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Wanneer Pieter negen is, krijgt zijn vader 
een betrekking als belastingontvanger in de 
gemeente Leeuwarderadeel. Het gezin met 
vier kinderen verhuist hiervoor naar Stiens. 
Het zijn gelukkige jaren voor de jonge 
Pieter. Het is echter niet alleen vreugde. 
Zijn moeder overlijdt in 1871 in Stiens en 
hij zal haar heel erg missen. In 1875 gaat 
het gezin Troelstra weer naar Leeuwarden. 
Tijdens zijn middelbare schoolperiode in 
Leeuwarden ontwikkelt Pieter zich van 
liefhebber van het Fries tot strijder voor de 
Friese taal. 

Van 1882 tot 1888 studeert Pieter rechten 
in Groningen. Hij trouwt in 1888 met de 
uit Nes (West-Dongeradeel) afkomstige 
domineesdochter Sjoukje Bokma de Boer, 
die later bekend wordt als kinderboeken-
schrijfster onder het pseudoniem 
Nienke van Hichtum. Tijdens de 
verloving met Sjoukje, die dan 
met haar ouders in Renkum 
woont, vestigt Pieter zich in 
Leeuwarden als advocaat. 
Met Sjoukje krijgt Pieter 
twee kinderen: Dieuwke 
en Jelle. In augustus 1890 
besluiten Pieter en Sjoukje 
om zich in dienst te stellen 
van de arbeidersbeweging.

Het gezin Troelstra voelt zich in 
1893 gedwongen om naar een meer 
centraal gelegen plaats in Nederland te 

verhuizen. Pieter stort zich in de landelijke 
politiek en is in 1894 een van de twaalf 
oprichters van de Sociaaldemocratische 
Arbeiderspartij (SDAP). In 1897 wordt hij 
in de Tweede Kamer gekozen. Hij verwerft 
dan tevens bekendheid door zijn rol als 
advocaat in politieke processen, zoals dat 
tegen de Friese gebroeders Hogerhuis. 

Het einde van de Eerste Wereldoorlog 
leidt in Rusland, Duitsland en Oostenrijk 
tot de val van de heersende monarchen. 
In Rusland grijpen de communisten de 
macht, in Duitsland treden de sociaal-
democraten toe tot de regering. In 
Nederland kondigt Piter Jelles Troelstra aan 
dat de tijd gekomen is voor het socialisme, 
dat oude machten hebben afgedaan en 
dat het tijd wordt dat de arbeidersklasse 

zijn rechten opeist. Het tijdperk 
van de liberale bourgeoisie is 

volgens hem voorbij en de 
sociaaldemocratie is klaar om 
de macht over te nemen. 
Er waait in die tijd een 
‘democratische wind door 
de wereld’. 

Op 12 november 1918 kon-
digt Troelstra in de Tweede 

Kamer aan dat hij verwacht dat 
de sociaaldemocraten de macht 

gaan overnemen. Enkele dagen later 

Piter Jelles als adolescent

Op 20 april 1860 wordt Pieter Troelstra in Leeuwarden geboren als zoon van 

Jelle Troelstra (1833-1906), rijksontvanger van de belastingen, en Grietje 

Landmeter (1837-1871). In Friesland raakt hij in eerste instantie bekend  

als ‘Piter Jelles’, dichter en schrijver-journalist en later ook als de advocaat  

Mr. P.J. Troelstra. Zijn landelijke bekendheid dankt hij vooral aan het leider-

schap van de Sociaaldemocratische Arbeiderspartij in de periode 1897-1925. 



komt hij evenwel tot de conclusie dat dit 
een vergissing is. Het blijkt dat er onvol-
doende steun onder de bevolking is voor 
die machtsovername en ook binnen z’n 
eigen partij lopen de meningen uiteen. Als 
reactie op de internationale en nationale 
revolutiedreiging voelt de Nederlandse re-
gering zich echter, na decennia op de rem 
te hebben gestaan en na tientallen jaren 
van agitatie en sociale strijd, gedwongen 
het algemeen kiesrecht en de achturendag 
in te voeren. De SDAP wordt evenwel nog 
tot 1939 buiten de regering gehouden. 

In 1927 verschijnt het eerste deel van 
Troelstra’s vierdelige door hem aan zijn 
secretaris dr. Herman Wiardi Beckman 
gedicteerde Gedenkschriften. Troelstra overlijdt 
op 12 mei 1930 in het bijzijn van zijn 
tweede vrouw, Sjoukje Oosterbaan, en 
zoon Jelle. Hij wordt op 16 mei begraven 
op de algemene begraafplaats in Den Haag. 
Bijna 40.000 aanhangers doen de kist dan 
uitgeleide. Bioscopen overal in het land 
vertonen de film die Polygoon van deze 
gebeurtenis maakt. 

Leeuwarden koestert Troelstra nog altijd. 
In 1974 is door de gemeente de Piter 

Jellespriis ingesteld, een culturele prijs 
voor zowel Friestalig als Nederlandstalig 
werk. Aan het Frysk Letterkundich 
Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) 
was indertijd een Troelstra Samling 
verbonden en taakopvolger Tresoar heeft  
al jaren een Troelstra-kabinet. In 2004 
kiest de Leeuwarder bevolking hem tot 
‘grootste Leeuwarder aller tijden’. Ook  
een aantal straat- en objectnamen herinnert 
nog aan Piter Jelles. Zo zijn er de  
mr. P. J. Troelstraweg (1931), het 
Troelstrapark (1993) en de scholen-
gemeenschap Piter Jelles (1998). 

Deze wandel- en fietsroute voert langs 
sporen van Piter Jelles en zijn naasten in 
Leeuwarden en biedt tevens de moge-
lijkheid om ‘sporen’ ten noorden en ten 
zuiden van de stad te verkennen. Huizen 
waar Troelstra heeft gewoond staan 
centraal, maar de route gaat ook langs 
plekken waar hij heeft gewerkt of politiek 
en maatschappelijk actief is geweest. 

Troelstra spreekt een menigte toe in het najaar van 1918

Overdracht van het borstbeeld van Troelstra op 27 april 
1950. Tweede van links minister-president dr. W. Drees. 
Geheel rechts mr. L.G. Kortenhorst, voorzitter van de 
Tweede Kamer, naast hem Staatsraad J.W. Alberda



WANDELROUTE DOOR DE BINNENSTAD

1. Oldehoofsterkerkhof, standbeeld  
Piter Jelles 
Naast de Oldehove staat het standbeeld 
van Piter Jelles, gemaakt door de bekende 
beeldhouwer Hildo Krop (1884-1970) 
en gefinancierd met gelden ingezameld 
door het Troelstra-comité. Het beeld is 
omstreden. Het eerste ontwerp toonde een 
strijdbare man, maar Krop kiest er uitein-
delijk voor om Troelstra af te beelden als 
bedaagd redenaar, achter een lessenaar. De 
weduwe Troelstra reageert positief, maar 
anderen noemen het beeld ‘te statisch’, 
‘te ruig’ en ‘geen eenheid’. Het beeld 
wordt op 6 oktober 1962 onthuld door de 
kleindochter van Piter Jelles, Veronica Bay. 
Spreker is dan onder andere oud-premier 
Willem Drees. Het bronzen beeld staat op 

een natuurstenen voetstuk. In een tekst op 
de voorzijde van de sokkel wordt Troelstra 
‘dichter, strider en steatsman’ genoemd.  
Op de achterzijde staat: 

PITER JELLES 
TROU SOAN / FAN US FOLK 

SJONGER / FAN US LIET 
STRIDER / FOAR US RJOCHT 

Al in 1972 ontstaat er discussie over de 
plek van het beeld. Het standbeeld wordt 
in 1992 verplaatst van de noord- naar de 
zuidkant van het plein. Er is verschillende 
malen gesuggereerd om het beeld naar 
elders te verplaatsen. Ook in Utrecht en 
Den Haag zijn standbeelden opgericht voor 
Troelstra. 

Hildo Krop werkt in zijn atelier aan het standbeeld van Troelstra in 1962



2. Grote Kerkstraat 23, woonhuis 
Oebele Stellingwerf en Trui Jentink
Van 1889 tot 1891 bewonen Oebele 
Stellingwerf (1848-1897) en zijn echtge-
note Trui Jentink (1852-1918) hier een 
deel van een bovenhuis. Stellingwerf ver-
huist in 1880 vanuit Tzum met 
zijn moeder en jongste zuster 
naar de Singelstraat 4. De bijna 
blinde Stellingwerf, die tot eind 
1869, wanneer zijn oogkwaal 
hem dat verhindert, de functie 
van onderwijzer vervult, richt 
in 1876 met Waling Dykstra 
het Friesch Volksblad op. Het blad 
biedt ruimte voor de Friese taal 
en Piter Jelles een belangrijk 

podium. Hij publiceert er gedichten en 
de Brieven fan in stêdsman. Samen met Oebele 
Stellingwerf geeft Troelstra in 1880 de 
start voor het Friestalige toneelgezelschap 
Gysbert Japiks. Stellingwerf voorziet al in 
1883 een grote toekomst voor Piter Jelles, 

als ‘leidsman van degenen 
die hun recht zoeken’. Hij 
betrekt Piter Jelles bij de 
kiesrechtstrijd. Stellingwerf 
neemt een belangrijke positie 
bij de Bond voor Algemeen 
Kies- en Stemrecht in. De 
Friese afdelingen daarvan 
vormen in 1887 een provin-
ciale koepel, die de Friesche 
Volkspartij wordt genoemd. Trui Jentink 

In het Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum Tresoar is een permanente expositie over leven en werk van 
Piter Jelles Troelstra ingericht. In het naastgelegen Historisch Centrum Leeuwarden bevinden zich archivalia en 
andere documenten over de opkomst van het socialisme in Leeuwarden.

Vitrinekast in de ‘Troelstra-samling’ van het FLMD in 1994, met curiosa en antiek van de familie Troelstra-Rinsma. 
Tegenwoordig wordt deze collectie bewaard in Tresoar.



Troelstra is daar aanvankelijk lid van en 
poogt die partij van een sociaaldemocra-
tisch program te voorzien, zoals hij ook 
probeert de Sociaaldemocratische Bond van 
Ferdinand Domela Nieuwenhuis op het 
parlementaire pad te houden. Uiteindelijk 
richt Troelstra in 1894 met anderen een 
nieuwe partij op, de Sociaaldemocratische 
Arbeiderspartij, waarvan hij al snel de 
leiding krijgt. Een en ander leidt tot 
verwijdering tussen hem en het echtpaar 
Stellingwerf-Jentink. Die wordt nog 
versterkt doordat Troelstra, in tegenstelling 
tot hen, beslist geen geheelonthouder is. 

De uit Nijland afkomstige Trui Jentink is 
in Friesland een van de eerste vrouwelijke 
propagandisten van de kiesrechtbeweging. 
Ze schrijft net als haar man, met wie zij 
in 1882 in het huwelijk treedt, voor het 
Friesch Volksblad. Ze verwerft bekendheid 
als voorvechtster van vrouwenrechten en 
geheelonthoudster. Na het overlijden van 
haar man in 1897, woont ze nog een 
flink aantal jaren aan de Romkeslaan in 
Leeuwarden. Dit huis was een belangrijke 
ontmoetingsplek voor progressieve Friezen. 
Sinds 1976 is er een Trui Jentinkwei in 
Leeuwarden. 

Henderika Troelstra 

Zus Henderika Troelstra (1867-1944) doorloopt 
de Middelbare Meisjes School in Grote Kerkstraat 
12. Ze vertrekt in oktober 1893 vanuit het 
ouderlijk huis naar Amsterdam. Door haar 
broer is haar belangstelling voor het socialisme 
gewekt en spoedig wordt zij lid van de SDAP. 
Haar lovende woorden over de prestaties van de 
Sovjet-Unie leiden uiteindelijk tot haar royement 
uit de partij.

Piter Jelles en Sjoukje



3. Nieuwestad 113, woonhuis Piter 
Jelles en Sjoukje Bokma de Boer
Een bordje aan de gevel geeft aan dat 
Piter Jelles en zijn vrouw hier van 1889 
tot 1892 op de bovenverdieping hebben 
gewoond. Op de benedenverdieping 
was indertijd Troelstra’s advocatenprak-
tijk gevestigd. Met als specialisme de 
sociale advocatuur, verdedigt Troelstra 
in 1890 onder andere de leiders van de 
landarbeidersvereniging ‘Broedertrouw’ 
in Sint Annaparochie e.o. In de periode 
dat hij aan de Nieuwestad woont, wordt 

Troelstra overtuigd socialist. De massale 
1 meiviering in 1890 maakt een grote 
indruk op Piter Jelles en Sjoukje. In 
juli treden zij beiden uit de Nederlands 
Hervormde Kerk. De liberale democraat 
Piter Jelles ziet dan de kracht van het volk, 
een kracht waarop hij later als socialist een 
beroep doet. Mede door een betoging voor 
algemeen kiesrecht op 17 augustus 1890 
bij Heerenveen komt hij tot het socialisme. 
In het derde kwartaalnummer van For 
hûs en hiem (Tiidskrift for it Fryske húsgesin) 
publiceert Piter Jelles het gedicht In nije tiid 

De Nieuwestad in 1866 met het woonhuis van Piter Jelles en Sjoukje (1) en De Groote Sociëteit (2). 

Tot 1935 is op de plaats van het pand aan de Nieuwestad 109, nu de winkel van Schweigmann Kinderkleding, 
de Groote Sociëteit gevestigd. De oude Leeuwarder elite komt hier eind 19de en begin 20ste eeuw bijeen om elkaar 
te ontmoeten en onder andere biljart te spelen. Troelstra schrijft over de Groote Sociëteit als volgt: ‘deftigheid 
en hooghartigheid in leidende kringen, een sterk conservatisme bij de rechterlijke macht, een zeker aristocratisch 
cachet, niet slechts bij de vertegenwoordigers van de Friese adel, maar ook bij de hoge ambtenaren en de 
voornaamste vertegenwoordigers van vrije beroepen die als mannen van gezag in de provincie bekend stonden.’ 
Piter Jelles wijst op de dubbelzinnige positie van zijn vader als die later wel wordt toegelaten tot de Groote 
Sociëteit en spreekt van ‘een on-overbrugbare klove tusschen ons gezin en de maatschappelijke groep waartoe wij 
feitelijk behoorden.’ Troelstra schijnt als beginnend advocaat meermalen gevraagd te zijn om lid te worden, maar 
hij gaat niet op dat aanbod in.

Vader Jelle is langer lid van Amicitia, de sociëteit op de hoek van de Wirdumerdijk en de Nieuweweg. De leden 
van Amicitia zijn iets minder voornaam dan die van de Groote Sociëteit. Als bestuurder is hij betrokken bij een 
groot aantal andere maatschappelijke organisaties. Zo zet hij zich in voor sociale woningbouw en voor ambachts-
onderwijs. In 1868 is hij medeoprichter en eerste voorzitter van leesgezelschap ‘De Tijdstroom’ en wordt hij 
voorzitter van rederijkerskamer ‘Van Halmael’.

2 1



waarin hij die overgang bekend maakt. 
Al gauw regent het daarna opzeggingen 
van abonnementen op dat blad, zodat hij 
zijn redacteurschap moet neerleggen. Ook 
Sjoukje stopt noodgedwongen als redactri-
ce van de kinderrubriek die ze al sinds de 
verlovingstijd onder de naam ‘Nynkmoi’ 
in dat blad vult. 

In nije tiid (fragment)

Der giet in rop oer alle lannen,
In rop om frijdom, witnis, ljocht;
Der rûst in wurd lâns alle strannen,
Dat seit, wat mannich herte tocht;
Der skynt in sinne oer tûzen knoppen, 
Dy ’t tsjuster hindre om har t’ ûntjaan, 
En skrouske fûgels wurde roppen 
Om ek de wjukken út te slaan; 
Der waait in wyn mei foarske twjirren 
Oer hiel de triljende ierde rûn; 
Wat fêststie lange, lange jierren, 
Falt no, fermôge, tsjin ’e grûn.

Vanaf 1890 komt Piter Jelles steeds vaker 
in conflict met zijn vader. Dat leidt in mei 
1892 zelfs tot zijn ontslag als inspecteur 
bij de door Troelstra sr. opgerichte 
verzekeringsmaatschappij Neerlandia, een 
functie die Pieter sinds zijn studententijd 
als bijbaan bekleedt. Op 17 januari 1891 
wordt zoon Jelle geboren, het tweede 
kind na de in 1889 geboren Dieuwke. De 
bevalling is zwaar voor Sjoukje en daarna 
lijdt ze hoogst waarschijnlijk aan een post-
natale depressie. De kinderen worden in 
die tijd verzorgd door Hiltje Feenstra, wier 
moeder Harmke later model zal staan voor 
Afke uit Afke’s Tiental. Hiltje stopt evenwel 
een paar maanden na Jelles geboorte 
met haar werk vanwege haar huwelijk. 
Ze wordt opgevolgd door Antje van der 
Schaaf. Piter Jelles brengt in die tijd vele 
uren door aan Sjoukjes ziekbed en werkt 
daar aan zijn correspondentie. In maart 

1892 wordt Troelstra redacteur van De 
Sneeker Courant. Via persrubrieken in andere 
kranten en als spreker tijdens debatten en 
meetings raakt hij meer en meer bekend in 
de rest van het land. Het Tweede Kamerlid 
Adriaan Louis Poelman noemt hem een 
‘opruier’. 

4. Wirdumerdijk 11, sigarenwinkel Van 
Borssum Waalkes
Wanneer van 17 tot en met 21 juni 1892 
koningin-regentes Emma en haar dochter 
Wilhelmina een bezoek aan Leeuwarden 
brengen, krijgen uitgesproken socialisten 
het moeilijk. Menigmaal klinkt het liedje 
‘Oranje boven! Hang die socialen op. Aan 
een touw, aan een touw, Piter Jelles met 
z’n vrouw!’. In De Sneeker Courant bekritiseert 
Troelstra de ‘de onzinnige reclame-tocht 
der speelpoppen van het kapitalisme’. 
Wanneer de socialistische sigarenmaker  
Jan van Borssum Waalkes met zijn winkel 
in Wirdumerdijk 11 als enige in de  
straat zijn zaak niet illumineert trekt dat 
tegenstanders aan. Goed voorbereid op  
20 juni waken twaalf politieke vrienden 
in de kamer achter zijn winkel, elk met 
een revolver op zak. Ook Piter Jelles is 
door Van Borssum Waalkes gevraagd om 
hem bij te staan. Hij probeert de politie 
ertoe te bewegen om de menigte door 

Als dank voor de bescherming van zijn vrouw en 
kinderen ontvangt Lourens Zandstra van Piter Jelles een 
sigaar uit de winkel van Van Borssum Waalkes, met een 
rood lintje waarop de data van het bezoek van konin-
gin-moeder Emma en de jonge koningin Wilhelmina 
aan Leeuwarden (17 tot en met 21 juni 1892) staan 
genoteerd. Het exemplaar ligt in Tresoar.



te laten lopen en de mensen te weer-
houden van het gooien met stenen en 
het gebruiken van geweld. Tegenover de 
winkel van Van Borssum Waalkes waar het 
Friesch Koffiehuis gevestigd is, zit vader 
Troelstra die te horen krijgt dat zijn zoon 
actief socialisten beschermt. Vader Jelle, 
die daags daarvoor nog een koninklijke 
onderscheiding heeft ontvangen, moet niks 
hebben van de socialistische sympathieën 
van zijn zoon. Uiteindelijk spoedt hij zich 
echter toch naar de sigarenwinkel en helpt 
zijn zoon. Jelle Troelstra slaagt erin om de 
politie te overreden de agressieve menigte 
te verspreiden. De gebeurtenissen hebben 

zeker een rol gespeeld bij het besluit van 
Piter Jelles om te verhuizen uit Leeuwarden. 
Ook Van Borssum Waalkens vertrekt in 
1893, maar hij keert later weer terug.

Piter Jelles schrijft in zijn memoires dat hij 
al vroeg een afkeer krijgt van de monarchie. 
Op zijn dertiende, wanneer koning Willem 
III een bezoek aan Leeuwarden brengt, 
staat de jonge Troelstra met zijn vader 
op de Wirdumerdijk op het moment dat 
de koninklijke koets langsrijdt. Hij vindt 
de koning ‘afstotend’ en spreekt dat ook 
hardop uit. Troelstra sr. schrikt daarvan en 
zegt: ‘Hou je stil jongen, ik ben ambtenaar’.

Prentbriefkaart van het Wilhelminaplein en Zaailand uit circa 1900 met links de RHBS 

Aan het Zaailand, waar zich tegenwoordig Rechtbank Noord-Nederland bevindt, stond eerder de Rijks Hogere 
Burger School. Wanneer het gezin Troelstra in 1875 verhuist van Stiens naar Leeuwarden, mag de 15-jarige 
Piter Jelles naar de Rijks HBS. Piter Jelles wordt daar een van de beste leerlingen van zijn klas. Hij is er 
redacteur van de schoolkrant Mercurius, waarin hij docenten plaagt zodat hij bijna van school gestuurd wordt. 
Dit is naar eigen zeggen zijn ‘eerste persdelict’. Hij richt ook de Vereniging Halbertsma op, waar voor hem 
en zijn schoolgenoten ruimte is voor discussie en inleidingen over levensbeschouwelijke onderwerpen. Met twee 
medescholieren ontwikkelt Pieter vriendschappen, die tot na hun afstuderen in Groningen duren: met Jan van 
Wageningen en Johan Duparc.



5. Zuidvliet 20, geboortehuis Piter Jelles 
Het geboorteadres van Piter Jelles Troelstra 
is Zuidvliet 158, ter plaatse van het 
huidige Zuidvliet 20. Tegenover het huis 
was een ophaalbrug. In de loop van de 18e 
en 19e eeuw ontstaat er veel bedrijvigheid 

langs het Vliet. Van het oude huis is niets 
meer over. Ondanks pogingen van de 
Leeuwarder afdeling van de PvdA om hier 
een partijgebouw te realiseren, is het niet 
gelukt om sloop te voorkomen. In 1976 
is een gedenksteen in de gevel van het 
nieuwbouwpand onthuld door zoon Jelle 
Troelstra in gezelschap van onder anderen 
Tweede Kamerleden Jacob Vellenga en 
Anne Vondeling.

6. Tuinen 7, woning gezin Jelle Troelstra
Tussen 1860 en 1862 woont het gezin van 
Troelstra achtereenvolgens in Hardegarijp, 
Koudum en Assen. Eind 1862 krijgt 
vader Jelle een aanstelling als ‘commies 
ter provinciale directie’ in Leeuwarden. 
Van 1862 tot 1864 nemen de Troelstra’s 
hun intrek in een bovenwoning aan de 
Voorstreek 54 en van 1864 tot 1866 in 
een dergelijke woning aan de Tuinen 7. 
Gedurende deze laatste periode breidt het 
gezin zich uit: zus Haukje wordt geboren 
en tante Renskje en beppe Troelstra 

Jelle Troelstra onthult op 2 mei 1976 de gedenksteen in 
de muur van het geboortehuis van zijn vader

Gezicht op het Zuidvliet getekend door Johannes Elsinga in 1933, met rechts het geboortehuis van Piter Jelles 



Hoek Oosterkade en Droevendal in 1884 met links de arrondissementsrechtbank en rechts (een deel van) het 
woonhuis van de familie Troelstra gedurende de jaren 1875-1877 

Op 17 juni 1881 is Piter Jelles voor het eerst bij een zitting in het Paleis van Justitie, als belangstellende 
bij de hogerberoepszaak van Rients Agema tegen Johannes Bieruma Oosting. Daar besluit hij rechten te gaan 
studeren om zo te strijden tegen onrecht. Enkele jaren later treedt hij hier zelf op als advocaat.

In het laatste jaar van de HBS komt Piter Jelles veel over de vloer bij schoolvriend Oene Schreuder aan de 
Tweebaksmarkt 66 om zich daar samen met Oene voor te bereiden op het eindexamen. Hij raakt er verliefd 
op Sietske, de jongere zus van Oene. In juni 1879 schrijft hij voor haar het gedicht ‘Aan ...’.

Vader Jelle Troelstra, afkomstig uit Lemmer, woont tussen 1854 en 1858 alleen in een kamer ter plaatse 
van de Oostergrachtswal 123. Jelle is in zijn jongensjaren werkzaam als goudsmidsknecht, maar kan later 
carrière maken als belastingambtenaar. In 1856 komt Jelle Troelstra in het Oranje Bierhuis voor het eerst in 
aanraking met De Dageraad (tijdschrift voor vrijdenkers). Hij publiceert er in 1857 een gedicht in. Van 
april 1875 tot 12 mei 1877 woont Jelle Troelstra met zijn gezin in een bovenhuis op de noordelijke hoek 
van Oosterkade en Droevendal. Behalve de kinderen is er ook een huishoudster en een ‘meid’. In november 
1876 komt Jelle Troelstra’s tweede vrouw Geartsje Rinsma inwonen. Zij is welgesteld en zo kunnen ze in 
1877 een nieuw herenhuis betrekken aan Achter de Hoven, toen aan de rand van de stad. Droevendal 41 is 
al lang geleden afgebroken.



(Trijntje Alberts Troelstra-Jonkman) komen 
inwonen. Beppe overlijdt eind 1864 te 
midden van haar familie. Van 1866 tot 
1868 woont het gezin (met dienstmeid 
en kinderen) wederom in het oude huis 
aan het Zuidvliet. Pieter bezoekt dan de 
bewaarschool aan de Tuinen 40. Hij gaat 
ook naar de Tusschenschool (waarschijnlijk 
die op de hoek van Monnikemuurstraat 
en Bij de Put). In april 1868 vertrekt het 
gezin naar Stiens.

7. Bij de Put 15, woonhuis Burger 
Combertus Pieter Burger (1825-1908) 
vestigt zich in 1867 met zijn gezin in 
dit huis. Burger bekleedt in die tijd de 
directeursfunctie aan de Rijks HBS in 
Leeuwarden en wordt door Pieter gezien 
als ‘een hoogstaand man, met groote 
paedagogische eigenschappen waaraan 
het den meesten leeraren ontbrak’. Pieter 
komt zo nu en dan bij Burger aan huis, 
bijvoorbeeld nadat hij geslaagd is voor 
zijn eindexamen in 1879. Het is Burger 
die Pieter aanraadt om rechten te gaan 
studeren als Jelle Troelstra aangeeft dat 
hij graag ziet dat zijn zoon bij hem op 
kantoor komt. Eigenlijk wil Pieter liever 
aan de faculteit der letteren studeren, maar 
Burger ziet dat er in Pieter geen leraar 
schuilt. Met Burgers zoon Adriaan is Pieter 
bevriend. In huize Burger heeft men nog 
lang een pijpenkastje bewaard met ook een 
pijp van Pieter. 

Dr. C.P. Burger met echtgenote in de tuin

Gezicht op de Tuinen richting Voorstreek in 1871



8. Hoekstersingel 1, Café Blauwhuis
In maart 1889 wordt in dit café de 
afdeling Leeuwarden van de Sociaal-
democratische Bond opgericht. In de 
bovenzaal zijn dikwijls politieke bijeen-
komsten; ook met Troelstra als spreker. Hij 
beschrijft een bezoek aan Café Blauwhuis 
in 1890 als volgt in zijn memoires: 

‘Opmerkelijk is het, dat intusschen ook van den 
kant van justitie en politie in mij een buitengewone 
belangstelling werd gesteld. Op zekeren dag zou in 
het Blauwhuis, de vergaderplaats van den ouden 
Soc.-Dem. Bond, een propaganda-vergadering plaats 
hebben, waar de bekende v. d. Veer - sedert den 
oorlog een der vurige voorstrijders van het impe-
rialisme in Engeland! - een socialistische rede zou 
houden. Een paar dagen tevoren kreeg ik bezoek van 
den kommissaris van politie met de vraag of het niet 
op mijn weg zou liggen met dezen spreker in debat te 
treden. Ik antwoordde, oorspronkelijk niet van plan te 
zijn geweest die vergadering bij te wonen. Nu hij er 
mij op attent maakte, wilde ik er wel heengaan, maar 
niet om met den spreker in het krijt te treden, alleen 
om mij omtrent zijne inzichten en bedoelingen nader te 
laten inlichten. Ik ging dus naar het Blauwhuis, maar 
vervulde daar geen andere, dan een zwijgende rol.’

9. Noorderweg 1, Gymnasium 
Om tot de universiteit toegelaten te 
worden, moet Piter Jelles een gymnasium-

In de 19e eeuw zijn de Zalen Van der Wielen, 
thans Zalen Schaaf (Breedstraat 48), belangrijk 
als uitgaans- en vergadercentrum. Piter Jelles staat 
er meermalen op het podium, onder andere als 
‘Foekje fen Heech’. Op 21 maart 1883 presenteert 
het gezelschap Gysbert Japiks hier de door hem 
geschreven voorstelling Oan de sédyk, waarvan 
de opbrengsten bestemd zijn voor de weduwen en 
wezen van de verdronken schippers van Paesens 
en Moddergat. Op 26 februari 1891 declameert 
Pieter er ‘Wat de vogel zong’ tijdens een avond 
van Rederijkersverenging Ten Kate. In dat jaar 
houdt hij er ook een rede voor de vereniging 
van Leeuwarder Bakkersgezellen met als titel 
‘Bakkerstoestanden’. Hij pleit voor zondagsrust en 
overleg met en tussen patroons en spreekt zich uit 
tegen nachtarbeid.

In later jaren organiseert de SDAP hier verschillen-
de openbare bijeenkomsten met Pieter als spreker. 
In Zalen van der Wielen wordt in 1880 door Jelle 
Troelstra de Brandwaarborgmaatschappij Neerlandia 
opgericht. Jelle Troelstra sr. neemt hier ook in mei 
1895 het woord tijdens een meeting van liberale 
kiesverenigingen.

Piter Jelles als ‘Foekje fen Heech’ in 1881

De voorkant van het gymnasium omstreeks 1900



diploma kunnen overleggen. Om dat te 
behalen volgt hij, na enige strijd met zijn 
vader, een jaar lang thuis lessen Grieks en 
Latijn. In 1880 gaat hij naar de vijfde klas 
van het gymnasium. 

Gedurende dat jaar heeft hij tijd over voor 
andere dingen dan de gymnasiumvakken. 

Hij stort zich op de studie van het Fries en 
brengt in 1881 de bundel Fryske Brilloftswille 
en het boekje Wiersizzerij fen Âlde Foekje fen 
Heech uit. In die tijd ontmoet hij ook zijn 
eerste serieuze vriendin: Fokje Frânses 
Pasma (1865-1956), aan wie hij verschei-
dene verzen wijdt. Hij laat zich niet alleen 
zien als dichter, maar ook als toneelspeler 

Ontwerptekening van het Volksgebouw in Monnikemuurstraat-Nieuweburen 

Na de meimeeting van 1890 wordt duidelijk dat er behoefte is aan een eigen zalencentrum voor de arbeiders-
beweging in Leeuwarden. De voorzitter van de Provinciale Friesche Werklieden Vereeniging, Sake Jansma, die 
tevens aannemer is en van 1899 tot 1900 ook gemeenteraadslid voor de radicalen, maakt dan een plan. In 
1891 kan al het Volksgebouw Ontwikkeling op Nieuweburen 88 worden geopend, een groot complex met de 
hoofdingang aan de Nieuweburen en een zijingang aan de Monnikemuurstraat. Na de verkiezing van Troelstra 
tot Tweede Kamerlid in juni 1897 voor het kiesdistrict Leeuwarden wordt Troelstra feestelijk op de schouders 
van zijn kiezers naar het Volksgebouw gebracht. Na 1903 ontstaan er problemen tussen enerzijds de SDAP en 
anderzijds de vakverenigingen. Als gevolg daarvan wordt het Volksgebouw veel minder gebruikt en in 1908 
verkocht. Ook de meeste andere gebouwen in Leeuwarden die door idealen uit de arbeidersbeweging tot stand 
komen, bestaan niet meer. 



en schrijver. Zijn journalistieke carrière 
begint eveneens in die gymnasiumtijd. 
Vanaf 1880 verschijnen zijn stukjes in het 
Friesch Volksblad. In september 1882 verlaat 

Pieter Leeuwarden om rechten te gaan 
studeren in Groningen.

Er ligt een poëziesteen met een vers uit 
het gedicht Ôfskie uit de cyclus It Âlde doarp 
(1909) van Piter Jelles bij de ingang van 
het Gymnasium die in 2004 onthuld is 
door toenmalig PvdA-leider Wouter Bos:

Yn kringen leit it libben om ús hinne:
It húsgesin, it heitelân, de wrâld,

’t Bedriuw, de klasse dêr men jin by hâldt, 
Dêr lizz’ de grûnen dêr w’op aardzje kinne, 
De loft, wêryn, ús geast nei ’t grutte tynt,

De wei nei ’t Iivige fynt.

10. Reijndersbuurt 5, woonhuis  
Piter Jelles Troelstra en gezin
Op 12 mei 1892 vestigt Pieter zich hier 
met vrouw en kinderen. Over dit jaar 
schrijft hij: ‘Het jaar 1892 brengt de groote 
krisis in mijn leven. In dat jaar ben ik in 
den strijd getrokken, en heb ik het besluit 
moeten nemen Leeuwarden te verlaten. 
Het is Domela Nieuwenhuis geweest, die 
mij in den strijd dreef en mij noopte mij 
van alles los te maken. Hij dwong mij 
moreel de strijdbijl op te nemen, vroeger 
dan ik had gewild. Ik had mij de toekomst 
anders voorgesteld. Ik dacht: ik blijf nog 

Wouter Bos onthult de tegel met gedicht van Piter Jelles 
in april 2004

Gezicht op de Reijndersbuurt in de jaren 30 met rechts het woonhuis van Piter Jelles



een paar jaar in Leeuwarden in mijn 
praktijk en maak in dien tijd rustig studie 
van het socialisme.’ Van rustige studie 
komt evenwel niet veel terecht, want 
wanneer Pieter in 1892 lid wordt van de 
Sociaaldemocratische Bond komt hij al heel 
snel in botsing met Domela.

Gebeurtenissen tijdens het bezoek van 
de jonge koningin Wilhelmina en haar 
moeder Emma in juni 1892 zijn van 
invloed geweest op het besluit om te 
vertrekken uit Leeuwarden. Wanneer 
Troelstra op 20 juni sigarenwinkelier Van 
Borssum Waalkens helpt tegen agressieve 
oranjeklanten, vraagt hij zijn partijgenoot 
Lourens Zandstra om die avond zijn 
vrouw Sjoukje en de kinderen gezelschap 
te houden. Dat blijkt niet een overbodige 
voorzorgsmaatregel te zijn: ‘Wij woonden 
achter het gymnasium en de leerlingen 
van die school liepen voor mijn woning te 
hoop, trachtten de deur in te trappen en 
gooiden steenen door de ramen van het 
kamertje, waar mijn zoontje lag te slapen. 
Er vielen zelfs steenen in zijn bed en het is 
een wonder dat de jongen niet is geraakt. 

Piter Jelles en Sjoukje

Piter Jelles met zijn broer Dirk

Pieters broer Dirk Troelstra (1870-1902) 
wordt direct na de lagere school leerling van het 
Leeuwarder gymnasium. Nadat hij vier klassen 
heeft doorlopen, laat zijn vader hem de school 
vaarwel zeggen om hem op zijn eigen kantoor 
op te leiden voor de belastingdienst. Dirk houdt 
het op kantoor evenmin uit als zijn broer. Hij 
krijgt de gelegenheid om een tijdje in München 
te wonen, waar hij bezield raakt door de idealen 
van de arbeidersbeweging. Na Dirks overlijden 
komen diens weduwe en dochter tijdelijk bij Jelle 
Troelstra wonen. 



Eén en ander maakte dat mijn positie 
in Leeuwarden op slag onmogelijk was 
geworden.’ 

Na de koninginnendagrellen verloopt de 
advocatenpraktijk van Pieter. Hij pleit 
nog wel in verschillende rechtbanken 
in het land voor ontslagen arbeiders en 
strijdt ook op andere fronten tegen sociaal 
onrecht. Zo is hij bijvoorbeeld spreker 
op talrijke bijeenkomsten van socialisten 
binnen en buiten Friesland. 

Tot december 1892, wanneer de uit-
gever failliet gaat, is zijn belangrijkste 
betaalde functie die van redacteur bij 
De Sneeker Courant, een krant die men ook 
buiten Friesland leest. Eind 1892 wordt 
duidelijk dat Sjoukje ernstige geestelijke 
problemen heeft. Zij lijdt onder wat we 
tegenwoordig een postnatale depressie 
zouden noemen, ligt veel in bed, hoort 
stemmen en heeft waanvoorstellingen. Na 
een ziekenhuisopname van zeven weken 

verbetert haar toestand iets. Ook Pieter zit 
begin 1893 tegen de overspannenheid aan. 
Hij gaat zijn huwelijk steeds meer als een 
belemmering ervaren. In mei vertrekt het 
gezin naar Amsterdam. Pieter hoopt op 
een goedlopende advocatenpraktijk met 
zijn compagnon Constant Bleckmann en 
op de bloei van zijn krant De Nieuwe Tijd, 
voorheen De Sneeker Courant. De verhuizing 
betekent echter een financiële strop. Het 
huis aan de Reijndersbuurt wordt uitein-

Jelle en Dieuwke Troelstra in de kinderwagen

Piter Jelles en Onno Sytstra

Pieter haalt in de tijd dat hij naar het gymnasium 
overstapt de acte huisonderwijzer voor Frans en 
Duits. Tijdens de voorbereidingen voor dit examen 
leert hij de jonge onderwijzer en dichter Onno 
Sytstra kennen. Als Pieter op zondagmiddag klaar 
is met zijn bijles gaat hij dikwijls bij Onno koffie-
drinken in diens bovenwoning aan de Noordersingel 
18; later woont Sytstra met zijn gezin in een 
woning aan de Noordersingel 72 en wordt hij 
hoofd van gemeenteschool 7a aan de Arendstuin.



delijk verkocht met 1300 gulden verlies, 
waardoor zijn schulden toenemen.
 

11. Grote Kerkstraat 63, Coöperatieve 
Handelsdrukkerij 
Vanaf 1886 is de Coöperatieve Handels-
drukkerij gevestigd in en achter Grote 
Kerkstraat 63 en Pijlsteeg 18; daarvoor 
zit de drukkerij aan de Grote Hoogstraat 

40. Boven het poortje in de Pijlsteeg staat 
nog ‘Coöperatieve Handelsdrukkerij’. Piter 
Jelles bezoekt de drukkerij regelmatig 
omdat daar zowel Het Friesch Volksblad van 
Stellingwerf als de liberale Friesche Courant 
van zijn vader wordt gedrukt. Vanaf 1888 
wordt ook het door Piter Jelles opgerichte 
tijdschrift For Hûs en Hiem gedrukt bij de 
Handelsdrukkerij. Henricus Uden Masman 
(1871-1951) is in die tijd zetter bij de 
Handelsdrukkerij. Hij wordt later directeur 
van de uitgeverij De Atlas in Den Haag. 
Deze uitgeverij publiceert in 1909 de 
verzamelde verzen van Piter Jelles onder de 
titel Rispinge, âlde en nije fersen.

12. Kleine Hoogstraat 3, woning Vitus 
Bruinsma 
Een plaquette aan de gevel geeft aan dat 
rond 1880 deze plek wordt bewoond 

Obbe Rommerts 

Oprichter en directeur van de Coöperatieve 
Handelsdrukkerij is Obbe Rommerts (1835-
1902); indertijd woonachtig in het pand aan de 
Grote Kerkstraat 73. Aangezien hij betrokken is 
bij allerlei maatschappelijke initiatieven, wordt hij 
wel ‘pionier van de arbeidersbeweging’ genoemd. 
Vanaf 1870 is Rommerts de voorman van de 
Provinciale Friesche Werklieden Vereeniging 
(PFWV). Hij speelt eveneens een belangrijke 
rol in de kiesrechtbeweging en onderhoudt 
goede contacten met progressief-liberalen, zoals 
Jelle Troelstra. In 1886 komt Rommerts in 
conflict met de conservatieve burgemeester Petrus 
Lycklama à Nijeholt en enkele jaren later met 
Sociaaldemocratische Bond-voorman Jan Tadema.

Het poortje in de Pijlsteeg



door Dr. Vitus Jacobus Bruinsma (1850-
1916). Naast natuurkundige en leraar 
aan het Stedelijk Gymnasium is Bruinsma 
prominent strijder geweest voor algemeen 
kiesrecht. In 1884 wordt hij voorzitter 
van de Bond voor Algemeen Stem- en Kiesrecht 
afdeling Leeuwarden en in 1887 zit hij de 
oprichtingsvergadering van het Friesch 
Comité voor Algemeen Kies- en Stemrecht voor. 
Van zijn hand verschijnen verschillende 
opstellen. Bovendien treedt hij regelmatig 
naar voren als spreker tijdens protesten en 
betogingen, zoals bijvoorbeeld tijdens de 
eerste meimeeting te Leeuwarden in 1890. 
Bruinsma en Troelstra werken veel samen 
tot Piter Jelles in 1894 kiest voor het 
scherpere profiel van de SDAP. Bruinsma 
is een aantal malen Kamerkandidaat voor 
de Volkspartij en lang voorzitter van 

deze partij. In 1893 treedt hij toe tot de 
Sociaaldemocratische Bond van Domela 
Nieuwenhuis, waarvoor hij na een jaar al 
weer bedankt.

13. Hofplein 38, Stadhuis
Jelle Troelstra, de vader van Pieter, is lang 
actief geweest in het stadhuis: van 1877 
tot 1906 als raadslid, van 1884 tot 1906 
als wethouder en de laatste jaren van die 
periode bovendien als locoburgemeester. 
Een poging om in de Tweede Kamer te 
worden gekozen mislukt. Rolf van der 

Op het plafond van de entreehal van het stadhuis zijn portretten aangebracht van beroemde Leeuwarders, 
waaronder Piter Jelles en Sjoukje

De plaquette aan de gevel van Kleine Hoogstraat 3

Jelle Troelstra (1833-1906) als wethouder



Woude beschrijft in Leeuwarden 1850-1914 
Jelle Troelstra als volgt: ‘Niet alleen zijn 
krachtige persoonlijkheid en werkkracht, 
maar ook zijn deskundigheid op financieel 
terrein maakten hem tot een centrale 
figuur in het gemeentebestuur. Hij werd 
in de raad overigens meer gerespecteerd 
dan geliefd. Voor de elite bleef hij een 
buitenstaander, terwijl hem van de andere 
kant vaak werd verweten zijn afkomst te 
hebben verloochend.’

Met Gerrit Willem Melchers (1869-1952) 
komt de SDAP in 1901 voor het eerst in 
de raad. Pas in 1917 wordt de liberale 
hegemonie doorbroken. In 1919 maken 
twee sociaaldemocratische wethouders deel 
uit van het College van Burgemeester en 
Wethouders.



FIETSROUTE NAAR HET NOORDEN

14. Spanjaardslaan, Oude begraafplaats 
(grafmonument Zandstra)
Een van de meest bijzondere grafmonu-
menten op de Oude Begraafplaats is 
dat van Lourens Zandstra (1848-1923). 
Hij ligt begraven op afdeling 3, rij 12, 
nummer 76. Op zijn grafsteen is een 
voorstelling van Sint Joris en de draak 
aangebracht. De draak symboliseert het 
kapitalisme dat hier niet alleen door Sint 
Joris bevochten wordt, maar ook door een 
groep arbeiders. 

Lourens Zandstra komt in 1884 uit 
Scharnegoutum als smidsknecht naar een 
woninkje in de Houtstraat in Leeuwarden. 
Als selfmade man valt hij op door 
eenvoud: gekleed in boezeroen, pet en 
pantoffels, met een flinke witte baard. 
Piter Jelles kent ‘de oude Zandstra’ al sinds 
1890. Zandstra helpt hem bij het verdedi-
gen van zijn huis tijdens de oranjefurie in 
1892 en samen maken ze propagandatoch-
ten. Zandstra is tien jaar lang voorzitter 
van de afdeling Leeuwarden van de SDB. 
Hij wordt ook medeoprichter van de 
afdeling Leeuwarden van de SDAP in 1894 
en is enkele jaren lid van het landelijk 
partijbestuur. Tijdens de campagne van 
Piter Jelles in 1897 dient 
zijn huis als verkie-
zingsbureau. Op 
zijn zeventigste 
verjaardag 
wordt Zandstra 
gehuldigd 
door onder 
andere 
Troelstra.

Tal van andere 
kopstukken van 
de Leeuwarder 

arbeidersbeweging, zoals Oebele 
Stellingwerf (afdeling 3, rij 15, nummer 
29), liggen hier eveneens begraven. Ook 
Jelle Troelstra, de vader van Piter Jelles, 
heeft op deze begraafplaats zijn laatste 
rustplaats gevonden (afdeling 3, rij 4, 
nummer 43).

15. Jelsum, Dekemawei 5, 
Dekemastate, woonhuis Jan van 
Wageningen
’s Zondags wandelen de Troelstra’s 
vaak van Stiens naar Cornjum 
en Jelsum, naar ‘het brok van 
Dekemastate, waar mijn vriend Jan 
van Wageningen heeft gewoond’, 
aldus Pieter in zijn Gedenkschriften. 
Omstreeks 1880 raken Jan van 

Grafmonument van Lourens Zandstra 



Wageningen thoe Dekema en Pieter 
bevriend. ‘Wij stonden beide op het stand-
punt van de Friese taalbeweging, en hij 
ging in zijn liefde voor die beweging zo 
ver, dat hij spoedig in niets anders dan in 
een oud-Fries kostuum verscheen en van 
zijn pachters eiste zijn voorbeeld te volgen, 
iets waaraan niet werd voldaan.’ Pieter en 
Jan gaan tegengestelde wegen bewandelen. 
Terwijl Jan van Wageningen kracht zoekt 
in een stijf-calvinistisch verleden, wil 
Pieter naar de toekomst kijken. In 1891 
zegt Jan de vriendschap zelfs per brief op. 
De jongere broers Hein van Wageningen 
en Dirk Troelstra blijven bevriend. Hein 

werkt eerst een tijd bij de liberale Friesche 
Courant, maar wordt later een groot 
bewonderaar en aanhanger van Troelstra. 
Dekemastate is tot 1996 in handen van de 
familie Van Wageningen gebleven. 

16. Stiens, Piter Jellessingel 5, woonhuis 
gezin Troelstra
Het gezin Troelstra woont in Stiens eerst 
aan de Hegebuorren, maar verhuist al 
gauw naar het hoekhuis, recht tegenover 
het kerkhof aan de straat die tegenwoordig 
de Piter Jellessingel wordt genoemd. 
Oorspronkelijk is dit huis het voorste deel 
van een boerderij geweest. In Stiens moet 

Het woonhuis van de familie Troelstra aan de Piter 
Jellessingel op een ter gelegenheid van de ‘Piter Jelles 
Hildiging’ uitgegeven prentbriefkaart’

Piter Jelles als Fries ridder in 1884



het gezin het doen met een niet al te grote 
woonkamer met bedsteden, een kabinetje 
als slaapkamer voor de ouders en boven op 
zolder een slaapplek voor de dienstmeid en 
een bedstede voor Pieter. Ook is er in die 
tijd een turfzolder, een kweekplaats voor 
vlooien. In 1909 logeert Piter Jelles met 
zijn tweede vrouw weer voor het eerst 
sinds lange tijd in Stiens. Hij laat zich daar 
inspireren tot een nieuw dichtwerk over 
‘It âlde doarp’, waarvan het tweede gedeelte 
begint met het vers Doe en no:

Dêr stekt út griene beammen d’ âlde toer, 
De skiere holle oerein yn ’t blauwe swurk,
Dêr triljend sinneljocht syn goud yn weeft.

Stil, steatlik riist er op, as yn de tiid, 
Doe’t wy as berntsjes oan syn fuotten boarten. 

17. Stiens, Piter Jellessingel 1, NH kerk, 
grafmonument moeder
Tegen de noordmuur van de kerk staat 
sinds 2012 de grafsteen van de moeder 
van Troelstra. Het graf is geruimd. Grietje 
Landmeter stierf in Stiens op 12 mei 1871, 
op 34-jarige leeftijd, aan tuberculose. Piter 
Jelles schrijft hierover: ‘Als kind van tien 
tot elf jaar heb ik het martelaarschap dezer 
tot dood gedoemde vrouw met steeds 
beter begrijpen meegemaakt. … Dat mij 
dit ongeluk zó diep, zó langdurig en met 
zó pijnlijke herinnering zou aantrekken … 
dat had ik nooit gedacht. Eerst veel, veel 
later zou ik tot de erkentenis komen, wat 
het verlies mijner Moeder heeft betekend.’ 
In het gedeelte ‘Âlde plakjes’ van de cyclus 
‘It âlde doarp’ wijdt hij acht coupletten aan 
zijn moeder. Het laatste eindigt als volgt: 

De Hegebuorren vanaf de Piter Jellessingel op een prentbriefkaart van omstreeks 1910. In het eerste huis links 
woont de familie Troelstra tot de verhuizing naar de boerderij op de achtergrond



Dêr wie, nei ’t lange lijen
De dea, de golle rêst;

De bleke mûle yn ’t swijen
Jit lústre: sa is ’t bêst... 

18. Stiens, splitsing Langebuorren en 
Achterbosk, Troelstramonument
Tegenover de snackbar Piter Jelles staat  
een monument ter ere van Troelstra  
als dichter. Het is een bescheiden en 
markant beeld van de kop van Piter Jelles, 
in 1933 vervaardigd door Tjipke Visser. 
De neus is er ooit afgeslagen en later weer 
aangeplakt. 

19. Stiens, Smelbrêge 22, Grand Café  
De Smalle Brug (voorheen Herberg  
De Springende Paarden)
In zijn Gedenkschriften schrijft Pieter over deze 
herberg en zijn eerste kennismaking met de 
dorpsjeugd van Stiens: ‘Rondom het kerk-
hof stonden de pastorie, het doktershuis, 

De kerk met gedicht van Piter Jelles op een ter 
gelegenheid van de ‘Piter Jelles Hildiging’ uitgegeven 
prentbriefkaart

Onthulling van het Troelstramonument in Stiens in 
1933



Pamflet van het comité tot invrijheidstelling van de 
gebroeders Hogerhuis uit 1898

Oploop voor de Leeuwarder gevangenis bij de 
vrijlating van Wybren Hogerhuis in 1905

Het justitieel schandaal ‘De Hogerhuis-zaak’ houdt 
Nederland tussen 1897 en 1905 in zijn greep. 
Wanneer op sinterklaasavond 1895 wordt ingebroken 
bij boer Gatze Haitsma nabij Britsum, worden de 
broers Wybren, Marten en Keimpe Hogerhuis uit 
Beetgumermolen beschuldigd en gevangengezet; ook 
al kan er geen sluitend bewijs geleverd worden en 
hebben de broers een alibi. Omdat de broers er in 
hun omgeving meermalen blijk van hebben gegeven 
de arbeidersbeweging een warm hart toe te dragen, 
moet - waarschijnlijk op last van hogerhand - een 
voorbeeld worden gesteld. In 1897 wordt Piter Jelles, 
die dan inmiddels Tweede Kamerlid is, door enkele 
Beetgumers gevraagd als advocaat van de broers op 
te treden. Zijn toon in verschillende publicaties over 
de kwestie Hogerhuis wordt zo scherp gevonden dat 
hij wegens belediging van het Hof wordt opgepakt, 
waarna hij in Haarlem voor een maand de gevangenis 
in moet. De gerechtelijke dwaling versterkt de positie 
van de socialisten en de bekendheid van Troelstra. In 

1901 krijgen de broers uiteindelijk toch strafvermin-
dering. Het verhaal van de gebroeders Hogerhuis is in 
1985 verfilmd door Pieter Verhoeff onder de titel De 
Dream. Het boerderijtje van Haitsma is afgebroken, 
maar er staat een gedenkbordje bij de nieuwe woon-
boerderij. In Beetgumermolen staat een gedenksteen 
vlak buiten het dorp. Het huis Langestraat 42, 
waar de familie Hogerhuis in de jaren 1880-1890 
woonde, bestaat nog.



het schoolhuis en aan den anderen kant een 
groote dorpsherberg, de zetel van de boe-
ren-vereeniging, die daar haar hengsten had 
staan, zoowel ter verzorging als ter dekking, 
welk laatste natuurverschijnsel gewoonlijk 
onder groote deelneming der dorpsjeugd 
plaats had, en waar nu en dan het hynste-
bier (hengstebier), een soort potvertering, 
werd gehouden. Vóór deze herberg was 
een plein, waarop wij kinderen tegen den 
avond meermalen de bekende rondedans, 
Patertje-langs-den-kant uitvoerden.’ 

20. Stiens, Langebuorren 1, Sint 
Vitushûs, voorheen Café ’s Lands 
Welvaren 
Hier in Café ’s Lands Welvaren wordt 
Pieter tijdens een kermisavond voor 
het eerst verliefd. In zijn Gedenkschriften 
beschrijft hij het als volgt: ‘Daar hotsten 
de boerenjongens met hun meisjes lustig 
en luidruchtig rond op de muziek van een 
viool en een triangel, gemaakt door een 
ouder man, die de viool, en zijne dochter, 

die den triangel hanteerde. Door dampen 
van tabak en sigaren heen zag ik gezegde 
schoone op een soort tooneel zitten, 
vermoeid, lusteloos haar arbeid verrichten-
de. Ziedaar het beeld mijner droomen, het 
eenige, dat de eerste vijftien jaar van mijn 
leven een dieperen indruk op mij maakte.’ 
In zijn gedicht ‘It âlde doarp’ wijdt Troelstra 
ook enkele coupletten aan het meisje. 

Dêr wie in meager fanke
Mei bleke wangen by;
Har heit hie de fioele,

De tipeltange sy.

Wat ha ’k dy jûns dêr sitten
Te drôgjen oer dy faam,
Sa bleek en sa ôfwêzich,
Sa moai en sa foarnaam.

’s Lands Welvaren op een prentbriefkaart van omstreeks 1900



FIETSROUTE NAAR HET ZUIDEN

21. Schrans 82, woonhuis Pieter en 
Sjoukje
Op 14 juni 1887 studeert Pieter af aan 
de rechtenfaculteit in Groningen. Op 7 
juli 1888 promoveert hij tot doctor in de 
rechtsgeleerdheid. In zijn studententijd 
maakt Pieter niet alleen plezier, maar 
ontwikkelt hij zich ook breed: juridisch, 
literair en politiek. Als uitgever, eind-
redacteur en lid van de senaat van het 
studentencorps doet hij ook flink wat 
organisatorische ervaring op. Op 5 augus-
tus 1888 wordt Pieter bij het gerechtshof 
beëdigd als advocaat-procureur. Na drie 
jaar verloving trouwt hij op 11 oktober 
1888 met Sjoukje Bokma de Boer. Vanaf 
half oktober van dat jaar woont het jonge 
stel in de Schrans 82, in Huizum net ten 
zuiden van de stad. Ze hebben dan de 

beschikking over een inwonende dienst-
bode. Piet houdt dan kantoor aan huis, 
maar op vrijdagen heeft hij zijn spreekuur 
in het Friesch Koffiehuis. Nog geen negen 
maanden na de trouwdag wordt dochter 
Dieuwke geboren, genoemd naar Sjoukjes 
moeder. Het huis blijkt te klein te zijn, 
zodat al in oktober 1889 wordt verhuisd 
naar een groter pand aan de Nieuwestad.

22. Goutum, Buorren 13a, monument 
Wiarda-state
Op een zomeravond in 1881 bezoekt 
Piter Jelles Wiarda-state in Goutum, 
ooit een van de fraaiste buitenplaatsen 
van Friesland, maar die is dan al in een 
vergevorderd stadium van verval. Daar 
wordt hij zich bewust van zijn roeping 
als dichter, zoals blijkt uit zijn gedicht De 
sjonger en de wrâld. Het begin van dat gedicht 
luidt als volgt:

Sjoch dêr dy âlde stins, alear it hûs
Fan hearen, grut en heech; dêr’t no yn skûlje,

As ’t ljocht har ’t each tebarnt, de flearmûs en de ûle;
In stienklip, mear hast net, en heal teslein ta grús.

Piter Jelles en Sjoukje met een bevriend stel op een 
verlovingsfoto

Wiardastate omstreeks 1880



23.Grou, Hoofdstraat 44, Doopsgezinde 
kerk Grou
Pieter houdt van vissen en zeilen en brengt 
in 1882 zijn zomervakantie door rond 
Grou en Terherne. Hij schrijft daarover in 
zijn Gedenkschriften: ‘Een volgend nummer 
was de hengelpartij met mijne vrienden 
van het Grouster tooneelgezelschap 
“Thalia”, dat nog pas op zoo verdien-
stelijke wijze de Friesche bewerking van 
Molière’s “Tartuffe” door Waling Dykstra 
had opgevoerd. Het doel van den boot-
tocht was het schoon gelegen hooiland 
“Blierherne” (Blijde hoek), waar des 
Zaterdagsavonds een soirée literaire et mu-
sicale plaats vond, waar o.a. de beroemde 
eierdans, een fakkeldans tusschen turven 

werd opgevoerd, terwijl den volgenden 
ochtend in het nabijgelegen “Braambosch” 
door mij, staande in een preekstoel van de 
oude “Vermaning” (Doopsgezinde kerk), 
de dienst werd geleid, waarvoor ik een 
“Zangboek voor de vrije gemeente in het 
Waterland” had gereed gemaakt.’  
  
24. Wergea, Nieuwe Leeuwarderweg, 
beeld Afke’s Tiental 
Aan de Nieuwe Leeuwarderweg staat een 
door Suze Boschma-Berkhout gemaakte 
beeldengroep die verwijst naar Afke’s 
Tiental. Dat boek, verschenen in de zomer 
van 1903, wordt meteen een bestseller. 
Het boek vestigt de naam van Nienke 
van Hichtum als kinderboekenschrijfster 

Sjoukje Bokma de Boer, alias Nienke van Hichtum, wordt geboren op 13 februari 
1860 te Nes (West-Dongeradeel). Ze is van 1888 tot 1907 getrouwd met Piter 
Jelles Troelstra. In 1885 leren ze elkaar in Groningen kennen via Clara, zus van 
Jan van Loon, een uit Leeuwarden afkomstige studievriend van Pieter. Sjoukje 
deelt de idealen van haar man volledig, maar wenst ook een zekere zelfstandigheid 
en ruimte voor haar eigen journalistiek en ander schrijfwerk. Wanneer Troelstra 
zich volledig voor de socialistische beweging inzet en vaak van huis is, komt de 
zorg voor de kinderen en een flink deel van de inkomstenverwerving op haar neer. 
Ze kan dat niet goed aan en krijgt een hartkwaal, waarmee ze haar leven lang, 
vooral in tijden van spanning blijft tobben. Het huwelijk strandt uiteindelijk in 
1907. In 1908 trouwt Troelstra met de in Drachten geboren Sjoukje Oosterbaan, 
die eerder huishoudster was in het gezin Troelstra. In 2001 wordt het leven van 
Sjoukje Bokma de Boer verfilmd door Pieter Verhoeff en uitgebracht onder de titel 
Nynke. De film trekt meer dan 100.000 bezoekers naar de bioscopen en wordt 
onderscheiden met het predicaat ‘Gouden Film’. 

De stiefmoeder van Piter Jelles, Geartsje Rinsma (1836-1887), een rijke boerendochter uit Wirdum, bezit 
in de buurt van Goutum landerijen, die buiten de huwelijksgemeenschap blijven. In mei 1895 wordt in de 
Leeuwarder Courant aangekondigd dat Jelle Troelstra miedland verhuurt op Hekkemiede en op Blauwgeest 
onder Wirdum.



voorgoed. Het is door haar geschreven 
in 1900, het jaar dat Pieter vanwege 
de Hogerhuis-affaire een maand in de 
gevangenis zit. Het verhaal is gebaseerd op 
het leven van de moeder van een van haar 
eerste dienstboden, de Wergeaster arbei-
dersvrouw Harmke Feenstra. De teneur 
is: een moeder zet zich met opofferende 
liefde volledig in voor man en kinderen; 
in een klein huisje, met sobere maaltijden 
en nauwelijks genoeg geld om de kinderen 
nog een beetje behoorlijk te kleden. Het 
boek is in verschillende talen uitgegeven, 
in 1957 voor het eerst ook in het Fries 
onder de titel: De tsien fan Martens Afke. Het 
huisje van Marten en Afke, achter de 
Hilleburen 8, is helaas afgebroken. 

25. Achter de Hoven 213 (Johannastate):
In 1890 wordt in Leeuwarden voor het 
eerst 1 mei gevierd, hoewel niet op 1 mei 
maar op de zondag daarvoor, op 27 april 

1890. Pieter woont de massale betoging 
bij op het terrein van Johannastate. Die 
dag komt hij buitengewoon onder de 
indruk van de kracht van het volk en het 
socialisme. Een en ander leidt tot een 
conflict met zijn vader en brengt hem 
tot de uitspraak: ‘Ik moet, het is mijn 
roeping.’ In zijn Gedenkschriften beschrijft hij 
de gebeurtenis bij Johannastate als volgt: 
‘Aan den buitenkant der stad had een 
opstandige boer, wien door zijn landheer 
de huur was opgezegd, op 1 Mei zijne 
gansche plaats ter beschikking gesteld van 
een meeting voor den 8-uren dag. Deze 
plaats was gelegen aan een weg, waar 
zoowel mijn vader als de burgemeester en 

De achterzijde van Achter de Hoven 78, met in de tuin 
Jelle Troelstra, dochter Haukje en kleindochter Dieuwke 

Het gezin Troelstra verhuist in 1877 naar een 
ruim nieuwbouwhuis aan Achter de Hoven, dat er 
helaas niet meer staat. In een van de voorkamers 
van nummer 78 houdt Jelle Troelstra kantoor 
voor zijn verzekeringsmaatschappij Neerlandia. De 
eerste verdieping telde aan de voorkant vijf ramen 
en daarboven was nog een grote zolder met de 
dienstbodenkamer en het ‘appelhok’. Achter het 
huis lag een grote tuin. Stiefmoeder Geartsje krijgt 
hier zes kinderen onder haar hoede. Daarmee komt 
een eind aan het tijdperk van ‘juffen’. Vooral de 
laatste was slecht bevallen, want die was aan de 
drank. Piter Jelles vertrekt op 16 juni 1883 naar 
Groningen, maar keert enkele keren terug naar het 
ouderlijk huis: van 25-8-1885 tot 15-10-1886 
en van 22-2-1888 tot 28-5-1888. Na het 
overlijden van zijn vrouw woont Jelle Troelstra hier 
nog tot zijn dood in 1906 met dochter Haukje 
Henderika (1861-1937). Haukje verhuist dan 
met haar pleegkind naar Nassaupark 5 en woont 
later in Tuinen 40. Na het overlijden van vader 
Jelle Troelstra volgt Piter Jelles hem op als directeur 
van de Neerlandia. Behalve een aardige erfenis 
ontvangt hij dan als directeur een royaal inkomen, 
zodat hij zijn schulden kan afbetalen.



een andere wethouder, tevens voorzittend 
kommissaris der ‘Neerlandia’, de thans 
nog door mij beheerde Brandwaarborg-
maatschappij, woonden. Voor het huis 
van elk dezer heeren was dien dag een 
politiepost geplaatst en welke militaire 
voorzorgsmaatregelen overigens in het 
geheim waren genomen, kan men wel gis-
sen. Mijne vrouw was gelogeerd bij hare 
familie in Gelderland en naar gewoonte 
was besloten, dat ik zoolang bij mijn 
Vader het middagmaal zou gebruiken. 
De stad was vol bezoekers en toen ik mij 
spoedde naar het meetingterrein troffen 
mij vooral de talrijke versierde en rood-be-

vlagde stoombooten met meetinggangers, 
die de stad binnenvoeren. Het was een 
heerlijke aanblik, die feestelijk gezinde 
arbeiders, leden dier klasse, die geen 
verrukking, geen feestvreugde kende, maar 
thans medegesleept door den internationa-
len stroom van nieuw geloof en nieuwen 
wil, die vanuit Parijs over de wereld was 
losgebroken, zich voor het eerst voelde 
als de nieuwe kracht, opgekomen voor 
het verwezenlijken van een der hoogste 
eischen der arbeidersklasse.’

Jelle jr. beschrijft in Mijn vader Pieter Jelles 
de begrafenis van zijn grootvader: ‘Bij 
de begrafenis bleek, welk een algemene 
achting de persoon van mijn grootvader 
in zijn woonplaats had verworven. Half 
Leeuwarden was op de been; mijn vader 
en ik zagen, onder de neergelaten gordijn-
tjes van het eerste volgrijtuig, aan weers-
zijden één lange onafgebroken rij van 
mensenvoeten, vanaf het sterfhuis tot aan 
de begraafplaats toe. Ook in de toespraken 
kwam de eerbied voor de overledene tot 
uiting. Mijn vader, die mij bij de hand 
hield, beefde  van ontroering. Toen trad 
hij naar voren om een dankwoord te 
spreken.’

Jelle Troelstra met dochter Haukje en kleindochter 
Dieuwke in de tuin
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