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As Piter njoggen is, kriget syn heit wurk 
as belestingûntfanger yn de gemeente 
Ljouwerteradiel. De húshâlding mei  
fjouwer bern ferfart om dy reden nei 
Stiens ta. It wurde lokkige jierren foar 
Piter. Der is lykwols net allinne blidens. 
Syn mem komt yn 1871 yn Stiens te 
ferstjerren en hy sil har o sa misse. Yn 
1875 giet de húshâlding wer nei Ljouwert 
ta. Yn syn middelbere skoallejierren yn 
Ljouwert ûntjout Piter him fan leafhawwer 
fan it Frysk ta strider foar de Fryske taal.

Fan 1882 oant 1888 studearret Piter 
rjochten yn Grins. Hy trout yn 1888 mei 
de dûmnysdochter Sjoukje Bokma de Boer 
dy’t út Nes (West-Dongeradiel) komt en 
letter as berneboekskriuwster ûnder it 
pseudonym Nienke van Hichtum bekend 
wurdt. Yn syn ferlovingstiid mei 
Sjoukje, dy’t dan mei har heit 
en mem yn Renkum wennet, 
set Piter him as advokaat 
yn Ljouwert nei wenjen. 
Piter en Sjoukje krije twa 
bern: Dieuwke en Jelle. Yn 
augustus 1890 wurde Piter 
en Sjoukje te riede dat se 
de arbeidersbeweging tsjinje 
wolle.

De Troelstra’s fiele har yn 1893 
twongen om harren nei wenjen 
te setten yn in mear sintraal plak yn 
Nederlân. Piter jout him alhiel yn de lan-

like polityk en is yn 1894 ien fan de tolve 
oprjochters fan de Sociaaldemocratische 
Arbeiderspartij (SDAP). Yn 1897 wurdt er 
yn de Twadde Keamer keazen. Yn dy tiid 
wurdt er hieltyd bekender, mei troch syn 
rol as advokaat yn politike prosessen, lykas 
dat tsjin de Fryske bruorren Hogerhuis.

De ein fan de Earste Wrâldoarloch liedt 
yn Ruslân, Dútsklân en Eastenryk ta de fal 
fan de hearskjende monarchale lieders. Yn 
Ruslân krije de kommunisten de macht en 
yn Dútsklân komme de sosjaal-demokraten 
yn it regear. Yn Nederlân kundiget Piter 
Jelles Troelstra oan dat de tiid kommen 
is foar it sosjalisme, dat de âlde machten 
ôfdien hawwe en dat it tiid wurdt dat de 
arbeiders har rjocht opeaskje. It tiidrek  
fan de liberale bourgeoisie is neffens him 

oer en de sosjaaldemokrasy is klear 
om te macht oer te nimmen. 

Der waait yn dy tiid in 
‘democratische wind 
door de wereld’.

Op 12 novimber 1918 
kundiget Troelstra yn de 
Twadde Keamer oan dat er 
ferwachtet dat de sosjaalde-

mokraten de macht oernim-
me sille. In pear dagen letter 

komt er lykwols ta de konklúzje 
dat dat in fersin is. It docht bliken 

Piter Jelles as jongfeint

Op 20 april wurdt Piter Troelstra yn Ljouwert berne as soan fan Jelle 

Troelstra (1833-1906), ryksûntfanger fan de belestings, en Grietje Landmeter 

(1837-1871). Yn Fryslân wurdt er yn earste opslach bekend as ‘Piter Jelles’, 

dichter en skriuwer-sjoernalist’, en letter ek as de advokaat Mr. P.J. Troelstra. 

Lanlike ferneamdens kriget er benammen troch syn liederskip fan de 

Sociaaldemocratische Arbeiderspartij yn it tiidrek 1897-1925.



dat der ûnder it folk te min stipe is foar 
dat oernimmen fan de macht en ek yn 
syn eigen partij binne de ideeën ferdield. 
Lykwols fielt it Nederlânske regear dat it as 
reaksje op de ynternasjonale en nasjonale 
driging fan in revolúsje twongen is om, 
nei’t it jierren op de rem stien hat, nei 
desennia fan agitaasje en sosjale striid it 
algemien kiesrjocht en de achtoeredei yn 
te fieren.

Yn 1927 ferskynt it earste diel fan 
Troelstra syn fjouwerdielige troch him 
oan syn siktaris dr. Herman Wiardi 
Beckman diktearre Gedenkschriften. Troelstra 
komt te ferstjerren op 12 maaie 1930, 
yn it bywêzen fan syn twadde frou, 
Sjoukje Oosterbaan, en syn soan Jelle. 
Hy wurdt op 16 maaie begroeven op it 
algemiene begraafplak yn Den Haach. 
Omtrint 40.000 oanhingers folgje de kiste. 
Bioskopen yn it hiele lân litte de film sjen 
dy’t Polygoon fan dit barren makket.

Ljouwert is noch altyd wiis mei Troelstra. 
Yn 1974 is troch de gemeente de 
Piter Jellespriis ynsteld, in kulturele 
priis foar sawol Frysk- as Hollânsktalich 
wurk. It Frysk Letterkundich Museum 

en Dokumintaasjesintrum (FLMD) hie 
yndertiid in Troelstra Samling, en Tresoar, 
de taakopfolger fan it FLMD, hat al jierren 
in Troelstra-kabinet. Yn 2004 wize de 
ynwenners fan Ljouwert Troelstra oan 
as grutste Ljouwerter fan alle tiden. Ek 
in tal strjit- en objektnammen ropt Piter 
Jelles yn it ûnthâld. Sa binne der de mr. 
P.J. Troelstrawei (1931), it Troelstrapark 
(1993) en de skoallemienskip Piter Jelles 
(1998).

Dizze kuier- en fytsrûte giet by spoaren 
lâns fan Piter Jelles en dy syn neisten yn 
Ljouwert en biedt de mooglikheid om 
‘spoaren’ noardlik en súdlik fan de stêd te 
ferkennen. Huzen dêr’t Troelstra wenne 
hat steane sintraal, mar de rûte giet ek by 
plakken lâns dêr’t er wurke of polityk en 
maatskiplik aktyf west hat.

Troelstra sprekt de mannichte ta yn de hjerst fan 1918

Oerdracht fan it boarstbyld fan Troelstra op 27 april 
1950. Twadde fan links minister-presidint dr. W. Drees. 
Hielendal rjochts mr. L.G. Kortenhorst, foarsitter fan de 
Twadde Keamer, njonken him Steatsried J.W. Alberda



KUIERRÛTE TROCH IT SINTRUM

1. Aldehoustertsjerkhôf, stânbyld  
Piter Jelles
Njonken de Aldehou stiet it stânbyld 
fan Piter Jelles, makke troch de bekende 
byldhouwer Hildo Krop (1884-1970) en 
betelle mei jild byinoarbrocht troch it 
Troelstra-komitee. Hoe’t Troelstra staljûn 
is, is kontroversjeel. It earste ûntwerp 
toande in striidbere man, mar Krop kiest 
eintsjebeslút foar it útbyldzjen fan Troelstra 
as in âldsk sprekker achter it buordsje. De 
widdo fan Troelstra reagearret posityf, mar 
oaren fine it byld te statysk, te rûch of 
gjin ienheid. It byld wurdt op 6 oktober 
1962 ûntbleate troch de pakesizzer fan 
Piter Jelles, Veronica Bay. Sprekker dy deis 
is ûnder oaren âld-premier Willem Drees. 
It brûnzen byld stiet op in sokkel fan 

natoerstien. Op de foarkant dêrfan wurdt 
Troelstra ‘dichter, strider en steatsman’ 
neamd. Op de achterkant stiet:

PITER JELLES 
TROU SOAN / FAN US FOLK 

SJONGER / FAN US LIET 
STRIDER / FOAR US RJOCHT

Al yn 1972 wurdt oer it plak fan it byld 
redendield. It stânbyld wurdt yn 1992 
fan de noard- nei de súdkant fan it plein 
ferpleatst. Gauris is suggerearre om it byld 
earne oars in plak te jaan. Yn Utert en Den 
Haach binne ek stânbylden foar Troelstra 
oprjochte.

Hildo Krop wurket yn syn atelier oan it stânbyld yn 1962



2. Grutte Tsjerkestrjitte 23, wenhûs 
Oebele Stellingwerf en Trui Jentink
Fan 1889 oant 1891 wenje Oebele 
Stellingwerf (1848-1897) en syn frou 
Trui Jentink (1852-1918) op dit adres yn 
in part fan it hûs boppe. Stellingwerf set 
him yn 1880 út Tsjom wei mei 
syn mem en syn jongste suster 
nei wenjen oan de Singelstrjitte 
4. Stellingwerf, dy’t oant ein 
1869 ûnderwizer west hat, 
mar dy funksje dellizze moat 
fanwegen in eachsykte, rjochtet 
yn 1876, ek al is er suver blyn, 
mei Waling Dykstra it Friesch 
Volksblad op. It blêd jout romte 
oan it Frysk en biedt Piter Jelles 

in wichtich poadium. Hy publisearret yn 
it blêd gedichten en de Brieven fen in stedman. 
Mei Oebele Stellingwerf stiet Troelstra 
yn 1880 oan de widze fan it Frysktalich 
toanielselskip Gysbert Japiks. Stellingwerf 
sjocht al yn 1883 dat foar Piter Jelles in 

grutte takomst weilein is as 
liedsman fan harren dy’t rjocht 
sykje. Hy lûkt Piter Jelles mei 
yn de striid foar it kiesrjocht. 
Stellingwerf hat in wichtich 
plak yn it bûn foar algemien 
kies- en stimrjocht. De Fryske 
ôfdielings dêrfan foarmje yn 
1887 in provinsjale koepel, 
dy’t de ‘Friesche Volkspartij’ 
neamd wurdt.Trui Jentink 

Yn it Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum Tresoar is in permaninte eksposysje oer libben en wurk fan 
Piter Jelles Troelstra ynrjochte. Yn it Histoarysk Sintrum Ljouwert, njonken Tresoar, kinne argivalia en oare 
dokuminten fûn wurde oer it begjinnend sosjalisme yn Ljouwert

Fitrinekast yn de ‘Troelstra-samling’ fan it FLMD yn 1994, mei kuriosa en antyk fan de famylje Troelstra-Rinsma. 
Hjoeddedei wurdt dy kolleksje yn Tresoar bewarre.



Troelstra is dêr ynearsten lid fan en 
besiket om dy partij in sosjaaldemokratysk 
program te jaan, lykas er ek besiket om de 
Sociaaldemocratische Bond fan Ferdinand 
Domela Nieuwenhuis it parlemintêre 
paad op te triuwen. Lang om let rjochtet 
Troelstra lykwols yn 1894 mei oaren in 
nije partij op, de Sociaaldemocratische 
Arbeiderspartij, dêr’t er al gau de lieding 
oer kriget. Ien en oar betsjut dat tusken 
him en it echtpear Stellingwerf-Jentink 
ferwidering ûntstiet. Dy wurdt noch 
grutter mei’t Troelstra, yn tsjinstelling ta 
harren, absolút gjin hielûnthâlder is. 

Trui Jentink, dy’t út Nijlân komt, is yn 
Fryslân ien fan de earste froulike propa-
gandisten fan de beweging foar kiesrjocht. 
Hja skriuwt, krekt as de man mei wa’t 
se yn 1882 trout, foar it Friesch Volksblad. 
Se wurdt ferneamd as fjochtster foar de 
rjochten fan de frou en as hielûnthâldster. 
Nei it ferstjerren fan har man yn 1897, 
wennet se noch in moai tal jierren oan de 
Romkesleane yn Ljouwert. Dat hûs wie 
in wichtich moetingsplak foar progressive 
Friezen. Sûnt 1976 is der yn Ljouwert in 
Trui Jentinkwei. 

Henderika Troelstra 

Suster Henderika Troelstra (1867-1944) giet 
nei de Middelbere Famkesskoalle oan de Grutte 
Tsjerkestrjitte 12. Yn oktober 1893 ferlit se it 
âldershûs en giet se nei Amsterdam. Har broer 
hat yn har de niget oan it sosjalisme wekker 
makke en al gau wurdt se lid fan de SDAP. 
Har loovjende wurden oer de prestaasjes fan de 
Sovjet-Uny liede by eintsjebeslút ta it skrassen fan 
har lidmaatskip fan de partij.

Piter Jelles en Sjoukje



3. Nijstêd 113, wenhûs Piter Jelles 
en Sjoukje Bokma de Boer
In buordsje op ’e de gevel jout oan dat 
Piter Jelles en syn frou hjir fan 1889 
oant 1892 op de boppeferdjipping 
wenne ha. Under siet yndertiid Troelstra 
syn advokate praktyk. As spesjalist op 
it mêd fan sosjale fraachstikken, fer-
digenet Troelstra yn 1890 ûnder oare 
de lieders fan de lânarbeidersferiening 
‘Broedertrouw’ yn Sint Anne en omkriten. 
Yn de tiid dat er oan de Nijstêd wennet, 
wurdt Troelstra oert sjûge sosjalist. De 

massale 1 maaiefiering yn 1890 makket 
grutte yndruk op Piter Jelles en Sjoukje. Yn 
july fan dat jier skriuwe se har út as leden 
fan de Nederlânsk Herfoarme Tsjerke. 
De liberale demokraat Piter Jelles sjocht 
dan de krêft fan it folk, in krêft dêr’t er 
letter as sosjalist in berop op docht. Mei 
troch in demonstraasje foar algemien 
kiesrjocht op 17 augustus 1890 by it 
Hearrenfean komt er ta it sosjalisme. Yn it 
tredde fearnsjiersnûmer fan For hûs en hiem 
(Tiidskrift for it Fryske húsgesin) publisearret 
Piter Jelles it gedicht In nije tiid dêr’t er dy 

De Nijstêd yn 1866 mei it wenhûs fan Piter Jelles en Sjoukje (1) en De Groote Sociëteit (2).

Oant 1935 sit op de Nijstêd 109 de Groote Sociëteit, it plak dêr’t no de winkel fan Schweigmann mei 
berneklean fêstige is. De âlde Ljouwerter hegerein komt oan de ein fan de 19de en it begjin fan de 20ste iuw 
hjir byinoar om inoar te moetsjen en te biljerten. Troelstra skriuwt it neifolgjende oer de Groote Sociëteit: 
‘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 wiist op de ambivalinte posysje fan syn heit as dy letter wol talitten wurdt ta de Groote 
Sociëteit en hat it oer ‘een on-overbrugbare klove tusschen ons gezin en de maatschappelijke groep waartoe wij 
feitelijk behoorden.’ Troelstra is, sa’t it liket, as begjinnend advokaat mear as ienris frege om lid te wurden, 
mar giet net op dat oanbod yn.

Heit Jelle is langer lid fan Amicitia, de sosiëteit op de hoeke fan de Wurdumerdyk en de Nijewei. De leden fan 
Amicitia binne justjes minder deftich as dy fan de Groote Sociëteit. As bestjoerder is er anneks mei in grut tal 
oare maatskiplike organisaasjes. Sa set er him bygelyks yn foar sosjale wenningbou en foar it ambachtsûnder-
wiis. Yn 1868 is er mei-oprjochter en earste foarstitter fan it lêsselskip ‘De Tijdstroom’ en wurdt er foarsitter 
fan de rederikerskeamer ‘Van Halmael’.

2 1



oergong yn buorkundich makket. Al gau 
sizze in hiel soad minsken dêrnei harren 
abonnemint op it blêd op, fangefolgen 
dat er syn redaksjewurk dellizze moat. 
Sjoukje moat as redaktrise ek wol ophâlde 
mei de bernerubryk dy’t se al sûnt har 
ferlovingstiid ûnder de namme ‘Nynkmoi’ 
skriuwt. 

In nije tiid (fragmint)

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.

Nei 1890 komt Piter Jelles hieltyd faker 
mei syn heit yn konflikt. Dat liedt der yn 
maaie 1892 sels ta dat er dien kriget as 
ynspekteur by de troch Troelstra sr. op-
rjochte fersekeringsmaatskippij Neerlandia, 
in funksje dy’t Piter as bybaan al sûnt syn 
studintetiid hat. Op 17 jannewaris 1891 
wurdt soan Jelle berne, it twadde bern, 
nei’t yn 1889 Dieuwke as earste berne 
wie. De befalling is swier foar Sjoukje en 
dêrnei is sy oanhelle mei, foar it neist, 
wat no bekend is as in postnatale depresje. 
De bern wurde yn dy tiid fersoarge troch 
Hiltsje Feenstra, waans mem Harmke letter 
it model is foar Afke út Afke’s Tiental. Hiltsje 
hâldt lykwols al nei in pear moanne nei 
Jelle syn berte mei har wurk op fanwegen 
har houlik. Sy wurdt opfolge troch Antsje 
van der Schaaf. Piter Jelles bringt yn dy 
tiid in soad oeren troch oan it sykbêd 
fan Sjoukje en berêdt dêr dan syn korres-

pondinsje. Yn maart 1892 wurdt Troelstra 
redakteur fan De Sneeker Courant. Fia parseru-
briken yn oare kranten en as sprekker yn 
debatten en op meetings wurdt er hieltyd 
mear bekend yn de rest fan it lân. It 
Twadde Keamerlid Adriaan Louis Poelman 
neamt him in ‘opruier’. 
 
4. Wurdumerdyk 11, sigarewinkel Van 
Borssum Waalkes
Wannear’t fan 17 oant en mei 21 juny 
1892 keningin-regintes Emma en har 
dochter Wilhelmina in besite oan Ljouwert 
bringe, krije sosjalisten dy’t iepentlik foar 
har ideeën útkomme it dreech. Gauris 
wurdt it sankje songen: ‘Oranje boven! 
Hang die socialen op. Aan een touw, aan 
een touw, Piter Jelles met z’n vrouw!’.  
Yn De Sneeker Courant jout Troelstra ôf op ‘de 
onzinnige reclame-tocht der speelpoppen 
van het kapitalisme’. As de sosjalistyske 
sigaremakker Jan van Borssum Waalkes 
mei syn winkel oan de Wurdumerdyk 
11 as ienige yn de strjitte syn saak net 
fersiert, lûkt er dêrmei tsjinstanners oan. 
Goed op de 20ste juny taret, weitsje tolve 
politike freonen yn de keamer achter syn 
winkel, elk mei in revolver yn ’e bûse. As 
Piter Jelles komt, dy’t troch Van Borssum 
Waalkes ek frege is om te helpen, besiket 
er de plysje sa fier te krijen om de minske-

As tank foar de beskerming fan syn frou en bern  
kriget Lourens Zandstra fan Piter Jelles in sigaar út de 
winkel fan Van Borssum Waalkes, mei in read bantsje 
dêr’t de datums op steane dat keningin-mem Emma  
en de jonge keningin Wilhelmina in besite oan Ljouwert 
brocht ha (17 oant en mei 21 juny 1892). De sigaar  
leit yn Tresoar.



mannichte trochrinne te litten en har te 
wjerhâlden fan it goaien mei stiennen en 
it brûken fan geweld. Foar de winkel fan 
Van Borssum Waalkes oer yn it Friesch 
Koffiehuis, sit op dat stuit heit Troelstra 
dy’t dêr heart dat syn soan aktyf sosjalisten 
beskermet. Heit Jelle, dy’t de deis dêrfoar 
noch in keninklike ûnderskieding krigen 
hat, wol neat witte fan de sosjalistyske 
sympatyen fan syn soan. Mar, lang om let, 
fljocht er dochs nei de sigarewinkel om syn 
soan te helpen. It slagget Jelle Troelstra om 
te plysje sa fier te krijen dat se de agressive 
minskemannichte útinoar driuwe. It barren 
hat sûnder mis in rol spile by it beslút fan 

Piter Jelles om út Ljouwert wei te gean. 
Ek Van Borssum Waalkes ferlit Ljouwert, 
yn 1893, mar hy komt letter werom.

Piter Jelles skriuwt yn syn tinkskriften  
dat er al ier tsjinnichheid kriget yn de 
monargy. Op syn trettjinde, as kening 
Willem III Ljouwert besiket, stiet de jonge 
Troelstra mei syn heit op de Wurdumerdyk 
as de keninklike koets by har lâns rydt.  
Hy fynt de kening ‘afstotend’ en seit dat ek 
lûdop. Troelstra sr. wurdt dêr kjel fan en 
seit: ‘Hou je stil jongen, ik ben ambtenaar’.

Printbrievekaart fan it Wilhelminaplein en it Saailân út om ende by 1900 mei links de Ryks HBS

Oan it Saailân op it plak fan de rjochtbank Noord-Nederland stie earder de Ryks Hegere Boarger Skoalle.  
As de Troelstra’s yn 1875 fan Stiens nei Ljouwert ferfarre, mei de 15-jierrige Piter Jelles nei de Ryks HBS. 
Hy wurdt dêr ien fan de bêste learlingen fan syn klasse. As redakteur fan de skoalkrante Mercurius pleaget 
er de leararen op sa’n wize dat er hast fan skoalle stjoerd wurdt. Dat is, neffens himsels, syn earste ‘persdelict’. 
Hy rjochtet op skoalle de Vereniging Halbertsma op, dêr’t foar him en syn meilearlingen romte is foar diskusje 
en ynliedings oer libbensfraachstikken. Mei twa fan harren rekket er befreone; Jan van Wageningen en Johan 
Duparc; freonskippen dy’t duorje oant nei harren ôfstudearjen yn Grins.



5. Súdfliet 20, bertehûs Piter Jelles 
It adres dêr’t Piter Jelles Troelstra berne 
waard, is Súdfliet 158, op it plak dat 
no Súdfliet 20 is. Foar it hûs oer wie in 
klapbrêge. Yn de rin fan de 18e en 19e 
iuw komme der hieltyd mear bedriuwsak-

tiviteiten oan it Fliet. Fan it âlde hûs is 
neat mear oer. Nettsjinsteande dat de 
Ljouwerter ôfdieling fan de PvdA writen 
dien hat om op dit stee in partijgebou 
del te setten, is it net slagge om tefoaren 
te kommen dat it hûs sloopt waard. Yn 
1976 is in tinkstien yn de gevel fan de 
nijbou ûntbleate troch soan Jelle Troelstra, 
beselskippe troch ûnder oaren Twadde 
Keamerleden Jacob Vellenga en Anne 
Vondeling.

6. Tunen 7, wenhûs fan de Troelstra’s
Tusken 1860 en 1862 wennet de húshâl-
ding fan Jelle Troelstra op de neifolgjende 
plakken: Hurdegaryp, Koudum en Assen. 
Ein 1862 wurdt heit Jelle yn Ljouwert 
oansteld as ‘commies ter provinciale 
directie’. Fan 1862 oant 1864 sette de 
Troelstra’s har nei wenjen yn in boppe-
wente oan de Foarstreek 54 en fan 1864 
oant 1866 yn in soartgelikense wente oan 
de Tunen 7. Yn dy tiid wreidet de húshâl-
ding him út: suster Haukje wurdt berne 

Jelle Troelstra ûntbleatet op 2 maaie 1976 de tinkstien 
yn de muorre op it plak fan it bertehûs fan syn heit

It Súdfliet, tekene troch Johannes Elsinga yn 1933, mei rjochts it bertehûs fan Piter Jelles



Hoeke Easterkade en Droevendal yn 1884 mei links de arrondissemintsrjochtbank en rjochts (in part fan) it hûs 
dêr’t de Troelstra’s fan 1875-1877 wennen

Op 17 juny 1881 is Piter Jelles foar it earst by in sitting yn it Paleis fan Justysje, as belangstellende by 
de hegerberopsaak fan Rients Agema tsjin Johannes Bieruma Oosting. Dêr wurdt er op dat stuit te riede 
om rjochten te studearjen en sa tsjin ûnrjocht stride te kinnen. In tal jierren letter stiet er hjir sels efter it 
buordsje as advokaat.

Yn it lêste jier fan de HBS komt Piter Jelles geregeld oer de flier by syn skoalmaat Oene Schreuder op de 
Twibaksmerk 66 om him dêr ta te rieden op it eineksamen. Hy wurdt dêr fereale op Sietske, de jongere 
suster fan Oene. Yn juny 1879 skriuwt er in gedicht ‘Aan...’.

Heit Jelle Troelstra, dy’t fan de Lemmer komt, wennet tusken 1854 en 1858 allinne yn in keamer oan wat 
no de Eastergrêftswâl 123 is. Jelle wurket yn syn jonge jierren as feint by in goudsmid, mar makket letter 
opgong as belestingamtner. Yn 1856 rekket Jelle Troelstra yn it Oranje Bierhûs foar it earst bekend mei it 
tydskrift foar frijtinkers De Dageraad. Hy publisearret dêr yn 1857 in gedicht yn. Fan april 1875 oant 
12 maaie 1877 wennet Jelle Troelstra mei syn húshâlding yn in boppewente op de noardlike hoeke fan de 
Easterkade en Droevendal. Neist de bern is der ek in húshâldster en in faam foar it wurk. Yn novimber 1876 
set Jelle Troelstra syn twadde frou, Geartsje Rinsma, har dêr ek nei wenjen. Sy is in begoedige frou en om 
dy reden mei it de húshâlding yn 1877 barre om him yn 1877 yn in nij hearehûs nei wenjen te setten oan 
Achter de Hôven, doedestiids oan de râne fan de stêd. Droevendal 41 is al lang lyn ôfbrutsen. 



en muoike Rinskje en beppe Troelstra 
(Trijntje Alberts Troelstra-Jonkman) kom-
me by harren yn ’e hûs. Beppe komt yn 
it fermidden fan har famylje te ferstjerren 
oan de ein fan it jier 1864. Fan 1866 oant 
1868 wenje de Troelstra’s mei de bern 
en de faam foar it wurk fannijs yn it âlde 
hûs oan it Súdfliet. Piter sit yn dy tiid op 
de bewarskoalle oan de Tunen 40. Hy giet 
ek nei de Tusschenschool (foar it neist de 
skoalle dy’t sitten hat op de hoeke fan de 

Muontsemuorrestrjitte en By de Put). Yn 
april 1868 set de húshâlding him yn Stiens 
nei wenjen.

7. By de Put 15, wenhûs Burger 
Combertus Pieter Burger (1825-1908) set 
him yn 1867 mei syn húshâlding yn dit 
hûs nei wenjen. Burger is yn dy tiid de 
direkteur fan de Ryks HBS yn Ljouwert 
en wurdt troch Piter beskreaun as ‘een 
hoogstaand man, met groote paedago-
gische eigenschappen waaraan het den 
meesten leeraren ontbrak’. Piter komt sa út 
en troch by Burger thús, bygelyks nei’t er 
slagge is foar syn eineksamen yn 1879. It 
is Burger dy’t Piter as rie jout om rjochten 
te studearjen as Jelle Troelstra oanjout dat 
er graach sjocht dat syn soan by him op 
kantoar komt. Eins wol Piter leaver nei de 
letterefakulteit, mar Burger sjocht dat der 
yn Piter gjin learaar sit. Burger syn soan 
Adriaan is in freon fan Piter. Yn it hûs 
fan de Burgers waard noch lange tiid in 
pipekastke bewarre mei in piip fan Piter. 

Dr. C. P. Burger mei syn oarehelte yn it tún

De Tunen, sjoen yn de rjochting fan de Foarstreek



8. Hoekstersingel 1, Kafee Blauhûs
Yn maart 1889 wurdt yn dit kafee 
de ôfdieling Ljouwert fan de Sociaal-
democratische Bond oprjochte. Yn de bop-
peseal binne gauris politike gearkomsten, 
ek mei Troelstra as sprekker. Hy beskriuwt 
yn syn tinkskriften ien fan syn besites oan 
it kafee yn 1890 sa: 

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. Noarderwei 1, Gymnasium 
Om talitten te wurden ta de universiteit, 
moat Piter Jelles sjen litte dat er in gymna-

Yn de 19e iuw binne de sealen Van der Wielen, 
dy’t no bekend steane as de sealen Schaaf 
(Breedstrjitte 48), wichtich as útgeans- en 
gearkomstesintrum. Piter Jelles stiet dêr mear as 
ienris op it poadium, ûnder oaren as de wiersizzer 
‘Foekje fen Heech’ . Op 21 maart 1883 bringt it 
selskip Gysbert Japiks hjir de troch him skreaune 
foarstelling Oan de Sédyk op de planken. De 
opbringsten dêrfan geane nei de widdowen en wezen 
fan de ferdronken fiskers fan Peazens en Moddergat. 
Op 26 febrewaris 1891 deklamearret er ‘Wat 
de vogel zong’ op in jûn fan de rederikerskeamer 
Ten Kate. Yn dat jier hâldt er ek in rede foar de 
feriening fan Ljouwerter bakkersfeinten mei as titel 
‘Bakkerstoestanden’. Hy bepleitet dan de sneinsrêst 
foar bakkers en oerlis tusken feinten en bazen en 
hy sprekt him út tsjin nachtwurk.

Yn letter jierren organisearret de SDAP hjir 
ûnderskate iepenbiere gearkomsten mei Piter Jelles 
as sprekker. Yn Sealen Van der Wielen wurdt yn 
1880 troch Jelle Troelstra de brânwaarboarch-
maatskippij Neerlandia oprjochte. Jelle Troelstra 
sr. nimt hjir yn maaie 1895 ek it wurd yn in 
meeting fan liberale kiesferienings.

Piter Jelles as ‘Foekje fen Heech yn 1881’

De foarkant fan it gymnasium om 1900 hinne



sium-diploma hat. Om dat te heljen folget 
er, thús nei’t er dêr earst mei syn heit oer 
striidt, in jier lang lessen Gryksk en Latyn. 
Yn 1880 giet er nei de fiifde klasse fan it 
gymnasium. 

Yn dat jier hat er tiid oer foar oare dingen 
as de gymnasiumfakken. Hy smyt him op 

de stúdzje fan it Frysk en bringt yn 1881 
de bondel Fryske Brilloftswille en it boekje 
Wiersizzerij fen âlde Foekje fen Heech út. Yn dy 
tiid kriget er ek kunde oan Fokje Frânses 
Pasma (1865-1956), de earste freondinne 
mei wa’t it echt oan rekket en foar wa’t 
er ûnderskate fersen skriuwt. Hy lit him 
net allinne sjen as dichter, mar ek as 

Konsepttekening fan it ‘Volksgebouw’ yn de Muontsemuorrestrjitte-Nijebuorren

Nei de meeting yn maaie 1890 wurdt it dúdlik dat der ferlet is fan in eigen sealesintrum foar de arbeiders-
beweging yn Ljouwert. De foarsitter fan de Provinciale Werklieden Vereeniging, Sake Jansma, dy’t boppedat 
oannimmer is en fan 1899 oant 1900 ek gemeenteriedslid foar de radikalen, makket dan in plan. Yn 1891 
kin al it Volksgebouw Ontwikkeling oan de Nijebuorren 88 iepene wurde, in grut kompleks mei de haadyngong 
oan de Nijebuorren en in sydyngong oan de Muontsemuorrestrjitte. Nei de ferkiezing fan Troelstra ta Twadde 
Keamerlid yn juny 1897 foar it kiesdistrikt Ljouwert wurdt Troelstra feestlik op de skouders fan syn kiezers 
nei it Volksgebouw brocht. Nei 1903 ûntsteane der problemen tusken oan de iene kant de SDAP en oan de oare 
kant de fakferienings. Mei dêrtroch wurdt it Volksgebouw minder brûkt en yn 1908 ferkocht. Ek de measte 
oare gebouwen yn Ljouwert dy’t mei troch de idealen fan de arbeidersbewegings ta stân kommen binne, besteane 
net mear.



toanielspiler en skriuwer. Syn sjoernalistike 
karriêre begjint ek yn dy gymnasiumtiid. 
Yn 1880 ferskine syn stikjes yn it Friesch 
Volksblad. Yn septimber 1882 ferlit Piter 

Ljouwert om mei syn rjochtestúdzje yn 
Grins út ein te setten.

Foar de yngong fan it gymnasium leit in 
poëzijstien mei in fers út it gedicht Ôfskie 
út de syklus It Âlde doarp (1909) fan Piter 
Jelles De stien is yn 2004 ûntbleate troch 
Wouter Bos, doedestiids de lieder fan de 
PvdA:

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. Reijndersbuert 5, wenhûs fan de 
Troelstra’s
Op 12 maaie 1892 set Piter him dêr mei 
frou en bern nei wenjen. Oer dat jier 
skriuwt er: ‘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 

Wouter Bos ûnbleatet de tegel mei in gedicht fan Piter 
Jelles yn april 2004

De Reijndersbuert yn de jierren ’30 mei rjochts it hûs fan Piter Jelles



toekomst anders voorgesteld. Ik dacht: ik 
blijf nog een paar jaar in Leeuwarden in 
mijn praktijk en maak in dien tijd rustig 
studie van het socialisme.’ Fan rêstige 
stúdzje komt lykwols net folle telâne, 
want as Piter yn 1892 lid wurdt fan de 
Sociaaldemocratische Bond komt er al hiel 
gau yn botsing mei Domela. Foarfallen 

by de besite fan de jonge keninginne 
Wilhelmina en har mem Emma yn 
juny 1892 hawwe fan ynfloed west op 
syn beslút út Ljouwert wei te gean. As 
Troelstra op 20 juny sigarewinkelman 
Van Borssum Waalkes helpt tsjin agressive 
oranjeklanten, freget hy syn partijgenoat 
Lourens Zandstra om dy jûns syn frou 
Sjoukje en syn bern te beselskipjen. It 
docht bliken dat dat net in oerstallige 
maatregel fan foarsoarch is. ‘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.
Eén en ander maakte dat mijn positie 

Piter Jelles en Sjoukje Bokma de Boer

Rjochts Piter Jelles, links syn broer Dirk. 

Piter syn broer Dirk Troelstra (1870-1902) 
wurdt fuort nei de legere skoalle learling fan it 
Ljouwerter gymnasium. Nei’t er fjouwer klassen 
dien hat, moat er fan syn heit mei de skoalle 
ophâlde om’t dy him op syn eigen kantoar opliede 
wol foar de belestingtsjinst. Dirk hâldt it op 
kantoar likemin út as syn broer. Hy kriget de 
gelegenheid om in skoft yn München te wenjen. 
Dêr wurdt er ynspirearre troch de idealen fan de 
arbeidersbeweging. Nei it ferstjerren fan Dirk sette 
syn widdo en dochter har tydlik by Jelle Troelstra 
nei wenjen.



in Leeuwarden op slag onmogelijk was 
geworden.’ 

Nei de rebûlje by de besite fan de kenigin-
nen ferrint de advokatepraktyk fan Piter. 
Hy pleitet noch wol yn ferskate rjocht-
banken yn it lân foar ûntsleine arbeiders 
en fjochtet ek op oare fronten tsjin sosjaal 
ûnrjocht. Sa is er bygelyks sprekker op in 
soad gearkomsten fan sosjalisten yn en 
bûten Fryslân.

Oant desimber 1892, as de útjouwer fallyt 
giet, is syn wichtichste betelle funksje 
dy fan redakteur by De Sneeker Courant, 
in krante dy’t ek bûten Fryslân lêzen 
wurdt. Ein 1892 wurdt dúdlik dat Sjoukje 
earnstige geastlike swierrichheden hat. 
Sy hat te krijen mei wat tsjintwurdich 
in postnatale depresje neamd wurde soe. 
Se leit in soad op bêd, heart stimmen 
en hat lêst fan waanfoarstellings. Nei 
in sikehûsopname fan sân wike wurdt 
it wat better mei har. Ek Piter is begjin 

1893 net fier fan oerspand-wêzen ôf. Syn 
houlik komt op him hieltyd mear oer 
as in behindering. Yn maaie ferfart de 
húshâlding nei Amsterdam. Piter hat hope 
op in goedrinnende advokatepraktyk mei 
syn kompanjon Constant Bleckmann en 
op de bloei fan syn krante De Nieuwe Tijd, 
foarhinne De Sneeker Courant. De ferhuzing 
is wol in finansjele strop. It hûs oan de 
Reijndersbuert wurdt by eintsjebeslút 
ferkocht mei 1300 gûne ferlies, sadat syn 
skulden grutter wurde.

Jelle en Dieuwke Troelstra yn de bernewein

Piter Jelles en Onno Harmens Sytstra

Yn de tiid dat er nei it gymnasium oerstapt, hellet 
Piter de akte foar Frânsk en Dútsk. As er him 
dêrop tariedt, komt er yn de kunde mei de dichter 
Onno Harmens Sytstra. Nei’t Piter sneins klear is 
mei syn byles, giet er gauris by Onno yn dy syn 
boppewente oan de Noardersingel 18 oan om kofje; 
letter wennet Sytstra mei syn húshâlding oan de 
Noardersingel 72 en wurdt er haad fan gemeente-
skoalle 7a oan de Arendstún.



11. Grutte Tsjerkestrjitte 63, 
Coöperatieve Handelsdrukkerij
Fan 1886 ôf sit de Coöperatieve 
Handelsdrukkerij yn en achter Grutte 
Tsjerkestrjitte 63 en Pylkstege 18; foar 
dy tiid sit de printerij oan de Grutte 
Heechstrjitte 40. Boppe it poartsje yn 
de Pylkstege stiet noch ‘Coöperatieve 
Handelsdrukkerij’. Piter Jelles komt gere-

geld yn de printerij, om’t dêr Het Friesch 
Volksblad van Stellingwerf likegoed as de 
liberale Friesche Courant fan syn heit printe 
wurdt. Fan 1888 ôf wurdt ek it troch Piter 
Jelles oprjochte tydskrift For Hûs en Hiem 
printe by de Handelsdrukkerij. Henricus 
Uden Masman (1871-1951) is yn dy tiid 
setter by de Handelsdrukkerij. Hy wurdt 
letter direkteur fan útjouwerij De Atlas yn 
Den Haach. Dy útjouwerij publisearret yn 
1909 de samle fersen fan Piter Jelles mei 
de titel Rispinge, âlde en nije fersen.

12. Lytse Heechstrjitte 3, wenning Vitus 
Bruinsma
In plakette yn de muorre jout oan dat 
om 1880 hinne dat plak bewenne wurdt 
troch Dr. Vitus Jacobus Bruinsma (1850-
1916). Hy wie natuerkundige en learaar 
oan it Stedsgymnasium en boppedat hat 

Obbe Rommerts 

Oprjochter en direkteur fan de Coöperative 
Handelsdrukkerij is Obbe Rommerts (1835-
1902). Hy bewenne yndertiid in hûs oan de 
Grutte Tsjerkestrjitte 73. Om’t er anneks is mei 
in soad inisjativen op sosjaal mêd, wurdt er wol 
beskôge as in ‘pionier van de arbeidersbeweging’. 
Sûnt 1870 is Rommerts de foaroanman fan 
de Provinciale Friesche Werklieden Vereniging 
(PFWV). Hy spilet ek in wichtige rol yn de 
beweging foar kiesrjocht en hy ûnderhâldt tagelyk 
goede kontakten mei de progressyf-liberalen, 
lykas Jelle Troelstra. Yn 1886 komt Rommerts 
yn konflikt mei de konservative boargemaster 
Petrus Lycklama à Nijeholt en in tal jierren 
letter mei Jan Tadema, de foaroanman fan de 
Sociaaldemocratische Bond.

It poartsje fan de Handelsdrukkerij yn de Pylkstege



er in wichtich strider west foar algemien 
kiesrjocht. Yn 1884 wurdt er foarsitter 
fan de Bond voor Algemeen Stem- en Kiesrecht, 
afdeling Leeuwarden en yn 1887 sit er de 
oprjochtingsgearkomste foar fan it Friesch 
Comité voor Algemeen Kies- en Stemrecht. Fan syn 
hân ferskine ferskate opstellen. Boppedat 
is er geregeld sprekker by protesten en 
manifestaasjes, lykas bygelyks by de earste 
maaaiemeeting yn Ljouwert fan 1890. 
Bruinsma en Troelstra dogge in soad yn de 
mande oant Piter Jelles yn 1894 kiest foar 
it skerpere profyl fan de SDAP. Bruinsma 
is in pear kear Keamerkandidaat foar de 
Volkspartij en dêr lang foarsitter fan.
Yn 1893 giet er by de Sociaal-
democratische Bond fan Domela 
Nieuwenhuis, dêr’t er lykwols nei in jier 
al wer foar betanket.

13. Hôfplein 38, Stedhûs
Jelle Troelstra, de heit fan Piter, hat lang 
aktyf west yn it stedhûs: fan 1877 oant 
1906 as riedslid, fan 1884 oant 1906 
as wethâlder en de lêste jierren fan dat 
skoft boppedat as loko-boargemaster. In 
besykjen om keazen te wurden yn de 
Twadde Keamer mislearret. Rolf van der 
Woude beskriuwt yn Leeuwarden 1850-1914 
Jelle Troelstra sa: ‘Niet alleen zijn krachtige 
persoonlijkheid en werkkracht, maar ook 

Op it plafond fan de hal fan it stedhûs binne portretten fan ferneamde Ljouwerters oanbrocht, ek dy fan Piter Jelles 
en Sjoukje Bokma de Boer

Plakette Dr. Vitus Bruinsma yn de muorre fan de Lytse 
Heechstrjitte 3

Jelle Troelstra (1833-1906) as wethâlder



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.’

Mei Gerrit Willem Melchers (1869-1952) 
komt de SDAP foar de earste kear yn de 

ried. Net earder as yn 1917 wurdt de  
hegemony fan de liberalen trochbrutsen. 
Yn 1919 sitte twa sosjaaldemokratyske  
wethâlders yn it Kolleezje fan 
Boargemaster en Wethâlders.



FYTSRUTE NEI IT NOARDEN 

14. Spanjertsleane, Ald Begraafplak 
(grêfmonumint Zandstra)
Ien fan de meast aparte grêfmonuminten 
op it Ald Begraafplak is dat fan Lourens 
Zandstra (1848-1923). Hy leit begroeven 
op ôfdieling 3, rige 12, nûmer 76. Op syn 
grêfstien is in foarstelling fan Sint Joaris en 
de draak oanbrocht. De draak symbolisear-
ret it kapitalisme dat hjir net allinne troch 
Sint Joaris befochten wurdt, mar ek troch 
in groep arbeiders.

Lourens Zandstra komt yn 1884 út 
Skearnegoutum as smidsfeint nei in hûske 
yn de Houtstrjitte yn Ljouwert. As self-
made man falt er op troch ienfâld: klaaid 
yn in kile, pet en pantoffels, mei in fiks 
wyt burd. Piter Jelles hie al kunde oan ‘de 
âlde Zandstra’ sûnt 1890. Zandstra helpt 
him by it ferdigenjen fan syn hûs by de 
oranjefuery yn 1892 en tegearre meitsje se 
propagandatochten. Zandstra is tsien jier 
lang foarsitter fan de ôfdieling Ljouwert 
fan it SDB. Hy wurdt ek mei-oprjochter 
fan de ôfdieling Ljouwert fan de SDAP 
yn 1894 en is in tal jierren lid fan it 
lanlik partijbestjoer. Yn de tiid fan de 
kampanje fan Piter Jelles yn 1897 is syn 
hûs it ferkiezingsburo. Op syn santichste 
wurdt Zandstra huldige troch ûnder oaren 
Troelstra. 

Gâns oare kopstikken fan de 
Ljouwerter arbeidersbe-
weging, lykas Oebele 
Stellingwerf (ôfdieling 
3, rige 15, nûmer 29) 
lizze hjir begroeven. Ek 
Jelle Troelstra, de heit 
fan Piter Jelles, hat op 
dat begraafplak syn lêste 
rêstplak fûn (ôfdieling 3, 
rige 4, nûmer 43).

Jelle jr. beskriuwt yn Mijn vader Piter Jelles 
de begraffenis fan syn pake: ‘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.’

Grêfmonumint fan Lourens Zandstra



15. Jelsum, Dekemawei 5, Dekemastate, 
wenhûs Jan van Wageningen
Sneins kuieren de Troelstra’s faak fan 
Stiens nei Koarnjum en Jelsum, nei, sa seit 
Piter Jelles yn syn Gedenkschriften it ‘brok’ 
fan Dekemastate, dêr’t Piter syn freon Jan 
van Wageningen wenne. Om 1880 hinne 
reitsje Jan van Wageningen thoe Dekema 
en Piter befreone. ‘Wij stonden beide op 
het standpunt van de Friese taalbeweging, 
en hij ging in zijn liefde voor die bewe-
ging 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.’ 
Piter en Jan sille tsjinoerstelde wegen gean. 
Wylst Jan van Wageningen krêft siket 
yn in stiif-kalvinistysk ferline, wol Piter 

nei de takomst sjen. Yn 1891 seit Jan de 
freonskip sels per brief op. De jongere 
broers Hein van Wageningen en Dirk 
Troelstra bliuwe befreone. Hein wurket 
earst in skoft by de liberale Friesche Courant, 
mar wurdt letter in grut bewûnderer en 
oanhinger fan Troelstra. Dekemastate is 
oant 1996 ta yn hannen fan de famylje 
Van Wageningen bleaun. 

16. Stiens, Piter Jellessingel 5, wenhûs 
fan de Troelstra’s
De Troelstra’s wenje yn Stiens earst oan 
de Hegebuorren, mar ferfarre al gau nei it 
hoekhûs, rjocht foar it tsjerkhôf oer oan de 
strjitte dy’t tsjintwurdich Piter Jellessingel 
neamd wurdt. Oarspronklik hat dat hûs it 
foarste part fan in pleats west. Yn Stiens 

It hûs fan de Troelstra’s oan de Piter Jellessingel op 
in printbrievekaart útjûn by gelegenheid fan de ‘Piter 
Jelles Hildiging’

Piter Jelles as Frysk ridder yn 1884



moat de húshâlding it dwaan mei in net 
al te grutte wenkeamer mei bedsteden, in 
kabinetsje as sliepkeamer foar de âlden en 
boppe op souder in sliepplak foar de faam 
en in bedstee foar Piter. Ek is der yn dy tiid 
in turfsouder, in kweekplak foar flieën. Yn 
1909 útfanhuzet Piter Jelles mei syn twadde 
frou wer foar it earst sûnt lange tiid yn 
Stiens. Hy lit him dêr ynspirearje ta in nij 
dichtwurk oer ‘It âlde doarp’, dêr’t it twadde 
part fan begjint mei it fers 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-tsjerke, grêfmonumint mem
Tsjin de noardmuorre fan de tsjerke stiet 
sûnt 2012 de grêfstien fan Troelstra syn 

mem. It grêf is romme. Grietje Landmeter 
stoar yn Stiens op 12 maaie 1871, 34  
jier âld, oan tuberkuloaze. Piter Jelles 
skriuwt dêroer: ‘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..’ 
Yn it part ‘Alde plakjes’ fan de syklus ‘It 
âlde doarp’ besteget er acht kûpletten oan 
syn mem. It lêste hat dizze rigels oan de 
ein:

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

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

De Hegebuorren op in printbrievekaart fan om ende by 1910, sjoen út de Piter Jellessingel wei. It earste hûs links 
wenje de Troelstra’s yn oant se ferhúzje nei de pleats dy’t op de achtergrûn te sjen is.



18. Stiens, splitsing Langebuorren en 
Achterbosk, Toelstramonumint
Foar de snackbar ‘Piter Jelles’ oer stiet in 
monumint ta eare fan Troelstra as dichter. 
It is in beskieden en markant byld fan de 
kop fan Piter Jelles, yn 1993 makke troch 
Tjipke Visser. De noas is der oait in kear 
ôfslein en letter wer oanplakt.

19. Stiens, Smelbrêge 22, Grand Café 
De Smalle Brug (foarhinne Herberg De 
Springende Paarden)
Yn syn Gedenkschriften skriuwt Piter oer 
dy herberch en syn earste yn de kunde 
kommen mei de doarpsjeugd fan Stiens: 
‘Rondom het kerkhof stonden de pastorie, 
het doktershuis, het schoolhuis en aan den 
anderen kant een groote dorpsherberg, 
de zetel van de boeren-vereeniging, die 
daar haar hengsten had staan, zoowel ter 
verzorging als ter dekking, welk laatste 
natuurverschijnsel gewoonlijk onder 

De tsjerke fan Stiens mei in fers fan Piter Jelles op in 
printbrievekaart, útjûn by gelegenheid fan de ‘Piter 
Jelles Hildiging’

Untbleating fan it Troelstramonumint yn Stiens yn 1933



Pamflet fan it komitee dat de frijheid fan de bruorren 
Hogerhuis easket 

Tarin fan minsken foar de Ljouwerter finzenis by it 
frijlitten fan Wybren Hogerhuis yn 1905.

It justisjeel skandaal ‘De Hogerhuis-saak’ hâldt 
Nederlân tusken 1897 en 1905 yn de besnijing. 
Wannear’t op Sinteklaasjûn 1895 ynbrutsen wurdt 
by boer Gatze Haitsma, net fier fan Britsum, krije 
de bruorren Wybren, Marten en Keimpe Hogerhuis 
út Bitgummole de skuld en wurde se finzennommen, 
ek al kin der gjin goed bewiis levere wurde en ek al 
hawwe de bruorren in aliby. Om’t de bruorren faker 
as ienris yn har direkte omjouwing utere hawwe 
dat se de arbeidersbeweging in waarm hert tadrage, 
moat der – foar it neist oplein troch hegerhân – in 
foarbyld steld wurde. Yn 1897 wurdt Piter Jelles, 
dy’t dan ûnderwilens Twadde Keamerlid is, troch 
Bitgumers frege om advokaat foar de bruorren te 
wurden. Troelstra syn toan yn ûnderskate publikaasjes 
oer de Hogerhuis-saak wurdt sa skerp achte dat 
er oppakt wurdt fanwegen mislediging fan it Hôf 
fan Justysje. Hy moat dêrnei in moanne lang de 
Haarlimmer finzenis yn. De misstap fan justysje fer-
sterket de posysje fan de sosjalisten en de bekendheid 

fan Troelstra. Yn 1901 krije de bruorren úteinlik 
dochs fermindering fan harren straf. It ferhaal fan de 
bruorren Hogerhuis is troch Pieter Verhoeff yn 1985 
ferfilme ûnder de titel De Dream. It pleatske fan 
Haitsma is ôfbrutsen, mar der stiet in betinkings-
buordsje by de nije wenbuorkerij. Yn Bitgummole 
stiet in tinkstien, krekt bûten it doarp. It hûs dêr’t 
de Hogerhuzen yn de jierren 1880-1890 wennen, 
oan de Langestrjitte 42, is der noch.



groote deelneming der dorpsjeugd plaats 
had, en waar nu en dan het hynstebier 
(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, Langebuorren1, Sint 
Vitushûs, foarhinne loazjemint ’s Lands 
Welvaren
Hjir yn it loazjemint ‘’s Lands Welvaren’ 
wurdt Piter op in merkejûn foar de earste 
kear fereale. Yn syn Gedenkschriften beskriuwt 
er it sa: ‘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 verrichtende. Ziedaar 

het beeld mijner droomen, het eenige, dat 
de eerste vijftien jaar van mijn leven een 
dieperen indruk op mij maakte.’ Yn syn 
gedicht ‘It âlde doarp’ besteget Troelstra ek in 
tal kûpletten oan it famke.

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 in printbrievekaart fan om ende by 1900



FYTSRUTE NEI IT SUDEN

21. Skrâns 82, wenhûs Piter en Sjoukje
Op 14 juny 1887 studearret Piter ôf oan 
de rjochtenfakulteit yn Grins. Op 7 july 
1888 promovearret er ta doktor yn de 
rjochtsgeleardens. Yn syn studintetiid mak-
ket Piter net allinne wille, mar ûntjout er 
him ek breed: juridysk, literêr en polityk. 
As útjouwer, einredakteur en lid fan de 
senaat fan it studintekorps docht er ek gâns 
organisatoaryske ûnderfining op. Op 5 au-
gustus 1888 wurdt Piter by it gerjochtshôf 
beëdige ta advokaat-prokureur. Nei trije jier 
ûnder de geboadens trout er op 11 oktober 
1888 mei Sjoukje Bokma de Boer. Fan 
heal oktober ôf wennet it jonge stel yn de 
Skrâns 82, yn Huzum krekt súdlik fan de 
stêd. Se hawwe dan in ynwenjende  
faam ta harren foldwaan. Piter hâldt dan 
kantoar oan hûs, mar op freed hat er syn 

sprekoere yn it ‘Friesch Koffiehuis’. Noch 
gjin njoggen moanne nei harren troudei 
wurdt dochter Dieuwke berne, neamd nei 
Sjoukje har mem. It docht bliken dat it hûs 
te lyts is, sadat al yn oktober 1889 ferhuze 
wurdt nei in gruttere wenning oan de 
Nijstêd.

22. Goutum, Buorren 13a, monumint 
Wiarda-state 
Op in simmerjûn yn 1881 giet Piter Jelles 
nei Wiarda-state yn Goutum, earder ien 
fan de moaiste states fan Fryslân, mar dy 
is dan al fierhinne yn ferfal. Op dat plak 
wurdt er him bewust fan syn ropping as 
dichter, lykas bliken docht út syn gedicht 
De sjonger en de wrâld. It begjin fan dat 
gedicht giet sa: 

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 (achter) en Sjoukje Bokma de Boer (links) 
mei freonen op in ferlovingsfoto

Wiarda-state om 1880 hinne



23. Grou, Haadstrjitte 44, Fermanje 
Grou
Piter hâldt fan fiskjen en silen en hâldt 
yn 1882 simmerfakânsje yn en om Grou 
en Terherne. Hy skriuwt dêroer yn syn 
Gedenkschriften: ‘Een volgend nummer was 
de hengelpartij met mijne vrienden van 
het Grouster tooneelgezelschap “Thalia”, 
dat nog pas op zoo verdienstelijke wijze 
de Friesche bewerking van Molière’s 
“Tartuffe” door Waling Dykstra had op-
gevoerd. Het doel van den boottocht was 
het schoon gelegen hooiland “Blierherne” 
(Blijde hoek), waar des Zaterdagsavonds 
een soirée literaire et musicale 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, Nije Ljouwerterdyk, byld 
fan de Tsien fan Martens Afke
Oan de Nije Ljouwerterdyk stiet in 
troch Suze Berkhout makke byldegroep 
dy’t ferwiist nei Afke’s Tiental. Dat boek, 
ferskynd yn de simmer fan 1903, wurdt 
fuortendaliks in bestseller. Mei dat boek 
kriget Nynke fan Hichtum, it pseudonym 
fan Sjoukje Bokma de Boer, foargoed 

Sjoukje Bokma de Boer, alias Nynke fan Hichtum, wurdt berne op 13 
febrewaris 1860 yn Nes (West-Dongeradiel). Se is fan 1888 oant 1907 
troud mei Piter Jelles Troelstra. Yn 1885 leare se inoar yn Grins kennen fia 
Clara, de suster fan Jan van Loon, in stúdzjefreon fan Piter dy’t ek út Ljouwert 
komt. Sjoukje en Piter binne ien en mien wat harren idealen oanbelanget, mar 
Sjoukje wol foar harsels ek in beskate selsstannichheid en romte foar har eigen 
sjoernalistyk wurk en har oare skriuwen. Wannear’t Troelstra him alhiel foar 
de sosjalistyske beweging ynset en gauris fuort is, betsjut soks dat de soarch foar 
de bern en de noed foar it krijen fan in ynkommen foar in grut part foar har 
opkomt. Sy kin dat net altyd goed oan en kriget it oan it hert, in kwaal dêr’t 
se har libben lang, benammen yn tiden fan spanning, mei oanhelle bliuwt. It 
houlik hâldt úteinlik gjin stân en yn 1907 geane hja útinoar. Yn 1908 trout 
Troelstra mei Sjoukje Oosterbaan út Drachten, de frou dy’t al húshâldster wie 
by de Troelstra’s. Yn 2001 wurdt it libben fan Sjoukje Bokma de Boer troch 
Pieter Verhoeff ferfilme. De film, mei as titel Nynke, lûkt mear as 100.000 
besikers en kriget it predikaat ‘Gouden Film’.

De styfmem fan Piter Jelles, Geartsje Rinsma (1836-1887), in rike boeredochter út Wurdum, hat yn de 
omkriten fan Goutum lân yn besit dat bûten de mienskip fan it houlik bliuwt. Yn maaie 1895 wurdt yn de 
Leeuwarder Courant oankundige dat Jelle Troelstra miedlân ferhiert op Hekkemiede en Blaugeast ûnder 
Wurdum.



namme as berneboekeskriuwster. It is 
troch har skreaun yn 1900, it jier dat Piter 
fanwege de Hogerhuis-saak in moanne yn 
de finzenis sit. It ferhaal is basearre op it 
libben fan de mem fan ien fan har earste 
fammen, de Wergeaster arbeidersfrou 
Harmke Feenstra. De teneur is: in mem 
set har mei opofferjende leafde folslein 
yn foar man en bern; yn in lyts hûske, 
mei sober iten en skraachoan genôch jild 
om de bern noch in bytsje behoarlik te 
klaaien. It boek is yn ferskate talen útjûn, 
yn 1957 foar it earst ek yn it Frysk mei 
de titel De tsien fan Martens Afke. It hûske fan 
Marten en Afke, achter de Hillebuorren 8, 
is spitigernôch ôfbrutsen. 

25. Achter de Hôven 213 (Johannastate)
Yn 1890 wurdt foar de earste kear 1 maaie 
fierd, lykwols net op 1 maaie, mar op de 
sneins dêrfoar, op 27 april 1890. Piter is 
by de massale manifestaasje op it hiem fan 
Johannastate. Dy deis rekket er bûten-

wenstich ûnder de yndruk fan de krêft fan 
it folk en it sosjalisme. Troch it iene mei 
it oare rekket er yn konflikt mei syn heit 
en dat bringt him ta de útspraak: ‘Ik moet, 
het is mijn roeping.’ Yn syn Gedenkschriften 
beskriuwt er it barren by Johannastate 
sa: ‘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 
een andere wethouder, tevens voorzittend 
kommissaris der ‘Neerlandia’, de thans 
nog door mij beheerde Brandwaarborg-

De achterkant fan it hûs oan Achter de Hôven 78, mei 
yn de tún Jelle Troelstra, dochter Haukje en pakesizzer 
Dieuwke De Troelstra’s ferhúzje yn 1877 nei in rojaal 

nijbouhûs oan Achter de Hôven, dat der no 
spitigernôch net mear is. Yn ien fan de foarkeamers 
fan nûmer 78 hat Jelle Troelstra syn kantoar foar 
de fersekeringsmaatskippij Neerlandia. De earste 
ferdjipping oan de foarkant fan it hûs hie fiif  
finsters en dêrboppe wie noch in grutte souder mei 
in fammekeamer en in apelhok. Achter it hûs lei 
in grutte tún. Styfmem Geartsje kriget hjir seis 
bern op ’e noed. Sa komt in ein oan de tiid fan de 
‘juffen’. Benammen de lêste foldie net, want dy wie 
oan de drank. Piter Jelles giet op 16 juny 1883 
nei Grins ta, mar hy komt in pear kear werom nei 
it âldershûs: fan 25-8-1885 oant 15-10-1886 
en fan 22-2-1888 oant 28-5-1888. Nei it 
ferstjerren fan syn frou, wennet Jelle Troelstra hjir 
oant syn dea, yn 1906, mei syn dochter Haukje 
Henderika (1861-1937). Haukje ferhuzet mei har 
pleechbern nei it Nassaupark 5 en wennet letter op 
de Tunen 40. Nei it ferstjerren fan Jelle Troelstra 
sr. folget Piter Jelles him op as direkteur fan de 
Neerlandia. Hy kriget dan as direkteur net allinne 
in fikse erfpoarsje, mar ek in rojaal ynkommen en 
sa kin er de skulden dy’t er hat ôfbetelje.



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  
gissen. Mijne vrouw was gelogeerd bij 
hare familie in Gelderland en naar ge-
woonte was besloten, dat ik zoolang bij 
mijn Vader het middagmaal zou gebrui-
ken. De stad was vol bezoekers en toen 
ik mij spoedde naar het meetingterrein 
troffen mij vooral de talrijke versierde en 

rood-bevlagde stoombooten met meeting-
gangers, 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 
internationalen stroom van nieuw geloof 
en nieuwen wil, die vanuit Parijs over de 
wereld was losgebroken, zich voor het 
eerst voelde als de nieuwe kracht, opgeko-
men voor het verwezenlijken van een der 
hoogste eischen der arbeidersklasse.’ 

Jelle Troelstra mei dochter Haukje en pakesizzer Dieuwke yn ’e tún
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