zijn,
dacht ze.

Het artikel in Het Kind was een mooi en lovend stuk, en Sjoukje schreef
Cor een ontroerde brief. Het artikel had haar erg aangegrepen. Ze vroeg
zich af of ze hem nu moest danken. Ze had besloten van niet, ‘want je
deed ’t niet om mij pleizier te doen, hè?’ Het had haar goed gedaan dat hij
haar zo goed begrepen had en ze had gevoeld dat hij het echt meende, ‘en
daarom zeg ik niet: ’t Is te mooi! […] Ik ben dankbaar dat ik deze waardee-
ring nog heb mogen beleven!’

Ze werd gewaardeerd, ontving veel brieven en er kwamen nog steeds
veel mensen op bezoek om met haar te praten. ‘Mijn moeder sloeg alle
records in het sympathiek aanhoren van confidenties,’ schreef Jelle later,
‘en tot haar dood toe kwam jong en oud – maar vooral jong – tot haar met
een bezwaard gemoed en ging gesterkt weer heen. Dat kostte tijd, maar
het loonde de moeite, zowel voor de mens als voor de schrijfster, want al-
dus kon zij, die zich niet gemakkelijk verplaatsen kon en zelden buiten
kwam, toch in het volle leven staan en tot op hoge leeftijd jong van geest
blijven.’ 

Ze was een onvermoeibare briefschrijfster. Elke ochtend, ziek of niet,
schreef ze. Er is maar een klein deel van die brieven bewaard gebleven en
daaruit blijkt dat ze ook met vrienden uit het verleden contact zocht. Toen
Frank van der Goes in 1928 zeventig jaar werd, stuurde Sjoukje deze
‘beste oude strijdkameraad!’ een lila briefkaart met gelukwensen. Hij
herinnerde zich haar misschien maar half: ‘De tijd, toen we elkaar in Den
Haag veel zagen, lijkt me al haast zoo’n soort antidiluviaansche periode.
Er is sindsdien zooveel gebeurd!’ Ze had Van der Goes altijd gevolgd,
schreef ze, las zijn buitenland-rubriek in Het Volk en stelde met genoe-
gen vast dat hij nog steeds actief was: ‘Heerlijk, op onzen leeftijd je werk-
kracht nog te bezitten! Ook ik (die morgen (13) 68 word), ben daarvan ge-
lukkig nog niet helemaal gespeend. […] 

Uit den aard der zaak,’ schreef ze, had ze zich uit het openbare partijle-
ven teruggetrokken, maar ze hield een ‘veiligheidsklep’ over in haar werk
voor de jeugd en op folkloristisch gebied. ‘Zooiets houdt je jong, zelfs al
heb ik altijd huisarrest!’ Ze zou hen graag eens opzoeken. Marie, met wie
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ze vroeger zoveel contact had gehad, zou ze ‘zoo héél graag’ weer eens
spreken. Maar vanwege dat ‘huisarrest’ kon dat niet. Als Marie beter ter
been was en misschien eens kon langskomen, zou ze dat zeer op prijs
stellen. Ze eindigde met ‘een handdruk van je oude vriendin Sjoukje
Troelstra’. 

In 1929 verscheen haar vertaling van Winnie-the-Pooh van A.A. Milne,
dat in 1926 in Engeland was verschenen. Het werd Sjoukjes gedenkwaar-
digste vertaling. Talloze generaties hebben haar versie van Milnes boek
gelezen, en veel van haar vertaalvondsten zijn ingeburgerd geraakt in het
Nederlands. Winnie-de-Poeh liet een nieuwe kant van Sjoukje zien: ze
bleek virtuoos met taalgrappen overweg te kunnen en was uitstekend in
staat de Engelse woordspelletjes van Milne om te zetten in adequaat Ne-
derlands. Ze noemde ook deze vertaling een ‘bewerking’ van het oor-
spronkelijke boek, maar een vergelijking tussen Winnie-the-Pooh en Win-
nie-de-Poeh toont aan dat het een redelijk trouwe vertaling is. Niet altijd
een letterlijke vertaling – ze maakte van Christopher Robin Janneman
Robinson, een verwijzing naar Robinson Crusoë, een van haar lievelings-
boeken –, maar zo soepel dat de unieke toon van de Engelse Winnie haar-
zuiver doorklonk in Sjoukjes bewerking.

De Nederlandse kinderen die, volwassen geworden, hun eigen kinde-
ren Winnie-de-Poeh gingen voorlezen, zijn Sjoukjes woorden en zinnen
zo vanzelfsprekend gaan vinden, dat er nauwelijks meer gediscussieerd
kan worden over een goede of een letterlijke vertaling. ‘A Bear with No
Brain at All’ werd ‘een Beer met helemaal geen Hersenen’, en ‘It is nearly
Luncheon Time’ werd ‘’t wordt tijd om een hapje van ’t een of ander te
eten’. De vertaling lijkt bijna nog Milne-achtiger dan de oorspronkelijke
tekst. ‘Het hapje van ’t een of ander’ bij Milne meestal ‘a little some-
thing’, werd een vaste uitdrukking in het Nederlands. Milnes gewoonte
om hoofdletters te gebruiken, zette ze effectief om in het Nederlands:
Poeh die soms ‘een Gek is geweest en op een Dwaalspoor’, Iejoor, de
oude ‘Grijze Ezel’ die meestal in ‘een treurige Toestand’ verkeert, Knor-
retje (of Knorrie) die met Poeh een ‘heel Diepe Put gaat graven, een ‘Echt
Slimme Val’, is het Heel Kleine Beestje dat toch soms Heel Nuttig kan
zijn, maar die een angstig gevoel krijgt als hij ‘een Klein Beestje, Geheel
Omringd door Water’ is. Natuurlijk gingen er taalgrapjes verloren en na-
tuurlijk kon ze de vele gedichten en versjes die Poeh maakte, niet letter-
lijk vertalen, maar wie de oorspronkelijke tekst en de vertaling naast el-
kaar legt, kan alleen maar bewondering voelen voor Sjoukjes geslaagde
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pogingen om het bijzondere taalgebruik van Milne voor Nederlandse
kinderen te bewerken. 

Toen de vertaling klaar was, schreef ze Cor Bruijn dat het mooi werk
was, ‘maar o zoo moeilijk en in zekeren zin onbevredigend omdat ik het
oorspronkelijke toch niet gehéél kon benaderen’.

Ze vond Winnie-de-Poeh ‘een uitstekend boek’, maar vanwege ‘de bui-
tengewone moeilijkheden van deze bewerking’ vroeg ze aan de uitgever
een honorarium van ƒ 250. Dat kreeg ze niet, de uitgever wilde haar niet
beknibbelen, maar dat bedrag zou ‘wel zeer zwaar op dit kleine boekje’
drukken. Ze moest het doen met ƒ 200 en ƒ 50 voor elke volgende druk.

De lezers werden gegrepen door de vertaling van Winnie-the-Pooh. Het
boek werd een succes, ‘de wijze van vertellen, het debiteren, ernstig en
nadrukkelijk van de meest vage en nietszeggende onbeduidendheden
door deze speelgoedfilosofen’ en Sjoukjes vertaling werden hoog gepre-
zen. Ze kreeg een brief van de drie dochters van de schrijver Jef Last, die
haar een soort vlecht van wollen draadjes stuurden, de staart van Iejoor
die hij in het verhaal was kwijtgeraakt: ‘Wilt u zoo lief zijn en die staart
aan Janneman Robinson geven voor die arme oude Iejoor?’ De staart is
bewaard gebleven en heeft in Leeuwarden lange tijd in een vitrine van
het flmd gelegen. Iejoor heeft hem nooit gekregen.

Toen in 1928 het vervolg op Winnie-the-Pooh, The House at Pooh-Cor-
ner verscheen, lag het voor de hand dat Sjoukje ook dit boek zou vertalen.
Maar daar voelde ze niet voor. Aan de Bergense onderwijzeres Toos
Blom, die versjes uit Winnie-de-Poeh op muziek had gezet en zo in con-
tact was gekomen met Sjoukje, zei ze dat ze te oud was en geen tijd meer
had om ‘Poohcorner’ te vertalen. ‘Dan moet ík het maar doen,’ had Toos
Blom geantwoord, ‘onze kinderen moeten het kunnen lezen of horen
voorlezen.’

Het huis in het Poeh-hoekje kwam in 1934 uit en werd net als Winnie-de-
Poeh een groot succes. Toos Blom bewerkte het verhaal van Milne in de
trant van Nynke van Hichtum en voegde een paar nieuwe namen en be-
grippen aan het Nederlands toe: lezers kregen met Teigetje (Tigger) te
maken, met de Versterkende Middelen (Strengthening Medicine) van
Roe, met het spel met Poeh-takjes (Pooh-sticks) en met de betoverde plek
(enchanted place). En ook sommige termen uit dit tweede boek zijn in
het Nederlandse spraakgebruik terechtgekomen. 
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Piets dood 

Maandagavond 12 mei 1930 overleed Pieter Jelles Troelstra in de Leu-
vensestraat 30 in Scheveningen. Daar had hij sinds 1920 met Sjoukje
Oosterbaan gewoond, in een huis in een rustige wijk vlak bij het Kurhaus
en het Scheveningse strand. Partijgenoten defileerden langs bij belang-
rijke politieke gebeurtenissen en op 1 mei om de oude sdap-leider – die
dan op het balkon éénhoog stond – een groet, hulde en bloemen te bren-
gen. Troelstra was in 1925 afgetreden als partijleider. Zijn gezondheid liet
al jaren te wensen over en verslechterde na zijn aftreden snel. Hij kreeg
een beroerte en raakte half verlamd, hij leed aan chronische blaasontste-
kingen en was meestal bedlegerig. Het was gezien zijn slechte gezond-
heid een wonder dat hij er na zijn afscheid van de politiek in slaagde zijn
autobiografie te schrijven, die als Gedenkschriften in vier delen zou ver-
schijnen, waarvan het eerste in 1927. Hij kreeg daarbij hulp van secreta-
rissen, met name van de historicus H.B. (Stuuf) Wiardi Beckman, die op
grond van Troelstra’s aantekeningen na Troelstra’s dood het laatste deel,
dat in 1931 verscheen, heeft afgemaakt. 

Zijn zeventigste verjaardag, op 20 april 1930, vierde hij met een paar
familieleden en vrienden. Jelle en Tjac brachten met hun dochter Lenie
een bezoek, en ook Piets zuster Rika kwam naar de Leuvensestraat.
Dieuwke, hoogzwanger, bleef thuis in Zwitserland. 

Direct na zijn verjaardag kreeg hij hoge koorts. De emoties rond zijn
verjaardag hadden hem, zoals hij zelf veronderstelde, verzwakt. Een
blaasontsteking werd hem fataal. Piet stierf in het bijzijn van zijn vrouw
Sjoukje Oosterbaan en zijn zoon Jelle. Zijn dochter Dieuwke was, toen
haar vader stierf, net bevallen van een dochter.

Direct na het overlijden schreef Jelle een brief aan ‘Mijn lieve oude
memmie’, waarin hij haar vertelde dat ‘Heit na de geheelen dag bewuste-
loos te zijn geweest, vanavond half elf héél stil, mooi en geleidelijk is
overleden, zonder eenig lijden’.

Met Troelstra’s dood was voor Sjoukje een belangrijke periode afgesloten.
Na de scheiding in 1907 had ze nauwelijks nog contact met hem gehad.
Wat ze van hem wist, was afkomstig van Jelle. Die wist hoe belangrijk
Piet nog altijd voor Sjoukje was. Hij kon ook weten dat dat omgekeerd
niet gold. 

De kranten stonden vol herdenkingsartikelen, de begrafenis op 16 mei
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trok tienduizenden mensen die met elkaar een stoet van vier kilometer
vormden. Troelstra werd begraven op de Algemeene Begraafplaats aan
de Kerkhoflaan in Den Haag, het kerkhof waarachter hij in 1897 ge-
woond had en waar Jelle en Dieuwke als kind speelden. Hij zelf had dat
besloten na lange aarzeling tussen Friesland of Den Haag als laatste rust-
plaats. Hij gaf persoonlijk de voorkeur aan een crematie, maar vond uit
propagandistische overwegingen een begrafenis beter: een graf kan im-
mers bezocht worden. Later is nog geopperd een mausoleum voor hem
op te richten op het terrein van het Troelstra-oord in Beekbergen, maar
Jelle verzette zich daartegen, omdat dat ‘zeker niet in de geest van mijn
vader’ was. Troelstra had zich geërgerd aan de propaganda rond het stof-
felijk overschot van Lenin en aan het ‘gesul’ met het lijk van de in 1864
overleden Duitse socialist Ferdinand Lassalle.

In Hilversum volgde Sjoukje van verre de gebeurtenissen. Wanneer in
krantenartikelen en bij herdenkingsbijeenkomsten werd gesproken over
de vrouw die Troelstra’s leven door haar zorg en liefde zo gelukkig had
gemaakt, dan ging het over de tweede Sjoukje. In de condoléancebrieven
die ook Sjoukje Bokma de Boer in groten getale ontving, was dat anders.
Bijna altijd kwam dan het verleden aan de orde, de mooie begintijd in
Leeuwarden en de moeilijke jaren later in Utrecht en Den Haag. En na-
tuurlijk werd in die brieven wel over haar rol in zijn leven en bij zijn poli-
tieke werk geschreven.

Een van de eerste brieven kwam van Lucie Boerma, de vrouw van Roelf
Boerma, paranimf bij Troelstra’s promotie en getuige bij hun huwelijk.
Lucie kende Sjoukje en Piet al vanaf hun verlovingstijd en in haar brief
haalde ze herinneringen op aan die gelukkige tijd: de jonggetrouwden,
en Dieuwke, ‘dat kleine hartje met hare sterrenoogjes in de tafelstoel’. Al-
les was zonnig en vrolijk in die tijd: het mooie huisje dat zo aardig was in-
gericht, de gesprekken, het vele lachen ‘waarbij Piet de leukste van allen
was’. Dat waren mooie tijden, en Lucie vond dat veel van de lof die Piet
nu werd toegezwaaid ook Sjoukje toekwam: ‘Piet’s echte leven wortelt
voor een deel in jou.’ Bij de begrafenis waarvoor natuurlijk enorm veel
belangstelling zou zijn, zou Lucie denken: ‘de voornaamste persoon ont-
breekt daar’. 

Een oude vriendin uit Haarlem, Th. Thiel-Wehrbein met wier man Piet
zich in 1903 had willen associëren, schreef: ‘Ik kan ’t zoo meevoelen je
dubbele droefheid over ’t heengaan van den man van wien je zoo innig
hebt gehouden en natuurlijk nog houdt en over ’t feit, dat niet jij maar
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een ander hem bij dat weggaan moest steunen… […] ’t Blijft toch jou glo-
rie dat je dezen grooten man in den allermoeilijkste tijd van zijn leven tot
eene hulp en steun bent geweest.’ 

Ze kreeg brieven van oude partijvrienden zoals van Marie van der
Goes-Koens. Vroeger, in de Utrechtse en Haagse tijd, hadden ze veel con-
tact met elkaar gehad. Marie haalde herinneringen op aan alles wat ze sa-
men beleefd hadden en aan de ‘vreeslijk moeilijke jaren’ in Amsterdam
en Den Haag: ‘Wat is voor de jonge propagandisten en hun vrouwen het
leven heel anders dan het voor ons toen was. Toch zou ik het niet willen
ruilen want door wat ik erdoor geleden heb voel ik me er sterker een mee,
en door wat er voor opgeofferd is is de liefde voor de beweging grooter ge-
worden.’ 

Dit moeten woorden naar Sjoukjes hart geweest zijn. Een andere
vrouw uit haar verleden, Marie de Roode-Heijermans, schilderes, zuster
van de toneelschrijver Herman en van de schrijfster Ida, en vrouw van de
journalist Jan de Roode van Het Volk schreef: ‘In je eenzaamheid kom ik
je zeggen hoeveel vrienden met liefde aan je denken.’ 

Ook Piets zusje Rika stuurde een condoléancebrief. Haar brief was
hartelijk en persoonlijk. Sjoukje en zij hadden elkaar altijd heel goed be-
grepen als het de levensdingen betrof: ‘En ook nu heb ik me in je diepste
kunnen indenken en -voelen, voor zoover dat mogelijk is.’ Het was een
weemoedig schrijven over het verliezen van dierbaren met de ouderdom:
‘En die er nog zijn zoeken in elkaar de oude genegenheden op, om me-
kaar te troosten in de groeiende eenzaamheid.’ 

Van haar eigen naaste familie reageerde Renske, het overgebleven zus-
je nadat Jette een paar maanden eerder, op 17 november 1929, was over-
leden. Ze verwees naar Dieuwkes dochtertje Ursula dat vlak voor Piets
dood was geboren. ‘Zou de geest van haar grootvader haar nog even heb-
ben aangeraakt?’ Renske toonde zich ontdaan: ‘Mijn lieve Zusje, Mijn
hoofd en hart, alles is in de war door het geweldig gebeuren dat die grote
Geest toch eindelijk is uitgebluscht.’ 

Hendrik van Tichelen, bibliothecaris en kinderboekenrecensent uit
Antwerpen, stuurde een bloemrijk schrijven waarin hij ‘de Vrouwe, die
hem schonk het edelste van haar hart en het beste van haar krachten!’
condoleerde. En op een vergelijkbaar plechtige toon condoleerde gene-
raal L.J. Scheltema haar, de zoon van de dominee bij wie ze lang geleden
in Dokkum op kostschool had gezeten. Scheltema verwees naar een uit-
spraak van de schrijfster Carmen Sylva, pseudoniem van koningin Elisa-
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beth van Roemenië ‘die Erinnerung ist das schönste Paradies, aus dem
wir nicht vertrieben werden können’. Hij noemde de dankbaarheid die
veel mensen tegenover Troelstra bij zijn overlijden hadden uitgesproken
een van de mooie uitingen van ’s mensen gevoelsleven en hij ‘wist, dat,
zij het bij velen onbewust – een deel daarvan uitging tot U, zijn waarach-
tige Manninne’. 

De bedoeling van deze woorden is duidelijk. Voor sommigen gold
Sjoukje Bokma de Boer als Troelstra’s eigenlijke vrouw en had zij het vol-
ste recht op erkenning van haar aandeel in Troelstra’s leven en werk. Der-
gelijke brieven moeten veel voor haar betekend hebben – ze heeft ze tot
haar dood toe bewaard. Ze troostten haar, ook omdat ze zo duidelijk aan-
gaven dat zij een rol gespeeld had in de geschiedenis van de sociaal-de-
mocratie en dat een aantal mensen die rol niet had vergeten.

Voor veel briefschijvers was het een uitgemaakte zaak dat zij nog
steeds van Piet hield. Ook mensen met wie Sjoukje daar waarschijnlijk
nooit over had gesproken, want ze was uiterst terughoudend over per-
soonlijke zaken. Een briefschrijfster uit Hilversum: ‘Al was uw leven niet
meer zoo nauw verbonden met hem die heenging, ik weet dat hij in Uw
hart nog altijd zulk een groote plaats innam.’

Clara van Loon, nu Clara de Jong-van Loon, sprak zich op dit punt het
meest expliciet uit. Haar oude hartsvriendin uit Dokkum, met wie ze
‘misschien wel vijfentwintig jaar’ geen contact meer had gehad, had ge-
hoord dat Piet was gestorven, en ze ‘dacht aan jou lieve, en aan je gevoe-
lens, je genereuse gevoelens, en ik leefde met je meê, want niemand be-
ter dan ik weet hoeveel je van hem gehouden hebt, en al heeft niemand
het mij ooit gezegd, ik weet dat die gevoelens bij jou nooit veranderd zijn,
daarvoor zijn ze zoo echt geweest, van ’t begin af aan. En trouw en be-
trouwbaarheid hebben ten allen tijde tot je groote deugden behoord.’

Clara begon haar brief met een omstandige uitleg en verontschuldigin-
gen over haar lange zwijgen, ook in de tijd van Sjoukjes scheiding. Inder-
tijd deden de wildste geruchten de ronde, schreef ze, en ze had niet zelf
van Sjoukje de ware toedracht gehoord en wist ook niet waar zij na de
scheiding naartoe was gegaan. En er kwamen familieomstandigheden en
sterfgevallen bij, en in februari nog had ze gedacht om Sjoukje met haar
zeventigste verjaardag te feliciteren, maar toen was ze steeds zo moe en
daarom had het zo lang geduurd voordat ze dan eindelijk eens een brief
schreef.

Een brief met ellenlange zinnen en bijzinnen, met onderstrepingen en
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uitroeptekens. Clara leek nog sprekend op het opgewonden, wat bazige
meisje van vroeger, dat met veel omhaal van woorden en op luide toon zei
waar het op stond en het grootste gelijk van de wereld meende te hebben.
Ze verzekerde dat ze Sjoukje nog altijd ‘in vriendschap gedacht’ en ‘o lie-
ve oude’ (zo spraken ze elkaar in Dokkum als meisjes ook al aan), ‘al die
lange jaren heb ik zo vaak in gedachten bij je vertoefd en gehoopt dat ik je
nog eens terug zou zien’.

Na de dood van Piet had ze zich geërgerd aan het feit dat Sjoukjes
naam en verdiensten nooit genoemd waren. Sjoukje had genoemd moe-
ten worden als Troelstra’s inspiratrice. De erkenning van die belangrijke
rol had ze in alle kranten tevergeefs gezocht. Ze was verontwaardigd:

’k Heb nooit iets in een courant geschreven en nooit aan de weg getim-

merd, dat weet je, maar mijn vingers hebben gekriebeld uit lust om aan 

’t publiek te laten weten wie degene is die in dezen zoo absoluut ge-

negeerd werd en aan wie toch de S.D.A.P. haar grootste dankbaarheid 

verschuldigd is. Je merkt, ik raak op mijn ouden dag nog eens in vuur en

ik wensch dat je dezen brief aan je kinders zult laten lezen. Nu in deze

laatste weken Piet weer in groote mate in de actueele publieke belang-

stelling deelde, heb ik links en rechts aan wie het hooren wil, tot aan mijn

werkvrouw en den groenteman toe verteld wie en wat zijn eerste vrouw

voor de partij is geweest. 

Clara had de brief ‘met een kleur van agitatie’ geschreven, maar ‘ze moest
het doen, al was ze in dezen misschien plus royaliste que le roi’. Haar af-
keer van Piet kon ze ook in haar condoléance nauwelijks verbergen en ze
vertelde ‘Sjouk, lieve’ met enige gretigheid dat er meer vrienden van
vroeger waren die niets met hem te maken wilden hebben. Een oude
vriendin, een oude vlam zelfs van Piet, Sietske Schreuder, had in 1925
nog haar hoofd afgewend toen ze Piet en zijn vrouw in Montreux was te-
gengekomen. Niet vanwege zijn politieke richting maar vanwege zijn
houding en gedrag tegenover Sjoukje: ‘Die politiek laat ons koud, vóór
1905 was hij evengoed socialist en hield hij zijn oude vrienden, maar
vooral jij – en later de Koningin – dat waren de twee groote punten.’ Deze
opmerking had betrekking op Troelstra’s korte verklaring in 1908 in de
Kamer, bij de bekendmaking van de zwangerschap van koningin Wilhel-
mina. Hij had toen gezegd dat zijn fractie niet in de vreugde deelde.
Daarnaast had hij in ‘Het Kindje’, een serie artikelen die ook in brochure-
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vorm verscheen, kritisch over de monarchie geschreven. 
Of Sjoukje Clara’s brief aan Jelle en Dieuwke heeft laten lezen is de

vraag. Ze praatte niet vaak over Piet en het was haar stijl niet om kwaad of
rancuneus te reageren op de lof die hem – en ook zijn tweede vrouw – bij
zijn dood werd toegezwaaid. Waarschijnlijk voelde ze in deze periode ook
weinig verbittering meer en overheersten de liefdevolle gevoelens die ze
voor hem was blijven koesteren. Zijn overlijden had haar sterk aangegre-
pen en tegenover Hendrik van Tichelen liet ze dat merken. Ze bedankte
hem voor zijn fijngevoelige brief en vertelde dat het onbeschrijflijk moei-
lijke dagen waren geweest: ‘Maar alles wat ik vernam van mijn zoon, die
dáár was, en uit de bladen, was zóó groot en verheffend, dat ten slotte bij
mij zegevierde de groote dankbaarheid met hem te hebben mogen strij-
den in de moeilijkste jaren en met hem armoede en verguizing te hebben
mogen dragen.’ Dat waren mooie woorden en nog gemeend ook. Haar
brief aan Piet van drie jaar eerder had van diezelfde gevoelens getuigd.

Zo was het altijd geweest. Uit de brieven en briefkaarten van Sjoukje
die uit haar huwelijkstijd stammen, blijkt steeds weer haar grote bewon-
dering, haar adoratie zelfs, voor Piet, haar ‘zwerver’, haar ‘dappere strij-
der’. En zelfs na de scheiding, sprak ze liever over het noodlot dat tot de
scheiding had geleid, dan over de nieuwe verliefdheid van Piet. Als de bit-
terheid haar hart binnensloop, dan gold dat de vrouw die haar alles had
afgenomen, niet de man die haar in de steek had gelaten.

In ten minste één opzicht was ze nu een echte weduwe: ze kreeg een
deel van de erfenis. Ze ontving voortaan tweeduizend gulden per jaar als
pensioen van verzekeringsmaatschappij Neerlandia. Of dit bedrag hoger
of lager was dan de alimentatie die ze van Piet ontving, is niet na te gaan,
omdat de documenten met betrekking tot de alimentatie zijn verdwenen.
Van Troelstra’s kapitaal ging het grootste deel naar Sjoukje Oosterbaan,
met wie hij in gemeenschap van goederen was getrouwd, maar uit hun
boedelbeschrijving blijkt dat er bij Neerlandia ‘als borgstelling’ een paar
effecten berustten die tot een bedrag van ƒ 3050 ‘wegens scheiding’ toe-
behoorden aan zijn eerste vrouw. Dat geld had ze dus nog te goed.
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vi

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

laatste jaren van het schrijverschap 483



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-

laatste jaren van het schrijverschap 497



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.
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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
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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-

laatste jaren van het schrijverschap 523



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-
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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.
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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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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

551



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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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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Zie voor uitleg over noten 

het voorwoord, pagina 17.

7 Dit boek is voortgekomen. Holtrop, 

‘Allereerst voele men het warme, liefdevolle

hart kloppen’.

8 Zoals veel mensen uit. Romein, Op het

breukvlak, 631 evv. De term ‘kleine geloven’

ontleende Romein aan Jules Bois, die in Pe-

tites religions de Paris (1894) een aantal van

deze ‘kleine geloven’ beschreef.

15 Het boek heeft door. Ik ontleen de term

aan Barbara Henkes, Parallelle levens.

17 Uit een brief aan. Sj. Troelstra aan 

W. Moll, 28 december 1924, LM Den Haag.

22 Hier, Nijtsjerksterwei 9. In de geboorte-

akte van Westdongeradeel wordt haar derde

voornaam zo, in het Fries, geschreven. Later

wordt de naam vaak als Diederika gespeld.

Die spelling wordt in dit boek gevolgd.

22 Ook achter het huis. Kalma, Nynke en

Afke, 15.

24 Zelfs van die afgrijselijke, harige huis-

spinnen. Het Kind, 9 februari 1935.

24 Vlak voor het huis. N. van Hichtum, 

‘Het ongeluk’.

25 Albertus Minderts Bokma de Boer. Ge-

nealogysk Jierboekje 393 (Leeuwarden 1970).

25 Een van de eerste cichoreifabrieken.

Cichorei is verwant aan witlof. In de fabriek

werden de lange plantenwortels gedroogd, 

gebrand en met fijne handmolens vermalen

tot koffiesurrogaat dat ook wel ‘peekoffie’ 

genoemd werd. Met name rond Dokkum en

Noten

in de Friese Wouden werd het verbouwd en 

in de loop van de negentiende eeuw kwamen

daar tientallen fabrieken te staan. De N.V. 

Cichorei- en Peekoffiefabriek M.A. Bokma de

Boer, aan de rand van Leeuwarden, werd in

1854 verkocht. Onder de oude firmanaam

draaide de fabriek nog een eeuw heel voor-

spoedig, maar na de Tweede Wereldoorlog

ging het mis met de cichoreibewerking. De

omzet daalde, fabrieken werden gesloten. 

De fabriek van Bokma de Boer werd in 1961

door een Frans bedrijf overgenomen dat al na

een jaar met de surrogaatfabricage stopte. 

Zes jaar later was het met de cichoreiverwer-

king in Nederland gedaan. De peekoffie die

de firma Bokma de Boer jarenlang in kleurige

blikjes met een plaatje van de fabriek erop

verkocht had met de aanbeveling: ‘Een paar

lepeltjes van onze prima “Peekoffie” aan een

kan koffie toe te voegen, om de koffie een

aangenamer smaak en een heerlijk aroma te

bezorgen’ en die ook nog een ‘groote bezuini-

ging’ betekende, bestaat niet meer. 

25 Hij werd dominee van Nes. Op haar

doopakte is het Friese ‘Dieuke’ ingevuld; in

het Nederlands is dat ‘Dieuwke’. In dit boek

zal de Nederlandse naam gebruikt worden.

25 Er is wel eens gezegd. Met een verwij-

zing naar een opmerking van Goethe over

zijn ouders. Kalma, Nynke fan Hichtum, 15. 

26 Dieuwke werd in 1827 geboren. Genea-
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logysk Jierboekje (Leeuwarden 1974). 

27 Haar schoonzoon Pieter Jelles Troelstra.

Troelstra, Gedenkschriften i, 246; ii, 291.

27 Toen Sjoukje Maria Diderika. De ambte-

naar van de burgerlijke stand bij de geboorte-

aangifte was gemeentesecretaris Jilles Klaa-

sesz, een oom van het nieuwe kindje. Hij was

van 1862 tot 1892 burgemeester van West-

dongeradeel, een groot voorstander van de

Friese taal en cultuur, en schreef gedichten

die voor een deel op muziek zijn gezet en

opgenomen werden in het Frysk Lieteboek.

27 Sjoukje heette naar. Sjoukje M.D. Klaa-

sesz was getrouwd met de doopsgezinde

dominee Adrianus Bartholomeus van Kuyk,

die in 1863 met zijn dochter van tien in Oos-

ternijkerk, vlak bij Nes, kwam wonen. 

27 Het kleintje, dat ‘Pop’ genoemd werd.

Clara de Jong-van Loon in een ongedateerd

manuscript en in een brief aan D.J. Kammin-

ga, 9 november 1939, Tresoar Leeuwarden.

28 Ze waren ouder dan Sjoukje. Sj. Troelstra

aan Nienke Bonga, 1 april 1935, Tresoar

Leeuwarden. 

28 Ook bij andere kinderen. Sjoukje be-

schreef die huizen op een blaadje van de

scheurkalender Naar het licht. Van 1932 tot

1939 schreef ze voor deze weekkalender van

De Arbeiderspers artikeltjes over moeder-

schap, over de sdap, over de noodzaak voor

vrouwen om hun man bij het partijwerk te

ondersteunen. Ze schreef ook onder het kopje

‘Moederbrieven’ opvoedkundige wenken en

ze haalde daarbij regelmatig haar eigen le-

vensgeschiedenis aan. Tresoar Leeuwarden.

29 Voor het ene raam troonde. ‘Slap’ of

‘slop’ pijpje was een zogenaamde Duitse pijp

die uit verschillende onderdelen bestond, met

een buigzaam middenstuk.

29 Het dorp Negenhuizen. Sj. Troelstra aan

Nienke Bonga, 1 april 1935: ‘Als je mijn boek

“Jelle van Sipke-Froukjes” gelezen hebt, zal je

in dat dorpje Negenhuizen zeker het oude Nes

wel hebben herkend.’ Tresoar Leeuwarden.

30 Alles ziet er grijs. N. van Hichtum, ‘Een

zondag-namiddag’, Ons Blaadje, 22 januari

1998.

30 Dan dook er als ze. ‘Nynke van Hichtum

vijf-en-zeventig jaar’, Leeuwarder Nieuwsblad,

25 januari 1935. 

31 Tegen dien dag. Kinderkalender 1918,

Nijgh & Van Ditmar.

31 Kinderen moesten uitkijken. Gerrit de

Jong uit Nes vertelde me in 1999 deze jeugd-

herinnering. 

31 Ze werd door de mensen. Kalma, Nynke

fan Hichtum, 15. 

32 Jaren later herinnerde. T. de Jong aan 

‘geachte Partijgenoote’, 5 juli 1931, Tresoar

Leeuwarden.

32 In ‘Een ouderwetsche dorpsschool’.

N.van Hichtum, ‘Een ouderwetsche dorps-

school’, Op ’e Hichte, útjefte fan de Stifting ta

Stipe fan it FLMD, december 2000, 7-10.

34 In het kindertijdschrift. N. van Hichtum,

‘Een kijkje in het Moddergat’, Ons Blaadje

(1900) 290-304.

34 Ook dit verhaal berustte op werkelijk-

heid. Sj. Troelstra aan D. Rienks-Wallinga (in

het Fries), 18 april 1938, Tresoar Leeuwarden.

Rienks-Wallinga was redacteur van het Friese

weekblad Sljucht en Rjucht, waar Sjoukje in

de jaren dertig enkele verhalen publiceerde.

35 Er werd veel te veel gedronken. Boelens,

Nes, 128 evv.

36 In een voordracht. R. Nieuwenhuys, 

De dominee en zijn worgengel, 64 evv.

39 Het was op veel gebieden. Deenik, Na

den storm, 34. 

39 Hij was in contact gekomen. Ontleend

aan ‘Oer Nynke fen Hichtum’, een tekst in twee

paarsblauwe schriftjes waarin de Dokkumer

boekhandelaar, drukker en uitgever D.J. Kam-

minga niet alleen schreef over de stad Dok-

kum en zijn geschiedenis, maar ook over

Sjoukje Bokma de Boer en haar familie. Date-

ring ontbreekt, maar de tekst moet op grond

van een aanwijzing in de tekst in of vlak na

1944 geschreven zijn. De schriftjes bevinden

zich in het Admiraliteitshûs in Dokkum.

39 Deze groep, die zichzelf. ‘Onze Krans’

werd in 1866 opgericht, kwam één keer per

maand bijeen en bestond uit predikanten uit

de omgeving van Dokkum. Vanaf 1868 ver-
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scheen hun tijdschrift De Nieuwe Richting in

het Leven. Bladen ter godsdienstige volks-ont-

wikkeling, waarvan W. Reilingh (eerst domi-

nee in Metslawier, later leraar, en schoonzoon

van Bokma de Boer) redacteur was. Bokma

de Boer schreef vijftien artikelen in De Nieu-

we Richting, onder andere over de taken die

voor kerk en predikant waren weggelegd. 

Gegevens ontleend aan D. Jansen, ‘Kan er uit

Nazareth iets goeds komen?’, Documentatie-

blad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na

1800, juni 1996, 1-18.

40 Het ging hem om. Het kan dezelfde

dienstbode geweest zijn, jaartal en naam ont-

breken bij het kaartspelverhaal.

40 Ze was veel orthodoxer. D.J. Kamminga

schrijft in ‘Oer Nynke fen Hichtum’ dat IJtje

van Gelderen-Holwerda dit hem in 1944 ver-

telde. Ze was toen 82 jaar.

41 In het gewone leven. Sj.Troelstra aan 

D. Rienks-Wallinga (in het Fries), 18 april

1938, Tresoar Leeuwarden.

42 Toch was het dichter bevolkt. Informatie,

foto’s en knipsels uit de collectie van Nes-ken-

ner en sneuper (amateur-onderzoeker) Gerrit

de Jong uit Nes. 

42 In 2000 telde Nes 430 inwoners. Nes en

Wierum vormden één gemeente.

42 De bevolking was gevarieerd. Gegevens

uit Streekarchivariaat Noordoost-Friesland in

Dokkum.

43 Wanneer een rijkeman’s zoon. Jensma,

Het rode tasje van Salverda, 62.

43 Pas na de Eerste Wereldoorlog. Gesprek

met Theun de Vries, 2 maart 1999.

44 Ze woonden ‘in heidestreken.

P.J. Troelstra, ‘Algemeene geheel-onthouding’

in: De Nieuwe Tijd 1, 39.

44 Ze konden ook het dorp rondwandelen.

N. van Hichtum, ‘Het ongeluk’.

45 De leesclub bouwde geleidelijk.

Ontleend aan de knipselverzameling over de

geschiedenis van Nes van G. de Jong.

45 Dat was het ‘winterjûnenocht’. Gegevens

ontleend aan Van der Molen, En ús Harke.

46 Het niveau was simpel. Gesprek met

Theun de Vries, 2 maart 1999. 

46 U kunt de menschen. Y.E. Zylstra: ‘Van

meer dan een moderne predikant mogten wij

horen in een toost ons gewijd, dat zij bijzon-

der tevreden, ja verrast waren geworden over

zooveel nuttige lessen in zulk een kort bestek

te mogen hooren.’ Uit: Van der Molen, En ûs

Harke, 55. 

46 Meer dan een halve eeuw later. Sj. Troel-

stra (in het Fries) aan Jan Walings Dijkstra, 

6 juli 1932, Tresoar Leeuwarden. De waarde-

ring was niet wederzijds: Waling Dijkstra

hield niet van Sjoukjes werk. Hij noemde het

‘Poepsk’ (Duits) vanwege het sentiment. 

Kalma, De Fryske Skriftekennisse, 32. 

47 En binnen in den draaimolen. Ons

Blaadje, 1904, 204-220. Het verhaal is niet

ondertekend, en de stijl lijkt op die van Nynke

van Hichtum. Maar in de door Sjoukje sa-

mengestelde verzamelbundel van Nellie van

Kols verhalen, Nellie’s Groote vertelselboek uit

1931, waarin ‘Anneke’s Kermisdag’ is opge-

nomen, schreef ‘N. van Hichtum’ als

nawoord dat ze de auteur van het verhaal niet

had kunnen ontdekken. Nellie kon het vol-

gens haar niet zijn, omdat het verhaal ‘zoo

echt friesch’ was. Het geeft in ieder geval een

mooi beeld van een dorpskermis in de tweede

helft van de negentiende eeuw.

47 Er waren meer wonderlijk. Gesprek met

Theun de Vries, 2 maart 1999.

48 We weten ook welke krant. Gegevens

ontleend aan Marcel Broersma, Beschaafde

vooruitgang. 

48 Uit de Friese kranten. Gegevens uit Frie-

se kranten grotendeels ontleend aan Wum-

kes, Stads- en dorpskroniek.

49 En via een krantenadvertentie. Leeu-

warder Courant, 26 en 30 oktober 1860. Zij

verwachtten dat Multatuli, toen nét bekend

als schrijver van Max Havelaar, de Friese be-

langen beter zou dienen dan de afgevaardigde

die had toegelaten dat men voortaan vanuit

Leeuwarden over Groningen moest reizen

om in Zwolle te komen. Multatuli beschouw-

den de Leeuwarders als een man ‘die zonder

aanziens des persoons regt wil voor “Slaven

en Vrijen”; die de belangen des Vaderlands
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hooger stelt dan partijbelang’. Multatuli was

gevleid, maar hij liet duidelijk merken dat hij

niet van plan was om voor groepsbelangen op

te komen. Al zou hij met algemene stemmen

zijn gekozen door het district Schiedam, hij

zou nooit een wet ter bescherming van jene-

verstokerijen goedkeuren, was zijn reactie.

Hij werd overigens niet gekozen: Multatuli

kreeg maar tien van de 1635 uitgebrachte

stemmen. 

50 En dan waren er ook nog. Jensma, Het

rode tasje, 175.

52 Hoe kwamen de mensen. Gegevens ont-

leend aan Van der Kooi, Volksverhalen, 221-

278; Dekker, ‘150 jaar Nederlands volksver-

haalonderzoek’, 1-28; Van der Kooi, ‘Het

sprookje’, 238-251.

52 Soms mocht Sjoukje meeluisteren.

N. van Hichtum, ‘Mevrouw van Hichtum 

75 jaar! Een korte autobiografie’, Het Kind, 

9 februari 1935.

53 Nelly mocht ze daarna ook lezen. Charles

Dickens, The old curiosityshop (1840-1841)

werd ook wel Nelly genoemd naar de hoofd-

persoon Nell Trent, een jong weesmeisje, aan

de grond geraakt door de goklust van haar

goedhartige, maar instabiele grootvader. Ze

sterft als ze, op de vlucht voor geldeisers, ein-

delijk een rustige schuilplek op het platteland

heeft gevonden. 

53 De Lapekoer was een bundel. In 1870

verscheen een Nederlandse vertaling van

J.J.A. Goeverneur onder de titel De Lappekorf

van Gabe Snijer. De Lapekoer was een bundel

volksverhalen en gedichten die de dominee-

schrijver Joost Hiddes Halbertsma in 1822

uitgaf. In 1871 verscheen de eerste druk van

de Friese ‘verhalenbijbel’ Rimen en Teltsjes

van de Bruorren (in latere spelling ‘broerren’)

Halbertsma, die in de eeuw daarna nog ver-

schillende keren werd aangevuld en uitge-

breid. De elfde druk dateert van 1994.

53 François HaverSchmidt. Nieuwenhuys, 

De dominee en zijn worgengel, 52 evv.

53 Er was misschien nog. J.J. Kalma noemt

in Nynke fan Hichtum en Afke fan Wergea, 15,

Nynke van Syds als de tweede Nynke, aan wie

Sjoukje Bokma de Boer haar pseudoniem

ontleende. Deze tweede Nynke was een Nes-

sumer vrouw die net als Nynke van Foudgum

in de tuin meehielp en goed kon vertellen.

54 Sjoukje heeft later. Hij was Agent van

Nationale Opvoeding (minister van Onder-

wijs) van 1798 tot 1805 tijdens de Bataafse

Republiek en hij maakte de eerste nationale

Onderwijswet in Nederland. Hij werd in de

eerste helft van de negentiende eeuw immens

populair onder andere door zijn Bijbel voor de

jeugd (24 delen, 1811-1824), een bijbelse ge-

schiedenis met veel illustraties, niet alleen

voor de jeugd maar voor het hele christelijke

huisgezin.

54 Grootmoeder las het boek. Naar het licht-

kalender, 1932. 

54 En elken keer. Helemaal autobiografisch

kan deze schets niet zijn. Sjoukje heeft haar

grootmoeders niet gekend en haar grootva-

ders evenmin: ze waren alle vier al jaren voor

haar geboorte gestorven. Het ging dus om

een verhaal dat in de familie circuleerde of er

heeft een andere lezende oude vrouw model

gestaan. 

55 Sjoukje bezat zelf. Het Kind, 9 februari

1935.

55 In het voorwoord daarvan. Later noemde

ze in De Amsterdammer, 16 november 1902,

Robinson Crusoë het ‘mooiste boek dat er voor

de jeugd ooit geschreven is’. Welke bewerking

ze van Defoes boek uit 1719 als kind heeft ge-

lezen, is niet na te gaan. Er bestonden in

Sjoukjes jeugd al enkele tientallen uitgaven 

in het Nederlands, variërend van verkorte en

aangepaste bewerkingen voor kinderen en

prentenboeken tot de bekende bewerking van

Joachim Campe (die in het Nederlands ver-

taald in de negentiende eeuw heel populair is

geworden) waarin tussen de tekst vragen van

kinderen met de opvoedende antwoorden van

de vertellende vader werden opgenomen. Bij

Van Hichtums latere bewerking heeft ze zich

in ieder geval niet op Campe gebaseerd. 

55 Een bijzonder boekje. Koopmans van

Boekeren, Kappipo.

56 Ook Sjoukje was gefascineerd. In De jon-
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ge priiskeatser, 163, en de Nederlandse bewer-

king daarvan, Jelle van Sipke-Froukjes, 219,

komt Kappipo voor als een boek waarin twee

kleine meisjes, domineesdochters, altijd

‘zoo’n schik’ hadden.

56 Conrad Busken Huet noemde het. Bus-

ken Huet, Litterarische Fantasien, 189-200.

Hij had zich ook geërgerd aan de manier

waarop de schrijver en de uitgever met ‘hum-

bug-advertentien’ reclame voor het boek ge-

maakt hadden, en aan de speciale Kappipo-

sigaren en het Kappipo-banket. Kappipo werd

inderdaad op een agressieve manier aan de

lezer verkocht en met redelijk succes: er zijn

in ieder geval twee drukken verschenen, er is

een Franse vertaling gemaakt die in Zwitser-

land en Frankrijk werd uitgebracht, en er

werd een Kappipo ii, Een boekske van een

dorpspredikant, aangekondigd, waarvan ove-

rigens verder nooit iets is vernomen. 

56 Die oppervlakkige leeslust. H. Bouman

in De Schoolbode. Gegevens ontleend aan Rob

van de Schoor, ‘Kappipo, of eerste proeve van

een kinderboekenschrijver’, Literatuur zonder

leeftijd (zomer 2002).

56 Het gezin was geabonneerd. Bato (de

naam van de stamvader van de Batavieren)

was een maandblad dat in 1864 als jongens-

tijdschrift werd opgericht, maar in 1868 voor

het hele ‘jonge Nederland’ geschreven werd,

en dus ook voor meisjes als Sjoukje Bokma de

Boer. Het was rijk geïllustreerd en gaf vooral

informatie: historische verhalen, reisbeschrij-

vingen, uitvindingen en ontdekkingen, maat-

schappelijke ontwikkelingen en zelfs artike-

len over staatsrecht. Daarnaast werden boe-

ken en toneelstukken uit de wereldliteratuur

bewerkt: Don Quichot, King Lear, sprookjes

van Andersen, en Gysbrecht van Aemstel. Bato

werd in 1883 opgeheven. Nog korter bestond

Mentor: van 1867–1873. Een spaarzaam ge-

illustreerd weekblad dat in de eerste plaats

leerzaam en nuttig was en verhalen afdrukte

over technische ontwikkelingen, natuur-

verschijnselen en over goede boeken uit de

schoolbibliotheek; er stonden biografieën in

van mensen als Jeanne d’Arc, en daarnaast

werd aan de hand van een verhaaltje uitleg ge-

geven van begrippen als ‘zonde’ en ‘berouw’.

Gegevens ontleend aan Rietveld-van Winger-

den, Jeugdtijdschriften.

56 Ze hoorde haar moeder. Het Kind, 

9 februari 1935. Sjoukje las De Zwitsersche 

Robinson Crusoë niet als kind. In een recensie

in De Amsterdammer in 1903 schreef ze over

De Zwitsersche Robinson Crusoë of De met

vrouw en kinderen gestrande predikant door

J.R. Wijsz: ‘Ik herinner mij nog zoo goed, hoe

mijn moeder in vuur raakte, als ze er over

sprak. Zelf las ik het nu voor ’t eerst, en ook

ik ondervond de wondere bekoring van dit

meer dan 100 jaren geleden verschenen

boek.’

57 Onderwijzers en schoolopzieners. Uit

verslagen van schoolopzienersvergaderingen

en jaarvergaderingen van onderwijzers in het

district Friesland uit de 19de eeuw. Tresoar

Leeuwarden.

57 Het was een vrij klein gebouw. Gegevens

ontleend aan De âlde skoalle te Nes.

58 Een speelplaats was er niet. In 1884 

– Sjoukje was toen allang van school af –

kwam er een nieuwe school in Nes, gewoon

aan de straat en met veel meer ruimte binnen

en buiten.

58 Uit rapporten van de schoolopzieners.

Verslagen van schoolopzieners van het derde

district, tot 1857, Tresoar Leeuwarden.

59 Een lijzige, zangerige manier. N. van

Hichtum, ‘Een ouderwetsche dorpsschool’, 

7-10.

59 Door de inhoud der liederen. Dasberg,

Meer kennis meer kans.

60 Tientallen jaren later. ‘Nynke van Hich-

tum vijf-en-zeventig jaar’, interview door 

Clara de Groot, Leeuwarder Nieuwsblad, 

25 januari 1935.

60 In ‘Een ouderwetsche dorpsschool’.

N. van Hichtum, ‘Een ouderwetsche dorps-

school’, 7-10.

61 Misschien had Beetsma. Bij het openbaar

onderwijs had een bevoegd onderwijzer rond

1870 ongeveer zeventig leerlingen in de klas.

Bij bijzondere scholen was de situatie veel be-
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ter: er waren meer onderwijzers per school en

het aantal leerlingen per onderwijzer in die

periode lag op vijfendertig. Vanaf 1868 kwam

het onderwijs in een stroomversnelling: er

werd fors minder verzuimd, scholen kregen

veel meer geld van de overheid en het bijzon-

der onderwijs won aan kracht, al ging nog

steeds meer dan 75 procent van de kinderen

naar een openbare school. Dasberg, Meer ken-

nis, 15 evv.

61 Zoals veel onderwijzers. Beetsma ver-

diende in 1869 ƒ600 per jaar. Omgerekend

naar 2004 is dit ongeveer €5200. Ontleend

aan de Index Historische prijzen, iisg Am-

sterdam.

61 Dat waren gedichten en wensen. Uit het

‘Voorberigt’ van: Brug, Gedichtjes tot Nieuw-

jaarswenschen. Waaruit Sjoukje haar voorbeel-

den haalde, is niet te achterhalen.

62 Thorbecke stond vader Jacobs. Ontleend

aan Mineke Bosch, Aletta Jacobs, 67-78.

63 Deze school hield rekening. Idenburg,

Schets van het Nederlandse schoolwezen, 363.

63 De eerste mms. Het aantal leerlingen

groeide van 92 in 1870 naar 647 in 1875. 

Dasberg, Meer kennis meer kans, 19.

63 Het waren vaak de meisjes. Met de naai-

school als chicste en de huishoudschool voor

de middenstand; de nijverheidsschool zou

zich als volksschool ontwikkelen, waar de

leerlingen niet alleen leerden straks hun 

eigen huishouding te verzorgen, maar ook

om er eventueel hun brood mee te verdienen

buiten hun eigen gezin. Dasberg, Meer kennis

meer kans, 69 evv.

64 ’s Avonds, zomers, brengt men door.

Kamminga, Oer Nynke fen Hichtum.

64 Bovendien duurde de winter. Wumkes,

Stads- en dorpskroniek, 209 evv.

66 In Europa waarde ‘het spook. Het Com-

munistisch Manifest van Karl Marx en Fried-

rich Engels (1848) begint in de oorspronkelij-

ke versie, Manifest der Kommunistischen Par-

tei, met de woorden: ‘Ein Gespenst geht um

in Europa – das Gespenst des Kommunis-

mus’ (Er waart een spook door Europa – het

spook van het communisme. En alle machten

van het oude Europa hebben een heilig ver-

bond gesloten om dit spook uit te drijven.) 

De minstens zo beroemde laatste zin luidt:

‘Proletariërs aller landen, verenigt u.’

66 Daarnaast was er Onze Krans. Remon-

stranten en doopsgezinden waren in 1798 in

Dokkum samengegaan in de Verenigde

Christelijke Gemeente. 

66 De dominee bewoonde. Lageweg 164, 

later omgedoopt tot Kleine Breedstraat. Na

Scheltema kwam de postdirecteur er wonen,

later werd het huis een postkantoor.

67 De ziel van deze. N. van Hichtum, ‘Ter

herinnering aan een trouwe medewerkster

(mevr. A.W. Scheltema-Tideman)’, Het Kind,

3 december 1904.

67 In augustus 1875 werd Sjoukje. Clara 

de Jong-van Loon schrijft 22 december 1939

aan D.J. Kamminga dat Sjoukje al een jaar op

school zat toen zij er 29 augustus 1875 arri-

veerde. Maar Sjoukje zegt in Het Kind van 

9 februari 1935 dat ze vier jaar op de kost-

school in Dokkum heeft gezeten en in 1879

eindexamen deed. Ik ga van Sjoukjes data uit.

67 Ze heeft maar één jaar. D.A. Cramer-

Schaap, ‘In memoriam Nynke van Hichtum’,

Zonneschijn, 1 februari 1939. Brieven van 

Clara de Jong-van Loon geciteerd in: Kam-

minga, Oer Nynke fen Hichtum; brieven van

Clara de Jong-van Loon aan D.J. Kamminga, 

5 en 9 november en 22 december 1939 en 

5 november 1940; Clara de Jong-van Loon aan

P. Sipma 16 juni 1939 (Admiraliteitshûs in

Dokkum en Tresoar in Leeuwarden).

68 Ze noemde een zeestraat. Straat van 

Jenikale, Feodosia, Kaffa, Kertsch, zee-engte

die de straat van Azof met de Zwarte Zee ver-

bindt. Feodosia of Kaffa: Russische stad op de

Krim. Uit: Kramers Geographisch Woorden-

boek, 532 en 543.

68 Ze leerde er nog meer. N. van Hichtum,

‘Mevrouw van Hichtum 75 jaar! Een korte

autobiografie’, Het Kind, 9 februari 1935.

68 Hoe kunnen ze zoo’n kind. De Vrouw,

december 1901.

69 Ze voegde er vilein aan toe. Clara noemt

ook expliciet als voordeel van Tidemans
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school dat men er behalve het mulo-onder-

wijs ook de kans kreeg ‘een beetje behoorlijk

Hollandsch te leeren spreken, waarvoor ove-

rigens in Friesland waar bijna alle ambten en

betrekkingen nog door inboorlingen werden

vervuld weinig gelegenheid bestond’. Clara’s

vader was een van de oprichters in 1844 van

het Selskip for Fryske Tael- en Skriftekennis-

se, hij ijverde voor het Fries Woordenboek en

was mederedacteur van het Frysk Lieteboek.

Clara zelf had kennelijk minder op met het

Fries en de Friessprekenden. 

69 Ik hield veel van haar. Van Loon, De Ver-

loving.

71 Maar er was niets aan Sjoukje. Ann of

Geierstein (1827), een superromantische 

roman van sir Walter Scott over een liefde in

oorlogstijd tussen een beeldschone Zwitserse

en een Engelsman, over gestolen juwelen,

vermommingen, samenzwering en verraad,

en uiteindelijk een goede afloop met een

schitterend huwelijk. In het boek speelt een

opaal een rol die dieprood werd als Ann

kwaad was, en asgrauw verkleurde toen ze

stierf. Het boek was voor het Nederlands be-

werkt door de schrijver P.J. Andriessen, die

het aanbeval met het argument dat we in de

eeuw waarin ‘’t positieve onderwijs bij onze

kinderen reeds zoo vroeg de illusiën en de

poëzie des levens doet uitsterven, hun wel

een tegengift mogen verschaffen ter weering

van een al te prozaïsche levensopvatting’.

71 Achter allen stond. Van Loon, De Ver-

loving.

72 Eerst kwam het hoofd. Dit was een Friese

gewoonte. Mensen die uit Holland afkomstig

waren, zoals de Scheltema’s, droegen geen

slaapmutsen volgens Clara. Maar mevrouw

kennelijk wel.

72 Ik kón het niet gelooven. N. van Hich-

tum, ‘Mevrouw van Hichtum 75 jaar! Een kor-

te autobiografie’, Het Kind, 9 februari 1935.

73 Op het dorp werd verteld. Kamminga, 

Oer Nynke fen Hichtum.

73 Alleen daar waar broeders. Bokma de

Boer, Onze kleintjes.

74 Ze schreef, naar het schijnt. Kalma, 

Nynke en Afke, 26. Kalma noemt geen bron

voor deze mededeling.

74 Geen sprake van romans. Van Loon,

‘Aantekeningen over Sjoukje’. 

75 In Nes werden zij en Sjoukje. Van Loon,

De Verloving.

75 Dominee verbood het. Kamminga, Oer

Nynke fen Hichtum.

75 Toen hij een keer van tafel. Cramer-

Schaap, ‘In memoriam Nynke van Hichtum’.

76 Hij zag de opstanding van Christus.

A.M. Bokma de Boer, ‘Ter herinnering aan 

’t Paaschfeest’, De Nieuwe Richting in het 

Leven, 4 (1871) 22-32. 

76 Zijn gemeenteleden vonden hem. IJtje

Holwerda tegen D.J. Kamminga in 1944.

76 Als ze in een andere gemeente. De Cen-

sura Morum voor het Avondmaal was een

vast punt in de kerkenraadsvergadering. De

notulen van deze vergaderingen beperken

zich vaak uitsluitend tot zinnen als ‘Over het

gedrag der Ledematen is niets aangemerkt

geworden’. Geen enkele keer heb ik in de no-

tulen iets gevonden wat erop wijst dat Bokma

de Boer ooit een gemeentelid de toegang tot

het Avondmaal heeft ontzegd. 

76 Derhalve wij hem volgaarne. Notulen

kerkenraad van de Nederlands Hervormde

kerk te Paesens, 30 mei 1868, geciteerd in

Dijkstra, ‘Scriptie’. 

77 Op 6 maart verging. De storm raasde

over heel Nederland en bij elkaar verdronken

er op 6 maart 1883 121 vissers. IJbema, De

ramp van Moddergat.

77 Een van de eerste giften. Bokma de Boer

stuurde direct geld naar het rampenfonds: hij

stond als derde op de lijst binnengekomen

giften met honderd gulden. Later heeft hij

nog eens ƒ114,50 gegeven. Hij had ook geld

uitstaan onder mensen uit Moddergat. Dat

geld verspeelde hij bij de ramp. Overigens

deed de Kerk officieel niets voor de nabe-

staanden. Consulent Langhout, die na Bokma

de Boer de honneurs waarnam in Nes en

Wierum, en de dominee van Reitsum sticht-

ten een particulier fonds en steunden daar-

mee de slachtoffers. 
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77 Hij moest matig. A.M. Bokma de Boer,

‘De Godsdienstleeraar en de Stofvergoding’,

De Nieuwe Richting 2 (1869) 113-121.

77 Iedereen moest zelf maar oordelen.

Kamminga, Oer Nynke fen Hichtum.

77 Hij was een streng-orthodoxe. Langhout

speelde een grote rol bij de nieuwe strijd om

de orthodoxie, de Doleantie van 1886, waaruit

de Nederduits Gereformeerde Kerken ont-

stonden. Hij richtte in 1887 met een paar ge-

meenteleden uit Nes en uit Wierum een do-

lerende gemeente op. Het grootste deel van

de gemeente wilde niet mee met de doleren-

den en bleef hervormd. Maar in Wierum en

Moddergat kwamen wel preekplaatsen voor

de dolerenden. In 1889 werd de gemeente

gesplitst: Moddergat werd met Paesens sa-

mengevoegd, Nes en Wierum bleven samen

achter. De splitsing was nodig, omdat een

deel van de inwoners van Moddergat niet in

Nes en Wierum naar de kerk wilde. 

78 ‘Door lauwheid en onverschilligheid.

Gegevens afkomstig uit knipselverzameling

van G. de Jong uit Nes.

78 In de tussentijd. In Moddergat was de

kerk inmiddels uiterst rechtzinnig geworden:

op zondagen kwamen ouderlingen tussenbei-

de als er kaatspartijen werden gespeeld en

sneden de ballen doormidden.

78 De kerk overleefde in 1887. Dijkstra,

‘Scriptie’.

80 Ze gingen in Brummen wonen. Uit ge-

gevens van de gemeente Brummen blijkt dat

Bokma de Boer met vrouw en twee dochters

op 29 mei 1882 in Brummen kwam wonen

en op 24 april 1885 is vertrokken naar Ren-

kum. Ytje Holwerda ging mee naar Brum-

men, maar verhuisde niet mee naar Renkum.

Het adres in Brummen was: B40. Het huis

heette ‘De kleine Rees’.

80 Toen de familie na twee jaar. Jansen van

Galen, François HaverSchmidt.

80 Ze namen boterhammen mee. Clara de

Jong-van Loon aan P. Sipma, 16 juni 1939,

Tresoar Leeuwarden. 

81 Sjoukje, idealistisch als ze was. Clara leg-

de dat uit: ‘Geheel tusschen ’t volk opgegroeid

doch thuis een beschaafde omgeving. Daar-

door hadden wij zooveel dingen waar wij ge-

lijk over dachten en dat is ons geheele leven

zo gebleven.’

81 Op wie is niet zeker. P.J. Troelstra aan

Jelle Troelstra, 26 december 1928, iisg Am-

sterdam.

81 Ze vertelde Clara. Cramer-Schaap, ‘In

memoriam Nynke van Hichtum’. Overigens

werden Sjoukje en Dirk Hartmans niet in de-

zelfde dienst gedoopt. Toen Sjoukje op 13 mei

1860 gedoopt werd, was Dirk nog niet eens

geboren. Hij werd vier maanden later ge-

doopt, op 9 september 1860. Of en wanneer

Sjoukje in haar wieg ooit plaats heeft gemaakt

voor Dirk Hartmans, en wat dat precies bete-

kende (kwamen zijn ouders bij de dominee

op bezoek met de baby of logeerde Dirk bij

Sjoukje?) is onduidelijk.

83 In zijn Gedenkschriften. Troelstra, 

Gedenkschriften i, 206. 

83 Verkleed als boer. Gegevens ontleend aan

Bakker, Pieter Jelles Troelstra.

83 Pieter, die was zo brutaal. Troelstra, Mijn

vader Pieter Jelles, 143.

83 Een ander herinnerde zich. Desiderius

in De Amsterdammer van 13 juli 1913, ter gele-

genheid van het 25-jarig jubileum van Troel-

stra’s promotie. Wie achter dit pseudoniem

schuilgaat, is niet na te gaan: de administratie

van de krant bestaat niet meer. Maar uit het

artikel is op te maken dat Desiderius redelijk

bevriend was met Troelstra en samen met

hem vergaderingen van de liberale kiesvereni-

ging in Leeuwarden bezocht.

84 Als waarzegster Foekje fen Heech. Piet

stond als ‘Alde Foekje fen Heech’ ingeschre-

ven bij het borrelgezelschap De Kofjebisite

(Koffiebezoek), een studentenclub waarvan

Friezen lid waren. Steenmeijer-Wielenga, 

‘De journalistike en literaire aktiviteiten’, 50. 

84 Hij had zich voorgenomen. Troelstra, 

Gedenkschriften i, 245.

84 Daarom was ze door hem uitgenodigd.

Kamminga, Oer Nynke fen Hichtum. Het

meisje met wie Troelstra eerst naar het bal

zou gaan, zou afgezegd hebben vanwege een

sterfgeval in haar familie.
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85 Hij maakte altijd propaganda. Clara 

de Jong-van Loon aan D.J. Kamminga, 

9 november 1939, Tresoar Leeuwarden.

85 Als schoolmeisje had ze ook. Clara 

de Jong-van Loon aan Sj. Troelstra, 1 juni

1930, Tresoar Leeuwarden.

86 Verder was de zaal. Gegevens ontleend

aan ‘Het Groningsche studentenbal van 

10 maart 1885’, in: ‘Eerste bijvoegsel, behoo-

rende tot het Algemeen Nederlandsch Studen-

ten-Weekblad Minerva’, 19 maart 1885.

86 In de Gedenkschriften. Troelstra, Gedenk-

schriften i, 22-23. 

88 Ik vocht als jongen niet fel. Partuur bete-

kent: degene met wie je een wedstrijd houdt.

Uit een brief van P.J. Troelstra aan M. Men-

dels, 14 augustus 1905, iisg Amsterdam.

Troelstra voegde aan deze karakterschets toe:

‘Die eigenschap is me bijgebleven. De bela-

gers van mijn eer zal ik van me af weten te

houden – trouwens als ik dat niet kon, zou ik

voor de groote taak, die ik nog lang en met

evenveel succes als tot heden hoop te vervul-

len, niet berekend zijn.’

89 In 1880 richtte hij. Vanaf 1882 was Piet

agent van ‘Neerlandia’ voor Groningen en

kon daarmee een deel van zijn studiekosten

betalen.

89 Zelf verklaarde hij zijn gedrag. Troelstra,

Gedenkschriften i, 111-112, 118 en 132.

89 Clara van Loon. Clara de Jong- van Loon

aan D.J. Kamminga, 9 november 1939, 

Tresoar Leeuwarden.

90 Zijn vader was in 1876 hertrouwd. Troel-

stra, Gedenkschriften i, 89. 

90 Toen ze hoorde dat Piet. Haukje Troelstra

aan P.J. Troelstra, 29 januari 1883, Tresoar

Leeuwarden.

90 Toen hij dan eindelijk. Hij kwam in sep-

tember 1882 in Groningen aan. Volgens gege-

vens van het gemeentearchief Leeuwarden

werd hij 16 juni 1883 uitgeschreven naar 

Groningen, kwam hij 25 augustus 1885 terug

naar Leeuwarden en vertrok hij 5 oktober

1886 opnieuw naar Groningen.

92 Op de middelbare school. Dam, Tusken

de rigels troch, 37 evv.

92 Op het moment dat Sietske. Fokje Pas-

ma, een wees over wier (overleden) moeder

praatjes rondgingen. Piets familie was om die

reden tegen de verloving en daarom maakte

hij een afspraak met de grootvader van het

meisje. Hij zou een jaar wachten en waren 

ze dan nog verliefd op elkaar, dan zou hij zijn

zin doorzetten. Tijdens dat jaar verloofde Fok-

je zich met een ander. Piet heeft zich intens

verraden gevoeld. De kwestie speelde waar-

schijnlijk in het najaar van 1884. Uit een brief

van Haukje aan Piet van begin oktober wordt

duidelijk dat Piets hart vol is van een meisje

‘wier levensdoel is, het geluk te volmaken’.

Daarna moet het dus misgelopen zijn. 

92 Onder den invloed der schokkende on-

dervinding. Troelstra, Gedenkschriften i, 244. 

In ‘Aantekeningen’ omschrijft hij de Venus

Urania als vertegenwoordigster van de hemel-

se, ideale liefde en Venus Vulgivaga als meer

zinnelijk. 

93 Het ligt in de rede. Ongedateerd typo-

script van Wording, deel i van Troelstra’s 

Gedenkschriften, iisg, Amsterdam.

93 Het Selskip was niet. Gegevens ontleend

aan Jensma, Het rode tasje.

94 Opregtheid, standvastigheid, vaderlands-

liefde. Jensma, Het rode tasje, 54.

95 Hij schreef toneel. P.J. Troelstra en 

O.H. Sytstra, It Jonge Fryslân. Heerenveen,

1882. P.J. Troelstra en P.H. de Groot, 

Ny Frysk Lieteboek, Heerenveen, 1886.

95 Het Fries was ongelooflijk belangrijk. In

1910 hield hij een lezing, ‘Fen Liet en Libben’,

waarin hij uitgebreid op deze liefde voor het

Fries ingaat. Den Haag/Leeuwarden, 1910.

Ook deels geciteerd in Troelstra, Gedenkschrif-

ten i, 181-197.

96 Als kind al schreef Piet. Troelstra maakte

volgens zijn zoon Jelle al op tienjarige leeftijd

gedichten en verhalen die hij in de familie-

kring voordroeg. Troelstra, Mijn vader, 21-22

en 138. Dat waren door hemzelf gezongen

liedjes die daarna door de familie in koor wer-

den herhaald, net zo lang tot Piet een nieuw

couplet voor zijn verhalende lied had verzon-

nen en dat suggestief voordroeg of zong. Zijn
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vader moedigde Piet aan om zijn fantastische

verhalen te vertellen met de woorden: ‘Piet,

lieg es!’ Troelstra’s eerste genoteerde gedicht-

je was een op Hieronymus van Alphen geïn-

spireerd gedicht over een eigenwijze muis:

‘Eens was er een klein jong muisje/ Grijs van

haar en lang van staart/ Zij woonde in een

zeer klein huisje/ Met haar moeder goed van

aard./ enz. enz. Op de hbs richtte hij in 1878

zijn eerste tijdschrift op, Mercurius, dat hij 

als P. ter Oel (een verwijzing naar het dorpje

waaraan hij zijn achternaam ontleende) in

zijn eentje volschreef met verhalen, gedichten

en grapjes. Een van die gedichten, op 30 april

1878, luidt: ‘Weer roept de klok/ met sombren

klank/ ons naar de bank/ in ’t groote hok./

Hoe grijnst het bord,/ als nooit zoo zwart,/

wat zijn die gladde banken hard,/ wat is de

lucht benauwd en naar/ wat valt ons ’t komen

zwaar!’

96 Haukje tenminste had. Haukje Troelstra

aan P.J. Troelstra, 26 september 1884. Tresoar

Leeuwarden.

96 Een medestudent uit Groningen. Deside-

rius in De Amsterdammer, weekblad voor Am-

sterdam, juli 1913.

96 Hij wilde zijn taal. Troelstra, Gedenk-

schriften i, 192-194. 

96 Het Fries, niet het Hollands. In 1909

schreef hij een aantal Friese gedichten over

het dorp uit zijn jeugd dat hij opnieuw had

bezocht, en over de herinneringen die het

weerzien bij hem had opgeroepen. Ze werden

opgenomen in Pieter Jelles, Rispinge. In 1925

schreef hij nog één gedicht in het Fries: ‘Lêste

blink’, opgenomen in: Troelstra, Samle fersen.

97 Natuurlijk moest zijn aanstaande vrouw.

Aan Onno Sytstra schreef hij 9 mei 1885: ‘As

Jij mei gauwens ris hwet nijs fen mij hearre,

moat Jij der net al to mâl fen opsjean, en der

bij bitinke, dat, as hellet min in faem út Gel-

derlân it dêrom wol in echt frysk famke wêze

kin, en Jij witte, det ik allinne sa’n ien ha wol.

Nou, jij scille der ringen mear fen hearre.’

(Als je binnenkort een nieuwtje over me

hoort, moet je er niet al te gek van opkijken,

en bedenken dat, al haal je een meisje uit Gel-

derland, het daarom wel een echt Fries meisje

kan zijn, en jij weet dat ik er alleen zo ééntje

wil hebben. Je zult er gauw meer van horen.)

Tresoar Leeuwarden.

97 Clara van Loon werd er dol van. Cramer-

Schaap, ‘In memoriam Nynke van Hichtum’.

98 Kennelijk was dit het zetje. Ze verhuis-

den op 24 april 1885.

98 En ook een van de jongere zusjes. De

eerste en de tweede vrouw van Jelle Troelstra

stierven beiden aan tbc; in 1871 stierf het pas-

geboren zoontje uit Jelles eerste huwelijk, in

1880 een iets ouder zusje Troelstra en twee

jaar later het pasgeboren dochtertje uit Jelle’s

tweede huwelijk. Er zouden nog een dochter

en een zoon Troelstra aan tbc overlijden. 

98 Mijn jonge jaren zijn onder. Haukje

Troelstra (in het Fries) aan A. Scholten, 

23 september 1932, Tresoar Leeuwarden.

98 Je zuster verheugt zich. Haukje Troelstra

aan P.J. Troelstra, 29 april 1885, Tresoar

Leeuwarden.

98 Ze was blij voor Piet. Haukje Troelstra

aan P.J. Troelstra, 26 september 1884, Tresoar

Leeuwarden.

99 Het mankeert er nog maar aan. Jelle

Troelstra aan P.J. Troelstra, 15 mei 1885, iisg

Amsterdam.

100 We zullen trachten moed. Geertje Troel-

stra aan P.J. Troelstra, 14 juni 1885, iisg Am-

sterdam.

101 Ik loop geheel verwezen. In: Oppewal,

Spiegel van de Friese Poëzie, 110.

102 Het dienstmeisje van de familie.

Kamminga, Oer Nynke fen Hichtum. 

102 Hij had een reputatie. Troelstra, Gedenk-

schriften i, 67. 

102 Er bestaat een brief. P.J. Troelstra aan 

Jelle Troelstra, 26 december 1928, iisg Am-

sterdam. 

103 Hij zei zijn Groningse kamer op. Geertje

Troelstra-Rinsma aan P.J. Troelstra, 14 juni

1885, iisg Amsterdam.

104 Piet Troelstra gaf zich. Troelstra, Gedenk-

schriften i, 250. Volgens Bakker in Pieter Jelles

Troelstra, 51, vergiste Troelstra zich in de Ge-

denkschriften en werd hij pas in 1890 lid van
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deze partij. Hij werd in 1885 wel lid van de

Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht.

104 Als ‘Piet van Heuvel’. Gegevens ontleend

aan Bakker, Pieter Jelles Troelstra, 14.

105 Piet haalde uit tegen. De open brieven/

brochures van Pieter Troelstra, Fy Lútsen

(Foei, Lutsen), het antwoord van Lutsen

Wagenaar, Hark ’ris Piter (Hoor eens, Pieter),

en de reactie van uitgever Jacob Hepkema,

Hâldt op, Jonges! (Hou op, jongens), versche-

nen in 1885 en 1886.

105 Bokma de Boer was. Toen de anti-revolu-

tionairen bij een verkiezing in maart 1888 in

de Friese districten winst boekten ten koste

van de liberalen, schreef Bokma de Boer van-

uit Renkum in de Leeuwarder Courant van 

17 maart 1888 een vermanende en bezorgde

brief aan de kiezers, Friezen! De Friezen had-

den ‘op slaafsche wijze’ de ‘stoere’ nek gebo-

gen onder het juk van een ‘vreemd gezag’. Hij

riep de stemmers in Leeuwarden op om in

een tweede stemronde liberaal te stemmen en

in geen geval anti-revolutionair. Hij doelde op

Friezen die hun stem hadden gegeven aan de

anti-revolutionairen, volgens hem ‘heersch-

zuchtige raddraaiers in de kerk en den staat’. 

106 Piet begon acties te ondersteunen. De

sdb (Sociaal-Demokratisch Verbond, later

Bond) was in 1881 ontstaan uit een aantal

plaatselijke sociaal-democratische verenigin-

gen. De onbetwiste hoofdpersoon was Ferdi-

nand Domela Nieuwenhuis, die in 1879 het

vooruitstrevende, strijdbare weekblad Recht

voor Allen had opgericht, later het officiële

blad van de sdb. Een van de actiepunten van

het nieuwe blad was: het recht van elke meer-

derjarige staatsburger op deelneming aan het

staatsleven.

106 Onder zijn redactie verscheen. De redac-

tie van het Ny Frysk Lieteboek bestond uit 

P.J. Troelstra en P.H. de Groot. De bundel

werd tot ver in de twintigste eeuw vele malen

herdrukt en uitgebreid.

107 In Renkum lazen ze dat. Vanaf 1848 tot

1917 werden de leden van de Tweede Kamer

gekozen via een meerderheidsstelsel. Het

land was daarbij in districten verdeeld. Op ie-

dere 45000 inwoners werd één afgevaardigde

gekozen; in 1849 waren er 68 kamerleden,

maar vanwege de toename van het aantal kie-

zers moest het aantal kamerleden worden uit-

gebreid. In 1878 waren er 86 kamerleden.

Een kandidaat moest bij de verkiezingen de

absolute meerderheid halen. Lukte dat niet,

dan werd een tweede verkiezingsronde ge-

houden tussen de twee kandidaten die bij 

de eerste ronde de meeste stemmen hadden

gehaald. 

107 Hij schreef voor Sjoukje. En hij liet aan-

komende studenten gedichten schrijven. De

Friese historicus en letterkundige J.B. Sche-

pers vertelde later dat hij in 1885 door Troel-

stra tijdens de groentijd van het studenten-

corps ‘gedonderd’ was en ‘een versje had

moeten maken op Troelstra’s liefste’. Sche-

pers vertelde dit op een bijeenkomst van het

Fries Selskip in Haarlem. Geciteerd in Op-

rechte Haarlemsche Courant, 22 oktober 1924.

113 Zelf zei ze dat Hichtum. Interview met

Clara de Groot in het Leeuwarder Nieuwsblad

van 25 januari 1935. Er is meer te zeggen over

‘van Hichtum’. Alex M.J. Riemersma heeft

in ‘Sprookjes’, 31-37, verondersteld dat Piet

Troelstra bij ‘Hichtum’ dacht aan de dominee

en schrijver Johan van Hichtum uit de zeven-

tiende eeuw, die een inspiratiebron van de

grote Friese dichter Gysbert Japiks was met

wie Troelstra zichzelf graag vergeleek. Rie-

mersma wil zelfs wel de hypothese aan dat

Sjoukje en Piet met de keuze voor het pseu-

doniem ‘van Hichtum’ wilden zeggen dat

Sjoukje de inspiratiebron was van Piets dich-

terschap, zoals Hichtum dat voor Gysbert Ja-

piks was geweest. Een andere mogelijkheid is

dat Sjoukje verwees naar Johan van Hichtum

zelf, de vermoedelijke schrijver van twee brui-

loftsgedichten (de oudstbekende Friese ver-

zen): ‘Woutir in Tialle’, en ‘Ansck in Houck’,

lange gedichten in de vorm van een samen-

spraak (tussen moeder en dochter, en tussen

twee boerenarbeiders) waarin een rijke en

deftige bruiloft en het ‘te bed dansen van de

bruid’ aan de orde kwamen. Bruiloftsgedich-

ten zouden een verwijzing geweest kunnen
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zijn van Sjoukje Bokma de Boer, die in 1887

op het punt van trouwen stond. Haar zoon

Jelle ten slotte vertelde in een toespraak bij de

onthulling van de beeldengroep van Afke’s

Tiental in 1970 in Warga dat Hichtum de ge-

boorteplaats was van de ‘oude Nienke’ uit Nes

die zijn moeder zoveel verhalen had verteld.

113 Ze heeft haar pseudoniem. In principe –

ze was niet altijd even consequent – schreef

ze haar kinderboeken en haar recensies over

kinderboeken onder de naam N(ynke) van

Hichtum; werk dat voor volwassenen bedoeld

was zoals krantenartikelen en bijdragen aan

tijdschriften ondertekende ze met Sj. Troel-

stra-Bokma de Boer, of met Sj.Tr. Ook twee

verhalenbundels voor volwassenen publiceer-

de ze onder de naam S. Troelstra (-Bokma de

Boer): Oud-Fransche legenden, 1928, en Oud-

Fransche sagen, volksoverleveringen en sprook-

jes, 1930; samen met Jop Pollmann publiceer-

de ze als S. Troelstra-Bokma de Boer, Het spel

van moeder en kind, 1936. 

113 Dikwijls een enkele voornaam. Enkele

gegevens ontleend aan Erica van Boven, ‘Het

pseudoniem als strategie. Pseudoniemen van

vrouwelijke auteurs 1850-1900’, Nederlandse

Letterkunde 3 (1998) 309-326. In het artikel

gaat het om vrouwen die voor volwassenen

schreven, literaire romans of damesromans.

Het is niet duidelijk of vrouwen die kinder-

boeken schreven, dezelfde redenen hadden

om een pseudoniem te kiezen als deze ‘vol-

wassenenschrijfsters’. 

114 Sjoukje Bokma de Boer koos. Sj. Troels-

tra aan G.A. Wumkes, 16 januari 1933, 

Tresoar Leeuwarden.

115 ‘Nynkmoi’ (tante Nynke). Nynkmoi bete-

kent overigens ook kletswijf, oude zeur. In het

gezin Bokma de Boer werd de Leeuwarder

Courant altijd ‘Nynkmoi’ genoemd, zoals

Sjoukje 9 september 1935 schreef aan Clara

de Groot. Tresoar Leeuwarden. 

115 Na verloop van tijd. De dominee heet in

haar voorwoord Bavius, ‘die vroeger bij ons

gestaan heeft’. Riemersma schrijft in ‘Wêr

hiest it wei’ 29-57, dat Bavius de naam was

van een voorganger van Bokma de Boer in

Foudgum die er veertig jaar had gestaan.

Nynke van Foudgum moet hem gekend heb-

ben of van hem hebben gehoord. Riemersma

noemt ook als mogelijk alter ego dominee

Scheltema uit Dokkum, bij wie Sjoukje heeft

gewoond en Willem Reilingh, haar zwager,

die voor zijn huwelijk in Metslawier stond.

Sjoukje zal zeker wel eens bij haar zusje en

zwager hebben gelogeerd.

117 En waarom zou ze. Riemersma is in

‘Sprookjes, door Nynke fan Hichtum in het

Fries bewerkt’ dieper ingegaan op de verfrie-

zingen in deze sprookjes, met name op de

veranderingen in ‘Die Traumbuche’, dat 

‘De greate Linebeam’ werd.

118 Een paar maanden later. Pibe in Friesch

Volksblad, 2 oktober 1887. Pibe is een kinder-

naam voor Sybren, zoals Nynke voor Trijntje,

maar of achter deze Pibe een Sybren schuil-

gaat en wie dat is, is niet bekend. Riemersma

suggereert in ‘Wêr hiest it wei’, 56, dat het

Oebele Stellingwerf kan zijn geweest, de re-

dacteur van het Friesch Volksblad.

118 Toen in 1930 Nynke fen Hichtum. Uit-

geverij Pyttersen in Sneek bestond toen niet

meer; de uitgever J. Engelsma Mebius in 

Kollum had het boekje overgenomen.

118 Op 7 oktober 1888. In enkele kranten

was een ondertrouwadvertentie verschenen

met de plaatsnamen Leeuwarden en Renkum

en de data: 25 Sept. – 11 Oct. 1888. Na hun

huwelijk stonden er advertenties in de krant

met de aankondiging dat ze getrouwd waren

en een dankbetuiging, ook namens de weder-

zijdse families, ‘voor de vele blijken van be-

langstelling bij hun huwelijk ondervonden’.

120 Een donkere jurk wees. Gegevens ont-

leend aan Suèr, Het dagelijks leven. 

120 Sjoukje maakte kennelijk. In 1980 ver-

teld door Grietje Troelstra, dochter van Dirk,

aan Freark Dam, toen conservator van het

flmd in Leeuwarden.

120 Een lied in het Fries. Gegevens ontleend

aan Steenmeijer-Wielenga, ‘In brulloftsfers’,

1-18.

120 Elke vrijdag trokken er. Gegevens ont-

leend aan Boschma, Leeuwarden; Keikes, 
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Och heden; de Groot, Leeuwarden. 

123 Alcoholisme was een plaag. Uit een on-

derzoek uit 1873 over drankgebruik onder vijf-

envijftig gemeenten kwam Leeuwarden ná

Groningen en Rotterdam op de derde plaats.

Leeuwarders dronken ongeveer 17,5 liter per

persoon per jaar, vijf liter meer dan wat een

Amsterdammer dronk. Ontleend aan De

Groot, Leeuwarden, 106.

124 ‘De vrienden van Piet. Sj. Troelstra aan 

F. Buitenrust Hettema, 1888, Tresoar Leeu-

warden.

124 Bij Troelstra’s werk. Troelstra, Gedenk-

schriften i, 255-257. 

125 Ze zetten een geboorteaankondiging.

Leeuwarder Courant, 5 juli 1889.

125 Het grote nieuws. Het pan-Slavisme, als

politieke beweging ontstaan in 1848, wilde

alle Slavische volken zoals de Tsjechen, Slo-

waken, Polen, Kroaten, Bulgaren, Slovenen

en Serviërs in Europa staatkundig en literair

bundelen met het grote Slavische Rusland

aan het hoofd, als een reactie op de Duitse

eenwording en op het machtige Oostenrijks-

Hongaarse rijk waarin verschillende Slavi-

sche volken een ondergeschikte rol speelden.

126 Lucie Boerma, de vrouw van. Lucie Boer-

ma aan Sjoukje Troelstra, 13 mei 1930, 

Tresoar Leeuwarden.

126 Ook Silvie de Vries. Silvie de Vries aan

Dirk Troelstra, 25 september 1891, iisg

Amsterdam.

126 Hun gezamenlijke passie. De nieuwe

dichters en schrijvers uit ‘Holland’ zullen ze

wel gevolgd hebben, maar Piets voorkeur

ging uit naar de Duitse romantische dichters.

Sjoukje was geïnteresseerd in de Franse,

Duitse en Engelse literatuur uit haar tijd,

maar Kloos en Perk heeft ze, voor zover be-

kend, nooit genoemd. Overigens had de uit-

gever van haar Teltsjes yn skimerjoun, Pytter-

sen in Sneek, in 1882 Gedichten van Jacques

Perk uitgegeven, met de beroemd geworden

voorrede van Willem Kloos, die is gaan gelden

als het startsein voor de vernieuwing van de

Nederlandse letterkunde, de Beweging van

Tachtig.

127 Hij maakte het samen met. Hij was een

kleinzoon van Tjalling Hiddes Halbertsma,

en van de drie broers Halbertsma van Rimen

en Teltsjes.

127 Er waren meer tijdschriften. Uit een in-

terview van P.J. Troelstra met Sjouke de Zee

uit 1920, ontleend aan Steenmeijer-Wielenga,

‘For Hûs en hiem’, 101-114.

130 Aan een van de medewerkers. P.J. Troel-

stra aan F. Buitenrust Hettema, 15 januari

1888, Tresoar Leeuwarden.

130 Dit was de loodzware boodschap. Toen

het eerste nummer verscheen, voorjaar 1888,

was ze nog niet getrouwd en werkte ze aan

haar uitzet. Voor het tweede nummer in 1888

stuurde Piet Kees Wielsma een korte inhoud

op en de vooruitzichten voor volgende num-

mers: ‘Nynke is like hird oan’t skriuwen, as

oan it pjukken mei de nidle for hjar útset’

(Nynke is even hard aan het schrijven als aan

het prikken met de naald voor haar uitzet). 

P.J. Troelstra aan C. Wielsma, 5 februari 1888,

Tresoar Leeuwarden. 

132 Origineel was deze stijl. Piet C. de Ruij-

ter (1855-1889), aanhanger van Domela Nieu-

wenhuis en schrijver van een aantal rode

actieliederen, schreef het ‘Werkmanslied’

waarvan de eerste regel: ‘Er gaat een roep 

van land tot land’ Troelstra misschien geïn-

spireerd heeft bij ‘zijn’ eerste regel.

132 En For Hûs en Hiem. In een brief aan

Tjalling Halbertsma, 10 december 1890,

schrijft Troelstra (in het Fries) dat er meer dan

50 abonnees bedankt hebben. ‘Het lijkt bijna

dat een rijksdaalder per jaar teveel is voor

Friese lezers. Ze lezen het dan liever in een

leesgezelschap.’ Tresoar Leeuwarden. Het is

mogelijk dat die abonnees reageerden op ‘In

nije Tiid’, maar de opmerking over leesgezel-

schappen verwijst naar een algemene trend,

los van de inhoud van For Hûs en Hiem.

132 In het eerstvolgende nummer. ‘Alde Foek

fortrietlik’ (Oude Foek uit haar humeur) door

Pieter Jelles in For Hûs en Hiem (1890) 

377-383.

133 Het so... so... nou ja. ‘Slager’ verwijst

naar Geert van der Zwaag, varkensslager in
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Wolvega, aanhanger van Domela Nieuwen-

huis en vurig propagandist voor algemeen

kiesrecht.

134 Piet was overtuigd. Cor Bruijn schreef in

Het Kind van 11 oktober 1930 dat Troelstra’s

offer vergeefs was, omdat de overgebleven 

redacteur Halbertsma direct al een oranjege-

tint vers publiceerde, waarna ‘een groot deel

van de rood-gezinde lezers bedankte, waar-

door het tijdschrift ten slotte toch moest wor-

den opgeheven’.

134 Er was niet direct. Of deze kalender-

blaadjes ooit tot een uitgave hebben geleid is

niet na te gaan. Sjoukjes plak- en schrijfwerk

op de proefkalender werd in haar nalaten-

schap aangetroffen. Tresoar Leeuwarden.

135 Toen Ferdinand Domela Nieuwenhuis.

In 1879 was de Anti-revolutionaire Partij

(arp) opgericht, daarna volgden de sdb en in

1885 de Liberale Unie.

135 Zijn uiterlijk tekent. De Friesche Courant

van 11 november 1885, geciteerd bij Bakker,

Pieter Jelles Troelstra, 18. Fédora is een toneel-

stuk van Victorien Sardou uit 1882. De le-

gendarische Sarah Bernhardt speelde Fédora

in Parijs en maakte daar furore mee. Haar

kapsel als Fédora werd (kennelijk) wereld-

beroemd.

136 Voor de Friesche Courant schreef. ‘Voor

de Schiettent’ verscheen ook in de Groning-

sche Studenten-Almanak in 1888. Zie ook

Steenmeijer-Wielenga, ‘De journalistike en

literaire aktiviteiten’, 34.

136 Toen Troelstra het verhaal schreef. De

uitkomsten van de enquête waren schokkend,

maar niets maakte zo’n indruk ‘als de schilde-

ringen uit de fabriek van Regout in Maas-

tricht’. Voor de lezers van Recht voor Allen,

het blad van de sdb, waren deze mededelin-

gen niet geheel nieuw. Al in september 1885

had het blad onthullingen over ‘Regouts

moordhol’ gedaan. Bymholt, Geschiedenis der

Arbeidersbeweging, 481.

136 Antwoord: Och, ik weet wel. Vliegen, 

De dageraad i, 318-320.

136 Dat zijn zoon niets voelde. Er waren in

Leeuwarden zevenduizend mensen op de

been, de politie was versterkt, er was hon-

derdvijftig man extra uit Arnhem opgeroepen

en uit angstige voorzorg had de burgemeester

bevolen losliggende straatstenen op te rapen

en op te bergen. Bymholt, Geschiedenis der 

Arbeidersbeweging, 604.

137 Het was de eerste 1-meiviering. In Parijs

was besloten om in alle landen betogingen en

vergaderingen te houden, ten gunste van de

achturenwerkdag. Omdat 1 mei op een don-

derdag viel en niet overal het werk werd neer-

gelegd, werden in verschillende plaatsen in

Nederland de zondag daarvóór vergaderingen

gehouden. Zo ook in Leeuwarden.

137 Ik moet; het is mijn roeping. Troelstra, 

Gedenkschriften i, 259-260.

137 Inmiddels woonden Piet. Volgens gege-

vens van het gemeentearchief Leeuwarden

verhuisden de Troelstra’s op 31 oktober 1889

vanuit Huizum naar Nieuwestad 113 boven, 

in Leeuwarden. 

137 Vanachter het raam. Onafhankelijk van

elkaar hebben Piet en Sjoukje de lange rijen

ernstige boerenarbeiders beschreven die uit

Het Bildt in de noordwesthoek van Friesland

door Leeuwarden trokken. Maar het lijkt erop

dat beiden de meimeeting in Leeuwarden en

de augustusmanifestatie in Heerenveen door

elkaar hebben gehaald. Ook Bymholt be-

schreef de optocht van de Bildtse mannen en

vrouwen, niet naar de meeting in Heeren-

veen, maar naar de 1-meiviering in Leeuwar-

den op zondag 27 april 1890. ‘Alleen uit het

Bildt was er een stoet van pl.m. 600 mannen

in rijen van vier en daarachter 15 rijtuigen

met vrouwen en meisjes opgekomen. Van alle

zijden waren stoomboten met meetinggan-

gers gearriveerd, bij de beurs alleen 13 in ge-

tal, welke de passagiers ontscheepten, die op-

trokken naar “Achter de Hoven”, waar in een

schuur een verg. werd gehouden. De Bildt-

kers togen naar de zalen van de wed. V.d. Wie-

len. Alles liep kalm af, hoewel het aantal mee-

tinggangers door R[echt] v[oor] A[llen] op niet

minder dan 10 à 12000 werd geschat.’ Die

meeting heeft Piet meegemaakt, zijn vader

woonde op Achter den Hoven, dus vlak bij het
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meetingterrein. Sjoukje was die dag in Ren-

kum. De bijeenkomst in augustus werd wel

goed bezocht, maar over speciale rijen ernsti-

ge Bildtkers is niets bekend. In het voorwoord

bij Van Leed en Strijd heeft Troelstra de rijen

arbeiders uit Het Bildt in Leeuwarden gesitu-

eerd. Op het Meifeest van 1890 in Leeuwar-

den zag hij ‘honderden in ’t zwart gekleede

mannen en vrouwen van het Bildt, zwijgend

en waardig in hun eenvoud de stad in mar-

cheerend, vier aan vier, ernstig als kerkgan-

gers, kloek als soldaten. […] En niet minder

indrukwekkend was enkele maanden daarna

de meeting voor algemeen kiesrecht te Heer-

enveen [...] waar ik rondliep met de hel in het

hart, daar ik gevoelde, niet het recht te heb-

ben om te deelen in de heerlijke geestdrift,

die deze manifesteerende strijdende scharen

bezielde, die blonk op hunnen stralende ge-

zichten en klonk in hunne hoog opgalmende

liederen.’ 

138 Piet wilde erachteraan. Troelstra ver-

meldt de meeting in ‘t Meer bij Heerenveen

en noemt het aantal geschatte bezoekers, 

14000 à 15000: Gedenkschriften i, 260-261. 

138 Daartusschen klonk de sleepende wijze.

De Internationale bestond nog niet, in Fries-

land genoot vooral het Mariannelied popula-

riteit: ‘Ik ben Marianne, proletaren!/ Mijn

naam is overal bekend./ ’k Draag op mijn los-

gewonden haren/ de rode muts der vrijheids-

bent. [...] Ga, ga, Marianne!/ Voer ons aan,/

verlos de maatschappij/ van de tirannen/ en

maak ons vrij,/ en maak ons vrij.’ Het was

door Piet C. de Ruijter geschreven en door

Léon Trafiers op muziek gezet. Gegevens over

P.C. de Ruijter, ‘de zingende rooie smeris uit

de Jordaan’, ontleend aan Van de Merwe, Gij

zijt kanalje!, 81-103.

138 De maatschappelijke vragen. Troelstra,

Gedenkschriften i, 261.

138 Nu, die gevolgen zijn zwaar. Naar het

lichtkalender, 1932. Sjoukje had deze optocht

niet zelf meegemaakt omdat ze bij haar ou-

ders in Renkum logeerde. Wellicht had ze in-

middels de Gedenkschriften van Piet gelezen

of zich herinnerd wat hij haar zelf heeft ver-

teld over die gedenkwaardige 1-meiviering.

Ook de ‘twee kindertjes’ klopten niet: in 1890

hadden Sjoukje en Piet pas één kind. Jelle 

zou begin 1891 geboren worden. Haar ver-

ontwaardiging en opwinding pasten wél heel

goed bij de stemming waarin ze in die tijd

verkeerde, onder invloed van Piets verhalen

en ervaringen. 

140 Piet betreurde het. Troelstra: Gedenk-

schriften i, 51-53.

140 De slotregel luidt. Troelstra, ‘De striid

om it heechste’, Rispinge, 141-146. 

140 Tijdens een bezoek. Dominee J.T. Tent-

hoff was een rode dominee, vrijzinnig en

geïnteresseerd in het sociale vraagstuk. Hij

debatteerde al vroeg met Domela Nieuwen-

huis en hield lezingen als ‘Welke houding

voegt ons ten opzichte der arbeidersbewe-

ging?’, hij preekte, maar deed ook praktisch

werk. Hij stichtte onder andere een zuivelfa-

briek. Toen Piet en Sjoukje hem bezochten,

stond hij in Wijnaldum, vlak bij Harlingen.

Waarom ze hem bezochten, is niet bekend. 

140 Hij schreef dat hij vroeger. De brief van

Troelstra aan Tenthoff dateert van 9 oktober

1887. P.J. Meertens, ‘Had Troelstra predikant

willen worden?’, Mededelingenblad sociaal

historische studiekring, 19 (1961).

141 Tegenover Domela Nieuwenhuis.

P.J. Troelstra aan F. Domela Nieuwenhuis, 

8 november 1890, iisg Amsterdam. 

141 Juli 1890. P.J. Troelstra aan de ‘Kerkeraad

der Nederduitsch Hervormde Gemeente’ te

Leeuwarden, 10 juli 1890, Tresoar Leeuwar-

den.

141 Hij zelf was niet gedoopt. De kinderen

Troelstra werden ook niet gedoopt. Volgens

kleindochter Veronika Bay (gesprek op 

8 maart 1999) wilde Troelstra zijn kinderen

niets opdringen, dus ook niet – door ze te 

laten dopen – een godsdienstige overtuiging.

Dieuwke heeft later zichzelf gedoopt, ‘toen ze

in het bos was’, vertelde ze haar dochter 

Veronika.

141 Later in haar leven. Sj. Troelstra aan 

H. de Vries-Feenstra, 5 oktober 1934, Tresoar

Leeuwarden.
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141 Aan het eind van zijn leven. In een her-

denkingsartikel na Troelstra’s dood in 1930

schreef de Zwitserse christen-socialist dr. L.

Ragaz in het blad Neue Wege: ‘Het diepst werd

ik getroffen, toen hij mij, aan den oever van

het meer van Genève, waar hij, reeds ziek,

een tijdlang vertoefde, om Zwingli’s bijbel-

vertaling verzocht, en wel niet uit taalkundige

overwegingen.’ De bijbel, met opdracht, be-

vindt zich in Tresoar Leeuwarden.

141 In zijn politieke werk. Overigens hield

Troelstra april 1892 voor de afdeling Oude-

schoot van de Bond voor Algemeen Kies- en

Stemrecht de toespraak ‘Christus is waarlijk

opgestaan? Aan de andere kant: in 1926

schreef Piet aan zijn zoon Jelle vanuit het

Haagse diaconessenhuis Bronovo, waar hij

was opgenomen: ‘Die spreuk boven mijn

schoorsteenmantel: “Immers is mijne ziel 

stil tot God”, benevens die christelijke 

scheurkalender, hangen me de keel uit.’

iisg Amsterdam.

142 Onomwonden vroeg hij. P.J. Troelstra

aan F. Domela Nieuwenhuis, 8 november

1890, iisg Amsterdam.

142 Hij wilde zekerheid. Duizend gulden in

1890 zou in 2004 ruim € 10 500 waard zijn,

volgens de Index Historische Prijzen, iisg

Amsterdam

143 En al was zijn vader overleden. Meyers,

Domela, 20 evv.

143 In december van datzelfde jaar.

P.J. Troelstra aan F. Domela Nieuwenhuis, 

21 december 1890, iisg Amsterdam.

145 Zoals Piet het later. P.J. Troelstra aan Jel-

le Troelstra, 26 december 1928, iisg Amster-

dam.

146 Jette, de oudste zuster. Gesprek met

Evert Reilingh, huisarts in Edam, 26 juni

1990. Zoon van Albertus Reilingh, de oudste

van de drie zonen van Renske en Willem Rei-

lingh, in Indonesië geboren en in 1930 naar

Nederland gegaan, waar het gezin in Benne-

kom ging wonen. Evert Reilingh herinnerde

zich zijn grootmoeder als een beheerste

vrouw die zichzelf goed in de hand had. Ze-

nuwafwijkingen kwamen niet in de familie

voor, dacht hij.

146 Hij bracht veel tijd door. Dit blijkt onder

andere uit een brief van 28 december 1892

vanuit Leeuwarden aan Domela Nieuwen-

huis: ‘Excuseer slordig papier, ik schrijf u op

de ziekenkamer mijner vrouw.’ iisg Amster-

dam. 

147 Mannen van Friesland. Opgenomen in

Troelstra, Van Leed en Strijd.

148 Troelstra had inmiddels. Van der Goes

speelde ook een belangrijke rol in de Neder-

landse literatuur. Hij raakte op de hbs, onder

invloed van zijn leraar Nederlands Doorenbos

en zijn medeleerling Jacques Perk, geïnteres-

seerd in literatuur, werd later theatercriticus

voor De Amsterdammer en ging aan de toneel-

school en aan het conservatorium lesgeven in

declamatie; hij bewonderde en schreef over

Multatuli, richtte met een aantal letterkundi-

ge vrienden De Nieuwe Gids op, het tijdschrift

van de Tachtigers waarvan hij politiek redac-

teur werd. Troelstra moet door zijn omgang

met Van der Goes (door zijn vrienden ‘Goes’

genoemd) van dichtbij de discussies in de ja-

ren negentig rond de nieuwe literatuur heb-

ben gevolgd. Zijn voornaam was officieel

‘Franc’, maar wordt ook vaak gespeld als

‘Frank’. Die spelling volg ik.

148 Van der Goes kwam uit. Van der Goes

werd een keer hardhandig van de beurs ver-

wijderd toen hij een artikel had geschreven

dat zijn collega’s niet beviel. Later moest hij

zijn positie op de beurs helemaal opgeven,

net als zijn leraarsbanen op het conservato-

rium en de toneelschool. Vanaf toen (rond

1892) was Van der Goes ook niet langer 

financieel in goeden doen. 

148 Hoe luchtig voel ik mij. P.J. Troelstra aan

F. van der Goes, 1 maart 1892, iisg Amster-

dam.

148 We leven nu nog. P.J. Troelstra aan F. van

der Goes, 1 oktober 1892, iisg, Amsterdam.

148 In dat jaar ben ik. Troelstra, Gedenkschrif-

ten ii, 7-8 en 29.

149 Veertig jaar later. Naar het lichtkalender,

1933.

149 Omdat de boot aan de kade. De Troel-

stra’s zouden half mei 1892 opnieuw verhui-
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zen. Achter dat nieuwe huis lag de stads-

gracht die om het hele centrum van Leeuwar-

den loopt. Sjoukje woonde er op 1 mei nog

niet, dus die herinnering aan de tuin en het

schip dat daar aanlegde klopt niet. Behalve als

ze op het moment dat de boot arriveerde. haar

nieuwe huis bezocht. 

149 Het smartte hem diep. Geciteerd in

Troelstra, Gedenkschriften ii, 30 en 31.

150 Wilt gij echter dezen zet. Brief van 11 mei

1892 aan ‘Waarde vriend’. Collectie-Troelstra,

iisg Amsterdam. Waarschijnlijk is ‘Waarde

vriend’ G.L. van der Zwaag, redacteur van De

Klok, het weekblad van de Friesche Volkspar-

tij. Van der Zwaag was lid van de sdb, en werd

later kamerlid voor de Socialistenbond, de op-

volger van de sdb. Hij had Piet 11 mei 1892

geschreven dat hij bij Neerlandia verzekerd

was en de verzekering wilde opzeggen, bij

wijze van protest tegen diens ontslag. Hij stel-

de ook voor ruime publiciteit aan het ontslag

te geven, en alle partijgenoten aan te sporen

Neerlandia te verlaten. 

150 ’k Ben nu 10 jaar inspecteur. P.J. Troel-

stra aan F. van der Goes, 7 mei 1892, iisg

Amsterdam.

151 Piet had het huis gekocht. Troelstra,

‘Aantekeningen’.

151 Hij was als hoofdredacteur aangeklaagd.

‘Men kan in Nederland veel kwaad zeggen

van Jezus Christus, van den Heilige Geest,

zelfs van den Goeden God, zonder dat ie-

mand het u ernstig kwalijk neemt, maar het

Huis van Oranje staat eenige sporten hoger in

de openbare meening,’ schreef A.W.P. Weit-

zel, minister van Oorlog onder Willem iii in

zijn geheim dagboek. In: Van ’t Veer, Maar

Majesteit!, 206.

152 Friese gerechten. iisg-medewerkster

Willeke Tijssen wees me op de mogelijkheid

dat de potage Pierre le Grand verwees naar

Greate Pier, de legendarische, in 1520 over-

leden Friese vrijheidsstrijder.

152 Het werd een dramatische. Troelstra, 

Gedenkschriften ii, 33-38.

153 Piet ging vaak samen. Toen Zandstra in

1923 overleed, bracht Troelstra in een brief

aan de familie onder woorden waarom hij

hem ‘een mijner beste vrienden’ noemde, ‘die

in de tijd, dat ik mij losmaakte van de bour-

geoisie en mij voorbereidde voor de groote

taak, mij heeft gesteund en gesterkt. Niet

slechts door zijn aktieve medewerking, maar

ook en vooral doordat hij mij in zijn oprecht

arbeidershart heeft laten lezen, waarin zulk

een hooge opvatting van den socialistische

strijd woonde en mij daardoor heeft versterkt

in mijn vertrouwen op de arbeidersklasse en

hare vatbaarheid voor de idealen van het so-

cialisme.’ P.J. Troelstra aan familie Zandstra,

30 mei 1923, Tresoar Leeuwarden.

154 Hij raakte niet gewond. Toen Troelstra in

1925 afscheid nam van de actieve politiek,

kreeg hij een taart van een banketbakker uit

Leeuwarden. Die had de rel in 1892 meege-

maakt waarbij een ‘kanjer van een kei’ in het

wiegje van Jelle terechtkwam. Nu had de ban-

ketbakker drie suikeren stenen op de taart ge-

legd als herinnering aan die avond. Troelstra

wilde een van die stenen aan Jelle geven, want

die had er recht op. Ontleend aan een herden-

kingsartikel in Het Volk (?) na Troelstra’s over-

lijden in 1930. Het knipsel zat in de koffer

met nagelaten papieren van Sjoukje Troelstra-

Bokma de Boer en bevindt zich nu in Tresoar

Leeuwarden.

154 Die sigaar is nooit opgerookt. Een zoon

van de sigarenhandelaar, M. van Borssum

Waalkes, vroeg Troelstra later dringend om in

zijn Gedenkschriften ‘niet de naam van vader

te noemen. We hebben als kind door deze

zaak reeds zoo onnoemelijk veel geleden, het

heeft ons allen in onze carrière zoo zeer be-

nadeeld, en het zou weer zulk een groot na-

deel kunnen brengen, niet voor mij, maar

voor anderen van mijne familie. We hebben

nu eenmaal een naam die opvalt.’ Briefkaart,

12 maart 1928, iisg Amsterdam. Troelstra

heeft desondanks de naam van Van Borssum

Waalkes genoemd in zijn Gedenkschriften ii

dat in 1928 verscheen.

155 Mijn arm hoofd loopt om. P.J. Troelstra

aan F. van der Goes, 7 december 1892, iisg

Amsterdam.
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156 Toen Troelstra in december 1892. Troel-

stra, Gedenkschriften ii, 33. Er is enige ondui-

delijkheid over de reden van het telegram dat

Troelstra in Middelburg kreeg. Dat komt

doordat hij in een brief aan Jelle in 1928 een

ander incident beschreef dan in zijn Gedenk-

schriften. Waarschijnlijk logeerde hij 18 de-

cember 1892 in Middelburg. Troelstra moest

er een spreekbeurt houden, ontmoette bij die

gelegenheid voor het eerst Wibaut en bleef lo-

geren. De nacht voordat hij het telegram ont-

ving, had Troelstra een benauwde droom dat

zijn vrouw ernstig ziek was. In: Troelstra,

‘Mededeelingen’.

156 Hoogstwaarschijnlijk had toen. Kalma

noemt een hartaanval als reden voor het tele-

gram aan Troelstra, overigens zonder bron-

vermelding. Kalma, Nynke en Afke, 37.

156 De huisarts – waarschijnlijk. In zijn

proefschrift Lucius Columba Murray Bakker,

master fan it Fryske wurd (Leeuwarden 2003)

heeft R.A. Faber aannemelijk gemaakt dat

arts en Fries dichter Murray Bakker de huis-

arts van de Troelstra’s was toen ze in Huizum

woonden. Murray Bakker was medewerker

van For Hûs en Hiem, woonde ook aan de

Schrans en was de enige huisarts in Huizum.

Toen de Troelstra’s naar Leeuwarden verhuis-

den, hebben ze waarschijnlijk een andere

dokter gezocht en in dat geval lag Sieds Mein-

dersma als huisarts voor de hand. Hij had in

Utrecht gestudeerd, werd door de psychiater-

neuroloog Cornelis Winkler, met wie hij in

dezelfde jaarclub had gezeten, in diens Her-

inneringen als een van zijn twee beste vrien-

den beschreven. Winkler zou in 1893 Sjoukje

behandelen in het Utrechtse Diaconessen-

huis. Meindersma is twintig jaar huisarts in

Leeuwarden geweest, tot hij in 1903 vanwege

zijn gezondheid het werk moest opgeven. Hij

was getrouwd met Sietske Schreuder, het

meisje op wie Troelstra op de hbs verliefd was

geweest, zoals hij in deel i van zijn Gedenk-

schriften heeft beschreven.

156 Sjoukje was ervan overtuigd. Troelstra,

‘Mededeelingen’.

156 In de ziekenhuisboeken van 1893. Ont-

leend aan registers van het Diaconessenhuis

in Utrecht in het Gemeentearchief Utrecht.

Het Diaconessenhuis was geen psychiatrisch

ziekenhuis. Het verstrekte alleen eten en

drinken en een bed. Met de medische gang

van zaken had het Diaconessenhuis niets te

maken, de verantwoordelijkheid daarvoor lag

bij Winkler. Als er al medische rapporten zijn

bijgehouden, dan zijn die later vernietigd. 

157 Aan Willem Reilingh. P.J. Troelstra aan

Jelle Troelstra, 26 december 1928, iisg Am-

sterdam.

157 Ze kreeg elke dag. Sj. Troelstra in Het

Kind, 14 juni 1902.

157 ‘Toen zijn er de noodige. Troelstra, 

‘Mededeelingen’.

158 Het was het begin. P.J. Troelstra aan Jelle

Troelstra, 26 december 1928, iisg Amster-

dam.

158 Daar hield hij spreekuur. Daarom ver-

trok hij in 1896 naar Amsterdam, waar hij

wel over een eigen kliniek kon beschikken. In

1896 vertelde Winkler in een rede dat hij al in

1882 gevraagd was als lector in de psychiatrie:

‘Ik weigerde toen, deels omdat ik er niets van

af wist, deels omdat ik geen lust had in een

vak, dat ik alleen uit halfslachtige, half juridi-

sche, half medische debatten kende, en dat

mij toescheen geen geneeskunde meer te

zijn.’ Uit: ‘Het onderwijs in psychiatrie’, rede

uitgesproken in 1896. Opgenomen in

Winkler, Opera omnia supplement. 

158 In zijn Herinneringen beschrijft hij.

Winkler, Herinneringen, 69.

158 In het Diaconessenhuis. Protestantse

verpleegsters die hun werk als ‘evangelise-

rend liefdewerk’ doen. De diaconessen kre-

gen kost, inwoning en kleding, en een klein

bedrag als zakgeld. Ze waren aanvankelijk

slecht of niet geschoold en leerden het vak al

doende. Binnen de verschillende diacones-

senhuizen werd strijd gevoerd over het be-

lang van goede ziekenverzorging tegenover

de eis om te evangeliseren. Uiteindelijk won

de behoefte aan professionalisering het en

moesten diaconessen voortaan examens

doen. In 1894 werden de examens van de
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Bond voor Ziekenverpleging in Utrecht ver-

plicht. Ontleend aan: Lieburg, ‘Met het beste

wat men heeft en kent’. 

159 Hij achtte het zijn plicht. Winkler, Her-

inneringen, 145 evv.

159 Huwelijk en moederschap. Deze en an-

dere gegevens over Winkler ontleend aan De

Wilde, Nieuwe deelgenoten.

159 De vrouw dankte haar emotionaliteit.

C. Winkler, ‘Eenige opmerkingen over de

anatomische en physiologische grondslagen

eener psychologie der vrouwen’, in: Werker-

Beaujon, De vrouw, de vrouwenbeweging en het

vrouwenvraagstuk i. 

159 Treub vond dat vrouwen. Treub en Win-

kler, De vrouw en de studie. In zijn Herinne-

ringen noemt Winkler het jaar 1908 voor deze

discussie. Waarschijnlijk verwarde hij het

debat van 1898 met een discussie in 1908

waarbij hij met Treub en enkele anderen ook

over ‘De vrouw en de studie’ in Rotterdam

sprak, op uitnodiging van de Vereeniging

voor Vrouwenkiesrecht.

160 Als een reactie op stress. Er bestaat (nog

steeds) een ingreep aan de sympathicus, sym-

patectomie, waarbij de sympathicus wordt

doorgesneden. De operatie wordt toegepast

als middel tegen extreme transpiratie en te

weinig doorbloeding van het onderlichaam

en de benen.

161 Aan het eind van. Informatie ontleend

aan gesprekken met de neuroloog J. Stam

(amc, Amsterdam) en aan artikelen en boe-

ken: Wessely en Lutz, Neurasthenia; Berrios,

History of Clinical Psychiatry; Rümke, Psy-

chiatrie, 219, 246 evv.; Johannisson, Het duis-

tere continent; Gomperts, De opkomst van de

sociale fobie; Hutschemaekers, Neurosen in

Nederland; Te Velde, ‘In onzen verslapten tijd

met weeke hoofden’, 14-24; Weber, ‘De medi-

sche wereld over “de vrouw”’, 2-20.

161 De ziekte was in de loop. De ziekte was

in 1869 uitgevonden, althans van een naam

voorzien. De New Yorkse neuroloog George

Beard gebruikte de term voor het eerst voor

‘zenuwuitputting’ en zijn artikelen over deze

aandoening werden zo populair dat neuras-

thenie vanaf 1880 ook aan de andere kant van

de oceaan een ‘maladie à la mode’ werd. De

term ‘neurasthenie’ werd gebruikt als een 

etiket voor alle mogelijke ziekten, voor zelf-

moord, overspel en voor decadente kunst en

mode; het was een aandoening van het ze-

nuwstelsel, zonder een duidelijk klinische

oorzaak die enkele of alle delen van het stelsel

kon aantasten en de zenuwen zo verzwakte

dat totale uitputting het gevolg was. Er waren

veel verschillende symptomen, hartklachten,

maag-, oog- en gynaecologische klachten,

maar uiteindelijk ging het altijd om zenuw-

uitputting, die zich uitte in onmetelijke

vermoeidheid bij de geringste inspanning, 

zowel lichamelijk als geestelijk. Het ‘fatigue-

syndroom’ heette dat. Volgens Beard was

neurasthenie een typisch Amerikaanse ziek-

te: geen andere beschaving, niet de Griekse of

Romeinse, noch Spanje of Nederland in hun

gloriedagen, hadden zulke ‘maladies’ gekend.

Alleen een uiterst verfijnde beschaving kon

een ziekte als neurasthenie veroorzaken en de

neurasthenie-epidemie bewees daarom dat

Amerika de hoogste beschaving aller tijden

bezat. 

162 Onvermijdelijk kreeg de vrouweneman-

cipatie. De neurose als ‘luxe-oplossing’ voor

psychisch en maatschappelijk onbehagen.

Volgens Hutschemaekers zou dat voor het

eind van de negentiende eeuw betekenen dat

mensen die zich psychisch en maatschappe-

lijk onprettig voelden een neurose uitkozen

als legitimatie. Via neurotische symptomen

kan iemand onbewust verborgen wensen 

laten zien. In het geval van Sjoukje zou die

stelling kunnen opgaan, er waren genoeg

moeilijke maatschappelijke omstandigheden

in haar leven.

162 Dat een meisje. Möbius, De zenuwachtig-

heid, 76. Möbius schreef ook het opzienba-

rende en vaak herdrukte boek: Ueber den phy-

siologischen Schwachsinn des Weibes, 1900,

waarin hij op basis van rasbiologisch geïn-

spireerde schedelmetingen, studies in ver-

gelijkende anatomie en de criminologische

typologische indelingen van Lombroso, de
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conclusie trok dat de vrouw in alle opzichten

intellectueel en moreel de mindere was van

de man. 

166 Die tic bleef haar hele leven. Gesprek

met Margreet Bruijn, 16 januari 2000.

167 De zieken worden boosaardig. Môbius, 

De zenuwachtigheid, 6. 

167 Onderzoek heeft uitgewezen. Dit onder-

zoek gold het voorkomen en verklaren van

neurosen in de jaren 1900-1985, maar er is

geen reden om aan te nemen dat de situatie

in de jaren voor en na deze periode heel ande-

re uitkomsten te zien zou geven. Hutsche-

maekers, Neurosen in Nederland, 219.

168 Binnen de psychiatrie. A.O.H. Tellegen,

‘Het vraagstuk der geslachtelijke onthou-

ding’, Psychiatrische Bladen (1895).

168 Gebruikten ze voorbehoedmiddelen.

Troelstra, Gedenkschriften i, 70-75 over zijn

moeder, die steeds opnieuw moest bevallen

‘in een tijd van volslagen gemis aan sexueele

en andere hygiëne!’. Voorbehoedmiddelen en

-methoden waren hem (dus) bekend.

169 Gelukkig hebben we haar voor krankzin-

nigheid. P.J.Troelstra aan F.Wibaut, 24 janu-

ari 1894, iisg Amsterdam.

169 ‘Zij was een permanente zieke. Troelstra,

‘Mededeelingen’.

170 Hij had ruzie met Ferdinand Domela

Nieuwenhuis. Kalma, Socialisten in soorten. 

171 Ach, hier is zoo weinig. P.J. Troelstra aan

Frank van der Goes, 22 april 1892, iisg Am-

sterdam.

171 Het huis in Leeuwarden. Dat deel van

Amsterdam heette toen nog Nieuwer-Amstel

en was een aparte gemeente. In 1896 werd

het bij Amsterdam gevoegd.

171 Besloten niet naar Amsterdam te gaan.

Aantekeningen van F. van der Goes in een

langwerpige ‘Koopmans-, kantoor en dagelijk-

sche Agenda’s’. De aantekening van een dag

later, 29 december, luidt: ‘Conferentie met

Poutsma en Troelstra Leeuwarden. Nieuwe

Tijd voorloopig Leeuwarden uitgeven wegens

ziekte v. mevr. Tr.’

171 ‘Bahhh!’ besloot hij. Bloemgarten, 

Henri Polak, 48.

171 Maar Domela kreeg gelijk. P.J. Troelstra

aan F.Domela Nieuwenhuis, 28 december

1892, Tresoar Leeuwarden. In een brief aan

de redactie van Recht voor Allen van 9 maart

1894 eiste hij opname van een ingezonden

brief tegen de voortdurende aanvallen van de

krant, waarin hij ook zijn eerdere sollicitatie

naar een plaats bij Recht voor Allen aan de

orde stelde. In een begeleidend schrijven aan

Domela verwijt hij hem dat hij nooit gepro-

beerd heeft zelfstandige krachten te vormen

in de partij: ‘Elk teken van zelfstandigheid be-

schouwde gij als een uiting van vijandschap.

[...] Ge kunt niet anders zijn dan die ge zijt en

ik verwacht nog veel meer zelfbemodderende

daden van U. Maar ik ga door, ook al moet ik

te gronde gaan!’ 

172 Tragisch lot voor zoo’n man. P.J. Troel-

stra aan H. van Kol, 3 maart 1893, iisg Am-

sterdam. Troelstra schrijft in deze brief ook

over zijn persoonlijke problemen: ‘Ik lijd veel

onder persoonlijke omst. en onder ’t lot van

mijne cliënten partijgenooten. Zwaar zwaar 

is de strijd – waar is ’t einde?’

172 Cornelissen zou op weg. Cornelissen,

Strijd, lief en leed.

173 Constantia was het ‘clubhuis’. Constan-

tia werd wegens hypotheekschuld in 1899 ge-

veild en aangekocht door het kerkbestuur van

‘De Zaaier’ die er de eerste katholieke kerk in

de Jordaan in vestigde. In 1971 werd De Zaai-

er (inmiddels ingrijpend verbouwd en uitge-

breid) gesloten. In het gebouw kwam eerst

een tapijtwinkel en later een moskee.

173 Er was een grote vergader-. Troelstra, Ge-

denkschriften ii, 58. Inmiddels dacht hij ook

wat negatiever over Cornelissen, die hij ‘een

man van minder allooi, de kwade geest achter

Domela’ noemde.

173 Je wist toch. Meyers, Domela, 262. 

174 En in dien woesten. Geciteerd bij 

Vliegen, De dageraad ii, 438-439.

174 De borden waren. Troelstra, Gedenk-

schriften ii, 61-62. 

175 Dat was Henri van Kol. P.J. Troelstra aan

H. van Kol, 11 mei 1893, iisg Amsterdam.

175 Een paar maanden later. Troelstra, 

Gedenkschriften ii, 63-66.
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176 Wat een mooi begin. J.T. Troelstra sr. aan

P.J. Troelstra, 2 augustus 1893, iisg Amster-

dam. De Germania was een verzekerings-

maatschappij waarvoor Piet in Groningen ook

inspecteur was geworden. Volgens de iisg-

lijst van Historische Prijzen en Lonen zou 

ƒ500.- in 2004 ongeveer €5200 waard zijn

en ƒ200.- ongeveer €2200.-. 

177 Ik keur niet af. F. van der Goes aan P.J.

Troelstra, 15 november 1893, iisg Amster-

dam.

177 Piet antwoordde verongelijkt. P.J. Troel-

stra aan F. van der Goes, 24 november 1893,

iisg Amsterdam.

177 Troelstra voelde zich. H. Poutsma aan

P.J. Troelstra: ‘Mijnheer Troelstra, Hiermede

zij U gezegd, dat onze vriendschap vanaf heden,

althans van mijne zijde, heeft opgehouden te

bestaan. Stelt ge belang in de reden, ge kunt

ze steeds ten mijnen woonhuize vernemen,

Poutsma.’ Zonder datum, iisg Amsterdam. 

177 De Utrechtse clerus. Troelstra, ‘Mededee-

lingen’.

178 De Troelstra’s waren bijna. Gegevens

ontleend aan het gemeentearchief van Am-

stelveen, zoals in 1964 Nieuwer-Amstel ging

heten. Dit stuk van Nieuwer-Amstel kwam in

1896 bij Amsterdam. 

179 Maar nee hoor. Van Hichtum, Schimmels

voor de koets, 245.

180 Zonder zijn financiële hulp. Altena,

‘Bürger in der Sozialdemokratie’, 533 evv.

180 Bahlmann nodigde hem. Dat bedrag zou

nu ongeveer €33 300 waard zijn, Historische

Prijzen iisg. Veel geld, maar er moest wel

een dure drukpers voor de nieuwe krant van

worden aangeschaft. Troelstra, Gedenkschrif-

ten ii, 72. 

181 Piet liet De Nieuwe Tijd. Bloemgarten,

Henri Polak, 62 evv. De ruzie tussen Poutsma

en Troelstra had een wonderlijk verloop; er

zijn een paar verzoeningspogingen gedaan;

Troelstra wilde later, toen hij al verhuisd was

naar Utrecht, toch weer hoofdredacteur wor-

den, maar liet de krant na opnieuw een knal-

lende ruzie met Poutsma definitief in de

steek. Met De Nieuwe Tijd is het niet meer

goed gekomen. Na Troelstra’s vertrek hebben

Van der Goes en Polak de krant nog tot augus-

tus 1894 weten te rekken. Toen was het afge-

lopen. In 1896 werd een nieuw tijdschrift De

Nieuwe Tijd opgericht, een theoretisch-literair

maandblad dat zich binnen de sdap zou ont-

wikkelen in radicaal-marxistische zin. 

181 Het gezin betrok. Leidscheweg werd 

later ook gespeld als Leids(ch)e weg. Ik kies

voor de spelling Leidseweg. Later werd een

deel van de straat omgedoopt in Van Sijpe-

steijnkade. De plek waar het huis van de

Troelstra’s stond, is nu verborgen onder het

verkeersplein bij de Jaarbeurs waar de Van

Sijpesteijnkade op uitkomt. 

181 Daar lag de stad. Later werd een diepe

rijtunnel onder de spoorbaan aangelegd voor

fietsers, handkarren, kleine voertuigen en

voor het vee dat naar de veemarkt op het Vre-

denburg gedreven werd. 

182 Troelstra en Harm Kenther. Er liep aan

het begin van de tocht ook een jongetje met

hen mee. Als de eerste rijksdaalder was ver-

diend, rende hij naar de Leidseweg om dit

hoogstnoodzakelijke huishoudgeld voor de

twee gezinnen af te leveren. Wie dit jongetje

was, is niet goed te achterhalen. In Arlman,

De val van de Rode Burcht, 24, staat dat het

zoontje van Kenther meeliep. Kenther had in

die tijd nog geen kind, Jelle Troelstra was bij

de start van De Baanbreker nog te jong (hij

werd in januari 1894 drie jaar). 

182 Zaterdagsavonds gingen ze. Gegevens

uit de Utrechtse tijd ontleend aan aantekenin-

gen en opmerkingen van A. Tap, een der ‘ve-

teranen’ uit de Utrechtse arbeidersbeweging.

Collectie-Troelstra, iisg Amsterdam.

184 Als Dieuwke en Jelle. Troelstra, Mijn

vader, 15-16.

184 De roodhuiden hadden lang. Troelstra,

Mijn vader, 24 evv.

184 Het waren echte indianen. Een adverten-

tie in het Utrechts Nieuwsblad van 22 augus-

tus 1894 kondigt ‘Majoor Gordon Lillie, Paw-

nee Bill Wild West Show’ aan, met voorstel-

lingen van ‘het leven in de binnenlanden van

Amerika door Indianen, Cowboys en Mexica-
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nen, met wilde Paarden, Buffels, Ezels. Nog

nooit in Utrecht vertoond’ stond er vetge-

drukt. Tournees van ‘wilde volkeren’ kwamen

vaker voor. Het Utrechts Nieuwsblad van mei

1895 vermeldt een karavaan van Suahely, ‘een

der merkwaardigste Afrikaansche stammen’,

die onder leiding van de Amsterdamse Afri-

kareiziger Green een ‘kunstreis’ door Europa

maakte en ook de Utrechters de gelegenheid

bood ‘zich te verrijken met eenige zeer eigen-

aardige ethnologische bijzonderheden’.

185 De vurigste bewonderaar. Utrechts

Nieuwsblad, 22 augustus 1894.

185 Hij herinnerde zich. André Jolles, hoog-

leraar Nederlands in Leipzig schreef 26 juli

1922 de historicus Johan Huizinga over het

bezoek dat ‘een zeer internationale socialist’

aan Troelstra had gebracht in Friesland: ‘Het

dochtertje deed open – “Meisje, is je vader

thuis?” En daarop een verontwaardigd ant-

woord: “ik ha nin vader, ik haw’n heit!”’ 

J. Huizinga, Briefwisseling i, 404.

185 Bij zulke kinderversjes. Inleiding van Jop

Pollmann bij de vierde druk van S. Troelstra-

Bokma de Boer, Het spel van moeder en kind.

186 In zekere zin. De Vrouw, 7 februari 1903.

188 Je kijkt de wereld. M. Sluizer aan P.J.

Troelstra, 11 november 1928, iisg Amsterdam.

188 Dirks vriendin Silvie. Dirk en ook ande-

ren schreven haar naam als ‘Sylvie’. 

188 O strijders, die uw liefd’ en leven. Dirks

liederen werden gebundeld in Meigave voor

het Nederlandsche proletariaat, 1902.

188 ‘Mijn gehele houding. Silvie de Vries aan

Dirk Troelstra, 16 mei 1992, iisg Amster-

dam.

189 Een mensch kan veel uitstaan. D. Troel-

stra aan Silvie de Vries, 4 mei 1894, iisg

Amsterdam.

189 Ik vind het hier. D. Troelstra aan Silvie de

Vries, ongedateerd, wschl. half april 1894,

iisg Amsterdam.

189 Dirk moest werken. D. Troelstra aan Sil-

vie de Vries, ongedateerd, wschl. zomer 1894,

iisg Amsterdam.

189 Onaangenaam is het daarbij. In Renkum

woonden Sjoukjes ouders en zuster Jette aan

wie Sjoukje kennelijk de krant met het feuille-

ton opstuurde.

190 Zooals meer gezegd. D. Troelstra aan 

Silvie de Vries, ongedateerd, zomer 1894,

iisg Amsterdam.

190 Geef je dan eerst. Naar het lichtkalender,

1936.

191 Zulke uitdrukkingen laat men. D. Troel-

stra aan Silvie de Vries, 16 januari 1894, iisg

Amsterdam.

191 Wij hebben alleen maar. D. Troelstra aan

Silvie de Vries, 3 september 1894, iisg Am-

sterdam.

191 Achteraf schreef Piet. Troelstra, ‘Mede-

deelingen’.

191 In februari 1894. P.J. Troelstra aan 

F. van der Goes, 3 februari 1894, iisg Amster-

dam.

192 De eer van dat blad. P.J. Troelstra aan 

F. van der Goes, 3 februari 1894, iisg Am-

sterdam.

192 Piet riep zijn hulp in. P.J. Troelstra aan 

F. Wibaut, 24 januari 1894, iisg Amsterdam.

193 Zoo kan ik zuinig leven. P.J. Troelstra

aan F. Wibaut, 30 januari 1894, iisg Amster-

dam.

193 Dat weet ik nog niet. Borrie, 

F.M. Wibaut, 34. 

194 Ik word door mijn vrouw. P.J. Troelstra

aan F. Wibaut, 24 januari 1894, iisg Amster-

dam.

194 In de bedankbrief. P.J. Troelstra aan 

F. Wibaut, 30 januari 1894, iisg Amsterdam.

194 Weer een jaar later. P.J. Troelstra aan 

F. Wibaut, 24 januari 1895, iisg Amsterdam.

194 Mijn schoonvader beurde. Louis Kühne,

een 19de-eeuwse Duitse natuurgeneeskun-

dige die als een van de eersten waterkuren

(hydrotherapie) voorschreef en diëten om zie-

ken van specifieke kwalen af te helpen. Zijn

ideeën werden in veel landen populair en toe-

gepast. Een andere beroemde ‘waterkuurpio-

nier’ uit die tijd was pastoor Sebastian Kneipp

(1821-1897). Hij begon in 1849 waterkuren

voor te schrijven, die nog steeds Kneippkuren

heten. Behalve hydrotherapie werden ook fy-

totherapie (kruidenbehandeling), gezonde
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voeding, voldoende beweging en een bewuste

manier van leven gepropageerd. Aanvankelijk

werd bij een waterkuur alleen koud water ge-

bruikt, later ontstonden veel variaties: koud-

waterbaden, warmwaterbaden, stoombaden,

wisselbaden: voet-, rug-, schouder-, onder-

lichaam- en hele lichaambaden.

194 Vandaar af begint de victorie. ‘meer’ nor-

maal of ‘weer’ normaal: het handschrift van

Troelstra is op dit punt niet heel duidelijk.

Overigens is ‘onnatuurlijke zwaarlijvigheid’,

dikte dus, een van de symptomen van neu-

rasthenie.

194 Onze kindertjes bloeien. P.J. Troelstra aan

F. Wibaut, 24 januari 1895, iisg Amsterdam.

194 Bij het afsluiten. P.J. Troelstra aan F. Wi-

baut, 29 december 1895, iisg Amsterdam.

195 Schrijf hem anders. P.J. Troelstra aan 

Th. Dijkman, ongedateerd, iisg Amsterdam.

195 Herman Gorter, de dichter. Herman Gor-

ter Documentatie 581, waar Henriette Roland

Holst zegt dat Gorter zich begon te interesse-

ren voor Marx in de zomer van 1895. Deze

mededeling zou niet helemaal kloppen, om-

dat Roland Holst het voorval koppelde aan

haar huwelijksdag in januari 1896. Gorter

woonde toen in Bussum in een villa waar

Sjoukje en Piet later ook wel hebben gelo-

geerd. Troelstra schreef er in 1898 de bro-

chure Woorden aan vrouwen.

195 Piet wist een werkloze. Aantekeningen

van A. Tap. Collectie-Troelstra, iisg Amster-

dam.

195 ’s Avonds bracht de man. Er is in die tijd

wel een aanbod geweest van de steenrijke

bankier Floris van Hall om Troelstra in dienst

te nemen. Hij zei dat hij hem ‘goed kon ge-

bruiken’, maar deze weigerde, ‘hij liet zich

niet gebruiken, hij was niet te koop’. Na Troel-

stra’s dood in 1930 haalden mensen die hem

indertijd op een Utrechts terras dit verhaal

hadden horen vertellen, deze ‘geluksherinne-

ring’ in een niet nader te identificeren krant

op. Knipsel in collectie-Troelstra, iisg Am-

sterdam.

196 Piets oude studieschuld. Hoe groot die

schuld was, is niet te achterhalen, en ook niet

hoe de schuld was opgebouwd. Piet had voor

zijn studie in Groningen drie jaar lang ƒ 1200

gekregen van zijn vader en hij verdiende bij

als inspecteur van Neerlandia en Germania.

Bovendien verdiende hij wat met zijn literaire

werk in tijdschriften. Oom Marten, broer van

zijn vader, woonde ook in Groningen en was

royaal met geld. Later in zijn studieperiode,

toen zijn vader niets meer gaf, kreeg Piet

bovendien het erfdeel van zijn moeder. Ken-

nelijk dronk en feestte Piet veel meer dan hij

met deze inkomsten kon betalen, waardoor

hij met een aanzienlijke schuld Groningen

verliet. Ontleend aan Bakker, Pieter Jelles

Troelstra, 43 en 44.

196 Ook al verdiende ze. Dienstmeisjes 

kregen meestal alleen kost en inwoning, en

ze verdienden iets extra met fooien, centen en

stuivers, van mensen die bij hun mevrouw op

bezoek kwamen. Daarvan konden ze voor

hun huwelijk sparen of voor hun oude dag.

Sjoukje als advocatenvrouw had waarschijn-

lijk wel bezoekers die na afloop van een visite

een fooi gaven. Later zal er minder vaak iets

zijn overgeschoten voor het personeel.

196 Misplaatste vrijgevigheid. Troelstra, 

Mijn vader, 17. 

196 Een en ander. Haukje Troelstra aan 

P.J. Troelstra, 24 november 1926, iisg Am-

sterdam. Ze reageerde op Piets verwijt van

‘eenzijdigheid’ toen ze kritiek uitte op een

voorversie van de Gedenkschriften waarin hun

vader zeer kritisch behandeld werd.

197 Toen hebben wij in alle stilte. Aange-

haald in Troelstra, Gedenkschriften ii, 85 en

86. In Mijn vader Pieter Jelles schrijft Jelle

Troelstra dat er zo nu en dan een gulden in 

de brievenbus kwam. Niet de ƒ 25.- waar Dijk-

man het over had gehad, en niet maandelijks.

198 Jij en je vrouw. Th. Dijkman aan P.J. Troel-

stra, 18 november 1928, iisg Amsterdam.

198 Jelle herinnerde zich. Troelstra, Mijn va-

der, 18. 

199 Hij verwachtte bij voorbaat. Meyers, 

Domela, 203.

200 Hij vergeleek de Duitse partij. Meyers, 

Domela, 281 en 265 evv. 
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200 Op het kerstcongres 1893. Voorwoord

bij: Troelstra, Van Leed en Strijd.

200 In de sdb heerste. Troelstra had in een

brief aan Van der Goes al eerder fel uitge-

haald naar de tegenstelling tussen heren en

arbeiders: ‘Praten over “heeren” (ertegen of

ervoor) is toch zóó onvruchtbaar – we hebben

over zóóveel mooier en hooger dingen te 

praten. [...] Over “heeren” enz neem ik nooit

meer iets op, want we moeten hun niet zeg-

gen, maar door ons doen en laten laten gevoe-

len, wie en wat we zijn en dat we niet minder

zijn dan geboren proletariërs.’ 7 december

1892, iisg Amsterdam.

201 Hij was niet onomstreden. Schaper, Een

halve eeuw van strijd, 181. 

201 Hij werd beschouwd als. Een opmerking

van A.S. de Levita, geciteerd bij Schouten, 

De socialen zijn in aantogt, 265. 

202 Bijeenkomsten waren in die jaren. Zie

bijvoorbeeld Perry, De voorman, 113 evv. 

202 In Utrecht bleef hij. Demokratisch en de-

mokraat werden in deze tijd nog met een ‘k’

gespeld; een paar jaar later, rond 1900, wordt

de ‘k’ vervangen door ‘c’. 

202 Sjoukje was niet gezond. P.J. Troelstra

aan F. van der Goes, 16 juli 1895, iisg Am-

sterdam.

202 ‘Hij zal mij voor morgen. Schaper, Een

halve eeuw van strijd, 190. 

203 ‘Zorgen en beslommeringen. P.J. Troel-

stra aan F. van der Goes, 16 juli 1895, iisg

Amsterdam.

203 Daar deed hij een Kühne-kuur. P.J. Troel-

stra aan F. van der Goes, 10 februari 1896,

iisg Amsterdam.

203 Ze vroeg Van der Goes om hulp.

Sj. Troelstra aan F. van der Goes, augustus

1895, iisg Amsterdam.

204 Ze hield zich kranig. P.J. Troelstra aan 

F. van der Goes, 10 februari 1896, iisg Am-

sterdam.

207 Nellie Porreij was. Gegevens ontleend

aan een biografische schets van Atie van der

Horst, gebaseerd op gegevens van Inger van

Dongen, opgenomen bij de inventarislijst van

de archieven van Nellie van Kol en haar zoon

Ferdi van Kol in het iiav in Amsterdam.

208 Van Kol werkte als ingenieur. Enkele

titels van Nellie (van Kol): Bloemensprookjes

(1883), Brieven aan Minette (1884), Sprookjes

en vertellingen (1886) en Onze avonduurtjes en

andere pedagogische schetsen (1891). 

208 Ze schreef sprookjes. Gegevens ontleend

aan Rietveld-van Wingerden, Jeugdtijdschrif-

ten.

208 De namen Karl Marx. Ook Domela Nieu-

wenhuis had een zoon die Cesar heette. Die

was vernoemd naar César de Paepe, een van

de oprichters van de Belgische arbeiderspartij

(Meyers, Domela, 104). Toen Nellie en Henri

hun tweede zoon kregen, woonden ze in Bel-

gië en waren ze goed bevriend met Domela

Nieuwenhuis. Ook hun Cesar zou een verwij-

zing naar De Paepe kunnen zijn.

209 Hoe controversieel die ook waren. J.H.

Gunning Wzn in de inleiding bij: Schaank-

van Kol, Richtingslijnen, beschouwingen.

212 Zoals Nynke een verwijzing was. Kalma,

Nynke fan Hichtum, 34. 

214 Ze las haar kinderen. Troelstra, Mijn va-

der, 49-50.

214 Sjoukje heeft meegewerkt. Zoals in het

verhaal ‘Een Piramide’, Ons Blaadje, 27 febru-

ari 1897, waarin in tamelijk stuntelige rijmen

het verhaal verteld wordt van een vaas met

gaatjes waarin vader, moeder en Klaas zand

en tuinkerszaadjes zaaiden, dat mooi groen

opkwam en uiteindelijk op Klaas’ boterham

met citroensap en suiker terechtkwam. Kin-

deren die niet zo’n vaas hadden, werd aange-

raden het met een fles en een oude natte kous

te proberen.

215 In 1887, in haar verlovingstijd. In latere

drukken heet het jongetje Sip-Su.

216 Het moest alles waar zijn. Ze las na-

slagwerken over vreemde, ‘onbeschaafde’ 

volkeren en de poolgebieden en zocht in de

Utrechtse universiteitsbibliotheek boeken

over eskimo’s. In het voorwoord bij Sip-Su

noemt ze enkele titels zoals Arctic Explora-

tions van dr. Kane, Onbeschaafde volken van

Wood, De mensch van Stuart en Kuijper, en-

kele jaargangen van De Aarde en hare volken
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en Life with the Esquimaux van Kapitein Hall.

217 Deze herinnering haalde ze op. In latere

drukken werd de illustrator J.B. Heukelom.

Van Heukelom was tekenleraar en schilder.

Een illustratie voor een kinderboek moest

zijns inziens ontstaan ‘uit een innerlijke drang

tot scheppen van idealen, vreugd en schoon-

heid’. Uit: De Bodt, Prentenboeken, 239.

217 En dat is heusch geen wonder. Sjoukje

schreef eerst Kudlago, dat bij uitgeverij Van

Looy verscheen, en werd daarna door J. Stam-

perius gevraagd een boek over eskimo’s te

schrijven voor wat grotere kinderen. Dat werd

Sip-su. In werkelijkheid verscheen eerst Sip-

su en daarna Kudlago, maar dat sluit natuur-

lijk niet uit dat ze het verhaal van Koedlago

eerder schreef. Sj. Troelstra aan W. Moll, 

28 december 1924, LM Den Haag. Moll, ge-

meentesecretaris in Den Haag, begon in 1923

met het aanleggen van een ‘Letterkundige

Verzameling’. Dat werd de basis voor het late-

re Letterkundig Museum. 

217 Tegenover de kinderen. P.J. Troelstra aan

Jelle Troelstra, 26 december 1928, iisg Am-

sterdam.

218 Pieter Jelles – het spijt me. Troelstra,

Mijn vader. 

218 In een van haar verhalen. ‘Influenza!’,

opgenomen in: Van Hichtum, Kinderleven.

218 Dat was in die tijd. Kalma vertelde in

Nynke en Afke dat het dienstmeisje in de keu-

ken haar eten kreeg. Jelle schreef in zijn

exemplaar van het boek in de kantlijn: ‘Nee,

dat was misschien bij anderen zo, maar niet

bij ons!’ Tresoar Leeuwarden.

219 Zulke kinderen die weinig. Het Kind,

14 juni 1902.

219 Het is zoo heel onverstandig. Het Volk, 

3 februari 1901.

220 Overigens was hij weer wel. Troelstra, 

Gedenkschriften iii, 67.

220 Jelle heeft beschreven. Troelstra, Mijn 

vader, 65-68.

220 Geef de kinderen. Het Volk, 19 november

1900.

221 De “uitzuigers” hebben dan gemeend.

J. Troelstra aan P.J. Troelstra, 8 maart 1895.

iisg, Amsterdam.

222 Ik moet maar bouillon drinken.

D. Troelstra aan S. de Vries, 19 september

1896, iisg Amsterdam.

222 In beide gevallen. D. Troelstra aan S. de

Vries, 23 september 1896, iisg Amsterdam. 

222 Dus dat is geklets. Volgens de iisg-lijst

‘Historische prijzen’ komt ƒ 6000.- in 1895

overeen met ongeveer € 70 000.- nu. ƒ 600.-

in 1895 zou nu ongeveer € 7000.- waard zijn.

222 In de Riemstraat. De straat bestaat niet

meer.

223 Troelstra had zich kandidaat gesteld.

Sinds 1897 werden in honderd districten hon-

derd leden voor de Tweede Kamer gekozen.

223 Nee mensen, niet mij. Clara de Jong-van

Loon aan Sjoukje Troelstra, 1 juni 1930, 

Tresoar Leeuwarden.

224 De oude Troelstra. Interview met 

P.J. Troelstra in Friesch Volksdagblad, 

5 januari 1924.

224 Gedempte, opgewekte stemmen. Troel-

stra, ‘Het Klompenbataljon’, geschreven in

Oldenzaal-Enschede, 17-18 augustus 1897,

opgenomen in Van Leed en Strijd, 8.

224 In oktober 1897. De Troelstra’s woonden

op het adres Kanaal 31 (vlak erna omgenum-

merd tot 56), tegenover het begin van de

Waalsdorperweg. Het heet nu Koninginne-

gracht 142 en ligt vlak bij het monument voor

Troelstra dat aan het Kanaal richting Scheve-

ningen staat.

224 Langs het water. Troelstra, Mijn vader, 42. 

225 Dat jaar was hij ook. Troelstra, ‘Aanteke-

ningen’.

225 Als kamerlid verdiende hij. Volgens de

lijst ‘Historische prijzen’ zou dat nu bijna 

€ 23 000 zijn.

225 Zijn geldgebrek was Troelstra. Wiessing,

Bewegend portret, 246.

225 Jelle schrok zich ‘krom’. Troelstra, Mijn

vader, 38-39.

226 Ze konden overal spelen. De Algemene

Begraafplaats waar Troelstra in 1930 begraven

zou worden.

226 Om hen op te vrolijken. Dieuwke heeft

dit verhaal aan haar dochter Veronika Bay ver-

teld.
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226 Eén zo’n strandverhaal. Ons Blaadje, 25

november en 2 december 1899. Troelstra,

Mijn vader, 39-40

227 Cornélie Huygens was haar leven. Hol-

trop, ‘Cornélie Huygens’, Vrouwen rond de

eeuwwisseling, 99-113.

229 Deze burgerlijke voorvechtsters. Zie ver-

der hoofdstuk 28.

229 Ze leed zelf onder. S. Troelstra, ‘Ter her-

innering aan Cornélie Huygens’, in Het Volk

9 november 1902.

229 In 1898 schreef hij. Troelstra, Woorden

aan Vrouwen. In zijn Gedenkschriften verde-

digde hij zijn afwachtende houding. Hij stond

niet alleen in de mening dat de eisen van

bourgeoisvrouwen zouden uitlopen op ‘da-

meskiesrecht’ en dat zou de vorming van een

socialistische maatschappij schaden. Tien jaar

later ging de sdap onder invloed van een In-

ternationaal congres overstag, en begon de

partij te pleiten voor algemeen kiesrecht, on-

geacht geslacht en maatschappelijke positie. 

230 Sterker nog: Informatie ontleend aan

Buiting, De Nieuwe Tijd.

230 Al in Utrecht kwam ze. Huygens, Bar-

thold Meryan, 246 evv. Omdat Jelle Troelstra

in Mijn vader Pieter Jelles, 26-30, Huygens’

beschrijving van hun Utrechtse huis als een

goede illustratie van hun leven in die tijd ge-

bruikte, ga ik van de betrouwbaarheid ervan

uit. 

231 Zij betaalde de kosten. Clara de Groot in

Leeuwarder Nieuwsblad, 25 januari 1935.

231 Zij had altijd gemeend. C. Huygens aan

Mien Gerhard-Beeking, 20 juli 1896, iisg

Amsterdam.

231 Dieuwke en Jelle logeerden. Troelstra:

Mijn vader, 43-47.

233 Een voorbeeld van mediamieke gaven.

Troelstra, Mijn vader, 48-49.

234 In 1899, 1900 en 1901. Uit: N.van Hich-

tum, ‘Mevrouw van Hichtum 75 jaar!’.

234 Na twee jaar onderzoek. N. van Hichtum

aan W. Moll, gemeentearchivaris van Den

Haag, 28 december 1924, lm Den Haag. 

234 Dit was me een groote voldoening. N.

van Hichtum aan W. Moll, 28 december 1924, 

lm Den Haag. 

235 Ze hoopte, schreef ze. Interview van 

Clara de Groot met Nynke van Hichtum,

Leeuwarder Nieuwsblad, 25 januari 1935. 

235 Volkenkunde was een onderdeel. Ligt-

hart, ‘Woensdagmiddag-lectuur’, in: Over op-

voeding. 

235 Het aankweken van gevoelens. Schmook,

Het oude en het nieuwe kinderboek, 19. 

236 Eind 1897 raakte hij. Gegevens ontleend

aan Frieswijk, De Zaak Hogerhuis; Vliegen,

Die onze kracht i, 288-303; Troelstra, Gedenk-

schriften ii, 193-220; Meyers, Domela, 307-

309; Troelstra, Mijn vader, 58-64, en de bro-

chure De Hogerhuiszaak in Woord en Beeld

met verslagen en beschouwingen over het

Haagse proces, gedichten, verhalen en brie-

ven van o.a. Henriette Roland Holst, P.L. Tak

en Cornélie Huygens. Het omslag is getekend

door Theo van Hoytema en laat drie uilen

zien, ‘drie weldoorvoede, welgekamde rech-

ters-uilen, in hun vlerken als toga’s gedoken’.

De uitgever was H. Poutsma. 

237 Hij eindigde zijn toespraak. Ontleend

aan Frieswijk, De Zaak Hogerhuis, 147.

237 En zo gebeurde het. Vliegen, Die onze

kracht i, 298.

237 Achteraf rechtvaardigde Troelstra. Troel-

stra, Gedenkschriften ii, 210.

238 We zullen hier. P.J. Troelstra aan 

F.M. Wibaut, 20 juli 1899, iisg Amsterdam.

238 De zaak kwam in de Kamer. De Vrij-Anti-

Revolutionaire Partij splitste zich in 1897 af

van de Anti-Revolutionaire Partij en werd in

1908, weer enkele afsplitsingen en samen-

voegingen later, de Christelijk-Historische

Unie.

238 En ’t is te ongezellig. Marten Troelstra

aan P.J. Troelstra, 3 augustus 1898, iisg Am-

sterdam.

239 Ze heeft wat moois. A.H. Gerhard aan 

P.J. Troelstra, 13 februari 1900, iisg Amster-

dam. 

239 Groet uw vrouw heel hartelijk. L.M. Her-

mans aan P.J. Troelstra, ongedateerd. iisg

Amsterdam. Oorspronkelijk als anti-parle-

mentair lid van de Socialistenbond fel tegen

de sdap, in 1897 overgegaan naar de sdap. 
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239 Het verblijdt ons zoo. Ouders Bokma de

Boer aan Sjoukje Troelstra, ‘Uwe zoo liefheb-

bende Pa en Moeke’ was de ondertekening.

Ze hadden het droeve nieuws ’s ochtends aan

Dute (het koosnaampje voor Dieuwke) verteld

omdat anders de kinderen op school het haar

zouden vertellen. ‘Ze was wel wat ontroerd

maar ik troostte haar dat het misschien noch

wel goed zou afloopen.’ Dieuwke logeerde

kennelijk bij haar grootouders in deze dagen.

November 1899, iisg Amsterdam.

239 Gelukkig toont mijn vrouw. P.J. Troelstra

aan NN, 28 oktober 1899, iisg Amsterdam.

240 O beste vrienden. Sj. Troelstra aan fami-

lie Zandstra, 21 april 1900, Tresoar Leeuwar-

den.

240 Hij is zoo bewegelijk. Ook anderen

maakten zich zorgen over de beperking van

bewegingsvrijheid die Troelstra in de cel zou

moeten ondergaan. Jan Rutgers, de voorman

van het nieuw-malthusianisme in Nederland,

een beweging die geboortebeperking propa-

geerde, schreef Troelstra na zijn veroordeling:

‘Wel Ed Gestr Heer! Voor het geval dat U

werkelijk een maand in de cel zoudt moeten

doorbrengen, is een der beste middelen om

daar niet ziek te worden: systematische spier-

oefeningen zooals U die beschreven vindt o.a.

in Schreber’s Kamergymnastiek (ƒ 0.90).’ 

Dr. J. Rutgers aan P.J. Troelstra, iisg, Amster-

dam. 

241 De dag voor Troelstra. De gevangenis

stond op de plaats van de huidige Koepel-

gevangenis, die een paar maanden na Piets

gevangenschap werd gebouwd.

241 Volgens Jelle was de sfeer. Troelstra, Mijn

vader, 61-62. 

241 Blijft hem opbeuren. Het Volk, 4 juli 1900.

242 M.a.w. ik bevind me hier. F.W.N. Hugen-

holtz aan P.J. Troelstra, 5 juli 1903, iisg Am-

sterdam. Hugenholtz, voormalig predikant in

Schiedam bij de Nederlandsche Protestanten-

bond, kamerlid voor de sdap vanaf 1901, was

tijdens de spoorwegstaking van 1903 even sta-

tionschef in Haarlem en kreeg daarvoor een

maand gevangenisstraf opgelegd. ‘Dominee

met aristokratische allures’, omschreef Vlie-

gen hem in Die onze kracht ontwaken deed i,

441. Hugenholtz had overigens in 1899 zijn

ambt neergelegd.

242 ‘Ome Jan’ was een succesvol. Jan van

Zutphen werd legendarisch, ook vanwege zijn

initiatieven bij de tuberculosebestrijding, zo-

als de oprichting van het sanatorium Zonne-

straal in Laren.

243 Sj. heeft zich best gehouden. P.J. Troel-

stra aan F.M. Wibaut, 29 juli 1900. iisg Am-

sterdam.

244 Het amuseerde me juist altijd. Brieven

over deze geldinzameling in iisg Amster-

dam.

244 In de gevangenis had Piet. Troelstra, 

Gedenkschriften ii, 216.

244 Aanstonds het Bodethal in. Ansichtkaart

waarop ‘poste restante’ adres Goslar in de

Harz staat. Overigens schatte Troelstra het

aantal mensen dat de begrafenis bijwoonde,

veel te hoog in. De meeste berichten spreken

van een ook niet gering aantal van meer dan

150 000.

245 Zelfs zich noemende fatsoenlijke men-

schen. Th. Dijkman aan Sj. Troelstra, 23 okto-

ber 1899, iisg Amsterdam.

245 Hij vond dat hij het. Frieswijk, De Zaak

Hogerhuis, 152.

245 Een zedelijke mishandeling. Troelstra, 

Gedenkschriften ii, 213.

246 Partijgenoten in Utrecht. Doos met boek

in Tresoar Leeuwarden.

246 Het interieur van hun huis. Huygens,

Barthold Meryan, 246 evv.

247 Het korset kan het best. Platen, De Nieu-

we Geneeswijze i, 105-106.

248 Friedrich Eduard Bilz. Veel gegevens in

dit hoofdstuk zijn ontleend aan Die Lebensre-

form, Entwürfe zur Neugestaltung von Leben

und Kunst um 1900, de tweedelige catalogus

bij de gelijknamige tentoonstelling in 2000

in Darmstadt. 

249 Het vegetarisme werd een massabewe-

ging. In Nederland werd in 1894 de Neder-

landse Vegetariërs Bond en in 1899 de Veree-

niging voor Verbetering van Vrouwenklee-

ding opgericht.

585



249 Naast alle eenvoud. Jan Romein gebruik-

te de bestaande term ‘petites religions’ op-

nieuw voor occulte bewegingen en stromin-

gen die zich rond 1900 manifesteerden in:

Op het breukvlak van twee eeuwen.

249 Die kwamen tegen het eind. Gegevens

ontleend aan De medische ‘kleine’ geloven rond

1900, speciaal nummer van De Negentiende

Eeuw, documentatieblad Werkgroep 19e eeuw,

(september 2001).

250 Ik volgde in dien tijd. Troelstra, Gedenk-

schriften ii, 269.

251 Enfin, een héél klein slokje. Naar het

lichtkalender, 1935.

251 De Troelstra’s waren ook gematigd.

Schriftje met menu’s in Tresoar Leeuwarden.

251 Ze was overigens niet erg. De Vrouw, 

7 februari 1903.

251 Buiten de deur dronk Piet. In Troelstra,

‘Mededeelingen’, staat hoe hij na een rijkelijk

besprenkelde familiefeestavond met ‘een paar

jonge dames’ in een herberg een incident had

veroorzaakt dat gelukkig nooit openbaar was

geworden. En later had hij zichzelf eens ge-

dwongen vroeger weg te gaan van een kroeg-

avond met Groningse studenten, ‘om gebeur-

tenissen te voorkomen, die met zijn positie

onvereenigbaar zouden zijn geweest’. iisg

Amsterdam. 

252 Een prachtig type. Het Volk, 13 juni 1903.

253 Zo had ze zelf. Het Volk, 13 juni 1903. 

253 Ze kreeg De Eeuw van het Kind. Het Volk,

11 oktober 1903.

254 Wanneer ik me met een diep-ernstig ge-

moed. Het Volk, 20 september 1903.

255 In 1903 was een boek verschenen. Agot

Gjems Selmer, Een doktersfamilie in het hooge

Noorden (Almelo 1903). 

255 Vier jaar later werd het. In Het Volk van 

2 februari 1908 schreef ze een lovende aanbe-

veling van dit boek, waarbij ze ‘op uitnodiging

van den uitgever’ gaarne een voorrede had ge-

schreven.

256 Ze was overigens niet van plan. L. Heijer-

mans in Het Volk, 29 september 1903.

256 Seksualiteit was voor Sjoukje. Veel infor-

matie in dit hoofdstuk heb ik ontleend aan

gesprekken met dr. H.Q. Röling en aan zijn

boeken De tragedie van het geslachtsleven en

Gevreesde vragen.

256 Ook Nellie noemde het verkeerd.

De Vrouw, 12 februari 1898.

256 Toen ze een oude man citeerde. De

Vrouw, 9 december 1899.

257 Sjoukje Troelstra was getrouwd. Koos

Vorrink in Het Jonge Volk, geciteerd in Troel-

stra’s Heengaan, 23. 

257 Toen in de jaren tachtig. Voor de beschrij-

ving van de kiesrechtstrijd heb ik veel ont-

leend aan Outshoorn, Vrouwenemancipatie.

258 Volgens de heersende opvatting. Man-

nen kregen bij een wetswijziging in 1896 wel

een redelijk verruimd kiesrecht, maar alge-

meen kiesrecht was ook toen nog ver weg. 

259 In 1895 had de sdap vastgesteld. Zoals

bij die gelegenheid ook werd vastgesteld dat

alle wetten die de vrouw economisch en poli-

tiek in een ongunstiger positie plaatsten dan

de man, afgeschaft moesten worden en voor

werkende vrouwen gelijk loon bij gelijke ar-

beid geëist werd.

259 Ze verweet Cornélie Huygens. In het po-

litieke en culturele weekblad De Kroniek

1898, waarop vervolgens een discussie met

Cornélie Huygens in het blad ontstond.

260 Zij maakte mee hoe intimiderend.

C. (Goekoop-)de Jong van Beek en Donk, ‘De

tentoonstelling van vrouwenarbeid 1898’, in:

Werker, De vrouw, de vrouwenbeweging.

260 Zouden wij een Domela Nieuwenhuis.

Etty, Liefde is heel het leven niet, 81 evv. 

260 De Wibauts waren vanaf. Na zijn huldi-

ging door de sdap schreef F.M. Wibaut aan

P.J. Troelstra, 13 oktober 1922: ‘We hebben

nog zitten bedenken welke gebeurtenis – het

moet iets in Utrecht geweest zijn met jou –

toen de laatsten stoot heeft gegeven, dat we

ons “eindelijk” aanslooten. Maar we wisten

het niet meer. Wat er van ons leven zou ge-

worden zijn als we dien “stap” – want dat was

het – niet hadden gedaan? Ik weet zeker bij

lange na niet wat het nu geweest is en nog is.’

iisg Amsterdam. In zijn memoires schreef

Wibaut hoe hij tijdens een wandeling met
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zijn vrouw Mathilde uitrustte in het gras aan

de Kanaaldijk tussen Middelburg en Vlissin-

gen. ‘We zaten daar stil in gedachten. Op eens

zei ik: “Ik houd het niet langer uit te leven op

kosten van anderen. Ik ga mij aansluiten bij

de S.D.A.P.”. M’n vrouw zei: “dat wil ik ook

doen!” Meer is er op dat ogenblik niet over ge-

sproken. We hebben ons toen ’s avonds ieder

met een briefje voor aansluiting aangemeld.

Nog kan ik mij het gevoel herinneren van

verruiming, alsof ik mij van een obsessie had

bevrijd.’ Levensbouw, 101.

260 Ze richtte in 1902. Gegevens ontleend

aan Perry, Honderd jaar sociaal-democratie.

261 Van al die fraaie gevoelens. Bloemgarten,

Henri Polak, 570.

262 Hij begreep zeer goed. Troelstra, Gedenk-

schriften iv, 48-49. 

263 Vandaar ook dat “wij andersdenkenden”.

Sj. Troelstra aan Karl Kautsky, Haarlem 1901,

iisg Amsterdam.

263 Later klaagde Troelstra erover. Troelstra,

‘Mededeelingen’. J.J. Kalma schreef in Voor-

waarts, 22 december 1987: ‘Er zijn verhalen

waar hij vertelt dat hij moe thuis kwam uit de

Kamer en dat hij een verhaal had over wat No-

lens of wie dan ook gezegd had en dat zij dan

zei: ‘Zie je niet dat ik aan het werk ben?’ [...]

Hij wilde wat anders: zijn pantoffels, thee, ge-

zelligheid, nestwarmte.’

264 De artikelen die ook nu. Het Volk, 6 ja-

nuari 1901.

265 De courant voor onze mannen. Het Volk,

14 april 1901.

266 Henriette Roland Holst. Etty, Liefde is

heel het leven niet, 166 evv. Henriette Roland

Holst aan P.L. Tak, 2 november 1903. Brief

van Sjoukje Troelstra in Het Volk van 7 no-

vember 1903.

266 Behalve forse kritiek. W.H. Vlieger was

redacteur van Het Volk, één van de oprichters

van de sdap en tientallen jaren een zeer in-

vloedrijk sdap-lid. Hij maakte 39 jaar lang

deel uit van het partijbestuur, waarvan vele

jaren als voorzitter.

266 M.i. verdient het de voorkeur. W.H. Vlie-

gen was redacteur van Het Volk, een van de

oprichters van de sdap en tientallen jaren

lang een zeer invloedrijk sdap-lid, bestuurder,

schrijver en journalist. 

266 Het was bovendien een tegenvaller. Later

heeft Sjoukje nog wel een enkele keer in Het

Volk geschreven. In oktober 1907 (ze zat toen

midden in haar echtscheiding die in novem-

ber 1907 zou worden uitgesproken) vroeg de

redactie haar als ‘bij uitstek deskundige’ een

lijst ‘aanbevelenswaardige kinderboeken’ te

publiceren. Ze schreef tot februari 1908 een

aantal boekbesprekingen, overigens niet al-

leen over kinderboeken. 

266 Het andere punt. Dertig jaar later schreef

Sjoukje een scheurkalenderblaadje (Naar het

lichtkalender) waarin ze bundels poëzie die

door Henriette Roland Holst waren samenge-

steld, aan arbeiders aanbeval. Het ging om

twee jaarboeken (1929 en 1930) Tijdsignalen,

met revolutionaire gedichten van arbeiders.

In het voorwoord schreef Roland Holst dat

‘het grootste deel van de arbeidersklasse ach-

teloos voorbijging aan de oneindige schatten

van de wereldliteratuur en ook aan de prille,

nog groene en onrijpe, nog tastende en zoe-

kende kunst die klassegenooten, medestrij-

ders […] wrochten’. Sjoukje was het hier roe-

rend mee eens, met een verwijzing naar een

vurige, jonge arbeider die ooit met gebalde

vuisten voor haar welgevulde boekenkast had

gestaan, uitroepend: ‘O, als ik bedenk, dat jul-

lie dat allemaal gelezen hebt, dat jullie dat al-

lemaal kunt begrijpen – in ál die talen! Och,

och, wat hebben wij dan véél gemist!’ Ze nam

zich voor op ‘haar’ kalenderblaadjes vaak uit

de bloemlezing te citeren en hoopte dat de

vrouwen (ze richtte zich expliciet tot de vrou-

wen van arbeiders) zich een beetje wilden in-

spannen als ze niet direct alles echt konden

genieten wat hun op deze manier werd aan-

geboden. Met wat moeite en aandacht zouden

ze deze gedichten wel mooi gaan vinden, ge-

loofde ze.

267 Ook tegenover Cornélie Huygens. Etty,

Liefde is heel het leven niet, 166.

267 Als reactie op deze ‘angstige eeuw‘.

‘Deze angstige eeuw’ is een regel uit Herman
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Gorters bij zijn leven niet gepubliceerde ge-

dicht ‘Een dag in ’t jaar’ (1889-1890). Van

Halsema, Te zoeken in deze angstige eeuw, 61.

267 Spiritistische seances waar contact. Ver-

schillende gegevens over het spiritisme zijn

ontleend aan Jansen, ‘Op zoek naar spiritisti-

sche elementen’.

268 Een van de belangrijkste Nederlandse.

De Zwitserse pedagoog Friedrich Fröbel

(1782-1852) ontwikkelde een methode om

kleine kinderen spelend wijzer te maken en

bedacht een speelschool, de Kindertuin (Kin-

dergarten), waar de zintuiglijke vermogens

van kleuters in een natuurlijke omgeving ont-

wikkeld konden worden. Fröbel gebruikte in

zijn opvoedingsleer bal, kubus en cilinder als

ideale speelvormen. Zijn ideeën drongen

rond 1860 in Nederland door. De fröbelschool

werd bijzonder populair en verdrong in de

twintigste eeuw de ‘bewaarschool’, de veelzeg-

gende naam voor kleuteropvang tot dan toe. 

269 Ja, wat het ergerlijkst was. Uit: Op de

grenzen i, 355, geciteerd in: Sikemeier, Elise

van Calcar-Schiotling, 635. 

269 In zijn Gedenkschriften schreef. Troelstra,

Gedenkschriften iii, 75-80.

270 De Troelstra’s leerden het spiritisme.

Het sdap-kamerlid Jan Schaper schreef in

zijn memoires over Troelstra: ‘Later snapte

hij, met Van Kol, weleens een spiritistische

séance in den Haag, waarvan hij mij vertelde,

dat hij ƒ 10 entree moest betalen en ... dat het

gezelschap hem maar matig bevallen was.

Het waren nl. meest oude dames .... Ik heb

hem er hartelijk om uitgelachen en ik geloof

niet, dat hij dáár weer is ingeloopen!’ Schaper,

Een halve eeuw strijd, 190. 

270 Hij woonde regelmatig seances bij. Ra-

den Adjeng Kartini (1879-1904) had een

progressieve opvoeding gehad, las Nederland-

se kranten en boeken en was geïnteresseerd

in de westerse cultuur. Ze wilde ‘de Inland-

sche meisjes’ verheffen. ‘Ik heb meê helpen

opbreken den weg, die leidt naar de vrijheid

en zelfstandigheid der Inl. vrouw’, zei ze in

1900, vier jaren voor haar dood. Zelf ging ze

tot haar twaalfde naar een Europese school.

Daarna was ze huwbaar en moest thuis wach-

ten op een man. Polygamie was een van de

misstanden die Kartini bestreed, maar zelf

werd ze ook slachtoffer: ze werd de vierde

vrouw van de regent van Rembang. Vlak na

de geboorte van een dochter stierf Kartini.

Van Kols spiritisme vond ze aantrekkelijk om-

dat daarin de gelijkberechtiging van vrouw en

man vooropstond, zodat Kartini dit spiritisme

goed kon gebruiken in de strijd tegen de poly-

gamie op Java. 

270 Wij deden hem eene vraag. Bouman,

Meer licht over Kartini, 45 evv.

273 Das ist ein Liebesamt. Sj. Troelstra aan

Nellie van Kol, 18 en 23 december 1900, iiav

Amsterdam; het dagboek van Nellie van Kol,

iiav Amsterdam.

274 En daarmee eindigden voorlopig. Zoals

uit nagelaten aantekeningen voor zijn Ge-

denkschriften blijkt, is Troelstra in 1907 nog

steeds/opnieuw bezig met spiritistische expe-

rimenten.

275 Hij schreef in zijn. Troelstra, Gedenk-

schriften iii, 75 evv.

275 Het leven op dit ondermaansche. Troel-

stra, in een voorversie van een hoofdstuk in

Gedenkschriften iii.

276 Hoe dikwijls is L. ons. Dagboekaanteke-

ning van Nellie van Kol, 6 augustus 1901,

iiav Amsterdam.

277 Hij trof Dirk in een. Troelstra, Gedenk-

schriften ii, 230-234.

277 En zóó, met die verlangend. S.Tr., ‘Wat

de partij voor ons is’, Het Volk, 24 mei 1902.

278 Ze vond weer werk. Van Randwijk was te-

kenleraar aan de ambachtsschool in Dor-

drecht, waar Silvie toen lesgaf aan de huis-

houdschool.

279 Heelemaal normaal is hij. C. Huygens

aan M. Gerhard-Beeking, 5 oktober 1899,

iisg Amsterdam.

279 Die reis moet voor een. Troelstra, ‘Mede-

deelingen’. Zo liefdevol als Cornélies af-

scheidswoord voor Ignaz was, zo waarderend

schreef Bahlmann vele jaren later over haar.

In 1928 – hij woonde in Straatsburg en was

inmiddels ziek en straatarm – feliciteerde hij

588



Adriaan Gerhard met zijn zeventigste verjaar-

dag. Hij had zich altijd wezenlijk verrijkt ge-

voeld in Gerhards gezelschap, schreef hij, en

Gerhard had hem getroost in moeilijke tijden.

Ook bij ‘mein Cornélie’ hadden Gerhard en

zijn vrouw in hoog aanzien gestaan. Kort voor

haar dood, waarop Cornélie kennelijk had ge-

zinspeeld tegenover Bahlmann, had ze tegen

hem gezegd: ‘Blosz Gerhard darf an meinem

Grabe sprechen, sonst Niemand.’ I. Bahl-

mann aan A.H. Gerhard, 7 april 1928, iisg

Amsterdam.

279 Hij had Cornélie gewaarschuwd. In die-

zelfde tijd bedankte Bahlmann Troelstra voor

het toezenden van zijn Gedenkschriften. Hij

volgde de Nederlandse politiek van een af-

stand en verheugde zich over de politieke

emancipatie van de vrouw. Cornélie zou die

toegejuicht hebben. En passant verdedigde

hij zich tegen verwijten als zou hij zijn vrouw

onder druk hebben gezet: ‘Wenn das Cornélie

erlebt hätte! [...] Ihr politisches Auftreten habe

ich gelegentlich nicht ganz billigen können.

Dennoch waren ihre Abweichungen mir fast

immer mehr sympathisch, als wenn sie mit

mir übereingestimmt hätten. Dass ich jemals

den Willen oder die Absicht gehatt haben soll-

te, sie nach meiner Pfeife tanzen zu lassen,

ist eine Verleumdung, eine Behauptung, die

absolut nicht zutrifft.’ I. Bahlmann aan P.J.

Troelstra, 7 december 1928, iisg Amsterdam.

279 In Het Volk schreven Piet. P.J. Troelstra,

Het Volk, 2 november 1902; S. Troelstra, ‘Ter

herinnering aan Cornélie Huygens’, Het Volk,

9 november 1902.

281 Eind januari liep een staking. Gegevens

over de stakingen van 1903 ontleend aan

Troelstra, Gedenkschriften ii, 259-289; Vlie-

gen, Die onze kracht i, 502-575; Rüter, De

spoorwegstakingen van 1903. 

281 Het Komitee van Verweer. Oorspronke-

lijk werd het woord ‘Comité’ als ‘Komitee’ ge-

speld. In latere geschriften, zoals de Gedenk-

schriften van Troelstra, Die onze kracht ontwa-

ken deed van Vliegen en De spoorwegstakingen

van Rüter heet het ‘Comité van Verweer’.

282 Op een enkel blad na. Vliegen, Die onze

kracht i, 575.

283 Hoe eer het tot een botsing. Anonieme

briefkaart, iisg Amsterdam. Vergelijkbare

kaarten werden ook aan andere sdap’ers 

gestuurd.

283 In zijn memoires. Troelstra, Gedenk-

schriften ii, 283. 

284 Ik vergeet nooit je stralend gezicht. Is.

Querido aan P.J. Troelstra, ongedateerd, maar

waarschijnlijk 1928 geschreven in reactie op

toezending van een deel (ii?) van de Gedenk-

schriften. iisg Amsterdam.

284 De stakingen en vooral. Troelstra, Mijn

vader, 76.

284 Bij het zien van zooveel. Th. Dijkman

aan P.J. Troelstra, april 1904 (m.i. moet dat

1903 zijn), iisg Amsterdam.

285 Op 14 mei 1903 schreef. Notulenboek iv

van de sdap, notulen vergadering 16 mei

1903, iisg Amsterdam. 

285 Het komt mij voor. J.S. Bartstra aan P.J.

Troelstra, 11 maart 1926, iisg Amsterdam.

290 Het klinkt wel wat brutaal. Sj. Troelstra

aan Marie Marx-Koning, 16 februari 1903, 

lm Den Haag. Uit de brief blijkt ook dat me-

vrouw Marx niet onder haar eigen naam wilde

publiceren. Zou er kritiek komen op haar

versjes, dan zou die helemaal terechtkomen

op de redactrice van de serie. Sjoukje was

daar extra bezorgd over omdat er twee strijd-

lustige critici – ze noemde W.G. van Nouhuys

en F. Smit Kleine – klaarstonden om deze

eersteling aan te pakken.

290 Een groot en fijnvoelend. C.A.J. van Dis-

hoeck aan Sj. Troelstra, met veel doorhalin-

gen, ongedateerd, maar waarschijnlijk begin

maart 1903 verstuurd. LM Den Haag. 

Mej. H.v.B. is de schrijfster Anna Hubert van

Beusekom.

292 Van Dishoeck voorzag problemen. Van

Dishoeck had al een waarschuwing gekregen,

schreef hij. De schrijfster en critica Anna de

Savornin Lohman had hem gezegd dat hij een

kinderverhaaltje zou krijgen ‘met de voor-

waarde, dat ik ’t u niet mag laten lezen. Hoe

moet dat nu?’ 

292 Sjoukje reageerde stijlvol. Sj. Troelstra

aan Van Dishoeck, 4 maart 1903. LM Den

Haag.
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293 Gaat ons plan over. Sj. Troelstra aan Van

Dishoeck, 18 maart 1903, LM Den Haag.

293 Van Dishoeck schreef direct terug. Van

Dishoeck aan Sj. Troelstra, 21 maart 1903, 

lm Den Haag.

293 Sjoukjes reactie liet tien dagen. Sj. Troel-

stra aan Van Dishoeck, 1 april 1903, lm Den

Haag.

294 Het ging om het boekje. Berhardina Bok-

horst (1880-1972) maakte vrij snel naam en

zou, ook samen met haar man J.J. Midderigh,

een groot aantal kinderboeken illustreren –

waaronder een aantal van Nynke van Hich-

tum. 

294 Ik meen dat mijn naam. Sj. Troelstra aan

Van Dishoeck, 28 oktober 1903, LM Den

Haag. 

295 In een latere brief. Sj. Troelstra aan Van

Dishoeck, zonder jaartal, maar op grond van

de inhoud te dateren november-december

1903, lm Den Haag.

295 Van Dishoeck weigerde in eerste instan-

tie. Sj. Troelstra aan Van Dishoeck, 18 decem-

ber 1903, lm Den Haag.

296 Zoo’n wijs schaap. Sj. Troelstra aan Van

Dishoeck, 28 oktober 1903, lm, Den Haag.

‘Hansje’ verwijst naar het door Elsa Beskow

geïllustreerde Hansje in ’t Bessenland, in dat-

zelfde jaar bij Van Dishoeck verschenen.

296 Die langbeenige Kleine Frits. Sj. Troelstra

aan Van Dishoeck, 18 december 1903, 

lm Den Haag.

296 Ze kon met de tekeningen. SJ. Troelstra

aan Van Dishoeck, 21 februari 1904, lm Den

Haag.

297 Ik had me geen beter kleed. Briefkaart

van Sj. Troelstra aan Van Dishoeck van 20 ok-

tober 1906(?), LM Den Haag.

297 Ze schreef hem een paar jaar. Sj. Troels-

tra aan Van Dishoeck, 21 april 1908, lm Den

Haag.

297 Bovendien voelde ze niets. Spellingver-

eenvoudiging was niet alleen een stokpaardje

van de reformbeweging, maar ook van een

groot aantal socialisten. Na een officiële ver-

eenvoudiging in 1883 stelde de neerlandicus

R.A. Kollewijn in 1891 voor om de spelling

nog veel verder te vereenvoudigen, de tussen-

n af te schaffen, niet ‘zoo’ maar ‘zo’ te schrij-

ven, ‘mens’ in plaats van ‘mensch’ en het ach-

tervoegsel ‘-lijk’ te vervangen door ‘-lik’. Zelf

paste hij zijn nieuwe spelling toe, net als een

groot aantal sociaal-democraten (en schrijvers

als Paul van Ostaijen en E. du Perron), maar

officieel werd die niet. Pas in 1934 kwam er

een officiële nieuwe spelling: de spelling-Mar-

chant, die wel ‘zoo’ in ‘zo’ veranderde, maar ‘-

lik’ niet invoerde.

298 Daar zou hij den volgende nacht. Citaten

uit N. van Hichtum, Afke’s Tiental, (Gronin-

gen 1903, eerste druk) en uit latere drukken

waarin de spelling is aangepast (vanaf tweede

druk, Alkmaar). 

299 Aber das Buch wollte heraus. Sj. Troel-

stra aan K. en L. Kautsky, 6 november 1903,

iisg Amsterdam.

299 Maar haar kinderen Dieuwke en Jelle.

Troelstra, Mijn vader, 50-52.

300 Ter herinnering aan onze trouwe Hiltje.

Waarschijnlijk aan het eind van de zomer,

want in Het Kind van 12 september 1903 ver-

scheen een recensie van J.H.F. Ritter en in

Het Volk van 13 september schreef Sjoukje

zelf dat Afke’s Tiental kort geleden was ver-

schenen. 

300 Uiteindelijk moest je het van. Kalma,

Nynke fan Hichtum, 63.

300 Zoon Ale Feenstra vertelde. Interview

met Ale Feenstra in het weekblad Prinses,

zonder datum, maar op grond van de inhoud

najaar 1970.

300 Alles waarheid en niets dan waarheid!

N.van Hichtum, ‘Moeder Afke’, in Het kind, 

5 december 1903.

300 In 1946 schreef dominee Kalma. Kalma,

‘De tsien fen Marten en Afke’, 95-103.

301 Ale Feenstra vertelde. Interview met Ale

Feenstra in het weekblad Prinses, 1970.

302 En dan als we daar waren. Feenstra, ‘Een

ware levensschets’.

303 Moeder had een klein huis. Feenstra,

‘Een ware levensschets’.

304 Elke middag na school. Interview met

Hermina (Mien) de Vries in Friesland Post,

1990.
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304 Ik breng haar een dankbaren. Sjoukje

Troelstra in De Amsterdammer, 7 januari

1922. Het stuk verscheen dus een jaar na

Harmkes overlijden. Had ze het pas later ge-

schreven, of – minder waarschijnlijk – was

haar artikel lang blijven liggen? 

305 Als dat een haar is. Troelstra, Mijn vader,

52. 

305 Mevrouw is later wel bijgetrokken. Ge-

sprek met de 93-jarige Mien de Vries, 25 janu-

ari 2000.

305 Er is een schriftje bewaard. Tresoar

Leeuwarden.

306 Er gebeurt heel wat. Sjoukje Troelstra

aan Hiltje de Vries-Feenstra, 5 oktober 1934, 

Tresoar Leeuwarden.

307 Ik zie haar aanschijn. Fokkema, Elke dag

is de eerste. De laatste regel ‘rijmt’ met de slot-

zin van Sjoukjes in memoriam in De Amster-

dammer: ‘haar vredig gezicht licht niet meer

over haar omgeving’.

307 Tot Sjoukjes verbazing. Sj. Troelstra aan

de Haagse archivaris W. Moll, 28 december

1924: ‘een Kinderbibliotheek onder redactie

van de heeren Ligthart en Cannegieter, én

mijn persoon’. LM Den Haag. Het merkwaar-

dige is dat ze in Het Volk van 13 september

1903 in een artikel over de reeks waarin Afke’s

Tiental verscheen, als redacteuren noemt: 

J. Ligthart, G. Cremer en N. van Hichtum. 

307 Ligtharts bedoeling was volgens. Daal-

der, Wormcruyt, 113.

307 Het was een omgewerkt reisverslag. De

Jong, Jan Ligthart, 218. 

307 Toen werd de reeks aan. In 1905 was di-

recteur E.B. ter Horst van Wolters overleden,

waarna de nieuwe directeur, zijn halfbroer

F.R. ter Horst, het bedrijf grondig reorgani-

seerde en het lopende fonds rigoureus schift-

te. De nadruk zou op leerboeken komen te

liggen, leesboeken werden overgedaan aan

anderen. 

308 Voor hen toch is dikwijls. Het Volk, 

13 september 1903.

309 In Het Volk recenseerde. Jacob de Haan

in Het Volk, 26 september 1903. De onderwij-

zer De Haan verzorgde een kinderrubriek in

Het Zondagsblad, de weekendbijlage van Het

Volk. Lang hield hij dit baantje niet: na het

publiceren in het voorjaar van 1904 van zijn

deels autobiografische roman Pijpelijntjes

over een homoseksuele verhouding in de Am-

sterdamse Pijp schreef hoofdredacteur P.L.

Tak hem onmiddellijk een ontslagbrief.

310 Ik heb “Afke’s Tiental”. Belang en Recht.

Orgaan van het Comité tot Verbetering van den

Maatschappelijken en den Rechtstoestand der

Vrouwen in Nederland, van den Vrouwenbond

te Groningen en van de Vereeniging ‘Thugater’

te Amsterdam, 15 oktober 1903. 

310 Ida Heijermans vond dat. De Vrouw, 

12 september 1903.

310 In School en leven schreef. School en Le-

ven 5 (1903-1904) 58.

310 Want, werkte Marten des zomers. C. Jet-

ses was zijn carrière begonnen als leerling-

lithograaf; hij volgde ’s avonds tekenlessen,

bezocht de Rijksacademie in Amsterdam en

illustreerde in 1902-1903 de serie leesboekjes

van J. Ligthart en H. Scheepstra Dicht bij

huis.

311 Zelfs voor volwassenen. Het Kind, 

12 september 1903.

311 Sjoukje Troelstra reageerde. Het Kind, 

5 december 1903.

311 Ze was er ‘bijzonder. Sj. Troelstra aan 

de Vlaamse kinderboekendeskundige Ger

Schmook, 5 januari 1935. amvc Antwerpen.

312 Koningin Wilhelmina liet het. Kikkert,

Wilhelmina, 61. 

313 Hij gaf het boek te lezen. Ton van Beers,

‘Herinneringen van een oude journalist aan

Afke’s Tiental’, in: Leeuwarder Courant, 24 ja-

nuari 1989. Robbie Cohen was raf-piloot en

verongelukte in de oorlog.

313 De meeste kwamen van het platteland.

Jelle Troelstra in een toespraak, waarschijnlijk

bij de onthulling van de beeldengroep van

Afke met haar gezin in Warga, 27 juni 1970.

Typoscript in Tresoar Leeuwarden.

313 Wij kinderen zaten voor de gezelligheid.

Fries: ‘’t Is wer al den donder foar Nynke van

Hichtum en der is mar ien foar Piter Jelles.’

Freark Dam, directeur van het flmd, gaf Jel-
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les ervaring weer in een interview in Boeken-

bus, 1976.

313 In zijn Gedenkschriften uitte. Troelstra,

Gedenkschriften iii, 69. 

313 In ieder geval bracht het. Sj. Troelstra

aan K. en L. Kautsky, 3 november 1903, iisg

Amsterdam.

314 Maar zooals Nynke van Hichtum. Clara

de Groot in Leeuwarder Nieuwsblad, 25 janu-

ari 1935.

314 Maar het heeft de inzender. Het Parool,

20 november 1970.

314 Afke’s Tiental is vertaald. Uitgeverij Kluit-

man heeft hiervan geen gegevens.

315 Daarna verscheen het ook. Ninke van

Hichtum, Afke’s Ten, told from the Dutch by

Marie Kiersted Pidgeon. With illustrations by

Hilda van Stockum (New York, 1936).

315 In de Engelse vertaling. Ontleend aan

Winnips, Nienke van Hichtum en ‘Afke’s Tien-

tal’, 52, waarbij wordt verwezen naar een re-

censie van Afke’s Tiental in Het Parool, 11 juli

1977, en aan Fridsma, Nea ferbrutsen bân

(Nooit verbroken band), 302 evv.

315 Hij overlegde langdurig met Sjoukje.

Sj. Troelstra (in het Fries) aan Sake Bouma,

28 maart, 19 april en 6 mei 1933, Tresoar

Leeuwarden. 

316 Veel Friezen beschouwden het. Interview

met Freark Dam in Boekenbus, 1976.

316 Het gaat in het boek over Friese. Kalma,

‘De tsien fen Marten en Afke’.

316 Bij de Amerikaanse uitgave. De Engelse

pocketuitgave uit 1945 werd geïllustreerd

door J.M. Kupfer.

316 Het interieur van Afkes huisje. Een ko-

lomkachel overigens die in het huisje van

Afke niet voorkwam.

317 Nadat in 1989 al een vijftigste. Jan A.

Niemeijer verzorgde toen voor de Friese Pers

Boekerij in Drachten een uitgave van Afke’s

Tiental naar de tiende druk uit 1937, de laatste

die de schrijfster zelf nog heeft gezien. 

317 Eén keer is een afwijkend. De uit Ant-

werpen afkomstige Pol Dom (1885-1978) il-

lustreerde een groot aantal boeken voor kin-

deren en volwassenen, maar beschouwde

zichzelf toch in de eerste plaats als schilder.

Illustreren vond hij beperkend, het gaf te

weinig mogelijkheden zich te uiten. Als kin-

derboekenillustrator was hij goed: hij tekende

levendig, expressief en met vaart.

317 Tjeerd Bottema. Tjeerd Bottema (1884-

1978) was een heldere en herkenbare illus-

trator. Hij was goed in levendige taferelen:

een stevige, boze boerenvrouw, rennende jon-

getjes, boerenkinderen, boerderijdieren. Te-

keningen die heel goed pasten bij de Friese

boeken van Nynke van Hichtum.

317 En ten slotte zijn er. Aukje Holtrop in:

Vrij Nederland, 16 juni 1990 over de wense-

lijkheid van ‘een vereniging tot bescherming

van oude mooie boeken’.

318 Financieel leverde haar. Uit het Fonds-

boek van Kluitman blijkt dat van 1906-1911

van Afke’s Tiental 2263 exemplaren verkocht

zijn en dat Sjoukje Troelstra in die periode

voor een herdruk ook ƒ 200 kreeg. Sjoukjes

contract met Kluitman bevindt zich in Tresoar

Leeuwarden. Volgens de iisg-lijst ‘Histori-

sche prijzen’ stond ƒ 200.- in 1907 gelijk met

ongeveer € 1950 in 2004. In 1937, de laatste

druk waarvoor Sjoukje geld kreeg, was ƒ 200

vergelijkbaar met € 1600 in 2004.

318 Na de Tweede Wereldoorlog. Aerts, Het

literair eeuwboek.

318 De pedagoog D.L. Daalder. Daalder,

Wormcruyt, 113 evv.

318 In 1930 hield J.Riemens-Reurslag. Rie-

mens-Reurslag, Het jeugdboek in de loop der

eeuwen, 183 evv.

319 Toen het International Bureau. Jelle

Troelstra in een lezing, 27 juni 1970. Typo-

script in Tresoar Leeuwarden. Wanneer het

ibe dit deed, is niet meer na te gaan. De orga-

nisatie werd in 1925 in Genève opgericht en is

sinds 1968 onderdeel van de Unesco.

319 Toen Afke’s Ten. Jelle Troelstra noemde

deze bespreking in de documentaire Afkes

Tiental, een schets uit het Friesche arbeidersle-

ven die Hedda van Gennep en Marga Wolt-

huis in 1976 voor de Vara maakten; waar-

schijnlijk vergiste hij zich en las hij een an-

dere recensie voor. De recensie in The New
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Statesman and Nation, ‘Innocents abroad’,

verscheen in 1945: ‘It is a book for quite small

children, but in the grand style and beautiful-

ly concrete: every detail stands out. It is moral

and sentimental without disguise, but never

too much so. [...] Afke’s Ten is the ideal book

for a mother to read about.’ 

320 Ik kan verzekeren dat weinig. Het Volk, 

24 september 1901.

320 Mijn vrouw hield zich bezig. Troelstra, 

Gedenkschriften iii, 68.

321 Ze had haar kinderen. N. van Hichtum,

‘Nog eens de Fröbelschool’, in: De Vrouw,

september 1900.

322 Sjoukje schreef een aantal. S. Troelstra,

‘De school der toekomst’, zes artikelen in

School en Leven, 1901-1902. Daarnaast

schreef ze ook in Het Kind enkele artikelen

over ‘de school der toekomst’, 4 juni en 24

september 1904, waar veel reacties op kwa-

men.

322 Halverwege de achttiende eeuw. Enkele

gegevens ontleend aan Van Popta, De Lander-

ziehungsheime.

323 Het is een merkwaardige opmerking.

Het Volk, 15 december 1901. 

323 En na een welbesteden dag. S. Troelstra,

‘De school der toekomst’, in: School en Leven,

28 november 1901.

324 Daarom loont het de moeite. S. Tr., ‘De

school der toekomst’, in: School en Leven, 

16 januari 1902.

325 Uit Lietz’ Landerziehungsheime. In Zwit-

serland bij Genève was een Landerziehungs-

heim, Institut Monnier, dat sinds 1922 door

de Nederlandse pedagoog J.W.L. Gunning ge-

leid werd. In Hilversum stichtte J. Kleefstra in

1897 de Brinioschool, op dezelfde grondslag

als de Landerziehungsheime, die bij gebrek

aan succes in 1910 weer werd gesloten. 

325 O, dat pasklaar maken. S. Troelstra, 

‘De school der toekomst’, in: School en Leven,

28 november 1901.

326 Hij zou graag ‘een kind. Deze gegevens

zijn ontleend aan notulen van de Bloemen-

daalsche Schoolvereeniging van 21 april en 

9 mei 1902. In die laatste vergadering werd

besloten het schoolgeld voor alle kinderen op

ƒ 150 vast te stellen, ‘wat voor 9/10 der ouders

geen bezwaar zal zijn’.

326 Het bestuur ging nu overstag. Uit deze

brief is af te leiden dat het om één kind Troel-

stra ging. Als we hun oude klasgenoot L. van

Rhijn-Wolterbeek mogen geloven die een

brief schreef bij het vijftigjarig bestaan van de

school, gingen Jelle en Dieuwke allebei: ‘Wel

zie ik uit de lagere klassen voor mij: meisjes

als Fransje Lieftinck, een meisje Troelstra,

dochter van de beroemde Troelstra en haar

broer, ook een jongen Hütschenreuter wiens

vader ijverde voor Wagneropvoeringen.’ Als

Jelle inderdaad ook op deze school heeft geze-

ten, is dat niet voor een lange periode ge-

weest. Begin 1903 schreef Sjoukje aan Van

Dishoeck al over haar plannen om Jelle naar

een kostschool te sturen.

326 Sjoukje zag ‘op een kouden dag. Het

Kind, 4 juni 1904.

326 Jelle genoot van de reis. Troelstra, Mijn

vader, 76-79.

327 Het was een school. Zoals Ferdi van Kol,

de zoon van Henri en Nellie, ze opschreef

toen hij in 1905 in Haubinda op school zat,

een plaatsje in Thüringen waar Lietz een

school voor de oudere leerlingen stichtte toen

Ilsenburg te klein werd. Ook Jelle kwam later

in Haubinda terecht. iiav, Amsterdam.

327 Voor zijn vader. Troelstra, Mijn vader, 77.

327 Toen haar ouders naar Den Haag. Simon

A. Maas werd na zijn secretariaatsperiode bij

Troelstra boekhandelaar in Bentveld, sollici-

teerde in 1905 als volontair bij Het Volk (waar

hij niet werd aangenomen) en richtte vervol-

gens met Nico van Suchtelen, schrijver van de

opzienbarende roman Quia absurdum, de uit-

geverij Maas & Van Suchtelen op, die politiek

en sociaal geëngageerde boeken uitbracht. De

uitgeverij ging in 1909 failliet. Later werd

Maas jeneverfabrikant in Schiedam, richtte in

de jaren twintig in Den Haag het Verbond van

Nederlandsche Fabrikanten-Vereenigingen

op en gleed af naar het fascisme. Hij richtte 

in Den Haag het Vaderlands Verbond op en

werd in de Tweede Wereldoorlog organisatie-
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leider van het Nationaal Front van Arnold

Meyer. Een loopbaan waarvan Troelstra in

zijn Gedenkschriften ii, 283 schreef: ‘Simon

Maas heeft onze gelederen verlaten en een rol

gespeeld, die voor een gewezen sociaal-de-

mokraat zoo treurig mogelijk moet worden

genoemd.’ Gegevens ontleend aan De Jong,

Het Koninkrijk i, 229; Blom, De vlam van het

menselijk denken, 68 en 186, en aan gesprek-

ken met antiquaar Louis Putman in 2003 in

Amsterdam.

328 Achteraf heeft Troelstra. Troelstra, Ge-

denkschriften iii, 69-73.

328 Terug in Nederland ging ze. Catharina

van Rennes (1858-1940) richtte in haar huis

in Utrecht de zangschool Bel Canto op, met

dependances in andere plaatsen zoals Den

Haag, waar ze ook prinses Juliana heeft les-

gegeven. Ze legde de nadruk op zelfwerk-

zaamheid van kinderen en ging uit van hun

belevingswereld. Ze was een strenge lerares

– een struise verschijning, lange gewaden,

een knijpbrilletje – voor wie de kinderen een

beetje bang waren. Ze was beïnvloed door de

muziekpedagoog en componist Emile Jaques-

Dalcroze wiens methode ze in Nederland in-

troduceerde.

329 Toen Jelle net weg was. Het Kind, 4 juni

1904.

329 Je trouwe moeder ‘N. van Hichtum’.

Het exemplaar van Jelle is aanwezig in Tre-

soar Leeuwarden. Of in Dieuwkes Afke’s

Tiental hetzelfde voorwoord heeft gestaan, 

is niet na te gaan omdat de verblijfplaats van

dat boek onbekend is. 

329 Ook tegenover Karl en Luise. Sj. Troel-

stra aan K. en L. Kautsky, 6 november 1903,

iisg Amsterdam.

332 In een brief aan Kautsky. Sj. Troelstra

aan K. Kautsky, 22 januari 1901, iisg Amster-

dam. 

332 Ze zag daar ‘bijna alleen. S.Tr., ‘Een pro-

letariërsvrouw’, in: Het Volk, 17 december

1900.

333 ’t Is een mooie kunst. M. Wibaut aan 

F.M. Wibaut, ongedateerd, iisg Amsterdam.

334 Zie je wel? Ongedateerd knipsel in iisg

Amsterdam.

334 Troelstra’s politiek charisma. Querido, 

De Jordaan, 376 evv.

334 Uit een krantenverslag van een debat. 

De Amsterdammer, 26 januari 1913.

335 Een van hen, Christiaan Cornelissen.

Cornelissen, Strijd, lief en leed. 

335 Destemeer heeft men behoefte. P.J.

Troelstra aan Th. Dijkman in 1897, aange-

haald in: Gedenkschriften ii, 238.

336 En boven het podium. Gegevens ont-

leend aan het verslag van het dertiende partij-

congres in Haarlem in 1907, iisg Amster-

dam.

336 Het is uwe politieke kracht. J. Loopuit

aan P.J. Troelstra, 1 februari 1907, iisg Am-

sterdam.

337 Vind je die laatste woorden. P.J. Troelstra

aan M. Mendels, 14 augustus 1905, iisg Am-

sterdam.

337 Maar […] het was een “kerel”. Desiderius

in De Amsterdammer, 7 juli 1913.

337 De ‘jonge advokaat. Troelstra, Gedenk-

schriften ii, 39.

338 Een ander moeilijk punt. Ontleend aan

het verslag en de beschrijvingsbrief van het

zevende partijcongres in Utrecht in 1901,

iisg Amsterdam.

338 Toen Zandstra’s vrouw. Sj. Troelstra aan 

L. Zandstra en kinderen, 26 juni 1901, 

Tresoar Leeuwarden.

339 De Kanaalweg, een straat. In het Haagse

Gemeentearchief staat vermeld dat de Troel-

stra’s op 19 juni 1903 naar Kanaalstraat 15

verhuisden. Korte tijd later is die naam ver-

anderd in Kanaalweg.

339 Ze besloot een boekje samen. In 1894,

na Van Vlotens dood, verscheen een sterk uit-

gebreide vierde druk.

339 In 1893 had Boekenoogen. Dat boek is 

er nooit gekomen, wel een groot aantal af-

leveringen met materiaal van Nederlandse

sprookjes en vertellingen in het tijdschrift

Volkskunde. In 2005 verscheen Theo Meder 

& Cor Hendriks, Vertelcultuur in Nederland.

Volksverhalen uit de Collectie Boekenoogen 

(ca. 1900), Amsterdam.

340 Met als afzender: ‘N. van Hichtum. Twee

594



briefkaarten aan (Boekenoogen), zonder date-

ring, Tresoar Leeuwarden. 

340 Een anonieme briefschrijver. Brief van 

onbekende afzender (Boekenoogen?) uit 

Groningen aan Sj. Troelstra, 27 augustus

1904, Tresoar Leeuwarden.

341 ‘Geachte Partijgenoote,’ schreef Roosje.

Brief van Roosje Stel-Vos van 16 mei 1904,

Meertens Instituut, Amsterdam.

341 Iedereen die een mogelijke bron. Brief-

kaart van Sj. Troelstra aan G.A. Wumkes uit

1903: ‘De Heer Mr de Ranitz uit Winsum

leende me reeds een aantal van zijn “Land-

huishoudkundige almanakken”, waaruit ik

menig aardig rijmpje over weer en wind enz.

copieerde. Het bleek me daaruit, hoezeer hij

in het volksleven thuis is.’ Tresoar Leeuwar-

den.

342 Ze stuurde de liedjesteksten. Sj. Troelstra

aan Van Looy vanuit Pension Wijszewska in

Dresden–Loschwitz, ongedateerd, Tresoar

Leeuwarden.

343 Jetzes is een Groninger. Ze schrijft de

naam Jetses regelmatig met een ‘z’, net zoals

ze ook de naam van de illustrator Daan Hoek-

sema verschillende keren met een ‘z’ schrijft. 

343 Maar het rijmen- en verzenboek. Van

Looy aan Sj.Troelstra, 22 ? 1905. Tresoar

Leeuwarden.

343 Ondertusschen bleef de geheele.

Sj. Troelstra aan een onbekende, oktober

1935. Tresoar Leeuwarden.

343 De muziekpedagoog en volkslieddeskun-

dige. Jop Pollmann stelde samen met Piet

Tiggers Nederlands Volkslied (1941) samen,

een bundel volksliedjes, vaderlandse liederen

en canons. De bundel werd enorm populair

en is door generaties jongeren gebruikt, op

school, op trektocht en bij het kampvuur. Poll-

mann kwam met Sjoukje Troelstra in contact

via Piet Meertens, die secretaris was van de

commissie Volkskunde van de Koninklijke

Nederlandse Akademie van Wetenschappen

waaraan zij haar aantekeningen had overge-

dragen.

343 Ze vertaalde kinderboeken. Scheurkalen-

der voor ’t jonge volkje (Leiden, 1910); Scheur-

kalender voor ’t jonge volkje (Den Haag, 1911).

De kalender van 1910 verscheen twee keer,

omdat de uitgever ziek werd en de kalender

daardoor te laat uitkwam. In 1911 werd hij,

met andere datums, door een andere uitgever

nog een keer uitgegeven. Het Kind, juli 1910. 

345 Vooral dit laatste verhaal. Jelle Troelstra

schreef in Mijn vader Pieter Jelles, 34-35 over

een korte, hevige influenza-epidemie waarbij

Sjoukje, Dieuwke en de dienstbode Aaltje

ziek waren geworden. Vader en zoon moesten

toen samen de huishouding doen, thee zetten

en de kachel aansteken. Het verhaal speelde

tijdens hun eerste verblijf in Den Haag, tus-

sen 1897 en 1900.

345 Het is een bekende Friese vertelling. Kal-

ma heeft in ‘Liturgy of Parody’, It Beaken

(1947) 114-125, de geschiedenis van het ver-

haal van het ‘âld wyfke’ beschreven. Het ver-

haaltje is niet typisch Fries, maar zeer inter-

nationaal, de oorsprong zou mogelijk terug-

gaan naar een joods stapelverhaal dat aan het

slot van het paasfeest werd verteld. Het var-

ken is in die versie een bokje (dat voor Israël

zou staan), dat door een kat wordt opgegeten,

waarna de hond de kat bijt enzovoort, tot uit-

eindelijk God de doodsengel doodt die aan

het eind van deze bedreigende serie de slach-

ter doodsloeg. Het verhaal zou dan een allego-

rie zijn voor Gods redding van Israël.

346 Zo publiceerde P.A.de Génestet. De Gé-

nestet koos voor een literaire invalshoek, niet

voor een pedagogische. De Génestet, Over

Kinderpoëzy, 14.

347 Kautsky ging in op een discussie. Karl

Kautsky, ‘Die Erörterung und Propagierung

unserer Grundsätze kann nicht Aufgabe un-

serer Jugendliteratur sein’, in: Die Neue Zeit

(1893-1894) 341 evv.

348 In De Nieuwe Tijd, het wetenschappelijk.

Een overdruk van dit artikel verscheen in:

School en Leven, 22 augustus 1901.

350 Ook in Die Neue Zeit publiceerde.

Sj. Troelstra in Die Neue Zeit, 1901, 716-721;

1904, 326-334.

351 Ze schreef de ‘Geehrter Herr Kautsky’.

Uit deze en andere brieven in het Duits blijkt
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hoe makkelijk Sjoukje in die taal schreef. Er

zijn verschillende verklaringen denkbaar. Ze

had in Dokkum heel goed talenonderwijs ge-

had, met name van de glibberige Fräulein

Schön. Ze had kennelijk gevoel voor talen,

want ze las en sprak ook Frans, Engels en en-

kele Scandinavische talen. Een andere verkla-

ring kan zijn dat in Sjoukjes tijd een groot

deel van Nederland (en vooral het Noorden en

het Oosten) sterk gericht was op Duitsland.

De Duitse literatuur en muziek waren popu-

lair, Duitsland was een geliefd vakantieland

en ook politiek – bijvoorbeeld tussen de sdap

en de spd – bestonden er hechte banden met

Duitsland.

351 Korte tijd later waren. Sj. Troelstra aan 

K. Kautsky, 11 januari 1901, iisg Amsterdam.

352 Hij moet er voor zichzelven. Nellie, ‘Wat

zullen de Kinderen lezen’, in: De Gids, okto-

ber 1899. Gebundeld in Over kinderlectuur,

waarin ook het artikel ‘Een Volks-Kinder-

bibliotheek’ werd opgenomen, eerder ver-

schenen in De Vrouw, 5 oktober 1901. 

353 In 1893 verscheen het tijdschrift. In Ne-

derland hebben ‘Commissiën tot onderzoek

van kinderlectuur’ bestaan en Nellie van Kol

noemde in haar artikel in De Gids ook het

werk van de ‘Commissie van Rapporteurs’:

‘een begin van indijking van den al te bande-

loozen boekenstroomen [...] de al te geweten-

looze schrijfmanie’. Over deze commissies is

verder niets bekend. Van den Hoven, De ge-

schiedenis van Kris-Kras, 28 evv. 

354 Wolgast hing de ideeën aan. In Neder-

land had de Kunsterziehungsbewegung een

bevlogen aanhanger in J.W. Gerhard, die in

1905 Onze kinderliteratuur in de aesthetische

opvoeding schreef en De aesthetische opvoeding

der jeugd. Gerhard vond dat schoonheidszin

door opvoeding en door de school ontwikkeld

moest worden, maar dat de school schrome-

lijk tekortschoot met haar kale schoolgebou-

wen en wandplaten en -versieringen, die lou-

ter met leren en niets met ware kunst te ma-

ken hadden. Ook ten opzichte van prenten-

boeken was Gerhard kritisch. Het ideale pren-

tenboek voor de Nederlandse jeugd kon zijns

inziens alleen worden gemaakt door een Ne-

derlands kunstenaar die het Nederlandse we-

zen door en door kende en zich geheel in de

geesteswereld van het kind kon verplaatsen.

Zo’n tekenaar bestond in Nederland niet.

354 In een bespreking van. Het Volk, 5 de-

cember 1901.

355 Haar streven om esthetiek. Van Bergen,

N. van Hichtum en socialistische jeugdlitera-

tuur, 78. 

355 Sjoukje redigeerde in 1901. De Vrouw

was door Nellie van Kol in 1893 opgericht. In

1900 kregen Ida Heijermans en P. Bouten-

Stronck de leiding. Ida Heijermans vormde

De Vrouw volgens de wens van Nellie van Kol

om tot een blad met een ‘hoofdzakelijk op-

voedkundig karakter’. Het veranderde van

een politiek-sociaal orgaan voor socialistische

feministen in een geëngageerd vrouwenblad,

waarin relatief veel aandacht werd besteed

aan meisjesonderwijs en aan de taak van de

moeder in gezin en maatschappij. De Vrouw

werd in 1922 opgeheven. Bakker, Kind en ka-

rakter, 79. De ondertitel van het blad veran-

derde enkele keren. De eerste nummers had-

den als ondertitel Socialistisch maandblad,

daarna kwam de onderkop Veertiendaagsch

blad, gewijd aan de belangen der arbeidende

vrouwen. Boven elke pagina stond in de eerste

jaargang: ‘Vrouwen, gedenkt den strijdpen-

ning.’ In latere jaargangen werd het: ‘Geen

slaaf is zoo ten volle slaaf als de vrouw.’ Vanaf

1898 stond boven elke bladzij: ‘Hoe hooger

onze idealen stijgen, des te hooger stijgen wij

zelf.’

355 In het afscheidsartikel. De Vrouw, no-

vember 1900. 

356 Vanaf 1901 publiceerde ze. Het Kind ver-

scheen vanaf 1902 en heette daarvoor Afdee-

ling B (Opvoedkunde en Hygiene) van het

tijdschrift Maatschappelijk Werk. De vrijzin-

nig-protestantse en politiek liberale J.H. Gun-

ning Wzn was (hoofd)redacteur tot 1927. 

356 Haar laatste recensie verscheen. Rondom

het boek 1935, onder redactie van Roel Houw-

ink. Geschenk ter gelegenheid van de Neder-

landsche Boekenweek 30 maart - 6 april 1935
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uitgegeven door de Vereeniging ter bevorde-

ring van de belangen des boekhandels.

357 Tegenover Elise van Calcar. Sj. Troelstra

aan Elise van Calcar, 31 januari 1900, lm Den

Haag.

358 Eigenschappen die een auteur. De Kro-

niek, 1 maart 1902. 

359 De politieke en godsdienstige. Het boek,

17 augustus 1903.

359 Waarom deze klasse juist. De Kroniek, 

1 maart 1902. 

359 Hoe zal ik mijn diepste. Het Kind, 5 de-

cember 1903.

359 Ze reageerde hartstochtelijk. J.H.F. Rit-

ter, Het Kind, 12 september 1903. Sjoukje

Troelstra reageerde in Het Kind, 5 december

1903.

360 Het is slechts mijn persoonlijk. Het

Kind, 28 maart 1903.

360 Ik ben toch heusch maar. Het Kind,

7 februari 1903.

361 Ik wensch alleen de ouders. Het Kind,

1904.

361 Waar ik me zooveel moeite. Het Kind,

15 november 1902.

361 Pagina’s vol lijsten met. Sommigen

werkten haar lijsten op de zenuwen, getuige

het rijmpje dat S. Trop (pseudoniem, van

wie?) in 1906 afdrukte in De Nieuwe School.

Tijdschrift voor praktische paedagogiek, van de

onderwijzers Theo Thijssen en Piet Bol:

‘Kind.// N. van Hichtum aan de Sintnicolaas-

tafel./ Wanneer houdt die recensente eens ein-

delijk haar wafel?’

361 En nu aan den slag! Het Kind, 23 novem-

ber 1907.

362 In De Amsterdammer vermeldde ze. Pear-

se produceerde ook een groot aantal ansicht-

kaarten waarop lieve, kleurige kindertjes

staan afgebeeld. In de ‘Artistieke Prentenboe-

ken’- serie van uitgeverij Kluitman waarin

haar prachtig verzorgde oblongboekjes ver-

schenen, kwam ook Kleine Polly uit het Jan-

Klaassenspel (1926) uit, getekend door Jack

Orr en bewerkt door N. van Hichtum. 

362 De voornaamste reden was wel. Sj. Troel-

stra aan G.Schmook, 5 januari 1935, amvc

Antwerpen.

362 Ze had hun geleerd zichzelf. Mies

Blomsma in ‘Rubriek voor de vrouw’, in:

Leeuwarder Courant, ongedateerd, vermoede-

lijk in 1934. Knipsel in Tresoar Leeuwarden.

362 Jelle had heerlijke herinneringen. Troel-

stra, Mijn vader, 49-50. 

364 Had Clement dat gedaan. De Vrouw, mei

1901.

364 Och, wij sociaal demokraten. De Kroniek, 

1 maart 1902. 

364 Een scène waarin een ‘meid’. De Vrouw,

april 1901.

365 Het beste wat je hebt. De Vrouw, 30 no-

vember 1901.

365 En dan is er nog iets. De Amsterdammer,

30 november 1902. 

365 De vermelding van al die. De Amsterdam-

mer, juni 1906. 

365 En in de bespreking van. Het Kind, 22

december 1906. 

366 Ze zouden zich dan, onwetend. De

Vrouw, 7 maart 1903 en februari 1904.

366 Ze had er een hekel aan. De Amsterdam-

mer, 11 september 1904.

366 Je wordt er wat wee van. Het Kind, 22 de-

cember 1906.

366 In een andere recensie. Het Kind, 28 de-

cember 1912.

366 Zoo iets wekt maar al te licht. Het Kind,

25 maart 1911.

367 Wee, wie er aan twijfelt? De Kroniek, 

1 maart 1902.

367 In een Frans tijdschrift. De Amsterdam-

mer, 21 juni 1903.

367 Er zijn er echter. Het Kind, 14 januari

1911.

367 Wenschen we niet allen onze kinderen.

De Amsterdammer, 25 februari 1906.

367 ’t Is immers een der groote problemen.

Het Kind, 27 november 1907. Deze recensie

is vooral ook opmerkelijk, omdat ze ver-

scheen in de maand waarin de scheiding tus-

sen Sjoukje en Piet werd uitgesproken.

368 In den “overgangsleeftijd” dient. Het

Kind, 6 november 1909.

368 Als tegenwicht tegen die. N. van Hich-

tum, Ethel Turner, 1905.
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368 Ethel Turner werd populair. Een ander

boek van Ethel Turner, De vier kinderen Lo-

max, werd in 1912 vertaald door D. van der

Stok, ‘onder toezicht van N. van Hichtum’. 

D. van der Stok was Dieuwke Troelstra, die

toen getrouwd was met A.H. van der Stok.

368 Sjoukje heeft haar leven lang. Haar

ideeën leken op die van haar man, die in 1880

met Oebele Stellingwerf in Leeuwarden het

toneelgezelschap ‘Gysbert Japiks’ oprichtte

met de bedoeling voor beter toneel te zorgen

dan de gezelschappen deden met sensatie-

stukken als Abeline en de groote bandiet. Klaas

Dijkstra, Lyts hânboek fan de Fryske literatuer.

369 Voor De Ploeg schreef ze. De twee artike-

len verschenen in De Ploeg 1908, 133-141 en

in 1909, 189-192. 

370 Dubbeltjesboekjes uit series. In Duits-

land kreeg de afkeer van Schundliteratur poli-

tieke gevolgen: in 1926 werd in de Rijksdag

een Gesetz zur Bewahrung der Jugend vor

Schund- und Schmutzschriften ingediend, een

hoogtepunt in de talloze campagnes tegen

Schundliteratur die pedagogen en literatuur-

docenten sinds het eind van de negentiende

eeuw hadden gevoerd. Het wetsontwerp lokte

heftige discussies van linkse en liberale kant

en in de pers uit, maar het werd aangenomen.

In Nederland bleef de discussie beperkt tot

enkele artikelen in maatschappelijke, pedago-

gische en literaire tijdschriften.

372 Een jaar later keerde ze. Het Kind, 29 no-

vember 1902.

372 Het werd bijna een obsessie. De Vrouw, 

13 februari 1904.

372 Wat wordt er gedaan. Het Kind, 7 mei

1910. De term ‘Verderber der Deutschen 

Jugend’ ontleende ze aan de brochure Karl

May van F.W. Kahl-Basel.

373 Herziening van het thans. Het Kind, 

4 oktober 1919.

373 Meer en meer erkent men. De Vrouw,

5 december 1903.

374 Ze ergerde zich aan boeken. De Vrouw, 

7 maart 1903.

374 Vooral de achterhelft maakt. Het Kind, 

5 november 1910.

374 Zo’n manier van illustreren. Het Kind, 

16 juli 1910. Ook haar eigen boek zou onder

dit euvel te lijden krijgen. In de vijftigste druk

van Afke’s Tiental uit 1989 zijn de illustraties

op glad papier en afwijkend gekleurd tussen

de pagina’s geplaatst.

374 Moge een uitgever als de. Het Kind, 

december 1909.

375 Och, ’t is maar voor de kinderen. 

De Vrouw, 5 december 1903.

375 Stamperius en Kievit waren. Het Kind, 

7 december 1907.

376 In een brief aan ‘Tiele’. Sj. Troelstra aan

M. Wibaut, 29 september 1905, iisg Amster-

dam. 

376 Als de publieke opinie. Mathilde Wibaut

gaf in Het boek en het volkskind (Rotterdam,

1906) adviezen over goede en slechte boeken

voor arbeiderskinderen, en over boeken en

een tijdschift als Ons Blaadje waarin arbei-

derskinderen in hun eigen milieu werden

aangesproken. Sprookjes, verderfelijke jon-

gens- en meisjesboeken, de burgerlijke mo-

raal, prentenboeken: al deze onderwerpen

kwamen in kort bestek aan de orde en werden

vaak hardhandig afgehandeld. Slechte illus-

traties en onzinnige verhalen veroordeelde

Mathilde Wibaut streng, maar slechte ver-

talingen kwamen in haar boekje niet ter spra-

ke.

376 Afke’s Tiental waardeerde hij wel. Overi-

gens sprak ook Theo Thijssen in 1905 een

vernietigend oordeel uit over Gerhards ver-

taalkwaliteiten in School en Leven. Gerhard

vertaalde letterlijk, en bij dat ‘botte gepeuter’

mislukte het ‘uiterst tere (vertaal)werk’, oor-

deelde Thijssen.

377 Ook in haar recensies beklaagde. Het

Kind, 24 november 1906.

377 Ik voelde me ongelukkig. De Amsterdam-

mer, 3 augustus 1902.

378 O, die vreemde boomen. De Kroniek,

8 november 1902.

378 Alles zo luchtig. Het Kind, 28 januari

1911.

378 Ze kon verrukt zijn. De Kroniek, 1 maart

1902.
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378 ‘’t Boek ziet er lekker uit.’ De Kroniek, 

22 november 1902.

378 Ik legde het zooeven. Het Kind, 15 no-

vember 1902.

379 Hij is in zijn hart. De Kroniek, 10 augus-

tus 1901. 

379 Alles wat er in verteld wordt. Het Volk, 

10 december 1900.

379 De firma van Goor. Het Kind, 13 oktober

1911.

379 Ieder oordeele dan zelf. Het Volk, 19 no-

vember 1903.

380 En dat zal geen gemakkelijk. Het Kind,

11 november 1905. De vertaling, Friedesientje’s

levensloop. Een Nedersaksische dorpsgeschiede-

nis, verscheen in 1911.

381 Recensenten na haar vonden. Verschil-

lende gegevens ontleend aan: De Vries, Wat

heten goede kinderboeken? 

381 Onze onderlinge vriendschap. Het Kind,

29 november 1902. In Het Volk van 26 okto-

ber 1907 noemde ze Dik Trom ‘een der jolig-

ste kinderboeken die ik ken’.

381 In één woord. Het Kind, 9 oktober 1909.

382 Ik heb het trouwens nooit. Het Kind,

9 november 1918.

382 In 1921 stelde ze opnieuw. School en

Leven, 2 december 1920. 

382 Alles wordt vergoelijkt. Het Kind, 30 ok-

tober 1915.

382 Ook hier laat hij zijn fantasie. Het Kind,

23 oktober 1909.

382 Een jongensboek dat Sjoukje. Het Kind,

16 juli 1910.

382 Ik bedoel: School-idyllen. De Vrouw, 29

november 1902. 

383 Eerst wanneer een verstandige. School en

Leven, 4 maart 1920. 

383 Ik denk wel dat de jonge lezers. Het

Kind, 30 november 1912.

383 Vooral omdat er zo’n gezonde. Het Kind, 

9 december 1916.

384 Het is werkelijk geestig. Het Kind, 13 au-

gustus 1903. 

387 Begin januari 1904. Hij wilde eigenlijk

samen met zijn vroegere Haarlemse buur-

man, de vrijzinnig-democraat mr. J.H. Thiel,

een advocatenkantoor oprichten, maar vanwe-

ge bezwaren die ‘niet enkel onze personen

betreffen, maar ook en vooral Troelstra’s pu-

blieke positie en daarmede de algemeene be-

langen van de Nederlandsche arbeidersbewe-

ging’ sprong dit plan af, schreef Thiel 13 janu-

ari 1904 aan F.M. Wibaut, iisg Amsterdam.

387 Sjoukje schreef aan Floor. Sj. Troelstra

aan F.M. en M. Wibaut, 15 februari 1904, iisg

Amsterdam.

388 Wat dat voor mij beteekent. P.J. Troelstra

aan F.M. Wibaut, 21 februari 1904, iisg Am-

sterdam.

388 Sjoukjes vader was een. Troelstra, Mijn

vader, 80. 

388 Ja, dat waren moeilijke. Sj. Troelstra aan 

F. en M. Wibaut, 15 februari 1904, iisg

Amsterdam.

388 Piet had een uitstekende. Troelstra, 

Gedenkschriften ii, 290-291. 

389 Vlak na het overlijden. P.J. Troelstra aan

Haukje Troelstra, 14 februari 1905, Tresoar

Leeuwarden.

390 Ze promoveerde in 1896. Ze stond in 

Dresden niet ingeschreven als regulier huis-

arts, maar voerde een ‘naturheilkundige’

praktijk. Om te benadrukken dat Fischer een

degelijk gediplomeerd medicus was, werd

vaak bij haar naam vermeld dat ze gepromo-

veerd was in Zürich. Dat wekte vertrouwen. 

391 Troelstra heeft haar verschillende keren.

Simon Maas in De Vrouw, 4 juli 1903.

391 Met name in Duitsland. Gegevens en ci-

taten ontleend aan voorwoorden en teksten

van Anna Fischer-Dückelmann uit Het seksu-

eele leven der vrouw (1900) en Het Gulden

Vrouwenboek, wat iedere vrouw van Gezond-

heidsleer en Geneeskunde weten moet (1903).

Daarnaast werden ook populair in Nederland:

Het ontstaan, het voorkomen en de genezing

der Vrouwenziekten van alle leeftijden (1900),

Bevallen zonder pijn en Fouten in de vrouwen-

kleeding (1901).

393 Wil men haar treffen. Het Volk, 4 decem-

ber 1902.

393 Ze besteeg de hoogste. Fischer-Dückel-

mann, Het ontstaan, het voorkomen en de ge-

nezing.
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395 Ze wilde niets afdoen. De Vrouw, 15 juli

1905. 

396 Troelstra meldde zich. P.J. Troelstra aan

het Partijbureau, 20 februari 1905, iisg Am-

sterdam.

396 Ook deze keer klopte Piet. Hoeveel

Sjoukje na de dood van haar ouders heeft

geërfd en wanneer dat werd uitgekeerd, is

niet na te gaan. Maar het was kennelijk vol-

doende om schulden af te betalen.

397 Je begrijpt wel dat. F.M. Wibaut aan 

P.J. Troelstra, 6 maart 1905, iisg Amsterdam.

397 Later dat jaar bedankte. Sj. Troelstra aan

Mathilde Wibaut, 29 september 1905, iisg

Amsterdam.

397 Nog een handdruk daarvoor! P.J. Troel-

stra schreef 17 november 1905 aan F.M. Wi-

baut dat hij een afbetaling ad ƒ 3500 deed,

waarmee de hypotheek was afgelost, en ƒ 750

van de andere schuld. ‘Gaarne had ik u meer

gezonden; maar de 7-maandelijksche kuur

mijner vrouw en mijn eigen omzwervingen

van dit jaar hebben van het erfenisje, dat nog

iets meeviel, een ƒ 1100,- geabsorbeerd.’ iisg

Amsterdam.

397 Dat zou duidelijk worden. P.J. Troelstra

aan P.L. Tak, 13 maart 1905, iisg Amsterdam. 

398 Ook aan Frank van der Goes. P.J. Troel-

stra aan F. van der Goes, 20 maart 1905, iisg

Amsterdam.

398 Toen hij vanuit Locarno. P.J. Troelstra

aan F. van der Goes, 22 maart 1905, iisg Am-

sterdam.

398 Misschien spreek ik Jet Holst. Uit dezelf-

de brief blijkt dat Troelstra heel goed wist hoe

koel Henriette Roland Holst tegenover hem

stond: ‘Ik hoor van Rosa Luxemburg, dat Jet

Holst 24-28 mrt in Berlijn komt. Misschien

breng ik in die dagen mijn voorgenomen be-

zoek aan Kautsky. Dan zal zich het gekke ge-

val voordoen, dat die kleine Rosa en ik elkaar

“dutzen” en bij den naam noemen en dat

“Mevrouw” Holst en ik – die elkaar toch

zooveel nader staan – elkaar “U” noemen en

bij de burgerlijke titels aanspreken! Een klein

symbool van de verwijdering, die er tusschen

ons bestaat...’. P.J. Troelstra aan F. van der

Goes, 22 maart 1905, iisg Amsterdam.

399 Wel bezocht hij er. Troelstra, Gedenk-

schriften ii, 314.

399 Van der Goes schreef hem. F. van der

Goes aan P.J. Troelstra, april 1905, iisg

Amsterdam.

399 Van der Goes en Gorter. Troelstra, Ge-

denkschriften ii, 315.

399 Troelstra mist objektiviteit. Vliegen, 

Die onze kracht ii, 69-70.

399 Tak, die eerder had gezegd. Troelstra, 

Gedenkschriften ii, 316.

399 Al snel gingen geruchten. Volgens een

bericht in Het Vaderland van juli 1905.

400 Later op de avond. Binnen de partij

oogstte Troelstra minder succes. Hij kaartte

het leiderschap in de partij aan – de Nieuwe-

Tijd-groep die dat jaar de meerderheid in het

Partijbestuur had, had hem immers ‘onvaste

leiding’ tijdens de spoorwegstaking verweten

– met een brochure Inzake Partijleiding. Toe-

lichtingen en gegevens door P.J. Troelstra. Hier-

in wees hij de aanvallen op zijn leiderschap af

en verweet hij de Nieuwe-Tijd-groep hem de

leiding onmogelijk te maken, hem van de

krant te hebben weggewerkt en een georgani-

seerde tegenleiding te vormen. Hij had er ge-

noeg van dat alles wat hij deed ‘opportunis-

tisch, halfslachtig, onvast en klein-burgerlijk’

werd genoemd. De brochure verscheen in

1906 vlak voor het Partijcongres, waar ze be-

discussieerd werd. Veel leverden de debatten

niet op, de twee groepen in de partij kwamen

in feite steeds scherper tegenover elkaar te

staan. In zijn standpunten stond Troelstra

vaak dicht bij de marxisten, maar door hun af-

keer van hem werd hij tegen zijn zin de hoek

van de revisionisten in geduwd. De marxisten

waren het op bijna alle politieke punten met

Troelstra oneens en wilden niets van de revi-

sionist Troelstra weten, met name omdat hij

heerszuchtig was en elke aanval veel te per-

soonlijk opvatte.

400 In een vroege versie. Typoscript van een

concept van een hoofdstuk van Gedenkschrif-

ten iii, iisg Amsterdam.

401 Toen hij moeizaam de trap. Troelstra,

Gedenkschriften ii, 312.

600



401 Nog vóór het overlijden. S. Maas aan P.J.

Troelstra, 17 januari 1905, iisg Amsterdam.

401 Waar de laatste ontbreekt. Aantekenin-

gen, voorversies, correcties van P.J. Troelstra

bij Wording, iisg Amsterdam.

402 Door tijdelijk apart van hun man.

Fischer-Dückelmann, Het seksueele leven.

402 De band tusschen ons. Typoscript van

een concept van een hoofdstuk van Gedenk-

schriften iii, iisg Amsterdam.

403 En hij had het al zo. Troelstra, ‘Aanteke-

ningen’. 

403 Ze konden het ruime huis. Jette had het

laatste jaar kennelijk bij haar moeder ge-

woond; nu namen Piet en Sjoukje de huur

over en verhuisden ze op 10 oktober 1905

naar het adres Kanaalweg 92. Of Jette bij hen

bleef wonen, is onduidelijk. Ze verhuisde 2

december 1907 naar Hilversum.

403 Het huis, Kanaalweg 92. P.J. Troelstra

aan Haukje Troelstra, 31 augustus 1905, Tre-

soar Leeuwarden.

404 Achter op een brief maakte. Riek Maas

aan P.J. Troelstra, 14 augustus 1905, iisg

Amsterdam.

404 In een lange brief. Sj. Troelstra aan Ma-

thilde Wibaut, 29 september 1905, iisg Am-

sterdam.

405 Het was niet de eerste. Troelstra, Mijn va-

der, 84.

405 In de verjaarsbrief die hij. P.J. Troelstra

aan Jelle Troelstra sr., 14 oktober 1903,

Tresoar Leeuwarden.

405 Toen hij vanaf december. Brieven en tele-

grammen aan Albert Verwey, vanaf december

1904 tot januari 1908, ub Amsterdam.

406 Mensch van stemming. In januari 1908

schreef hij Verwey dat omstandigheden van

zeer private aard – en hij verwees naar de ru-

briek Huwelijksadvertenties in Het Volk –

hem hadden belemmerd een artikel voor de

eerstvolgende aflevering af te maken. Vanaf

nu beloofde hij een geregelde medewerker te

worden.

406 Nu konden de schulden. P.J. Troelstra

aan F.M. Wibaut, 28 maart 1906. Scheiding

en deling van de boedel van Piets vader zou

op 7 april vallen, zodat Piet het restant van de

schuld, ƒ 5458,57, nog voor Pasen kon afbeta-

len. iisg Amsterdam.

406 Simon Maas, Troelstra’s vroegere.

S. Maas aan P.J. Troelstra, 6 februari 1906,

iisg Amsterdam.

407 Je voelt iets over je komen. Later liet

Sjoukje zich vaak Mem noemen door vrien-

den en kinderen van vrienden. 

408 Piet beschreef de situatie. Typoscript van

een concept van een hoofdstuk van Gedenk-

schriften iii, iisg Amsterdam.

410 De tweede versie van. De brief werd afge-

drukt in Troelstra, Gedenkschriften iii, 81-84.

410 Het werd een opmerkelijke. J.J. Kalma in

Voorwaarts, 22 december 1987: ‘Dergelijke

brieven werden in die tijd wel meer geschre-

ven. Afscheidsbrieven hoorden een zekere

dramatiek te hebben. [...] Bij bepaalde gebeur-

tenissen waarvan in de partij gesproken werd,

hoorde in die tijd zo’n brief.’

411 Ik hecht te veel. Sj. Troelstra aan L.F.

Zandstra, 31 juli 1907, iisg Amsterdam.

412 Zodra ze, door Jelle. Sj. Troelstra aan Lui-

se Kautsky, 11 september 1907, iisg Amster-

dam.

413 Terwijl Piet bovendien. Zoals meestal in

tijden van lange seksuele onthouding, die

hem nu ook door mijn kuur was opgelegd, in

een geprikkelde, onrustige stemming ver-

keerde.

414 Ja, es war dann noch viel. Hij zei wel dat

hij zijn nieuwe liefde wilde opgeven en zij

zou zich ook uit liefde voor mij willen opoffe-

ren en willen vertrekken, en ik zou terugko-

men en hij zou als een vriend met me om-

gaan, maar over zijn nieuwe liefde zou ik

nooit mogen spreken. Stelt u zich dat eens

voor, lieve mevrouw Kautsky! Ja, en er kwa-

men nog veel mooie woorden, van het ‘huis

dat wij samen in de negentien jaar van ons

huwelijk hadden gebouwd’, en het respect dat

hij voor me voelde, enz.

414 Und so war’s so oft. Jullie eren mij, ka-

meraden, maar geloof me, ik had nooit zo

voor jullie kunnen strijden als ik deed, als ik

haar niet naast me had gehad. En zo ging het
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zo vaak, maar meestal alleen tussen ons

tweeën.

415 Ten slotte haalde ze. Richard Dehmel

(1863-1920), een lyrisch, romantisch dichter,

die rond 1900 in Duitsland heel beroemd

was. Wessel Krul wees me erop dat ‘Befreit’,

in 1898 op muziek gezet door Richard

Strauss, een van zijn bekendste liederen

werd. Wellicht kende Sjoukje het lied via

Dieuwke. De tekst luidt: ‘Du wirst nicht wei-

nen. Leise, leise/ wirst du lächeln; und wie

zur Reise/ geb ich dir Blick und Kuss

zurück./ Unsre lieben vier Wände! Du hast

sie bereitet,/ ich habe sie dir zur Welt gewei-

tet -/ o Glück!/ Dann wirst du heiss meine

Hände fassen/ und wirst mir deine Seele las-

sen,/ lässt unsern Kindern mich zurück./ Du

schenktest mir dein ganzes Leben,/ ich will

es ihnen wiedergeben -/ o Glück!/ Es wird

sehr bald sein, wir wissen’s Beide/ Wir haben

einander befreit vom Leide;/ so geb ich dich

der Welt zurück./ Dann wirst du mir nur

noch im Traum erscheinen/ und mich seg-

nen und mit mir weinen -/ o Glück!’

415 Verder hing het ervan af. Op latere leef-

tijd legde ook Sjoukje andere accenten in het

scheidingsverhaal. In een interview voor het

radioprogramma Studio 55 van 17 april 1989

vertelde de schrijfster Clara de Groot, die met

Sjoukje in de laatste jaren van haar leven be-

vriend was geweest, wat Sjoukje tegen haar

over Piet Troelstra had gezegd: ‘Ze had inder-

tijd naast hem op de barricaden gestaan, voor

zover haar zwakke gezondheid dat toeliet.

Maar dat had hij niet kunnen waarderen, hij

wilde een vrouw die thuis was en een warme

kruik in zijn bed legde. Zo’n vrouw had hij

uiteindelijk gekregen en toen was Sjoukje

met haar twee kinderen “stilletjes” wegge-

gaan.’

416 De verhouding tussen Sjoukje. Voorver-

sie van deel iii van Troelstra’s

Gedenkschriften, iisg Amsterdam.

417 Begin 1905 rondde hij. Precieze datering

is niet goed mogelijk. Troelstra schreef Zijn

Vrouw op de achterkanten van Tweede-Ka-

merverslagen uit 1897, 1898, 1903 en 1905.

Dit wijst erop dat er wellicht langer aan is ge-

schreven, misschien zelfs al vanaf 1897. Uit

een brief van 28 januari 1905 blijkt dat er

toen een versie van het stuk klaar was. 

417 Zijn Vrouw, treurspel in vijf. Troelstra,

Zijn Vrouw. Heruitgave in 1995 door het

flmd in Leeuwarden. Het stuk bevond zich in

de nalatenschap van een Haagse dokter, die

het volgens zijn zoon gekregen had van de

tweede vrouw van Troelstra die bij hem onder

behandeling was. Via het Letterkundig Muse-

um in Den Haag kwam het terecht bij het

flmd. In december 2002 voerde de Friese

theatergroep Tryater onder regie van Jos Thie

twee keer een leesopvoering van Zijn Vrouw

uit in Leeuwarden. Deze voorstelling maakte

duidelijk dat een integrale opvoering honderd

jaar geleden misschien succes zou hebben ge-

had, maar nu niet meer.

417 Troelstra schreef het onder. In het manu-

script van Zijn Vrouw, dat verschillende ver-

sies van het toneelstuk bevat, staan enkele

doorhalingen en afwijkingen van de tekst die

onthullend zijn voor Piets gedachten tijdens

het schrijven. Naast de titel staat in potlood-

schrift: De vrouw van den Agitator. Was dat

een alternatieve titel? Een tirade van huisarts

Van Straalen verwijst naar het bal waarop Piet

en Sjoukje elkaar hebben leren kennen: ‘Het

huwelijk berust op de fictie, dat twee jongelui,

die elkaar op een bal eeuwige trouw hebben

gezworen en elkaar daarna nog eenige malen

– altijd op z’n Zondags – hebben ontmoet,

ook nog later liefst altijd bij elkaar zullen zijn,

als bij hem de maneschijn reeds door de

boomen komt kijken en zij een hangbuik

heeft gekregen.’ 

In de kladversie komt na de slotscène van

het stuk, de bezwijmingsscène van Line, nog

een (deel van een) bedrijf voor, waarin George

uit de gevangenis terugkeert. Het dienstmeis-

je praat met een arbeidersvrouw over de over-

spannenheid van Line tijdens Georges gevan-

genschap. Line had elke dag alleen maar ge-

praat over George en het onrecht hem aange-

daan, kreeg vervolgens een zenuwtoeval en

huilde dan hevig. Er was zelfs iets ernstigs ge-
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beurd toen Line dodelijk vermoeid was ge-

weest na een verjaarspartijtje voor haar doch-

ter (opmerkelijk detail: tijdens Troelstra’s ver-

blijf in de gevangenis in juli 1900 was Dieuw-

ke jarig). Het meisje hoorde om een uur of elf

’s avonds een vreselijk gegil en gebons op Li-

nes slaapkamer, ze rende naar boven en zag

dat Line als een krankzinnige door de kamer

vloog en de vuisten balde tegen de balkon-

deur die openstond. Line vloog op het balkon

toe: het was net of iemand daar riep om naar

beneden te springen. Toen week ze gillend te-

rug en riep: ‘Help, George, help.’ Het meisje

had de balkondeur dichtgedaan, maar Line

riep: ‘Open, open, hij roept mij.’ Het meisje

had haar arm om haar middel geslagen en

haar op een stoel gezet. Gelukkig begon Line

toen te snikken en kwam ze langzamerhand

tot zichzelf. Toen was de dokter gehaald.

De kamers staan nu vol bloemen van arbei-

ders als welkomstgroet voor George, en Van

Straalen waarschuwt Line dat deze uitingen

van vriendschap een keerzijde hebben. De

arbeiders hebben George nodig en dat is iets

anders dan vriendschap. Ze verwachten dat

hij voor meer loon zal zorgen en dat hij hun

arbeid zal verlichten. Ze exploiteren hem, zo-

als ze zelf geëxploiteerd worden. Ze leggen

beslag op hem, op zijn vrouw, op zijn huise-

lijk leven, op zijn talent en vermogen, en als

ze genoeg van hem hebben geprofiteerd, la-

ten ze hem vallen. Natuurlijk spreekt Line

hem tegen. Ze is onverbeterlijk, zegt Van

Straalen als slotzin. 

418 Dát het stuk sterk. P.J. Troelstra aan Jelle

Troelstra, 26 december 1928, iisg Amster-

dam.

419 Somers wordt, ondanks een dringend.

Misschien een aanwijzing dat dominee Bok-

ma de Boer zijn schoonzoon ooit (bijvoor-

beeld tijdens het gesprek in Renkum, vlak na

Sjoukjes opname in het Diaconessenhuis in

Utrecht) heeft aangeraden zich terug te trek-

ken uit de politiek.

421 Ik heb later dikwijls nagedacht. Een van

de voorversies van deel iii van Troelstra’s 

Gedenkschriften, iisg, Amsterdam.

421 Twee maanden later. Getuigen waren

Henricus Uden Masman, boekdrukker, Wou-

ter Tolsma, adjunct-commies bij het Centraal

Bureau voor de Statistiek, Engelbertus Heil-

bron uit Velsen en Klaas Boon, landbouwer.

421 Ik heb er jarenlang. Troelstra, Mijn vader,

102-104. 

421 Er is een gedeelte van. Twee losse velle-

tjes, ongedateerd, (in het Fries) van P.J. Troel-

stra aan Jelle. Waarschijnlijk ter gelegenheid

van Jelles verjaardag, want er is sprake van

winter (Jelle was in januari jarig) en Troelstra

geeft hem zijn allerbeste wensen. Tresoar

Leeuwarden.

421 Daarna logeerden ze ergens. P.J. Troel-

stra aan Jelle Troelstra, 6 april 1912, Tresoar

Leeuwarden. Troelstra maakte een tournee

door Friesland en elders in het land, waar hij

op avonden van afdelingen (‘kriten’) van het

Selskip for Fryske Taal- en Skriftekennisse

zijn gedichten las, vaak met een zangkoor er-

bij dat zijn liederen zong of met een orkestje

dat salonmuziek speelde, soms met dansen

na. Dit waren ‘Pieter Jelles-Jounen’ (Pieter Jel-

les-Avonden). Voor het reisje met Jelle – die

soms meeging om te souffleren, anders deed

Sjoukje Oosterbaan dat – zou Troelstra het

kiektoestel meenemen, dan konden ze een

paar foto’s nemen. Het weer zou mooi wor-

den, de meitijd was in het land, dat kon een

aardig tochtje worden met mooie herinnerin-

gen, voorspelde hij.

422 De vrouw van Willem Vliegen. Het was

niet helemaal onbegrijpelijk dat Greetje Vlie-

gen zich kwaad maakte over zijn gedrag. Haar

man was in 1899 vanwege een affaire met de

vrouw van Hessel Poutsma door het Partijbe-

stuur gedwongen ontslag te nemen als voor-

zitter van de partij en als toekomstig hoofdre-

dacteur van Het Volk. Hij ging met vrouw en

kinderen ‘in ballingschap’ in Parijs en keerde

na een jaar terug. Troelstra had zich in deze

kwestie dubbelzinnig opgesteld: aan de ene

kant betuigde hij steun aan Vliegen, aan de

andere kant hield hij zijn terugkeer uit Parijs

tegen en speelde hij de zedenpreker die vond

dat Vliegen een ‘mispas’ had begaan en zich
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aan ‘zeer onsympathieke daden’ schuldig had

gemaakt. Perry, De voorman, 136 e.v.

422 Dat nam Troelstra haar. Herinnering van

dochter Nellie Vliegen in Schouten, ‘Pieter

Jelles Troelstra en de droom van de revolutie’,

in: Haagse Post.

422 In dat licht hebben wij. De Blijde Wereld,

christen-socialistisch weekblad, 7 februari

1908. De schrijver is waarschijnlijk redacteur

J.A. Bruins, een vriend van Troelstra. Hij was

dominee in Stiens, waar Piet een deel van zijn

jeugd had gewoond. 

422 In zijn Gedenkschriften schreef. Troelstra,

Gedenkschriften iii, 84-86.

422 Maar in een eerder. Troelstra, Concept

van hoofdstuk voor deel iii van Gedenkschrif-

ten, iisg Amsterdam. 

422 Het duurde jaren voordat. Uit brieven uit

de jaren twintig blijkt dat Troelstra Bruins’

hulp inriep voor overleg over het graf van zijn

moeder. En hij schreef ook een bedankbrief

voor de ‘gezellige dag’ die hij in 1926 met zijn

vrouw bij het gezin Bruins in Stiens had door-

gebracht.

423 Toen Troelstra scheidde. Verhaal van

sneuper (amateur-onderzoeker) S. Grypstra

uit Leeuwarden, aangehaald in de Leeuwarder

Courant, 8 februari 1988. Antje Bakker werd

102 jaar. Ze had enkele jaren daarvoor twee-

honderd gulden opzij gelegd om alle kinde-

ren uit Wieuwerd en Britsum te trakteren op

haar honderdste verjaardag. Zou ze die ver-

jaardag niet halen, dan moesten van haar geld

boeken van Nynke van Hichtum worden aan-

geschaft.

423 Het zwakste wordt vertrapt. M.H. Caste-

lein, een landbouwdeskundige, aan J.J. Kal-

ma, 9 februari 1967, Tresoar Leeuwarden. De

vrouw over wie het ging, was Casteleins moe-

der.

423 Hij was toen ernstig ziek. P.J. Troelstra

aan Haukje Troelstra, 26 februari 1916,

Tresoar Leeuwarden.

424 Niet iedereen reageerde afkeurend. Silvie

Troelstra-de Vries schreef Piet, dat hij maar ‘te

kikken had, dan zou zij haar verloving afma-

ken en bij hem komen’. Haar aanbod ging te-

rug op een wens van Dirk op zijn sterfbed, die

toen had gezegd dat hij wilde dat Piet met zijn

weduwe zou hertrouwen. Silvie was in 1907

verloofd met de tekenleraar Henk van Rand-

wijk en bleek dus bereid deze in de steek te la-

ten voor haar zwager. Op dit merkwaardige

aanbod is Piet niet ingegaan. Hij trouwde met

Sjoukje Oosterbaan en Silvie een paar jaar la-

ter met Henk van Randwijk. Grietje Troelstra

heeft dit in de jaren tachtig aan de toenmalige

conservator van het flmd, Freark Dam, ver-

teld in aanwezigheid van zijn opvolgster Tine-

ke Steenmeijer-Wielinga. Verdere gegevens

ontbreken. Wel is er een brief van Troelstra

aan Silvie Troelstra van 13 juni 1907, iisg

Amsterdam, waarin hij schrijft dat hij de afge-

lopen winter eens een paar uur in Dordrecht

wachtend had moeten doorbrengen. ‘Mijn

hart trok me naar jullie woning; maar die

domme ruzie hield me terug. [...] Ik weet niet,

of jij er erg op gesteld bent, de ruzie voort te

zetten. Zoo neen, dan stel ik je voor, door het

voorgevallene een streep te halen. Mocht je

dit ook wenschelijk vinden, meld het me dan.

Ik kom dan dinsdag bij je eten.’ In een aante-

kening onder deze brief schrijft Silvie dat ze

‘wegens het laatste gedeelte van dezen brief’

Piet die winter niet had ontvangen. ‘Nu hij

van z’n vrouw gaat scheiden zegt mijn ver-

stand, dat het goed geweest is en mijn hart,

dat het jammer is. Ik stuur u deze brief, om-

dat ik u indertijd wel iets vertelde.’ Aan wie

deze opmerking is gericht, is onduidelijk. 

423 Half augustus 1907. H. van Kol aan Nel-

lie van Kol, 16 augustus 1907, iiav Amster-

dam.

424 Op 1 januari 1908. H. van Kol aan P.J.

Troelstra, 1 januari 1908, iisg Amsterdam.

425 Dán geestelijk gedrukt. W.H. Vliegen aan

P.J. Troelstra, 16 maart 1908, iisg Amster-

dam.

425 Hij ging met zijn nieuwe. P.J. Troelstra

aan J.G. van Kuykhof, secretaris-penning-

meester van de sdap, 13 februari 1908 en 25

maart 1908, iisg Amsterdam.

425 Iedereen had ermee ingestemd. Zo had

Troelstra in 1903 Albarda genoemd, die toen
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als jong partijlid de kant van de Nieuwe-Tijd-

groep had gekozen. Hij zei toen te hopen dat

jonge veulens op den duur tot ‘degelijke kar-

repaarden’ zouden opgroeien, een opmerking

die hem door de jongeren niet in dank werd

afgenomen. Albarda volgde overigens in 1925

Troelstra als partijleider op.

425 Een ‘blikken dominee’. Troelstra, ‘Aante-

keningen’ en ‘Mededeelingen’.

426 Een jaar later feliciteerde. S. Maas aan

P.J. Troelstra, 19 april 1909, iisg Amsterdam.

425 Maas hield geen contact. P.J. Troelstra

aan Sj. Troelstra, 5 april 1909, Tresoar Leeu-

warden.

426 Je was toen groot. Is. Querido aan P.J.

Troelstra, 9 november 1927, iisg Amsterdam.

426 Uit een brief van Piet. P.J. Troelstra aan

Sj. Troelstra, 9 april 1909, Tresoar Leeuwar-

den.

427 Hij wilde naar Genève. Emile Jaques-Dal-

croze wilde met ritmische gymnastiek en

‘Gehörbildung’ (training van het luisteren,

van het gehoor) mensen innerlijk bevrijden

en hun muzikale gevoeligheid verfijnen. Zijn

methode van beweging en muziek heette eu-

ritmie en werd (en wordt nog steeds) op an-

troposofische Vrije Scholen toegepast.

431 Dezelfde dag schreef hij. De brief van

Troelstra aan Sjoukje Bokma de Boer en de

brief die hij later op de dag (in het Fries) aan

Sjoukje Oosterbaan schreef, zijn gedateerd op

19 april 1909. Ze zijn afkomstig uit de boedel

van de Haagse huisarts die deze brieven plus

de tekst van Zijn Vrouw van Sjoukje Ooster-

baan had gekregen. Daaruit kan worden afge-

leid dat de brief aan Sjoukje Bokma de Boer

nooit is verstuurd. Tresoar Leeuwarden.

432 Vooral uit zijn antwoord. Sj. Troelstra-

Bokma de Boer aan P.J. Troelstra, 30 decem-

ber 1926, iisg Amsterdam en antwoord van

Piet aan Sjoukje, 10 januari 1927, Tresoar

Leeuwarden. Sjoukjes brief was geadresseerd

aan Weled. Heer J. Troelstra, kunstschilder,

Leuvenschestr. 30, Scheveningen. Of de brief

aan Piet in een aparte envelop zat ín deze

brief is niet na te gaan. Misschien wilde ze dat

Jelle haar brief ook zou zien.

433 Hiermede, basta! Potloodconcept voor

brief van P.J. Troelstra aan Jelle Troelstra, ver-

moedelijk begin 1929, iisg Amsterdam.

433 Meer en meer vervreemdde. Troelstra,

‘Mededeelingen’.

433 Toen Troelstra in 1930. Clara van Loon

aan Sjoukje Troelstra, 1 juni 1930, Tresoar

Leeuwarden.

435 Jelle maakte zich boos. Jelle Troelstra aan

P.J. Troelstra, januari 1929, iisg Amsterdam.

435 Hij waardeerde Jelles. Kladbrief van P.J.

Troelstra aan Jelle Troelstra, 1929, iisg Am-

sterdam.

437 Het was een bijzondere opleiding. Het

artikel dat Sjoukje in 1909 hoofdredacteur

Henri Wiessing van De Amsterdammer aan-

bood over ritmische gymnastiek was onge-

twijfeld geïnspireerd op de muzieklessen van

Dieuwke en Jelle bij Jaques-Dalcroze.

438 En misschien zou Jelle. Troelstra, Mijn

vader, 106.

438 Toen ook Jelle naar Genève. Briefkaart

van Sj. Troelstra aan Henri Wiessing, moeilijk

te dateren. Het adres waar ze de kaart naartoe

stuurde, Valeriusstraat 117, was in 1909 inge-

ruild voor het Valeriusplein, zoals Wiessing in

zijn memoires Bewegend portret in 1960

schreef. De kaart moet vóór die verhuizing

zijn aangekomen.

438 Lang heeft ze daar niet. Het adres in

Genève: Plateau de Champel, nu een plein

met flats, vroeger met villa’s. Ze zullen er een

appartement hebben bewoond.

438 Een paar maanden later. Het adres in

Bunnik was B 5 (later: B 55). Het was een

woonhuisje bij het station. Het adres nu is

Schoudermantel tegenover nr. 1.

438 Eind 1913 kwam ze. De scheiding werd

in 1914 uitgesproken. Van der Stok is daarna

nog drie keer getrouwd en gescheiden en

stierf in 1957.

438 Het was een voor beiden. Dieuwke bleef

in die periode bij Simon Maas en zijn vrouw

wonen. Na Gaienhofen, het Landerziehungs-

heim voor meisjes aan de Bodensee, was ze

opnieuw in Haarlem bij de familie Maas inge-

trokken, tot ze in Utrecht muziek ging stude-

ren.
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439 Daar was het Goetheanum. Het Goethea-

num, grotendeels van hout, was in 1919 ge-

opend en werd in de oudejaarsnacht van 1922

bij een brand verwoest. Er kwam een nieuw

gebouw, opnieuw volgens plan van Steiner,

maar nu van beton, dat in 1928 werd ge-

opend.

439 De kleine Hans zei. Gesprek met Veroni-

ka Bay, 8 maart 1999.

439 Dieuwke en Paul trouwden. In een bij-

drage aan de Naar het lichtkalender van 1936

met de titel ‘Moeder, ga voor je kindje staan,

daar komen de woeste auto’s aan!’ schreef

Sjoukje over gevaren van het verkeer voor kin-

deren en het verdriet dat ouders treft die een

kind op die manier verliezen. Ze had gedacht

dat ze dat verdriet had leren kennen toen het

vrienden van haar trof: ‘Maar neen, ik moest

eerst zelf nog ondervinden hoe mijn eigen

acht-jarig kleinzoontje hetzelfde lot trof! Toen

eerst ontwaakte in mij de rechte opstandig-

heid tegen deze kindermoord op grote

schaal!’

439 Uit de (niet verzonden) brief. P.J. Troel-

stra aan Sj. Troelstra, 9 april 1909, Tresoar

Leeuwarden.

440 In de groote vakantie. P.J. Troelstra aan

Haukje Troelstra, 30 december 1925, Tresoar

Leeuwarden.

440 Ze wekte de indruk dat. Interview van

Hans Olink met Veronika Bay en haar nichtje

Theodora Geraets, NRC Handelsblad, 4 maart

1989.

440 In 1923 schreef ze hem. Dieuwke Bay-

Troelstra aan P.J. Troelstra, 22 oktober 1923,

iisg Amsterdam.

442 In zijn jeugdherinneringen. Troelstra,

Mijn vader, 156-160.

443 Begin april 1918. Dieuwke en Hans

woonden vanaf 1917 in Laren en gingen in

1920 in Blaricum wonen. Ook Jelle kwam

eind december 1915 in Laren wonen.

443 De Humanitaire School. Gegevens ont-

leend aan Meilof, Een wereld licht en vrij.

443 Het was leuk, huppelen. Gesprek met

Margreet Bruijn, 16 februari 2000.

443 Behalve in een enkele. Troelstra, Mijn 

vader, 82.

444 In Laren nam hij les. Kunstschilder van

landschappen, bloemen, (boeren)portretten,

leerling van o.a. Jan Toorop. Hij volgde een

opleiding in Amsterdam en woonde en werk-

te bijna twintig jaar in Laren. Hij hoorde bij

de Larense School. 

444 Jelles stijl ontwikkelde zich. Ontleend

aan portret van Jelle Troelstra in: Klomp, In en

om de Bergensche School, 129 e.v. 

444 Zijn vader nam zijn artistieke. Troelstra

maakte zich zelfs kwaad op Het Volk toen de

krant een tentoonstelling van Jelle had gene-

geerd. Uit een brief aan hoofdredacteur 

W. Ankersmit van 27 april 1921: ‘Ik meen, 

dat hij zelf U zijn beklag daarover reeds heeft

gedaan en ik kan niet anders dan mij daarme-

de ten volle vereenigen. [...] Ik hoor van mijn

dochter, dat De Jong op het beklag van mijn

zoon heeft geantwoord, dat men een bezoek

aan de tentoonstelling had nagelaten wegens

de kosten. Een dergelijk filisterachtig excuus

maakt de zaak nog erger. Had ik zulk een wij-

ze van behandeling kunnen vermoeden, dan

had ik eenvoudig van mijn positie als lid der

Hoofd-redactie gebruik gemaakt om in te grij-

pen.’ 

444 Jelle wilde zijn moeder. J. Troelstra aan

Freark Dam, 31 maart 1972, Tresoar Leeuwar-

den. Het flmd wilde het portret aankopen.

Jelle noemde een bedrag van duizend gulden.

Van dit portret bestaan verschillende uitvoe-

ringen, als schilderij en als tekening.

445 Een ongelooflijke lieverd. In: Hedda van

Gennep en Marga Wolthuis, Afke’s tiental,

een Vara-televisiedocumentaire uit 1975.

446 Financieel veranderde er waarschijnlijk.

De scheiding tussen Sjoukje en Piet werd in

Den Haag uitgesproken en de gegevens daar-

van, plus eventuele alimentatieregelingen,

werden bewaard in het archief van de Haagse

rechtbank. Bij het bombardement op het Be-

noordenhout in maart 1945 zijn deze archie-

ven verbrand.

447 In een brief aan G.A. Wumkes. Sj. Troel-

stra aan G.A. Wumkes, 20 januari 1933, 

Tresoar Leeuwarden.

447 Uit de brief die ze. Sj. Troelstra aan Luise
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Kautsky, 11 september 1907, iisg Amster-

dam.

447 Wel is ze in 1912. Anna Fischer-Dückel-

mann verhuisde in 1913 naar Italië om in 

Ascona een Naturheilanstalt te beginnen. 

447 Ze sloeg zich er. P.J. Troelstra aan Sjouk-

je Troelstra, 9 april 1909, Tresoar Leeuwar-

den.

448 De serie leek sprekend. Stead, Books for

the bairns.

448 Sjoukjes verhalen werden vaak. Daan

Hoeksema (1879-1935), illustrator, bedenker

en maker van talloze knutselmappen waar-

mee kinderen konden leren tekenen, kleuren,

borduren en papieren bouwsels maken. Hij

was een van de eerste Nederlandse reclamete-

kenaars en striptekenaars. Soms tekende hij

rudimentair, waren personages alleen streep-

jes, bolletjes en vierkantjes, en werkte hij met

grote vlakken, andere boeken illustreerde hij

veel uitgewerkter, met veel lijntjes en arcerin-

gen, en vol grappige details.

449 L.W.R. Wenckebach tekende. L.W.R.

Wenckebach schilderde, maakte boekomsla-

gen en illustreerde verhalen en sprookjes. Hij

had een opleiding tot tuinarchitect gevolgd

voor hij ging schilderen; die kennis van de na-

tuur paste hij toe in zijn werk, zijn boekom-

slagen met bloemmotieven in Jugendstil, en

in de vele helder en met sprekende details ge-

tekende dieren en planten. 

449 Zwarte Jakob werd zelfs. Het Kind, 

16 oktober 1915.

450 Sjoukje maakte er een uitvoerige. Jan

Wiegman viel als illustrator op door zijn sil-

houetten. In Tom Duim paste hij verschillen-

de stijlen toe: hij tekende gewone lijnillustra-

ties, maakte zwart-witjes, silhouetten tegen

een donkere achtergrond, en wit-zwartjes

waarbij de figuren wit zijn tegen een zwarte

achtergrond. Heel fijn en precies getekend,

zoals een wit-zwarte tekening van feeën,

waarin sluiers en vleugels ragfijn in de zwarte

achtergrond zijn uitgespaard.

450 Ze zijn sterk gekleurd. Briefwisseling

van Tjerk Bottema met uitgever C.A. Mees en

zijn vrouw Mea Mees-Verwey, Mees-Nijland-

Verwey archief, ub Amsterdam.

451 Ze vertaalde een aantal verhalen. De ver-

halen, althans een deel ervan, waren bewer-

kingen van de Just so Stories van Kipling. In

1949 maakten Han G. Hoekstra en Annie

M.G. Schmidt ook een bewerking van deze

verhalen: Zo zit dat, geïllustreerd door Wim

Bijmoer. 

451 Ze stelde kinderscheurkalenders. N. van

Hichtum: Albert Schweitzer, in de serie ‘Ka-

rakter-Kennis-Kunst voor de lagere school’,

onder leiding van D.Wouters en W.G. van de

Hulst. Groningen 1928. In een brief van 10

februari 1927 aan de redacteur wees ze op de

naam van de serie kkk: ‘Zeer aardig gevon-

den, maar weet u wel dat u met deze drie k’s

in slecht gezelschap bent? De Amerikaansche

KuKluxKlan noemt zich n.l. altijd zoo en

wordt ook in Amerika door ieder, die er over

spreekt, “K.K.K.” genoemd.’ lm Den Haag).

452 De populariteit van sprookjes. Verschil-

lende gegevens zijn ontleend aan: Dekker,

Van der Kooi en Meder, Van Aladdin en aan:

Van mondeling verhaal. 

453 Wat er van dien aard. De vrees van Dijk-

stra en Sjoukje dat rond 1900 oude volksver-

halen op het punt van verdwijnen stonden en

dus zo snel mogelijk dienden te worden ver-

zameld en opgeschreven, is waarschijnlijk

niet terecht geweest. Onderzoek heeft uitge-

wezen dat er na een schraal begin van de ne-

gentiende eeuw in de loop van die eeuw

steeds meer volksverhalen bekend werden.

De oorzaak is de voortschrijdende alfabetise-

ring van de Friese bevolking, die de (orale)

volksverhaalvoorraad niet heeft uitgedund,

maar juist aangevuld en verrijkt. Van der

Kooi, Volksverhalen in Friesland, 275-278. 

454 Toen Sjoukje twee bundels. Sj. Troelstra

aan Cor Bruijn, 1927, particuliere collectie.

456 Dat waren vertellers. Jurjen van der Kooi

stelt in ‘Het sprookje tussen orale en schrifte-

lijke overlevering’ in Van mondeling verhaal

tot themapark: de waardering en receptie van

sprookjes, Volkskundig Bulletin 24.2 (augustus

1998), dat ‘de geschiedenis van een genre [het

sprookje] dat in de theorievorming als basis-
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kenmerk gekregen heeft dat het oraal overge-

leverd wordt, hoofdzakelijk te kennen valt uit

een andere, literaire traditie’. Het is dus moei-

lijk vol te houden dat sprookjes vanzelfspre-

kend ooit als vertelverhaal zijn begonnen. 

458 Er is ooit uitgerekend. Van der Schaaf, 

‘De bewerkingen van volkssprookjes’.

460 Griezelsprookjes en sprookjes. In Het

sprookje noemde de volkskundige en sprook-

jeskenner Jan de Vries ‘het nuchtere, alle-

daagsche en materialistische in ons volkska-

rakter’ de oorzaak van het afsterven van de

‘simpele kunst, wier nut immers niet meer

was, dan de vreugde der kinderen en de vroo-

lijkheid der avonduren!’ De Vries vond argu-

menten waarmee een vorige generatie de

sprookjes afkeurde ‘uit de paedagogische

overweging, dat het onwaarachtige dezer wil-

de fantasieën het kinderlijk gemoed tot den

leugen zou voeren’ dor-realistisch. Het Neder-

landse volk had weinig voeling met deze

volkskunst, met kunst in het algemeen, con-

cludeerde hij. ‘Nederland kan zich er op be-

roemen, naast Engeland, den zin voor het

sprookje het grondigst verloren te hebben.’

460 Over deze discutabele aspecten. De

Vrouw, juni 1898.

460 Griezelverhalen, gruwelen en gedrochte-

lijks. Van Kol, ‘Het gruwelijke en gedrochte-

lijke in de kinder-literatuur’.

461 Het zijn kunstwerkjes. Het Kind, 23 okto-

ber 1909.

461 Later veroordeelde ze. School en Leven, 

2 december 1920. De bewerker, B.J. Douwes,

verweerde zich twee weken later in een inge-

zonden brief met de opmerking dat de

sprookjes van Grimm zelf ook al bewerkingen

waren van oude thema’s en volkssprookjes.

Waarom zouden deze sprookjes dan in de

moderne tijd niet opnieuw gewijzigd mogen

worden? 

462 Vandaar eveneens, dat men. Van Tiche-

len, Over boeken voor kindsheid en jeugd, 95

e.v. 

463 Marjon Enschedé-Verstege bracht. Ge-

sprek met mevrouw M. Enschedé-Verstege,

27 oktober 1999.

464 Sjoukje schreef Bruijn. Sj. Troelstra aan

Cor Bruijn, ongedateerd, vermoedelijk 1920,

particuliere collectie.

464 Ze reisde met kennissen. Gegevens uit:

Fremdenliste für Interlaken und das Berner

Oberland, 10 en 14 augustus 1919. Het gezel-

schap logeerde in Central Hotel Wolter. Wie

‘van Kerft’ is die na Sjoukje Troelstra op de

lijst wordt vermeld, is onduidelijk. Ze waren

afkomstig uit ‘Haag’. De naam kan verkeerd

overgekomen zijn in de lijsten. 

464 Schuhmacher beschreef in een brief.

Van Geest, Wim Schuhmacher, 275 e.v. 

464 Eind december 1924. Sj. Troelstra aan 

L. Simons, vanuit Banyuls-sur-Mer, 28 de-

cember 1925. Deze datum moet een vergis-

sing zijn: op grond van het antwoord op deze

brief van 9 januari 1925 moet het jaartal 1924

zijn. lm Den Haag.

465 Was het een bezwaar. Om welke verhalen

het ging en wanneer Sjoukje in De Telegraaf

heeft gepubliceerd, is niet na te gaan.

465 Lijkt het aantal u te groot. Sj. Troelstra

aan Mpij voor Goede en Goedk. Lectuur. Da-

tering bijna onleesbaar, maar hoogstwaar-

schijnlijk mei 1925. lm Den Haag.

466 In 1925 besloot ze zich. Volgens gezins-

kaart Bergen in het gemeentearchief in Alk-

maar streek ‘mevr. S.M.D. Bokma-De Boer’

met zoon en kunstschilder Jelle Troelstra op 

1 augustus 1925 vanuit Frankrijk neer in Ber-

gen. Ze woonden respectievelijk op Natteweg

6 (pension ‘t Noorderlicht), Meerweg 45 (pen-

sion Moerbeek) en Oosterweg 23 en 26 (huis

van timmerman J. Rose), in 1925, 1926 en

1927.

467 Hij is nu mooi op weg. Sj. Troelstra aan

Cor Bruijn, 25 februari 1926, particuliere col-

lectie. 

467 Niet lang daarna. P.J. Troelstra aan Rika

Brok-Troelstra, 31 oktober 1926: ‘Weet jullie

al, dat Jelle intusschen geëngageerd is. Het is

een 29-jarig gescheiden vrouwtje uit zijn

woonplaats en wij hebben met groot genoe-

gen met haar kennis gemaakt. Zij heeft een

meisje van 10 jaar, dat tengevolge der echt-

scheidingsbepalingen voldoende wordt ver-

zorgd.’ iisg Amsterdam.
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467 Geniet ervan zooveel. P.J. Troelstra aan 

Jelle Troelstra, ongedateerd, Tresoar Leeuwar-

den.

467 Jelle bevindt zich met zijn vrouw.

P.J. Troelstra aan I.A. Bruins, 23 mei 1927,

iisg Amsterdam.

468 Ook aan de dochter. P.J. Troelstra aan

Grietje Troelstra, 27 oktober 1927. Van het

eerste deel van zijn Gedenkschriften waren

toen al 17 800 exeplaren verkocht. iisg Am-

sterdam.

468 Dat verhoogt jullie aandeel. P.J. Troelstra

aan Jelle Troelstra, ongedateerd, Tresoar

Leeuwarden.

468 Hoe kon ze bijvoorbeeld. Sj. Troelstra

aan Cor Bruijn, 29 april 1926, particuliere

collectie.

468 Later schreef Bruijn. Het Kind, 11 okto-

ber 1930.

469 Ik vertrouw u op dit oogenblik. Sj. Troel-

stra aan Cor Bruijn, 3 mei 1926, particuliere

collectie.

469 Ze overwoog een kuur. Bähler hoorde bij

de christen-anarchisten die dachten en leef-

den in de geest van Leo Tolstoi. Bähler was ve-

getariër, geheelonthouder en in 1901 een der

oprichters van de Rein Levenbeweging. Te-

vens was hij overtuigd anti-militarist. Door

zijn scherpe stellingnames en artikelen kwam

hij regelmatig in botsing met kerkelijke over-

heden en legde hij vervroegd zijn ambt neer.

Hij verhuisde met zijn vrouw naar het land-

goed Lemferdinge in Paterswolde waar hij

samen met de plaatselijke huisarts een iris-

copistenpraktijk oprichtte, die redelijk succes-

vol werd. 

469 Ik ben heel geduldig geweest. Sj. Troel-

stra aan Cor Bruijn, 30 juli, geen jaartal, parti-

culiere collectie.

470 Toen ze in mei 1927. Sj. Troelstra aan

Cor Bruijn, vlak voor verhuizing naar J. Rose

op 1 juni 1927, particuliere collectie.

470 Aan het eind van de zomer. Sj. Troelstra

aan Cor Bruijn, 30 augustus [1927], particulie-

re collectie.

470 In 1930 publiceerde hij. Het Kind, 11 ok-

tober 1930.

471 Het artikel in Het Kind was. Sj. Troelstra

aan Cor Bruijn, 1930, particuliere collectie.

471 Dat kostte tijd. Troelstra, Mijn vader, 103.

471 De tijd, toen we elkaar. Sj. Troelstra aan 

F. van der Goes, ongedateerd, waarschijnlijk.

12 februari 1928, iisg Amsterdam.

472 Winnie-de-Poeh liet een nieuwe. In latere

drukken verdwenen de streepjes tussen de

woorden ‘Winnie’, ‘de’ en ‘Poeh’.

473 Toen de vertaling klaar was. Sj. Troelstra

aan Cor Bruijn, ongedateerd, particuliere col-

lectie.

473 Ze vond Winnie-de-Poeh. Sj. Troelstra aan

Nijgh & van Ditmar, 28 januari 1929, Tresoar

Leeuwarden.

473 De lezers werden gegrepen. Recensie

van ‘Commissie voor Kinderlectuur’, geci-

teerd op de omslag van het boek. Curieus ge-

noeg wordt in dat stuk Winnie-de-Poeh voor-

gesteld als een boek met verhalen die een

moeder aan haar zoontje vertelt. Is dat de uit-

straling van Nynke van Hichtum, schrijfster

over moeders?

473 Wilt u zoo lief zijn. De brief-met-staartje

van Femke, Annetta en Miekie Last van 14 fe-

bruari 1933 berust bij Tresoar Leeuwarden.

473 Aan de Bergense onderwijzeres. Toos

Blom aan Aukje Holtrop, 29 augustus 1986.

473 En ook sommige termen. In 1987 maak-

te Mies Bouhuys een nieuwe vertaling van

Winnie-the-Pooh, waarbij sommige Van Hich-

tum-woorden werden vervangen. Zo werd de

Heffalump, het onzichtbare en onzegbare,

bedreigende iets dat in een Slimme Val moet

worden gelokt, door Sjoukje Troelstra Flap-

perdeflap genoemd, en Klontemiggel door

Mies Bouhuys.

474 Maandagavond 12 mei 1930. Ook zijn

moeder, Grietje Landmeter, en zijn broer Dirk

overleden op 12 mei.

474 Direct na het overlijden. Jelle Troelstra

aan Sj. Troelstra, ’s nachts 1 uur, 1930, Tresoar

Leeuwarden.

475 Troelstra had zich geërgerd. Jelle Troel-

stra aan partijgenoot Van der Walle, 1930,

iisg Amsterdam.

475 Een van de eerste brieven. Brief van 
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Lucie Boerma aan Sj. Troelstra, 13 mei 1930,

Tresoar Leeuwarden.

476 Toch zou ik het niet willen. Marie van

der Goes-Koens aan Sj. Troelstra, 14 mei

1930, Tresoar Leeuwarden.

476 In je eenzaamheid. Al deze condoléance-

brieven, afkomstig uit de nalatenschap van

Sjoukje, bevinden zich in Tresoar Leeuwar-

den.

476 Ook Piets zusje Rika. Rika Troelstra aan

Sj. Troelstra, 1 juni 1930, Tresoar Leeuwar-

den.

476 Haar brief was hartelijk. Of de schoonfa-

milie veel contact onderhield met Sjoukje is

niet bekend. Dirks dochter Grietje logeerde

wel bij haar en ook Grietje Sluyter-Brok,

dochter van Rika, heeft haar regelmatig be-

zocht. In een interview in 1990 vertelde

Grietje Sluyter-Brok me dat haar moeder en

zij Sjoukje nog wel zagen en ook op haar

crematie waren geweest.

476 Van haar eigen naaste familie. (Renske)

Bokma de Boer aan Sj. Troelstra, 13 mei 1930,

Tresoar Leeuwarden.

476 Hendrik van Tichelen, bibliothecaris.

Sjoukje had Van Tichelen kort tevoren, op 

8 april, iets verteld over haar eigen leven en

haar scheiding. Ze vertelde dit nu wel aan

hem, schreef ze, maar hij begreep wel dat dit

‘een smartelijk onderwerp’ was, waarop ze

niet graag opnieuw de aandacht van het pu-

bliek gevestigd zou zien. ‘Ik heb maar mijn

troost gezocht en gevonden in mijn werk,

zooals u ziet.’ amvc Antwerpen.

477 Al was uw leven niet meer. A. Staalman-

Kremer aan Sj. Troelstra, 14 mei 1930, 

Tresoar Leeuwarden. 

477 Clara van Loon, nu Clara de Jong-van

Loon. Clara de Jong-van Loon aan Sj. Troel-

stra, 1 juni 1930, Tresoar Leeuwarden.

478 Een oude vriendin. Clara de Jong-van

Loon aan Sj. Troelstra, 1 juni 1930. Haar ‘lieve

vriendin Tiete’ had haar verteld dat ze in april

1925 in Montreux in de Kursaal ‘onze oude

vriend Piet Troel’ had zien binnenkomen en

hem graag ‘terwille van onze oude vriend-

schap’ eens vriendelijk had toegeknikt. ‘Maar

hij leunde op den arm van zijn vrouw en ge-

dachtig aan zijn lieve eerste, heb ik mijn hoofd

maar afgewend.’ Tiete was de vrouw voor wie

Troelstra in zijn schooljaren een platonische

liefde had gekoesterd: Sietske Schreuder. Ze

woonde, weduwe geworden, in Montreux en

stierf daar op 4 juni 1925. Piet reageerde ook

op de (gemiste) ontmoeting met Sietske

Schreuder. Naar aanleiding van haar dood

schreef hij zijn laatste Friese gedicht ‘Leste

blink’ (Laatste herinnering) dat hij dateerde

‘Mar fen Genève, Simmermoanne 1925’

(Meer van Genève, Zomermaand 1925), een

gedicht waarin hij de Zwitserse bergen en het

blauwe meer verbond met het meisje over wie

hij zijn zoete jongensdromen droomde. In de

laatste strofe staat dat in dat landschap ‘wêr

himelsblau oer mar en bergen leit’, één keer

haar oog hem ‘bistriele’ (bestraald) had, dat

heel even haar lichte ziel over hem had bewo-

gen, ‘En waerd den wei, toroun yn d’Ivich-

keit’. (waar hemelsblauw over het meer en de

bergen ligt, één keer haar oog hem had be-

straald, dat heel even haar lichte ziel over hem

had bewogen, en ze was toen weg, opgegaan

in de Eeuwigheid). Had hij Sietskes korte blik

toch opgevangen? Dam, Tussen de rigels troch,

39 e.v.

479 Zijn overlijden had haar. Sj. Troelstra aan

H. van Tichelen, 27 mei 1930, amvc Antwer-

pen.

479 En zelfs na de scheiding. Sj. Troelstra

aan Luise Kautsky, 11 september 1907, iisg

Amsterdam.

479 Ze ontving voortaan tweeduizend gul-

den. Neerlandia, opgericht in 1880 door Jelle

Troelstra sr., was in 1906, toen Piet directeur

was geworden, van Leeuwarden naar Den

Haag verhuisd. Bij de dood van Jelle Troelstra

bedroeg het verzekerde bedrag ƒ 35 miljoen,

bij Piets dood was dat opgelopen tot ruim ƒ

200 miljoen. Neerlandia werd in 1958 overge-

nomen door de Onderlinge ‘’s Gravenhage’

en herdoopt in NV Verzekeringsmaatschappij

‘Neerlandia van 1880’.

470 Van Troelstra’s kapitaal. Boedelbeschrij-

ving P.J. Troelstra en S. Oosterbaan, in hand-
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schrift van Wiardi Beckman, iisg Amster-

dam. Het reglement van de Onderlinge Brand

Mij ‘Neerlandia’ bepaalde per 1 januari 1925

onder andere dat het salaris van de tegen-

woordige Directeur (dat was Troelstra) werd

vastgesteld op ƒ 9000 per jaar en dat bij over-

lijden van Troelstra S.F. Oosterbaan ƒ 1000

per jaar zou krijgen, S.M.D. Bokma de Boer 

ƒ 2000 per jaar en D. Bay-Troelstra en Jelle

Troelstra jaarlijks ƒ 500 uit het vervallen pen-

sioen van elke overleden pensioengerechtig-

de. ‘Als borgstelling berusten bij de “Neerlan-

dia” eenige effecten, die tot een bedrag van 

ƒ 3050.- wegens scheiding toebehooren aan

mijn eerste vrouw, terwijl de renten dier ef-

fecten door mij worden genoten. Voorzover

de koerswaarde dezer effecten de som van 

ƒ 3050.- mocht overschrijden, behoort dit be-

drag tot mijn boedel.’ Sjoukje Oosterbaan

overleed in 1964.

485 Niet alles kon natuurlijk. Sj. Troelstra

aan de Wereldbibliotheek, 30 mei 1930, lm

Den Haag.

486 Een oude Friese kennis. Sj. Troelstra aan

M.H. Castelein, 1 april 1937, Tresoar Leeuwar-

den.

486 Piet had haar tweeduizend gulden.

ƒ 800,- in 1930 zou nu ongeveer € 5360,-

waard zijn, ƒ 500,- ongeveer € 3350,-, ƒ 300,-

nu € 2000,-, en ƒ 200,- in 1930 zou nu on-

geveer € 1350,- waard zijn. Ontleend aan de

iisg-lijst ‘Historische prijzen en lonen’.

487 Hendrik van Tichelen vroeg zich. Van

Tichelen, Over boeken.

487 De reizigers [die de boeken. Van Goor

aan Sj. Troelstra, 3 maart 1932, Tresoar

Leeuwarden.

487 Van Goor verwees daarmee. De regel in

het contract werd later door de uitgever en

Sjoukje doorgestreept.

488 Vertelselboeken wel, zelfs na. Het is op-

vallend dat Sjoukjes pseudoniem in de titels

van deze boeken aan het eind van haar leven

als ‘Nienke’ wordt gespeld. Zelf schreef ze

altijd Nynke, op z’n Fries, of alleen de initiaal

N.

488 Het lag niet aan haar. Sj. Troelstra aan

J.K. Dijkstra, 26 augustus 1932, Tresoar

Leeuwarden. 

488 Het lag aan de uitgevers. Uit dezelfde

brief aan Dijkstra blijkt ook dat Jelle Troelstra

een voorlezing had gehouden voor de radio –

de Friese uitzending – uit De jonge priis-

keatser, de oorspronkelijke tekst van het feuil-

leton dat later door Sjoukje verhollandst werd

tot Jelle van Sipke-Froukjes. Een van haar ken-

nissen was er tevreden over, schreef ze, maar

vond dat Jelle te veel brouwde. De Friese ‘r’

moet rollen. Daar had hij gelijk aan, maar dat

Jelle dat een beetje deed, was een ‘erfskip fen

syn heit – en det wier dochs in echte fries,

net?’, schreef Sjoukje.

488 We moeten het van de boeren.

D. Rienks-Wallinga in: Sljucht en Rjucht, 

17 juni 1939.

488 Er werden, op enkele verhalenbundels

na. Van der Weg-Laverman en Riemersma,

Foar bern fan 8 oant 88 jier; Van der Weg-

Laverman, Net foar bern!

488 Sjoukje benaderde Friese uitgevers.

Sj. Troelstra (in het Fries) aan J.H. Brouwer,

25 mei 1929, Tresoar Leeuwarden.

490 Ze pakte de kwestie op. Briefwisseling 

(zeventien brieven zijn bewaard) tussen

Sjoukje Troelstra/Jelle Troelstra en uitgever

Mea Mees-Verwey. Begonnen in oktober

1929, laatste brief maart 1932, Tresoar 

Leeuwarden.

491 Er is een ongepubliceerd hoofdstuk.

N. van Hichtum, ‘Het ongeluk’, ongedateerd

handschrift in Tresoar Leeuwarden.

492 Ze had besloten zich bij. De briefwisse-

ling bevindt zich in het Mees-Nijland-Verwey-

archief, ub Amsterdam. 

492 Sjoukjes werk leidde in 1932. Brieven

van de redactie van het Nieuwsblad van Fries-

land van 19 februari 1932 met het voorstel De

jonge priiskeatser als feuilleton in het Nieuws-

blad van Friesland én in het dochterblad

Leeuwarder Nieuwsblad op te nemen. Het

feuilleton werd geschat op 50 à 60 kolom en

de redactie stelde voor ƒ 5,- per kolom te beta-

len. Voor andere oorspronkelijke feuilletons

betaalden ze ƒ 4,-. Sjoukje zou wel nadere in-
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formatie moeten inwinnen over de regels van

het kaatsspel. In een andere brief stelde de

krant voor om 1000 exemplaren op goed pa-

pier af te drukken en die voor 40 cts per ex.

op een bon in de krant aan te bieden. Voor elk

verkocht ex. zou Sjoukje dan 10 cent krijgen.

Uiteindelijk ging dit plan niet door. Tresoar

Leeuwarden. Verschillende gegevens over de

drukgeschiedenis ontleend aan: Pieter Breu-

ker, ‘Oer ûntstean en útjaan fan De jonge

priiskeatser (1924-1939)’, in: Trotwaer (april

1989) 59-86.

492 Sjoukje zelf had een voorkeur. Sj. Troel-

stra aan J.K. Dijkstra, 26 augustus 1932, 

Tresoar Leeuwarden.

492 Een boekuitgave lukte niet. Het verhaal

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.

493 De boekuitgave van De jonge priiskeatser.

Sj. Troelstra (in het Fries) aan R. Feenstra, z.j.,

die De jonge priiskeatser wilde uitgeven.

Sjoukje liet hem de zaak verder uitzoeken.

Als het boek er zou komen en goed zou ver-

kopen, dan rekende ze erop dat de winst aan

haar of haar erfgenamen zou worden uitge-

keerd. Tresoar Leeuwarden. 

494 Sjoukje heeft nog geweten. Dit geldt ook

voor de Friese uitgaven van haar twee andere

‘Friese’ boeken: Drie van de oude plaats uit

1937 kwam als Jonge Jaike fan it Aldhiem in

1950 uit, en Afke’s tiental uit 1903 verscheen

als De tsien van Martens Afke pas in 1957.

494 Als ik je vertel dat. Sj. Troelstra aan NN 

(in het Fries) 29 november 1031, Tresoar

Leeuwarden. D. Rienks-Wallinga schreef dit

in een in memoriam in Sljucht en Rjucht, 

17 juni 1939. 

494 De jongen was gemodelleerd. Schriftje

van de familie De Vries-Feenstra voor Sj.

Troelstra, december 1904. Tresoar Leeuwar-

den.

497 Ze haalde een pagina. Krantenknipsel, 

ongedateerd, Tresoar Leeuwarden.

497 Hij beschouwde het als. S.F. Hoekstra

aan Sj. Troelstra, 28 juni 1931, Tresoar Leeu-

warden.

498 Het is een mooi spel. Krantenknipsel, 

ongedateerd, Tresoar Leeuwarden.

498 Zijn uitleg was duidelijk. Uit de opdracht

voor in Jelle van Sipke-Froukjes: ‘aan Dr. S.

Hoekstra te Baard, die mij inlichtingen gaf

over het kaatsen en mij o.a. de door den

schoolmeester geleide kaatspartij beschreef,

waarbij de jongens geen leelijke woorden

mochten gebruiken’.

498 Ze droeg haar boek. Clara van Loon aan 

P. Sipma, 16 juni 1939, Tresoar Leeuwarden.

498 Maer dit is mar bysaek. S.F. Hoekstra

aan Sj. Troelstra, ongedateerd, Tresoar Leeu-

warden. Ook A. Zandstra uit Winschoten had

kritiek op de titel. De ‘s’ hoorde zijns inziens

niet achter de titel. Ook hij noemde een paar

alternatieven: ‘Jelle van Sipke en Froukje’,

‘Jelle van Sipke-Froukje’, of ‘Sipke Froukje’s

Jelle’. 19 november 1932, Tresoar Leeuwar-

den.

499 Clara had, toen ze een eerdere. Geen van

de eerdere complete versies van het manu-

script van Jelle van Sipke-Froukjes is bewaard

gebleven.

499 Clara was geroerd. C.J. de Jong-van Loon

aan Sj. Troelstra, 27 november 1932, Tresoar

Leeuwarden.

500 Hetty Wensing, die jaren. Gesprek met

Hetty Wensing-Beck, 26 oktober 2000.

500 Ze had kapsones. Gesprek met Margreet

Bruijn, 16 januari 2000.

500 Dat werd gezegd omdat. Gesprek met

Marion Enschedé-Verstege, 27 oktober 1999. 

501 Ze besprak met kennissen. Sj. Troelstra

aan Tom van Maanen, voorzitter ajc Hilver-

sum, 20 maart 1933, iisg Amsterdam.

501 Ze woonden in een huis. Gesprekken

met Elly de Vries-Schultink vanaf 24 oktober

1998 tot 2005.

501 ’s Ochtends werkte ze. In de aantekenin-

gen in haar nalatenschap noemt Sjoukje 

Sigrid Undset (Kristin Lavransdr), Jeanne

Reyneke van Stuwe (Succes), Top Naeff (Stille

getuige), Van Hille-Gaerthé (Stille wegen en

Het verstopte huuske) en A. van Gogh-Kaul-

bach (Vergeef ons onze schuld). Tresoar Leeu-

warden. Op 26 juli 1903 had ze al eens in 
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Het Volk geschreven dat ze minder in literaire

boeken dan wel in volksliteratuur geïnteres-

seerd was geraakt: ‘Over ’t algemeen ben ik

eenvoudiger en onbevangener geworden, en

lees minder met de zinnen en met het hoofd,

en meer met het hart, dan vroeger.’ Het lijkt

erop dat ze in haar latere jaren nog steeds

vooral ‘met het hart’ las.

502 De pedagoog D.L. Daalder. Het Kind, 

1 januari 1927. Daalder volgde in 1927 

J.H. Gunning Wzn. op als hoofdredacteur 

van Het Kind.

503 Margreet Bruijn kwam vanaf. Gesprek

met Margreet Bruijn, 16 februari 2000. Daar-

naast enkele opmerkingen ontleend aan een

interview met o.a. Margreet Bruijn in ‘Er was

eens een tovervrouw..., er was eens Nienke

van Hichtum’, uitgezonden in het radiopro-

gramma Literama, 22 juli 1986. Teksten op-

genomen in Literama, juli 1986.

503 Een Amerikaanse schrijfster. Olcott, 

‘A visit with the author’, in een folder van de

Amerikaanse uitgeverij Lippincott, die 

Afke’s Ten in de vertaling van Marie Kiersted

Pidgeon uitgaf.

503 Een van de grootste vreugdes. Enkele ge-

gevens ontleend aan Meilof, Een wereld licht

en vrij. 

504 De Arbeiders Jeugd Centrale. Harmsen,

Blauwe en rode jeugd, 188 e.v.

505 Als ik U zie. Borrie, F.M.Wibaut, 209.

505 Met hulp van leden. Makkermacht was

de naam van de ring uit het ajc-lekenspel

Goudvreugde’s ontwaken van Marie Vos, dat

vanaf 1923 jarenlang met Pinksteren werd op-

gevoerd. De ring in dit verhaal speelt een bij-

zondere rol: als de wat sombere hoofdpersoon

Dagdrager op zijn zoektocht Goudvreugde,

van wie hij voortdurend droomt, tegenkomt,

gaat de ring stralen.

506 Ze was erbij toen. Gesprek met Emmy 

Lopes Dias, 22 maart 1999.

507 Sjoukje genoot van de aandacht. Geschre-

ven op de envelop van een brief aan Hendrik

van Tichelen, 14 juni 1936, Tresoar Leeuwar-

den.

507 Ze vatte ook het plan op. Sj. Troelstra aan

Clara de Groot, februari 1936, Tresoar Leeuw-

arden.

507 Tot haar dood selecteerde ze. De Proleta-

rische Vrouw. Blad voor arbeidsters en arbei-

dersvrouwen. Orgaan van den Bond van Soci-

aal-demokratische Vrouwen-propagandaclubs

in Nederland. 1905-1926.

510 Griet zei ook zoo hartgrondig. De recen-

sente was M(ies) B(lomsma), 22 juli 1936,

bron onbekend, in: Dokumentatie auteurs en

illustratoren van jeugdboeken. De vriendin was

mej. H.J. Kluit, 13 december 1932, Tresoar

Leeuwarden.

510 Ze veranderde namen. Sj. Troelstra aan

Nienke Bonga, 1 april 1935, Tresoar Leeuwar-

den.

510 Het speelde wel in haar geboortedorp.

Sj. Troelstra aan Sake Bouma, maart 1933,

Tresoar Leeuwarden.

510 Het boek was bestemd voor. In haar nala-

tenschap bevindt zich een blad papier met 

‘In Koets mei Schimmels of Flieen foar de koe-

kepanne’ fen Nynke van Hichtum. Verdere

gegevens over een Friese vertaling van Schim-

mels voor de koets ontbreken. Het is het enige

‘Friese’ boek van Sjoukje dat nooit in het Fries

is vertaald.

512 De menschen leven. Potloodbrief van 

Jelle Troelstra aan Sj. Troelstra, ongedateerd

(maar hij is ziek, heeft ‘lumbago’ en ischias,

dus het zou eind 1935 kunnen zijn toen Jelle

langdurig ziek was). Tresoar Leeuwarden. 

513 Ze was er juist trots op. Sj. Troelstra aan

Clara de Groot, 19 september 1935, Tresoar

Leeuwarden. Na een interview ter gelegen-

heid van Sjoukjes 75ste verjaardag ging Clara

de Groot twee keer per jaar een dag naar

Sjoukje toe en ze correspondeerde met haar

over kinderboeken en over haar werk. Ze

schreef in 1937 een kinderboek Toen het lente

werd op Oegehoek in de ‘Serie paedagogische

boeken’ van Kluitman waarin ook boeken van

Sjoukje waren uitgekomen, zoals Kek, de eski-

mo. Voor Clara de Groots boek schreef N. van

Hichtum een aanbevelend voorwoord: ‘Het is

een fris verhaal, dat zich afspeelt in het mooie

Friese Waterland. Men voelt in alles de grote
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liefde, die de jonge schrijfster vervult voor dit

heerlijke stukje natuur en zijn pittige bewo-

ners.’

513 Ze benadrukte ook het werkelijkheids-

gehalte. Schriftje met ‘aanteekeningen

betreffende het leven en werken van de boe-

renbevolking in Friesland van 1870 tot 1890’

van R.J. van Kuiken, 4 september 1932, 

Tresoar Leeuwarden.

514 De dokters behandelden de gewonde.

Net als het ongepubliceerde verhaal van Jetse

die van het dak viel en niet meer kon kaatsen,

is ook dit kinderongeluk door Sjoukje ver-

werkt in een verhaal, dat eveneens ‘Het onge-

luk’ heet en niet gepubliceerd is. De driejarige

Bouwe wordt in een sloot geduwd, breekt zijn

been en wacht kreunend van de pijn op de

dokter die het been moet zetten. Tresoar

Leeuwarden.

514 Het verhaal van de feestelijke herden-

king. In het voorwoord ‘Lees dit eerst!’ ver-

wees ze naar de ‘geestige schetsen’ ‘Ut Mars-

wier’ van C. Wielsma over het 1-aprilfeest dat

vroeger in For Hûs en Hiem had gestaan.

Daaruit had ze ‘rijkelijk’ geput, want op haar

eigen dorpje Nes was het indertijd allemaal

heel wat eenvoudiger toegegaan.

515 Hij woonde bovenachter. Het stenen Pa-

viljoen in het Vondelspark, zoals het park tot

1900 heette, werd in 1881 geopend. Het

kwam in de plaats van een houten paviljoen

met een groot buffet, aan de voorkant open,

speelplaatsen rondom en ezeltjes waarop kin-

deren konden rijden. Het was een monumen-

taal gebouw, van witgepleisterde steen, in Ita-

liaanse renaissancestijl, met een groot bordes

met gekleurde tegeltjes waar driehonderd

mensen konden zitten, net zoveel als er in de

zalen binnen terecht konden. Het personeel

droeg blauwlakense pakken met een grote

vergulde ster op de borst, en op hun hoofd

hadden ze een marinepet met rondom de

tekst ‘Paviljoen Vondelspark’. Zo was Ruurd

ook uitgedost. Hij was in dienst bij zijn oom,

de eerste pachter, kastelein Joh.M. van Kui-

ken. Hendriks, Huis van illusies.

516 Later vond ze het kennelijk terug. R. van

Kuiken aan Sj. Troelstra, 14 juli 1935, Tresoar

Leeuwarden. Hij ondertekende zijn brief met

‘Hartelijk gegroet van de kuikens en gezond

voor u en sterkte.’ Twee dagen later stuurde

hij haar nog wat aantekeningen en een aantal

antwoorden op expliciete vragen die ze hem

had gesteld over zijn verblijf in Amsterdam

en zijn werk in het Paviljoen in het Vondel-

park. Tresoar Leeuwarden. 

517 Als motto voor het verhaal. Sj. Troelstra

aan Clara de Groot, 19 september 1935, 

Tresoar Leeuwarden.

517 Uit de bibliotheek haalde ze. K.J. van den

Akker schreef vanaf 1922 onder de titel Van

de Mond der Oude Middelzee regelmatig bij-

dragen in het Friesch Landbouwblad over het

boerenbedrijf. In 1934 werden deze bijdragen

gebundeld. Sjoukje Troelstra zal dit boek

vooral gebruikt hebben voor de Friese boeken

ná Jelle van Sipke-Froukjes. De tijdschriftarti-

kelen kende ze wellicht al eerder.

517 Ze had een goed oog. Sjoukje was lid van

de Nederlandse Journalistenkring (njk). 

517 Onder de gasten waren. Volgens opgave

van Elly de Vries. Waarschijnlijk was de neef

Renskes zoon D. Reilingh Wzn, advocaat-

generaal bij het gerechtshof in Arnhem. 

520 Zijn inleiding, de melodieën. Pollmann

schreef in zijn inleiding dat hij alleen de

rijmpjes had gekozen die volwassenen zon-

gen bij het verzorgen en opvoeden van kleine

kinderen totdat ze zelf konden lopen, praten

en zingen. De liedjes waarin kinderen zelf

een actieve rol moesten spelen, werden voor

een volgende bundel bewaard. Die bundel is

er in 1948 gekomen, Kinderzang en kinder-

spel, samengesteld door Pollmann en ande-

ren. 

520 In een voorwoord. Sjoukje had bij de

Volkskunde-commissie wel laten vastleggen

dat het copyright bij haar bleef omdat ze niet

wilde dat iedereen naar hartelust uit haar 

verzameling kon plukken. Aan S.J. van der

Molen schreef ze in juli 1938 (de brief werd

geciteerd in een artikel in Frysk en Frij van 

6 november 1982) dat ze hem toestemming

gaf om de verzameling op Friese rijmpjes na
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te zoeken en dat ze ervan uitging dat hij haar

het boekje zou toezenden als het klaar was.

En kon hij een paar nummers opsturen van

het tijdschrift waaraan hij werkte? Ze zou er

wel op willen intekenen, maar ‘de Brune ken’t

net lûke’, Bruin kon het niet trekken. 

520 Op een ereplaats stond. Of Pollmann de

Rode Valken bedoelde of de Jonge Wachten

(ajc’ers van zestien jaar en ouder), is niet 

duidelijk. 

521 Aan het plafond hingen touwtjes. Inter-

view met Clara de Groot voor het radio-

programma Studio 55 van 17 april 1989. 

521 Haar stiefkleindochter Lenie. Gesprek

met Lenie Caron-Begemann, 6 juni 1990.

522 Een pittig vrouwtje. C. (Clara de Groot)

in Leeuwarder Nieuwsblad, 25 januari 1935.

522 Ik geloof dat ons leven. Sj. Troelstra aan

A.H. Gerhard, 17 februari 1936, iisg Amster-

dam. Het boek waarnaar ze verwijst moet

Schimmels voor de koets zijn.

524 De vragenlijst die de directeur.

G. Schmook had zelf een boek geschreven,

Het oude en het nieuwe kinderboek, waarin hij

o.a. schreef over tendens (en vooral ook de

uitwassen daarvan) en moraal in kinder-

boeken.

524 De brief begon – zoals zo dikwijls.

Vragenlijst van Ger Schmook van november

1934, beantwoord door Sjoukje Troelstra 

5 januari 1935; gevolgd door een brief van 

Sj. Troelstra aan Ger Smook, 28 januari 1935,

amvc Antwerpen.

526 Het was jammer hem te moeten.

Sj. Troelstra aan H.van Tichelen, juni 1936,

amvc Antwerpen.

526 Tot de ééne, lévende. De kleine Vlaming,

december 1930. 

526 Sjoukje nodigde Van Tichelen. Sj. Troel-

stra aan H. van Tichelen, 4 juni, 5 augustus,

24 december 1936, 19 april, 28 april, 30 april

1937, en 12 april 1938. Acht briefkaarten van 

8 mei 1935 tot 9 september 1938, amvc Ant-

wer

526 Ik ben tegenwoordig. Sj. Troelstra aan 

H. van Tichelen, 5 augustus 1936, amvc Ant-

werpen.

527 De dokter gaf haar. Ontleend aan in me-

moriam in Leeuwarder Nieuwsblad, 11 januari

1939.

527 Maar zeg dat nergens. Maartje Bruijn

aan Margreet Bruijn, 25 september 1936, par-

ticuliere collectie.

527 Sjoukje bleef maandenlang koortsig.

Aan Hendrik van Tichelen schreef ze 19 april

1937: ‘Daar ben ik weer eens! Maar – ’t schrij-

ven valt me nog bijster zwaar, zoodat dit geen

echte gezellige brief kan worden. Met mijn ge-

zondheid gaat ’t anders wel wat vooruit, maar

ik blijf heel zwak.’ amvc Antwerpen.

528 En een schilder gaat. Aan Clara de Groot

schreef Sjoukje, 19 september (zonder jaartal,

waarschijnlijk 1935), dat Jelle last had van ra-

zende reumatische pijnen, lumbago, en nu

niets kon verdienen: ‘Ja, en hij is te trotsch

om steun te vragen als behoeftig kunstenaar,

dat doe je niet zoo gauw, hè?’ Tresoar Leeu-

warden.

528 Ook voor haar dochter. Sj. Troelstra aan

Clara de Groot, waarschijnlijk eind 1935,

Tresoar Leeuwarden. 

528 Ik tob er niet over. Sj. Troelstra aan Griet-

je Brok, 5 mei 1936, Tresoar Leeuwarden.

530 Aardig modern huisje. Sj. Troelstra aan

Clara de Groot, ongedateerd, Tresoar Leeu-

warden.

531 In 1917 had Sjoukje. Mevrouw Arendje

Jans van der Vaar, geboren in 1854. Haar va-

der heette Jan Martens, zijn vrouw Trijntje

(Triene, Nienke). De voornamen in het boek

kloppen met de werkelijke namen. Sjoukje

had de achternamen weggelaten – hoewel 

Jan Martens ook wel Jan Bollema wordt ge-

noemd, waarschijnlijk niet de echte naam –,

en ook de woonplaatsnamen, Makkum en

Oudega in Gaasterland, liet ze weg.

531 Pas jaren later begon Sjoukje.

Sj. Troelstra aan Clara de Groot, 19 september

(zonder jaartal, waarschijnlijk 1935), Tresoar

Leeuwarden.

531 De aantekeningen van Arendje. Het ver-

haal dat Sjoukje onder ogen kreeg, bevindt

zich in Tresoar in Leeuwarden. Het is een ge-

deeltelijk door Sjoukje bewerkte basistekst die
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door Tj. Nawijn werd gefatsoeneerd en over-

geschreven. Het eerste deel van het 41 pagi-

na’s tellende manuscript is als verhaal ge-

schreven. Dat zou het ‘gefatsoeneerde’ deel

kunnen zijn. Vanaf pagina 12 schreef Arendje

Jans van der Vaar in de ik-vorm, zodat dat

deel van het handschrift meer op memoires

lijkt dan op een verhaal. Het eindigt met een

paar opmerkingen over het gebruik van de

echte namen in een eventueel te schrijven

boek. Ze benadrukte dat ze alles naar waar-

heid had opgeschreven, al moest Sjoukje wel

bedenken dat ze ‘van meer dan vijftig jaar te-

rug’ schreef. Ze excuseerde zich voor haar

soms storende zinnen en eindigde met de

prachtzin: ‘Voor de rest geeft zich in genade

over in den muil van den leeuw, Uw Arendje

Jans v.d. Vaar Genaamd Jan Martens en Jan

Martens Trientje.’ 

532 Sjoukje had het manuscript. In 1950 ver-

scheen het als Jonge Jaike fan it Aldhiem in

het Fries, in een bewerking van E.S. de Jong

en met illustraties van Tjeerd Bottema.

532 Toen het Nieuwsblad het verhaal.

Sj. Troelstra (in het Fries) aan J. Hof, 20 ja-

nuari 1936, Tresoar Leeuwarden.

533 Vlak na de verhuizing. Sj. Troelstra aan

familie De Roos, 14 januari 1938, Stadsbiblio-

theek Haarlem. 

534 Een paar maanden later. Sj. Troelstra aan

S.H. de Roos, 12 september 1938, Stadsbiblio-

theek Haarlem.

534 Dat schreef ze ook. Sj. Troelstra aan H.

van Tichelen, 12 april 1938, amvc Antwerpen.

534 En een van de oude vrienden. Kalma, 

Nynke fan Hichtum, 108.

535 Jan’s eerste zakenreis. In De kleine Vla-

ming, oktober 1938. 

535 Met Van Tichelen besprak ze. Sj. Troel-

stra aan Hendrik van Tichelen, 19 april 1937,

amvc Antwerpen.

535 Een week later schreef. Sj. Troelstra aan

Hendrik van Tichelen, 28 april 1937, amvc

Antwerpen.

536 Toch moeten we daarnaar trachten.

Sj. Troelstra aan Hendrik van Tichelen, 12

april 1938, amvc Antwerpen.

536 Daarvoor in de plaats. G.A. Hayma aan 

Sj. Troelstra, 15 september 1938, Tresoar

Leeuwarden.

536 Me dunkt dat ’t mooi. Sj. Troelstra aan

Cor Bruijn, september 1938, particuliere col-

lectie. 

536 Uiteindelijk schreef Bruijn. Cor Bruijn

aan G.A. Hayma, 5 oktober 1938, particuliere

collectie. 

537 Sjoukje leefde mee. Sj. Troelstra aan L.

Kautsky, 7 april 1938 en 29 april 1938, iisg

Amsterdam. 

537 Ze herinnerde zich de zorg. In een brief

aan Nienke Bonga schreef Sjoukje over Paul

Bay’s verblijf in Stuttgart: ‘Gelukkig voor

hem, dat hij geen sociaal-demokraat is zooals

Jelle en ik!’ 1 april 1935, Tresoar Leeuwarden.

537 Alle die Jahren. Mijn kinderen, de ajc’-

ers, zullen voor mij om de meiboom dansen

hier in de tuin, waarvoor ze op het gazon een

goede plek hebben. Alle jaren sinds ik met

hen meeleef, heb ik er zo naar verlangd, maar

ik was te zwak om naar de plek in het bos te

komen waar ze ieder jaar ’s morgens hun

mooie feest vieren.

538 Maar – Nynke fen Hichtum. Sj. Troelstra

aan D. Rienks-Wallinga, 12 april 1938, Tresoar

Leeuwarden.

538 Ik ben 78 jier. Brief van juli 1938, geci-

teerd in Frysk en Frij, 6 november 1982.

539 Eft it slagje scil? Sj. Troelstra aan 

D. Rienks-Wallinga, 28 april 1938, Tresoar

Leeuwarden.

539 In diezelfde tijd. Deze ‘Aanwijzingen’

zijn aanwezig in Tresoar Leeuwarden.

539 Op 1 mei 1938. Sj. Troelstra aan de heer

en mevrouw Bloemendaal, 10 mei 1938, 

Tresoar Leeuwarden.

539 Maar dat komt allemaal. De Bloemen-

daals hadden kennelijk ook haar raad ge-

vraagd bij de opvoeding van hun tweejarige

zoon Wim, die met een bus met het schuur-

poeder Vim had gegooid. Sjoukje gaf raad:

‘Een vaste hand én veel liefde – dat is de

hoofdzaak. Met die “vaste hand” bedoel ik na-

tuurlijk geen klappen, ofschoon ’n enkel tikje

voor de “bippies” (als ze bv de vimbus hebben

616



omgegooid met bewustheid dat ’t niet mocht)

ook niet geheel te veroordelen valt. Maar zoo-

iets hangt van ’t karakter der kinderen af.

Soms hebben ze ’n echt stoute bui en weten

eigenlijk geen raad met zichzelf. Dan kan je

ze met zo’n fris tikje heerlijk opknappen, ’n

beetje huilen doet dan goed – en daarna legde

ik ze dan op de divan en zong zachtjes ’n kin-

derrijmpje voor hen – meestal alsmaar ’t zelf-

de: “Tippe tappe tone” bv, en toen ze groter

werden, vertelde ik ’n sprookje. En dan ver-

heugden we ons daarna samen dat “alle boze

duveltsjes er ’s weer uit waren”. [...] Ja, opvoe-

den is wel moeilijk, en ’t ene kind is weer zo

héél anders dan ’t andere, zelfs in één gezin.

Als je ze later maar zover krijgt dat ze begrij-

pen hoe je “goede mensen van hen moet ma-

ken” – en hoe daarvoor ’n straf wel ’ns nodig

is. [...] En zo komt men er, met vallen en

opstaan. En ik hoop dat Wim tot een echte,

frisse, idealistische ajc-er mag opgroeien!’ 

Tresoar Leeuwarden.

539 Eind mei nam ze opnieuw. Sj. Troelstra

aan Frau Kautsky, 27 mei 1938, iisg Amster-

dam.

540 Ich wenigstens denke am dankbarsten.

Samen gedragen leed is als het erop aankomt

toch ook een groot geluk. Ik denk tenminste

bijzonder dankbaar terug aan de tijd waarin

mijn man fel vervolgd en belasterd werd en

ze op straat ook naar mij rotte appels en

eieren gooiden en akelige scheldwoorden

riepen.

541 Ik zei nog iets. Gesprek met Margreet

Bruijn, 16 februari 2000.

542 Niemand mag verlangen. Maartje Bruijn

aan Margreet Bruijn, eind december 1938,

Tresoar Leeuwarden.

542 Ich muss noch ein. Bruijn, Nienke van

Hichtum, bibliographie samengesteld ter gele-

genheid van de tentoonstelling. Volgens Bruijn

doelde Sjoukje op een plan ‘dat ze al jaren in

zich omdroeg: een boek over het leven van

haar jeugd in de pastorie van het Friese

dorpje Nes’.

542 Ze leed veel pijn. Jelle Troelstra aan 

S.H. de Roos, 13 februari 1939, Stadsbiblio-

theek Haarlem.

542 Ze heeft véél pijn geleden. Jelle Troelstra

aan S.H. de Roos, 10 januari 1939, Stads-

bibliotheek Haarlem.

542 Een jaar eerder had ze geschreven. Naar

het lichtkalender, 1938.

543 Voor de deur stonden. Het Volk, 12 janu-

ari 1939.

543 Nynke, rust zacht! Gegevens over de cre-

matie ontleend aan verschillende kranten-

knipsels over Sjoukjes dood en crematie.

Tresoar Leeuwarden en iiav Amsterdam.

543 Het was een ‘droeve, grijze regendag’.

Het Kind, 21 januari 1939.

544 Toch was Jelle er kwaad over. Jelle Troel-

stra aan Maartje en Cor Bruijn, 28 januari

1939, particulier bezit.

545 De socialistische jeugd buigt. Ingezon-

den artikel in een (niet te identificeren) krant.

Knipsel aanwezig bij iiav Amsterdam.

545 Heldere, lichte ogen. Mies Blomsma in

Den Gulden Winckel, 19 januari 1939.

545 Een ontzaglijk dapper en warmvoelend

mens. In een interview in 1989 voor radio-

programma Studio 55, 17 april 1989, vertelde

Clara de Groot ook dat Sjoukje een ‘reserve-

vriendin’ voor haar had bedacht voor als ze er

niet meer zou zijn: ‘Een burgemeestersvrouw

in Gelderland. Ik ben er toen niet op inge-

gaan, maar het was zo’n lief gebaar.’

545 Zij bezat een schat aan levenswijsheid.

Zonneschijn, 1 februari 1939.

545 Hij opende in juni 1939. De tekst werd in

het Nederlands uitgesproken, maar de passa-

ge over de wenselijkheid van een vertaling

sprak Sipma in het Fries uit. Die passage

werd afgedrukt in Sljucht en Rjucht, 17 juni

1939. De toespraak van Sipma bevindt zich op

twee pagina’s na – waarin het genoemde ci-

taat – in Tresoar Leeuwarden.

546 Drie van de Oude Plaats. In 1989 ver-

scheen een nieuwe vertaling van Afke’s 

Tiental van Jant van der Weg-Laverman.
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Lijst van afkortingen

ajc 7 Arbeiders Jeugd Centrale

amvc Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, 

tegenwoordig amvc-Letterenhuis, Antwerpen

andb Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond

flmd Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum, Leeuwarden, 

in 1 september 2002 met de Provinsjale en Bumabiblioteek fan Fryslân 

en het Rijksarchief in Friesland opgegaan in Tresoar, Frysk Histoarysk en 

Letterkundich Sintrum, Leewarden

iiav Internationaal Informatiecentrum en Archief voor 

de Vrouwenbeweging, Amsterdam

iisg Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam

kb Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

lm Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Den Haag

nvv Nederlands Verbond van Vakverenigingen

sdap Sociaal-Democratische Arbeiderspartij

sdb Sociaal-Democratische Bond

spd Sozialdemokratische Partei Deutschlands

uba Universiteitsbibliotheek Amsterdam



amvc
Archief H. van Tichelen

Archief G. Schmook

iiav
Archief Nellie van Kol, waarin opgenomen

archief Ferdi van Kol

iisg
Het Volk

Archief ajc

Archief sdap: notulen van de vergaderingen

van het Partijbestuur en van het Dagelijks 

Bestuur

Secretariaatsstukken: uitgaande en binnen-

gekomen brieven en briefkaarten

Congresstukken

Archieven:

C. Cornelissen

F. Domela Nieuwenhuis 

A.H. Gerhard 

F. van der Goes

J.B.Th. Hugenholtz

Familienarchiv Kautsky

H.H. van Kol

H. Polak

J.H. Schaper

P.L. Tak

D. Troelstra en S.S. Troelstra-de Vries

P.J. Troelstra

W.H. Vliegen

F.M. Wibaut

M. Wibaut-Berdenis van Berlekom

Letterkundig Museum Den Haag

Brievencollectie S.M.D. Bokma de Boer

Stadsbibliotheek Haarlem
Archief S.H. de Roos 

Tresoar
Leeuwarder Courant

Volksblad van Friesland

Nieuwsblad van Friesland

Archieven:

S.M.D. Bokma de Boer

J. Troelstra sr.

J. Troelstra jr.

P.J. Troelstra

Universiteitsbibliotheek Amsterdam
Collectie Albert Verwey

Collectie Mees-Nijland-Verwey
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Archieven



Privé-archieven
M. Bruijn, Laren: collectie Cor Bruijn

Bij het citeren uit persoonsarchieven verwijs

ik naar het archief van de geadresseerde. De

brieven van en aan P.J. Troelstra zijn in het

archief-Troelstra opgenomen. De enkele uit-

zonderingen op deze situatie zijn in de noten

vermeld.

Periodieken
Algemeen Nederlandsch Studenten-Weekblad 

De Amsterdammer, weekblad voor Amsterdam

It Beaken 

Ons Blaadje

De Blijde Wereld, christen-socialistisch week-

blad 

De Gids 

For Hûs en Hiem. Tiidskrift for it Fryske 

húsgesin 

Het Kind (heette tot 1902 Afdeeling B (Opvoed-

kunde en Hygiêne) van het tijdschrift Maat-

schappelijk Werk) 

De kleine Vlaming 

De Kroniek. Een algemeen weekblad

Leeuwarder Courant

Literatuur zonder leeftijd 

Naar het licht kalender, weekkalender uit-

gegeven door De Arbeiderspers

Nederlandse Letterkunde

De Negentiende Eeuw. Documentatieblad

Werkgroep 19e eeuw

Die Neue Zeit. Wochenschrift der deutschen

Sozialdemokratie

De Nieuwe Tijd. Sociaaldemokratisch Maand-

schrift

Op’e Hichte, útjefte fan de Stifting ta Stipe fan

it flmd 

De Ploeg. Geïllustreerd maandblad van de

Wereld-Bibliotheek

School en Leven, weekblad voor opvoeding en

onderwijs in school en huisgezin 

Sljucht en Rjucht. Frysk wijkblêd

Trotwaer 

Het Volk

De Vrouw. Veertiendaagsch blad, gewijd aan de

onderlinge opvoeding der vrouwen

Zonneschijn, tijdschrift voor de jeugd
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1887 • Teltsjes yn skimerjoun. H. Pyttersen,

Sneek.

1888 • ‘It teltsje fen ‘e Earebarre’, ‘Ho’t Sipke

in wiif socht’, ‘In paer staeltsjes fen Japik

Ingberts’, ‘For âlden. In teltsje’, ‘In lyts fam-

ke, det lykme allinne út kuijerjen gyng’, ‘Fen

‘e winskring, dy ‘t gjin winskring wie’ in: For

Hûs en hiem. Leeuwarden.

1889 • ‘De wylde kou’, ‘In teltsje út Japan’,

‘Domeny syn aep’, ‘De Flinter’ in: For Hûs 

en hiem. Leeuwarden.

1890 • ‘De trije sisters mei de glêzene her-

ten’, ‘Ho’t Levi syn reisjild fortsjinne’, ‘Jiffer

Slobberdoes’, ‘Ho’t de divel yn ‘t wijwetter

foel’ in: For Hûs en hiem. Leeuwarden.

1897 • Sip-su, de knappe Jongen. Een Eskimo-

geschiedenis. In latere drukken heet de jongen

Sip-Su. Eerste druk met anonieme illustr.,

latere drukken geïllustreerd door J.G. Kesler.

L.J. Veerman, Heusden. Later H. Honig,

Utrecht.

1898 • De geschiedenis van den kleinen Eski-

mo Kudlago. Illustr. van H. en W. van Schaik.

In latere drukken is ‘Kudlago’ veranderd in

‘Koedlago’. S.L. van Looy, Amsterdam. 

1899 • Oehoehoe I. Hoe een kleine kaffer-

jongen page bij den Koning werd. Illustr. van

W. van Haestrecht, vanaf vijfde druk van 

Pol Dom. S.L. van Looy, Amsterdam. Later 

H. Honig, Utrecht.

1900 • Oehoehoe in de Wildernis. Anonieme

illustr., latere drukken van Pol Dom. S.L. van

Looy, Amsterdam. Later H. Honig, Utrecht.

1901 • Een Kaffersche Heldin of Oehoehoe 

en Oezinto. Oezinto’s vlucht I, Oehoehoe en

Oezinto II. Anonieme illustr., latere drukken

van Pol Dom. S.L. van Looy, Amsterdam. 

Later H. Honig, Utrecht.

1902 • Voorwoord bij E. Van Everdingen,

Marine-Toestanden, ervaringen uit het 

Marineleven, ter overweging opgedragen aan

alle ouders en opvoeders der jeugd. 

Rotterdam. Enkele ‘Schetsjes’, vertaalde korte

verhalen in het zondagsblad van Het Volk.

1903 • Afke’s Tiental. Illustr. van C. Jetses, 

latere drukken van C. Jetses en J.H. Isings.

J.B. Wolters, Groningen. Vanaf tweede druk

Gebr. Kluitman, Alkmaar.

Voorwoord bij: Agot Gjems Selmer, Een dok-

tersfamilie in het hooge Noorden, Een verhaal

voor moeders en kinderen. Hilarius, Almelo.

Enkele ‘Schetsjes’, vertaalde korte verhalen in

het zondagsblad van Het Volk.

•
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1904 • Vertaling van: E. Kreidolf, De gras-

dwergjes. C.A.J. van Dishoeck, Bussum.

1905 • Ethel Turner en haar werken. G.B. van

Goor, Gouda.

Het apenboek, Met vele afbeeldingen naar pho-

tographieën. Elsevier, Amsterdam.

Friesche Schetsen. Illustr. van W. Dingemans.

J.B. Wolters, Groningen.

Voorwoord bij D.F. Weinland, Rulaman. Een

verhaal uit den tijd der holenmenschen en ho-

lenberen. Aan de jeugd en haar vrienden opge-

dragen. Uit het Duits vertaald door J. Bokma

de Boer. G.B. van Goor, Gouda.

Voorwoord bij E. Nesbit, Een ondernemend

zestal. Uit het Engels vertaald door G.W. El-

berts. G.B. van Goor, Gouda.

1906 • Kinderleven, 10 Schetsjes. Illustr. van

B. Midderigh-Bokhorst. C.A.J. van Dishoeck,

Bussum.

Roodkapje. Illustr. van David Brett. Scheltens

& Giltay, Amsterdam.

De drie beren. Illustr. van David Brett. Schel-

tens & Giltay, Amsterdam.

Voorwoord bij Lilian Turner, Betty, een Austra-

lisch meisje. Bewerkt naar het Engels door

G.W. Elberts. G.B. van Goor, Gouda.

1907 • Voorwoord bij Agot Gjems Selmer,

Een bloemensprookje over het ontstaan van het

leven. Speciaal voor moeders om met haar kin-

deren te lezen en te bespreken. Illustr. van Gust

van de Wall Perné. Hilarius, Almelo.

1908 • Der wier ris in âld wyfke. In âld teltsje

for de Fryske bern opskreaun. Illustr. van

Tjeerd Bottema. R. van der Velde, Leeuwar-

den.

Er was eens een oud vrouwtje. Illustr. van

Tjeerd Bottema. R. van der Velde, Leeuwar-

den.

1909 • Scheurkalender voor ’t jonge volkje

1910. Bredée & Van Zwicht, Den Haag.

1910 • Fortunatus en zijn zonen. Een oud ver-

haal. Illustr. van F. Sassen. Van Holkema &

Warendorf, Amsterdam. In 1918 verscheen

een herdruk onder de titel De tooverhoed, een

oud verhaal naverteld. Em. Querido, Amster-

dam.

Scheurkalender voor ’t jonge volkje 1911.

Bredée & Van Zwicht, Den Haag.

1911 • Moeders vertellingen. Illustr. van C. Jet-

ses en G. van de Wall Perné. Latere drukkken

ook van F. Langeler en B. Midderigh-Bok-

horst. Gebr. Kluitman, Alkmaar.

Vertaling van Heinrich Sohnrey, Friedesien-

tje’s levensloop. Een Nedersaksische dorpsge-

schiedenis. A.H. Kruyt, Amsterdam.

Kajakmannen. Groenlandsche avonturen. 

Illustr. van W.K. de Bruin. G.B. van Goor,

Gouda.

1912 • Tien verhalen uit de Duizend-en-één-

nacht. Illustr. van K.S
v

imuo nek. P.N. van Kam-

pen, Amsterdam, 1912. 

1913 • Oude en nieuwe verhalen. Illustr. van

B. Midderigh-Bokhorst. Gebr. Kluitman, Alk-

maar.

1914 • Zwarte Jakob van den Valkenburg. Een

ware geschiedenis. Illustr. van L.W.R. Wencke-

bach. P.N. van Kampen, Amsterdam.

1916 • De booze wolf en de zeven geitjes en

Goudhaar in het berenhuisje. Illustr. van Daan

Hoeksema. Drukkerij Jacob van Kampen,

Amsterdam.

1917 • Repelsteeltje, het kaboutertje. Illustr.

van A. Poussin. Drukkerij Jacob van Kampen,

Amsterdam.

Sneeuwwit en Rozerood. Illustr. van Daan

Hoeksema. Drukkerij Jacob van Kampen,

Amsterdam.

De bewoners van het kleine tuinhuisje. Illustr.

van Daan Hoeksema. Drukkerij Jacob van

Kampen, Amsterdam.

Bewerking van H.C. Andersen, Duimelijntje.
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Illustr. van Daan Hoeksema. Drukkerij Jacob

van Kampen, Amsterdam.

Bewerking van H.C. Andersen, Van een sol-

daat, een vuurslag en drie honden met groote

oogen. Illustr. van Daan Hoeksema. Drukkerij

Jacob van Kampen, Amsterdam.

De wonderbare avonturen van Tom Duim. Een

grappige geschiedenis, opnieuw verteld. Illustr.

van Jan Wiegman. J.M. Meulenhoff, Amster-

dam.

Vertaling van R. Kipling, De witte zeehond en

andere verhalen. Illustr. van Pol Dom. Nijgh &

Van Ditmar, Rotterdam.

Kinderscheurkalender 1918. Nijgh & Van Dit-

mar, Rotterdam.

1919 • Vertaling van Ethel Turner, De bengel.

A.W. Bruna, Utrecht.

1920 • Gouden sprookjes van gebrs. Grimm.

Illustr. van B. Midderigh-Bokhorst. G.B. van

Goor, Gouda. 

1921 • Vertellingen uit de duizend en één

nacht. Illustr. van Rie Cramer. W. de Haan,

Utrecht.

Vertaling van Susan B. Pearse: Amelioranna

en de groene paraplu. Gebr. Kluitman, 

Alkmaar.

Vertaling van Ethel Turner, Edna’s geluk.

A.W. Bruna, Utrecht.

1922 • Het groot vertelselboek. Illustr. van 

Rie Cramer. W. de Haan, Utrecht.

‘Een Sint Nicolaasdag van Dokters Mieke’ in:

Het Sinterklaasboek voor broer en zus. Illustr.

van Freddie Langeler. H. Meulenhoff, Am-

sterdam.

Vertaling van Ethel Turner, Het geheim van de

zee. A.W. Bruna, Utrecht.

Vertaling van Ethel Turner, De huisjes van 

David en Jonathan. A.W. Bruna, Utrecht.

1923 • Het leven en de wonderbare lotgevallen

van Robinson Crusoë. Vrij naar het Engelsch

van Daniël Defoe door N. van Hichtum naver-

teld. Illustr. Pol Dom. H. ten Brink, Arnhem.

Vertaling van Ethel Turner, Jennifer Dzjin.

A.W. Bruna, Utrecht.

1924 • ‘Jetse. Een Friesche vertelling’ in: De

kleine gids. ‘Versierd met origineele houtsne-

den van Chris Lebeau’. C.A. Mees, Santpoort.

Vertaling van Susan B. Pearse, Miaula en de

tweelingen. Gebr. Kluitman, Alkmaar.

1925 • Het groot winteravondboek. Illustr. van

Pol Dom. Gebr. Kluitman, Alkmaar.

Bewerking van E. Möricke, Het hoetselman-

netje van Stuttgart. Illustr. van Tjerk Bottema.

C.A. Mees, Santpoort. 

Bewerking van M. Lindsay, ‘De groote witte

beer’ in: Zonneschijn. Tijdschrift voor de jeugd.

Utrecht.

‘Oerasjima, de visschersjongen. Een oud 

Japansch sprookje’ in: Zonneschijn. Tijdschrift

voor de jeugd. Utrecht.

‘Van een dief en een slimme vrouw. Naar een

Oostersche vertelling’ in: Zonneschijn. Tijd-

schrift voor de jeugd. Utrecht.

1926 • Het Gulden Sprookjes- en Vertelsel-

boek. Sprookjes en Vertellingen uit de Landen

der Middernachtzon. Illustr. van Rie Cramer.

W. de Haan, Utrecht.

‘Van den dwerg, niet grooter dan een duim,

maar met snorren van zeven mijlen lang. Een

Russisch sprookje’ in: Zonneschijn. Tijdschrift

voor de jeugd. Utrecht.

‘Prinses Singorra en de koningszoon. Een

oud Zweedsch sprookje’ in: Zonneschijn. 

Tijdschrift voor de jeugd. Utrecht. 

‘Peterseliana’ in: Zonneschijn. Tijdschrift voor

de jeugd. Utrecht.

‘Oan de Fryske bern. Toeteli en Poteli’ in: 

Sljucht en Rjucht. Leeuwarden.

Sprookjes uit verre landen. Illustr. van Pol

Dom. Wereldbibliotheek, Amsterdam.

Bewerking van Jack Orr, Kleine Polly uit het

Jan-Klaassenspel. Gebr. Kluitman, Alkmaar.

1927 • Bewerking van W. Nordin, ‘Van den

jongen met het dwergmutsje’ in: Zonneschijn.

Tijdschrift voor de jeugd. Utrecht.
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‘Het kleine oude vrouwtje en de muis. Vrij

naar het Engelsch’ in: Zonneschijn. Tijdschrift

voor de jeugd. Utrecht.

Bewerking van M. Lindsay, ‘De nachtegaal

van de elfenkoningin’ in Zonneschijn. Tijd-

schrift voor de jeugd. Utrecht.

1927 • 1929: met Cor Bruijn, Uit het sagen-

land, I: Europa, II: Onze overzeesche gewesten,

III: De werelddeelen. J. B. Wolters, Groningen.

In 1949 met een deel Nederland in één band

verschenen als Het groot sagenboek. Illustra-

ties van S. Pennink, J. Gabriëlse en J.H.

Isings jr. Amsterdam.

‘Hoe de krab en de jaguar met hun oogen

speelden. Een Indiaansch vertelseltje’ in:

Zonneschijn. Tijdschrift voor de jeugd. Utrecht.

‘Van het meisje, dat met een visch trouwde.

Een oud sprookje uit Engelsch-Indië’ in: Zon-

neschijn. Tijdschrift voor de jeugd. Utrecht.

‘Zevenavond. Een oude Chineesche sage’ in:

Zonneschijn. Tijdschrift voor de jeugd. Utrecht.

‘Van den ouden man die doode bomen weer

kon doen groeien en bloeien! Een oud Ja-

pansch sprookje’ in: Zonneschijn. Tijdschrift

voor de jeugd. Utrecht.

‘De Elfenhoed. Een Noorsch sprookje’ in:

Zonneschijn. Tijdschrift voor de jeugd. Utrecht.

1928 • Ons vertelselboek. Illustr. van Rie 

Cramer. G.B. van Goor, Den Haag.

Het Wereldsprookjesboek. Sprookjes en vertel-

lingen uit vele verre landen. Illustr. van Rie

Cramer. W. de Haan, Utrecht.

Albert Schweitzer, in de serie ‘Karakter-Ken-

nis-Kunst voor de lagere school’, D. Wouters

en W.G. van de Hulst ed. P. Noordhoff, 

Groningen.

Vertaling van Susan B. Pearse, Amelioranna

als koopvrouwtje. Gebr. Kluitman, Alkmaar.

Oud-Fransche legenden. Illustr. van Pol Dom.

W.J. Thieme, Zutphen.

‘Gouden Betje’ en ‘Zwarte Barbertje. Een

Zwitschersch verhaal’ in: Zonneschijn. Tijd-

schrift voor de jeugd. Utrecht.

‘De Tsarendochter in de onderwereld. Een

Russisch sprookje’ in: Zonneschijn. Tijdschrift

voor de jeugd. Utrecht.

‘Prins Hatt onder de aarde. Een oud

Zweedsch sprookje’ in: Zonneschijn. Tijd-

schrift voor de jeugd. Utrecht.

‘Oude Hippelepip. Een Zweedsch sprookje’

in: Zonneschijn. Tijdschrift voor de jeugd.

Utrecht.

Enkele verhalen in: C.M. van Hille-Gaerthé

ed., Als de school uit is. Illustr. van Henri

Pieck. H.J.W. Becht, Amsterdam.

1929 • ‘Om 100 daelders. In Teltsje út it jier

1825’ in: In twirre yn it hôf II, K. Dykstra en 

B. van der Veen ed. Dokkum.

Vertaling van A.A. Milne, Winnie-de-Poeh. 

Illustr. van E.H. Shepard. Nijgh & Van Dit-

mar, Rotterdam.

1930 • Oud-Fransche sagen, volksoverleverin-

gen en sprookjes. Illustr. van Pol Dom. W.J.

Thieme, Zutphen.

Vertaling van V. de Waal-Irving, De avonturen

van Kek den jongen Koper-eskimo. Illustr. van

G. van Straaten, latere drukken van Pol Dom.

Gebr. Kluitman, Alkmaar.

Bewerking van H.C. Andersen, De prinses op

de erwt. Illustr. van H. Collin. Nijgh & Van

Ditmar, Rotterdam.

Bewerking van J. Oterdahl, ‘De prins zonder

schaduw’ in: Zonneschijn. Tijdschrift voor de

jeugd. Utrecht.

Vier duizend kilometer door de Poolwoestijn. 

Illustr. van Tjeerd Bottema. Vierde uitgaaf

bewerkt door J. van Reijen onder de titel De

Poolzee ontvlucht. P. Noordhoff, Groningen.

N. van Kol, Speelmakkers. Verhaaltjes en vers-

jes voor de kleintjes. Verzameld door N. van

Hichtum. G.B. van Goor, Den Haag. 

1931 • Vertellingen en sprookjes van overal. 

Illustr. van Tjerk Bottema. De Arbeiderspers,

Amsterdam.

De mooiste verhalen van W. Hauff. Illustr. van

Rie Cramer. G.B. van Goor, Den Haag.

Nellie’s groot vertelselboek. Sprookjes en vertel-

lingen. Bijeengebracht door N. van Hichtum.
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Zonder jaartal
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‘Hoofdstuk..., Het ongeluk’.

Fragment van een verhaal over kippen en een

haan.

Fragment van ‘For de bern. De lytse joun-

praters bij Nynke fen Hichtum’.

Fragment in het Fries van Schimmels voor de

koets.
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This biography of children’s author Nynke van

Hichtum is more than the literary story of a

life. Of course, Van Hichtum’s work will be

discussed extensively: the nature of her work,

the specific characteristics as well as her view

of children’s literature in general. But this

book is mostly a historical biography, that pays

ample attention to Nynke van Hichtum’s

world, the historical background and cultural

entourage of the life she led, and to the deve-

lopment of socialism in the fin-de-siècle.

Nynke van Hichtum was born in 1860 as

Sjoukje Maria Diederika Bokma de Boer in

Nes, a small town community in the northern

part of Friesland.  She was a late arrival in the

family of a minister who was influenced by

Modernism in the Dutch Reformed Church,

following a trend that emerged in the second

half of the 19th century as a counterpart of or-

thodoxy. Bokma de Boer’s congregation con-

sisted mainly of farmers and fishermen, most-

ly orthodox and firmly against liberalism. This

caused problems between the minister and

his church members. On the other hand he

was valued thanks to his social approach and

mild disposition. There was a strong tie be-

tween him and his youngest daughter Sjoukje.

He would read her stories and show her the

flowers and plants in the big garden of the

parsonage.

After primary school in Nes, Sjoukje at-

tended boarding school in Dokkum where she

was educated in literature. She loved reading,

had been brought up with it, and got the chance

to get to know world literature. Her school

essays must have been excellent: the minister

in whose house the boarding school was sit-

uated, urged her to develop her storytelling

talent.

In 1885 she met law school student Pieter Jel-

les Troelstra at a ball in Groningen. He had the

same age as Sjoukje, was known as a good

platform speaker, actor, writer and Frysian

poet who played a major part in the Groningen

student life. He was looking for a Frysian girl

with similar interest in literature and the flam-

boyant Troelstra fell in love with the gentle

Sjoukje. They were engaged two months later

and would marry in 1888. They moved to

Leeuwarden where Troelstra began to work as

a lawyer.

Sjoukje had started to write. In 1887, she

published Teltsjes yn skimerjoun (Stories in

the twilight), a collection of Frysian fairy tales

based on stories of a German physician using

the pseudonym ‘Leander’. Her talent becomes

clear in this collection: she retells stories in

such a way that her own, intimate voice is

heard. This book marks the first time she uses

her pen name Nynke van Hichtum. The first

name refers to the woman who took care of

the garden in Nes and who was a great story-

teller. The Frysian spelling is ‘Nynke’, the

Dutch spelling ‘Nienke’ – Sjoukje preferred

the Frysian name.
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After Teltsjes yn skimerjoun, Sjoukje started to

write for the Frysian family magazine For Hûs

en Hiem, which was started by Troelstra. She

was the editor of a ‘childrens’s corner’. In

1890, Troelstra included the poem In Nije Tiid

in the magazine, which described his growing

interest in socialism in a rhetorically effective

way. The magazine lost subscribers due to the

poem, which was reason for Troelstra and

Sjoukje no longer to contribute. Troelstra’s in-

creasing involvement with the worker’s move-

ment cost him clients, and complicated rela-

tions with his father, the conservative Jelle

Troelstra.

Sjoukje and Piet had two children: Dieuw-

ke in 1889 and Jelle in 1891. After the birth of

the second baby something went wrong and

Sjoukje became ill. She had been bothered by

weak nerves before, but after the difficult de-

livery of Jelle she recovered slowly and was

troubled by weak mental health, an indication

of ‘new mother’s psychosis’.

In 1893 she was treated by the Utrecht psy-

chiatrist C. Winkler. After six weeks she was

discharged, but not cured. Physical and men-

tal problems kept haunting her for years, she

fell ill often and remained ill in bed for

months. Piet Troelstra especially suffered

from the stress this caused in the family.

Troelstra’s situation in Leeuwarden be-

came increasingly more difficult and when he

was almost without clients, Sjoukje and Piet

decided to move. In Utrecht they started a new

life which yielded them poverty, but also the

support of Utrecht labourers. 

Troelstra published a paper and set up the

Utrecht branch of what would become the

sdap in 1894;  Sjoukje resumed writing in

1896, stimulated by the energetic children’s

author and editor Nellie van Kol. Van Kol

published a weekly for children, Ons Blaadje

(Our Magazine) in which Sjoukje published

several stories. The family moved to The Hague

when Troelstra was elected in Dutch parlia-

ment. In this period, Sjoukje wrote two books

about an Eskimo child and three about a little

Kaffir boy, based upon research. She would re-

main true to this method for the rest of her

writing career. The Eskimo and Kaffir-books

showed her interest in exotic peoples and for-

eign cultures, elements that would return in

many of her later collections of fairy tales.

In 1903, Afke’s Tiental (Afke’s Ten) was pu-

blished, a sketch of Frysian workers’ life,

based on conversation she had with her first

maid, Hiltje de Vries. Afke, who was based on

Hiltje’s mother, is the wife of a farm worker,

and a mother of ten. The family is poor, but

mother manages to create an atmosphere of

caring and nurturing in which the children

flourished. Afke’s Tiental became a big suc-

cess. Sjoukje Troelstra got an enthusiastic and

even grateful response. This book made her

name as an author, and because she wrote re-

views and essays about children’s literature,

she became an authority in the field. Often

read, much loved an highly respected. 

Things were not going equally well in her

own family. Sjoukje’s health was still weak and

because Piet was often not at home, due to his

political work, they decided to send their child-

ren to boarding schools in Germany that were

run according to the most recent pedagogical

insights. This had fundamental consequences

for the family: the parents missed their child-

ren, and Dieuwke especially had trouble fit-

ting in so far from home. When both Sjoukje’s

parents died within a short time span, Sjoukje

and Piet first discussed a separation from bed

and board. Sjoukje went to Dresden for a

period of seven months, in order to follow a

course of treatment there, Piet rested in Italy.

They decided to stay together, but two years la-

ter, when Sjoukje became ill again and left for 

Dresden, Piet fell in love with the maid. This

time they separated: Sjoukje moved to Utrecht

with the children, Piet remarried two months

after the divorce became final. 

After the divorce, Sjoukje was extremely

productive. She published almost a book per

year and sometimes even more: story compila-

tions, translations of children’s books, fairy ta-

les; she wrote some original stories, reviewed
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books and wrote articles about parenting. She

lived with her children for years and when

Dieuwke was married and moved to Switzer-

land, she never lived far away from Jelle, with

whom she had a special bond. She moved of-

ten, travelled a lot and had more energy than

ever during the course of her marriage.

After Piet’s death in 1930, Sjoukje publis-

hed several books with a Frysian background:

Jelle van Sipke-Froukjes, Schimmels voor de koets

and Drie van de oude plaats. Just like Afke’s

Tiental, the stories were based in reality. For

Jelle van Sipke-Froukjes and Schimmels voor

de koets she used material from her own child-

hood, and stories told by people from the vil-

lage. Drie van de oude plaats was based on a

story told to her by an old Frysian woman.

Despite her weak condition, she published

a lot of books: fairy tales from world literature,

story collections and, with music education-

alist Jop Pollmann, a collection of nursery

rhymes. She also cooperated with sdap’s week

calendar Naar het Licht, in which she had an

advice column, interlaced with memories

from her youth. When she died in 1939, ex-

hausted, there were two plans that weren’t

realized: one about her youth in Nes, and one

about the AJC, the association for young social-

ists with whom she felt a bond.

The life of Sjoukje Bokma de Boer was

characterized by some contradictions and

some constants. She was weak and ailing, but

produced an immense number of books, ar-

ticles and collections. The body was weak, the

spirit and will equally strong. She was an inde-

pendent woman who did her work carefully,

and demanded the space to do so. In the area

of politics she completely depended on her

husband. She admired him for his belliger-

ence and his opinions and she followed him

blindly. Troelstra’s reservations toward the wo-

men’s movement became her own, notwith-

standing the opinion of her good friends or

her own experiences as an author.

She was a caring mother, and in all her

work the importance of motherhood for the

children played in important role. Yet she sent

her children to boarding school, when raising

them became too much of a burden. She

thought along with her husband about poli-

tics, yet showed little interest in theoretical so-

cialism. She was an idealist ‘intuitive socia-

list’, who connected with the new movements

and the ‘small faiths’ of her time: spiritualism,

the reform movement, alternative/natural me-

dicine and antroposophy.

It is difficult to say to which extent Sjoukje

and Piet Troelstra influenced each other dur-

ing their marriage. Troelstra said more than

once that, without her, he couldn’t have done

what he did in the worker’s movement but af-

ter the divorce, he denied her influence com-

pletely. This is unlikely in the case of two peo-

ple who had such close ties in the course of

twenty years. The least that can be said is that

he encouraged her in her writing career and

Sjoukje supported Piet with idealism in the

face of sabotage, financial problems and argu-

ments with her father.

As an author she became famous with Af-

ke’s Tiental, Jelle van Sipke-Froukjes,  Schimmels

voor de koets and her many collections. Her

style and her intimate tone were her strong

suits. Her weakness was a lack of creative

imagination. Her stories were versions of ex-

isting material or personal experience. Sjoukje

considered this an advantage, because this

was the truth and nothing but the truth. She

didn’t realize that her version of the truth, her

personal emphasis on family relations and the

importance of reality and integrity changed

the truth. One has to agree with Sjoukje when

she claims to have written true books. There

are several kinds of truth: one devoted to the

accuracy of facts and one related to under-

standing, wisdom, style and feeling. Especially

in that last respect, Sjoukje Troelstra-Bokma

de Boer wrote some true and original books. 
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