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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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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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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-
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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

sjoukje troelstra-bokma de boer420



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’: 
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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’. 
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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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