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Aan het hoofd der Friezen
Pieter Jelles Troelstra en het socialisme in Friesland

Piet Hagen

Summary
According to P.J. Troelstra (1860-1930) himself, the romantic Frisian poet Pieter
Jelles and the Dutch socialist politician Troelstra were ideologically the same person.
Both as a poet and a politician Troelstra was inspired by a strong identiﬁcation
with the people he wrote and worked for. However, although most of his poems were
written in the Frisian language, he always used Dutch during his career as a lawyer,
journalist and politician, even in Friesland. As leader of the Socialist Party he
gravitated primarily towards German theorists. This raises the question regarding
the extent to which his political work was still inﬂuenced by his Frisian roots.
After a short survey of Troelstra’s poetry and early career as a Frisian lawyer and
journalist, an analysis is provided of Troelstra’s political ideas. In particular his
opinions on civil rights, emancipation of the working class, nationalism versus
internationalism, and cultural diﬀerences in multi-ethnic states seem to follow
naturally from his experiences in Friesland. Troelstra learned a great deal from
the social movement of agricultural labourers during the agricultural crisis of the
1880s and his participation in the progressive movement for universal suﬀ rage,
which was exceptionally strong by that time in Friesland, prepared him for a
career in the national and international arenas.
However important this Frisian background may be, it was primarily the romantic
character of the poet Pieter Jelles which explains his success as a politician. His
belief in a better, more humane society made him a passionate ﬁghter in the
political theatre.
Fries dichterschap
‘Politicus, maar vóór alles een Fries’, luidde de kop boven de recensie die
NRC Handelsblad wijdde aan de in 2010 verschenen biograﬁe van Pieter Jelles Troelstra.1 Als biograaf was ik verrast. Zo kon je het bekijken, maar zelf
zou ik het liever omkeren: Troelstra was vóór alles een ‘politicus uit hartstocht’, zoals ik hem in de titel karakteriseer. Die soms dichterlijke hartstocht stelde hem in staat zijn achterban te inspireren en aan zich te binden.

1

Adriaan van Veldhuizen, ‘Politicus, maar vóór alles Fries’, in: NRC Handelsblad 19
februari 2010.
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Natuurlijk was Troelstra ook een Fries, en dat was niet zomaar een detail
uit zijn levensgeschiedenis, maar veel eerder een van de wezenlijke
kenmerken van zijn persoonlijkheid. En dus lijkt het nuttig om in een
terugblik op mijn biograﬁsche arbeid nog eens expliciet na te gaan hoe
belangrijk het Fries-zijn was voor Troelstra’s politieke loopbaan.
In zijn Gedenkschriften, waarvan het vierde en laatste deel postuum is
verschenen, heeft Troelstra veel werk gemaakt van de beschrijving van
zijn Friese familiegeschiedenis. Om aan te tonen dat hij ‘uit de massa
der naamloze werkers voor hun dagelijkse brood’ is voortgekomen, gaat
hij terug tot 1744. 2 Toen kochten zijn voorouders Jelle Jentjes en Rints
Gerryts een boerderij in het gehucht Teroele, in het merengebied ten
zuiden van Sneek. In het gedicht Teroele noemt Troelstra dit oude plekje
heilige grond: Hjir het de foarfaar bodde/ Sa swier foar it deistige brea.3 [Hier
heeft het voorgeslacht gezwoegd/ Zo zwaar voor het dagelijks brood.]
Door allerlei omstandigheden is de familie de eigen boerderij kwijtgeraakt
en geleidelijk verarmd. Maar toch is Troelstra’s genealogie in sociaal
opzicht verre van uniek. De meeste Nederlanders stammen af van boeren
en dan niet van herenboeren of pachters, maar van landarbeiders.
Het Friese element was in de opvoeding van de jonge Pieter Jelles zonder
twijfel sterk, maar toch ook weer niet zo prominent dat de voertaal thuis
Fries was. Pas toen het gezin van Leeuwarden naar Stiens verhuisde, leerde
Pieter Jelles door de omgang met dorpskinderen goed Fries spreken.
Stiens was voor Troelstra de biotoop waarnaar hij altijd is blijven
terugverlangen vanwege de geborgenheid van de dorpse samenleving en
de schoonheid van het landschap. Toen hij eenmaal was terugverhuisd
naar Leeuwarden en als middelbare scholier begon te dichten,
symboliseerde het oude dorp met zijn stoere toren voor hem het heitelân
waaraan hij zo gehecht was. Stiens vormde de voedingsbodem voor zijn
romantische dichtkunst.
In zijn HBS- en gymnasiumtijd in Leeuwarden heeft Pieter Jelles zich
door zelfstudie de rijkdom van de Friese taal, cultuur en geschiedenis
eigen gemaakt. Als auteur van de gedichtenbundel It jonge Fryslân (samen
met Onno Sytstra) en de zangbundel Nij Frysk Lieteboek (samen met P.H. de
Groot), als medewerker van Friese kranten en als toneelschrijver en acteur,
in de vermomming van waarzegster Foekje fan Heech op kermissen

2

3

Gedenkschriften, deel 1, 9. Pieter Nieuwland, Friezen gezocht. Gids voor stamboomonderzoek in Friesland. Leeuwarden, Den Haag, 2005, p. 283-290 geeft een genealogie van
tien generaties vanaf Jencke Aerntsz, geboren omstreeks 1540, boer en tevens dorpsrechter te Irnsum, vlak bij Grouw.
Samle Fersen, p. 329-330.
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en jaarmarkten en ten slotte als redacteur van zijn eigen tijdschrift For
hûs en hiem maakte hij naam in heel Friesland. Dat hij trouwde met de
kinderboekenschrijfster Sjoukje Bokma de Boer, beter bekend als Nynke
fan Hichtum, droeg verder bij aan zijn status als Bekende Fries, een status
die hij tot op de dag van vandaag heeft behouden.
Door deze intensieve aanraking met de Friese cultuur, zijn dichterschap
en zijn liefde voor de Friese taal is Troelstra doorgedrongen in het
volksleven van zijn heitelân en kon hij zich Fries volksdichter in hart
en nieren voelen. Toch getuigen ook Troelstra’s vroege verzen al van
aspiraties om eens de begrenzing van het Friese land te overstijgen.
Yn kringen leit it libben om ús hinne,
It húsgesin, it heitelân, de wrâld. 4
[In kringen ligt het leven om ons heen,
het huisgezin, het vaderland, de wereld.]
En in een ander gedicht:
De wrâld yn! Striid mei ’t swurd der poësij;
De wierheidsstim sil út dyn hert oprize,
Do silst ferdwaalden ’t paad nei ’t Goede wize
En stiftsje ’t ryk fan Leafde en Harmonij! 5
[De wereld in! Strijd met ’t zwaard der poëzie;
De waarheidsstem zal uit je hart oprijzen,
Jij zult verdwaalden ’t pad naar ’t Goede wijzen
En stichten ’t rijk van Liefde en Harmonie!]
Ook al is de ‘wereld’ in deze dichtregels niet louter geograﬁsch bedoeld,
de voorlopige conclusie moet toch zijn dat de levenstaak die de jonge
Troelstra zich stelde, eerder nationale en zelfs internationale dan
provinciale dimensies had. Het duidelijkst blijkt dat uit het gedicht In
nije tiid, waarmee hij in 1890 zijn bekering tot het socialisme markeerde.
Hark nei dy inerlike rop,
Nim ’t foar dy millioenen op,
Dy’t yn ’e wrâld foarbypart binne ...

4
5

Samle Fersen, p. 350.
Samle Fersen, p. 78-82.
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Dêr wol dyn ﬁelend herte hinne,
Dêr is dyn wurk, dat is dyn wei,
Dy kant út fynst de blide dei ...6
[Hoor naar die innerlijke roep,
Neem ’t voor die miljoenen op,
Die in de wereld zijn overgeslagen ...
Daar wil je voelend hart naartoe,
Daar is jouw werk, dat is jouw weg
Die kant uit vind je de blijde dag.]
Hier klinkt de roeping door om zich in dienst te stellen van het
wereldproletariaat. Hier wordt de romantiek van de dorpse samenleving
getransponeerd naar een politieke toekomstdroom. Maar in wezen gaat
het ook hier om het ‘eeuwige verlangen naar ’t rijk van vrede, liefde en
licht’, om het ‘hemels beeld van waarheid en van recht’ dat diep in het
mensenhart is verankerd.
Terwijl Troelstra’s dichterschap stond en viel met de Friese biotoop,
waren zijn politieke aspiraties van meet af aan breder. Niet het Frieszijn, maar het dichterlijk verlangen naar een betere wereld vormde de
verbindende schakel.
Sociaal advocaat
Na een uitbundige studietijd in Groningen keerde de 28-jarige Troelstra
in 1888 als gepromoveerd jurist terug naar Leeuwarden om er zich te
vestigen als advocaat. Hij deed echtscheidingszaken en kwam op voor de
belangen van ‘geproletariseerde’ middenstanders en pachters die failliet
dreigden te gaan. Hij verdedigde – al dan niet pro deo – arbeiders die
brood of turf hadden gestolen, stakers die in de gevangenis kwamen
omdat ze de marechaussees beledigden, en vakbondsleiders die werden
beschuldigd van opruiing.
Via zijn ervaringen in de sociale advocatuur kwam Troelstra tot de
conclusie dat veel individuele gevallen een gemeenschappelijke oorzaak
hadden: de rechteloosheid van arbeiders. Alleen door arbeiders kiesrecht
te geven kon de sociale kwestie worden opgelost.
Anno 1892 had het grootste deel van de bevolking geen kiesrecht. Alleen
zij die een bepaald minimum aan directe belastingen betaalden, werden
verstandig genoeg geacht om te kunnen stemmen. Weliswaar was het
censuskiesrecht in 1887 uitgebreid, maar de koppeling met het inkomen

6

Samle Fersen, p. 294.
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was gehandhaafd. Zo bleef 72 procent van de mannelijke bevolking uitgesloten; vrouwen hadden sowieso geen kiesrecht.
Om dat kiesrecht te verwezenlijken was politieke agitatie nodig. Daarom
was Troelstra al in 1885 lid geworden van de kiesrechtbeweging, die in
Friesland veel aanhang had, zowel onder vooruitstrevende liberalen als
sociaaldemocraten. Na de teleurstelling over de beperkte grondwetsherziening van 1887 ontstond in de jaren daarna strijd over de verdere koers.
Radicale liberalen wilden voortgaan via de weg van comités, vergaderingen, petities en parlementaire druk. Socialisten verwachtten meer van demonstraties en stakingen.
Het was de tijd waarin Ferdinand Domela Nieuwenhuis in Friesland
een grote aanhang kreeg en Pieter Jelles Troelstra langzaam maar zeker
opschoof in de richting van de sociaaldemocratie. In de Canon van de
geschiedenis van Friesland is terecht een venster aan deze twee voormannen
gewijd. Hoe verschillend ook, zij waren tegen het eind van de negentiende
eeuw de exponenten van de sociale beweging in Friesland.

Troelstra aan het hoofd der Friezen: betoging voor het algemeen kiesrecht op de tweede Rode
Dinsdag in Den Haag, september 1912. [Foto Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.]
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Domela Nieuwenhuis werd in 1888 door Schoterland afgevaardigd naar
de Tweede Kamer. Hij hield het slechts drie jaar vol, want al gauw verloor
hij het geloof in de parlementaire democratie. In 1897, zes jaar na het
vertrek van Domela, werd Troelstra gekozen als Tweede Kamerlid voor
het district Tietjerksteradeel. Met een kleine onderbreking zou hij bijna
drie decennia optreden als fractieleider van de SDAP.
Als we ook nog de onaf hankelijke socialist Geert van der Zwaag uit
Gorredijk meerekenen – een soort voorloper van de SP – dan kun je zelfs
zeggen dat drie socialistische stromingen voor het eerst via Friesland in
het parlement kwamen.
Ook al is er in de nationale canon geen venster ingeruimd voor de eerste
socialisten in de Tweede Kamer, toch is het niet overdreven te zeggen dat
hier hoofdmomenten in de provinciale en nationale geschiedenis samenvallen. Dat roept de vraag op waarom juist Friesland zo’n voortrekkersrol
speelde in de eerste decennia van de sociale beweging in Nederland.
Landbouwcrisis
In de toelichting op de Friese canon wordt de landbouwcrisis vanaf 1877 als
directe aanleiding genoemd voor het ontluikend arbeidersverzet. Maar –
wordt erbij gezegd – het ontstaan van een maatschappelijke onderklasse
gaat al verder terug.7 Vooral in de veenkoloniën van Zuidoost-Friesland
werd bittere armoede geleden. Zowel door de opkomst van steenkool als
door de mechanisatie daalde het aantal veenarbeiders vanaf 1870 snel.
De werkloosheid nam toe en veel bewoners van plaggenhutten leefden
van de bedeling. Het is dan ook geen toeval dat daar de wortels liggen
van de georganiseerde arbeidersbeweging in Nederland, al moet erbij
gezegd worden dat zich in Groningen vergelijkbare omstandigheden
voordeden. Ook daar vond het socialisme al snel een voedingsbodem. 8
Reeds in 1870 had Domela Nieuwenhuis als jong luthers predikant in
Harlingen de sociale nood onder de arbeidersbevolking leren kennen.
Hij maakte er kennis met een kleermaker die zich aangetrokken voelde
tot de Socialistische Internationale, die toen secties had in Leeuwarden,
Sneek, Lemmer en Harlingen; opvallend, want buiten Friesland was
er alleen nog een sectie in Amsterdam. De jonge predikant trad op als
arbiter bij een werkstaking en raakte betrokken bij de oprichting van
een Vredesbond. Dat initiatief sloot aan bij de paciﬁstische tendens van

7
8

Commissie Canon van Friesland, De canon van de geschiedenis van Friesland in 11 en 30
vensters, Leeuwarden, 2008, p. 62-63.
Johan Frieswijk, Om een beter leven. Strijd en organisatie van de land-, veen- en zuivelarbeiders in het noorden van Nederland (1850-1914). Leeuwarden, 1989, p. 27-36.
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de in Zuidwest-Friesland sterke doopsgezinde kerkgemeenschap. In de
Harlinger Courant schreef Domela zijn eerste sociale artikelen.9
Toen in het midden van de jaren tachtig stakingen uitbraken in de
veenkoloniën, woonde Domela Nieuwenhuis in Den Haag. Hij had
inmiddels zijn ambt neergelegd en predikte nu in het voetspoor van
de mens Jezus de sociale gerechtigheid. Als leider van de SociaalDemocratische Bond, een partij die vooral spontane acties steunde,
was hij er snel bij om solidariteit te betuigen met de stakers. Met zijn
spreekbeurten maakte ‘ús ferlosser’ diepe indruk en zijn weekblad Recht
voor Allen werd in ieder geval door de voortrekkers in Friesland gelezen.
Friese Volkspartij
Omdat arbeiders nog geen kiesrecht hadden was steun van andere
groepen onontbeerlijk. Domela Nieuwenhuis had zijn verkiezing tot
Kamerlid voor Schoterland dan ook te danken aan het Fries Comité
voor Algemeen Kies- en Stemrecht, waaruit later de Friese Volkspartij
ontstond, een federatie van meer dan honderd afdelingen met samen
ruim vijfduizend leden. Daaronder waren zowel afdelingen van Domela’s
eigen Sociaal-Democratische Bond (SDB) als liberale kiesrechtcomités
en afdelingen van het christelijke werkliedenverbond Patrimonium.10
Als men al van Fries socialisme wil spreken, dan was dit streven naar
brede samenwerking in de begintijd daarvan een element.
Een mooie illustratie hiervan biedt de kaart van Friesland, die J.J.
Kalma op basis van materiaal van T. van der Wal in 1978 publiceerde
in Er valt voor recht te strijden. Hoewel de gegevens niet honderd procent
betrouwbaar zijn vanwege het komen en gaan van afdelingen, geeft de
kaart een goed beeld van de verspreiding en variëteit van aangesloten
organisaties: 46 SDB-afdelingen, 73 afdelingen van de Bond voor
Algemeen Kies- en Stemrecht en 53 Patrimonium-afdelingen. De
kaart laat 103 plaatsen zien, met een hoge concentratie van afdelingen
in het noordwesten van de provincie. In vele plaatsen zijn twee of drie
organisaties vertegenwoordigd.11
Toen Pieter Jelles Troelstra zich in 1890 aansloot bij de arbeidersbeweging, had Friesland een duidelijke voorsprong op de rest van

9
10
11

F. Domela Nieuwenhuis, Van christen tot anarchist. Amsterdam, 1910, p. 31-32; Jan Meyers,
Domela, een hemel op aarde. Amsterdam, 1993, p. 44-48.
Het aantal SDB-afdelingen in Friesland groeide van vijf in 1887 via 24 in 1890 tot 44
in 1893, zie Kalma (1978), p. 54-56.
J.J. Kalma, Er valt voor recht te strijden. De roerige dagen rond 1890 in Friesland. Den Haag,
1878, p. 54.
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het land. Stakende veen- en landarbeiders, liberale voorstanders van
kiesrecht, sociaal bewogen christenen, vakbondsleiders, onderwijzers,
redacteuren van plaatselijke kranten en rooie dominees – samen
vormden ze het potentieel dat Friesland een vooraanstaande plaats gaf
in de geschiedenis van het Nederlandse socialisme. Troelstra maakte
gebruik van die infrastructuur. Hij trad op voor kiesrechtcomités,
maakte een Almanak voor de Volkspartij waarin hij Friesland ten voorbeeld
stelde aan andere provincies, en zocht toenadering tot de SDB.
Spoorwegen
Behalve de landbouwcrisis, de teruggang in de veenderijen, de armoede,
het analfabetisme, de slechte huisvesting en de hoge kindersterfte waren
er nog andere omstandigheden die deze regionale voortrekkersrol
bevorderden. Niet de minst belangrijke daarvan was de ontwikkeling
van het openbaar vervoer.
In de periode tussen 1840 en 1880 ontstond een spoorwegnet waardoor
niet alleen steden zoals Leeuwarden, maar ook kleinere plaatsen in
Friesland verbonden werden met elkaar en met de rest van het land.
Die mobiliteit was een voorwaarde voor de politieke eenwording van
Nederland en het lijkt erop dat de socialisten in het noorden daar relatief
sterk van hebben geproﬁteerd.12
Vanaf 1880 hebben ook de buurtspoorwegmaatschappijen de groei
en bloei van de arbeidersbeweging in Friesland bevorderd. Dankzij
een ﬁjnmazig netwerk van tramlijnen konden arbeiders uit afgelegen
dorpen grote demonstraties in Leeuwarden of Heerenveen bijwonen. En
als een belangrijke spreker uit Leeuwarden of Amsterdam optrad in een
afgelegen Fries dorp, reden de trams ’s avonds laat extra ritten om de
laatste bezoekers terug te brengen naar naburige plaatsen. Zo konden
politieke meetings door honderden en grotere demonstraties door
duizenden worden bezocht.
Die toegenomen mobiliteit stelde Troelstra ook in staat om tijdens zijn
eerste campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen in negen maanden
tijd meer dan 140 spreekbeurten te vervullen. Weliswaar ging hij in de
barre winter van 1896/1897, die aan de verkiezingen voorafging, soms
per koets of boerenwagen, te voet of zelfs op de schaats van de ene
plaats naar de andere, maar in de meeste gevallen bracht het moderne
openbaar vervoer van die dagen hem toch dicht bij het dorp of de stad
waar hij moest spreken.

12

Hans Knippenberg en Ben de Pater, De eenwording van Nederland. Nijmegen, 1988,
p. 43-91.
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Zo was hij in staat campagne te voeren in vijf districten, iets wat in
de tijd van het districtenstelsel niet ongebruikelijk was. In de tweede
ronde werd hij in drie districten gekozen: Veendam, Leeuwarden en
Tietjerksteradeel. In Utrecht, de stad waar hij toen woonde en waar hij
kandidaat stond in twee districten, kreeg hij te weinig stemmen om een
zetel te halen. Dat laat zien dat zijn populariteit in het noorden nog altijd
groter was dan in de rest van het land.
De Sneeker Courant
Net als de redevoeringen op partijvergaderingen en verkiezings-bijeenkomsten was ook de krant een belangrijk medium voor de beginnende
politicus Troelstra. In 1892 nam hij de redactie van De Sneeker Courant
over om deze vervolgens om te smeden tot een sociaal-democratisch orgaan. Daarmee trad hij in de voetsporen van Abraham Kuyper, die in
1872 De Standaard had opgericht als spreekbuis van de Anti-Revolutionaire Partij, en van Domela Nieuwenhuis, die zich bediende van Recht
voor Allen.
Van een landelijke pers was nog nauwelijks sprake, maar dankzij – alweer
– de nieuwe treinverbindingen konden journalisten van plaatselijke en
regionale kranten elkaars producten wel dagelijks lezen. Ze citeerden
elkaar uitvoerig en als daar aanleiding toe was bestreden ze elkaar. Zo
ontstond een nationaal discussieplatform.
Een mooi voorbeeld van deze kruisbestuiving is de serie artikelen die
Troelstra, toen nog advocaat in Leeuwarden, in 1892 in De Sneeker Courant
wijdde aan het congres dat de Duitse socialisten een jaar eerder in Erfurt
hadden gehouden. Ook die serie trok de aandacht van lezers buiten
Friesland.
Ook de Socialistische Internationale was ondenkbaar zonder een goed
spoorwegnet. Dankzij het grensoverschrijdend treinverkeer waren
socialistische groeperingen in Europa in staat elkaar regelmatig te
ontmoeten op elkaars congressen en op bijeenkomsten van de Socialistische Internationale. Zo kon ook Troelstra al vroeg congressen in
Keulen en Zürich, Londen en Parijs bezoeken. Dertig jaar lang zou hij
frequent contact onderhouden met de kopstukken van zusterpartijen in
andere landen. Partijleiders als Wilhelm Liebknecht, August Bebel, Jean
Jaurès en J. Ramsay MacDonald sprak hij enkele malen per jaar.
Het congres van Erfurt, waar Troelstra overigens niet zelf aanwezig
was, leverde hem munitie op in zijn strijd met de anarchistische en
revolutionaire stroming binnen de SDB van Domela Nieuwenhuis.
Troelstra’s tegengeluid werd een factor om rekening mee te houden, ook
omdat hij al gauw werd gezien als een rivaal en potentiële opvolger van
Domela Nieuwenhuis.
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De Sneeker Courant won verder aan invloed doordat Troelstra erin slaagde
de Amsterdammer Frank van der Goes als redacteur aan te trekken. Met
hem zou hij later de sprong naar de landelijke politiek wagen. Later heeft
Troelstra nog verschillende kranten opgericht, steeds met hetzelfde
idee: een eigen krant gaf hem een podium om zijn ideeën bij een groter
publiek bekend te maken.
Leiderschap
Toch blijft het moeilijk een enigszins bevredigende verklaring te geven
voor het feit dat Friesland in de begintijd een meer dan evenredige
bijdrage leverde aan de groei van de Nederlandse arbeidersbeweging.
Alleen al het grote verschil in de politieke stijlen en carrières van Domela
Nieuwenhuis en Troelstra moet ons tot voorzichtigheid manen.
Domela Nieuwenhuis was dankzij zijn gevangenisstraf en zijn blad
Recht voor Allen bekend bij voormannen in de Friese sociale beweging.
Terwijl de Sociaal-Democratische Bond in organisatorische zin
nog niet veel voorstelde, werd Domela Nieuwenhuis dankzij zijn
charismatische uitstraling in Friesland op handen gedragen. Maar
toen hij enkele jaren later het parlement de rug toekeerde en steeds
meer de kant van het anarchisme opging, en vervolgens de SDB
organisatorisch in het ongerede raakte, liet hij zich weinig meer in
Friesland zien. Domela’s glansrol was van korte duur, ook al bleef zijn
faam in Friesland nagalmen tot op de huidige dag. Niet voor niets is er
in Heerenveen een Domela Nieuwenhuis Museum gevestigd.
Terwijl de uit Amsterdam af komstige SDB-leider Domela Nieuwenhuis
zich slechts enkele jaren op Friesland heeft georiënteerd omdat de
beweging daar toen het sterkst vertegenwoordigd was, was Troelstra
een geboren Fries die zich pas na zijn emigratie uit Friesland geleidelijk
zou ontwikkelen tot aanvoerder van het parlementaire socialisme in
Nederland. En ook toen hij in Amsterdam, Utrecht en Den Haag woonde,
bleef hij altijd voeling houden met Friesland.
Politiek gingen de wegen van Troelstra en Domela Nieuwenhuis deﬁ nitief
uiteen, toen de sociaaldemocratische dissidenten zich in 1894 eindelijk
afsplitsten van de steeds meer in anarchistische richting gaande SDB
en de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) stichtten. In de
groep van twaalf apostelen die de partij oprichtte, waren alle provincies
vertegenwoordigd. De jonge partij was geworteld in de verscheidenheid
van regionale bewegingen.
In dit gezelschap kwam Troelstra naar voren als de nieuwe leider, een
positie die hij bijna dertig jaar zou bekleden. Net als in Engeland,
Frankrijk en Duitsland kwam ook in Nederland de eerste partijleider
voort uit de periferie van het land. In Nederland zou dat verschijnsel zich
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herhalen, toen Troelstra in 1925 het partijleiderschap overdroeg aan de
Fries Willem Albarda. Alles bij elkaar zou de SDAP bijna vijftig jaar lang
een Friese aanvoerder hebben.

Het wandkleed met een fragment van Troelstra’s gedicht In nije tiid wordt opgehangen in de
Ridderzaal, 2006. [Foto Liesbeth Stinissen, ontwerpster van het wandkleed.]

Dat juist Troelstra in 1897 de leiding kreeg van de SDAP was in het begin
niet vanzelfsprekend. Mensen als Jan Schaper uit Groningen en Willem
Vliegen uit Maastricht, mannen met een arbeidersverleden, moesten
eerst niet veel hebben van de voormalig-liberale heer Troelstra. Maar
toch werden Troelstra’s leiderskwaliteiten vrij snel door de anderen
erkend. Hij was een begaafd spreker en schrijver en al sinds zijn
middelbare schooltijd was hij gewend de boventoon te voeren.
Daarnaast speelde mee dat hij zowel theoretisch als persoonlijk
een goed verhaal had. Zijn faam als Fries dichter en advocaat was
hem vooruitgesneld. Zijn persoonlijk oﬀer in Leeuwarden waar hij
een carrière als advocaat had opgegeven, de ruwe bejegening die hij
ondervond van de anarchisten in Amsterdam, de armoede die hij en
zijn gezin in Utrecht leden en de beschimping door Oranjeklanten – het
droeg allemaal bij aan de mythe van de partijleider die lief en leed met
de arbeiders deelde.
Door zijn gelijktijdige verkiezing in Veendam, Leeuwarden en Tietjerksteradeel – drie districten ver van het Haagse Binnenhof – was Troelstra driedubbel gelegitimeerd als allereerste Kamerlid van de SDAP. Mede dankzij
zijn academische opleiding wist hij vanaf het begin indruk te maken in
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het parlement. Hij was de geachte afgevaardigde uit Tietjerksteradeel, die
ook buiten zijn eigen kring gewaardeerd werd om zijn gedegen inbreng
en zijn oratorisch talent. Als aanvoerder van de al snel na zijn aantreden
ontstane driemansfractie was hij de magneet van menig debat.
Eenmaal uitgegroeid tot nationaal politicus zou Troelstra later ook
een Amsterdams district vertegenwoordigen, Amsterdam III. Dat was
mede een gevolg van het feit dat dominee A.S. Talma, een progressieve
antirevolutionair, hem in 1901 in Tietjerksteradeel had verslagen.
Pas vanaf 1913 zou Troelstra opnieuw een Fries district (Leeuwarden) vertegenwoordigen totdat – in 1918 – het districtenstelsel werd
afgeschaft.
Friese accenten
In zijn strijd met de orthodox-marxisten heeft Troelstra in twee kwesties
een standpunt ingenomen dat ingegeven lijkt door Friese ervaringen.
Zo verdedigde hij vanaf het begin de vrijheid van onderwijs tegenover
een grote groep partijgenoten die principieel voor openbaar onderwijs
was. Zelf bezocht hij openbare scholen, maar de vrijheidsdrang van
christelijke ouders appelleerde aan zijn eigen Friese vrijheidsideaal.
In de agrarische kwestie zijn Troelstra’s Friese wortels nog duidelijker
zichtbaar. Als kind had hij op boerderijen gespeeld en als scholier met
Friese boerenmeisjes gevreeën. Als advocaat was hij opgekomen voor
stakende landarbeiders en aan lagerwal geraakte pachters. Het ging er
bij hem niet in dat die kleine pachtboeren een soort kapitalisten waren
tegen wie maar één middel paste: de klassenstrijd. Daarom riep hij
landarbeiders op samen met kleine pachters een verbond te sluiten tegen
de echte uitzuigers: de grootgrondbezitters en de banken. Waar boeren
verarmden moesten gemeenten tegen gebruikswaarde grond kopen om
die vervolgens in coöperatief verband te laten exploiteren.
Als Kamerlid zette Troelstra zich ook in voor de heidebewoners in Zuidoost-Friesland. Zowel in de krant als in de Kamer toornde hij tegen de
misstanden die hij aantrof. Overal zag hij de grauwe tint van ontbering.
Sommige gezinnen hadden niet meer dan vijftig cent per week te besteden.
‘Dit menselijk luizennest’, schreef hij over een van de heidevelden, ‘toont
ons wat er terechtkomt van een maatschappij die niet voor lonende arbeid
zorgt ... en zo zal het blijven als het niet mocht lukken de maatschappij
op nieuwe grondslag te organiseren.’ 13
Om de noden van de bevolking breder bekend te maken richtte Troelstra
het blad Arm Friesland op en met hulp van weldoeners in de rest van

13

De Sociaaldemokraat, 28 maart 1896.
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Nederland wist hij de Heidebond in Surhuisterveen aan een eigen
verenigingslokaal te helpen, het zogenaamde Huis op de Heide.
Troelstra’s bekendste actie met een Friese invalshoek was die voor de
gebroeders Hogerhuis, die tot lange gevangenisstraﬀen waren veroordeeld
voor een inbraak in Britsum die ze niet hadden gepleegd. Daarbij zette
hij alle middelen in die hij als advocaat, journalist, Kamerlid en agitator
had. Ten slotte beledigde hij een oﬃcier van justitie, die volgens hem
tot de kliek van Friese magistraten behoorde die zich schuldig maakte
aan klassenjustitie. Het mocht de Hogerhuizen overigens niet baten en
Troelstra zelf draaide voor een maand de gevangenis in.
In een enkel geval was er in het Haagse leven van Troelstra een Fries
moment. Dat was het geval tijdens de betoging voor algemeen kiesrecht op
de tweede Rode Dinsdag, in september 1912 in Den Haag. Provinciegewijs
trokken de demonstranten op naar het Binnenhof en Troelstra trad
daarbij op als aanvoerder van de Friezen. Toen de politie de stoet bij de
Vijverberg probeerde tegen te houden, ontdekte Troelstra een politieman
die hij nog uit Leeuwarden kende, iemand met wie hij normaal goed
kon opschieten. Hij wist hem te bewegen de mensen door te laten en
op de schouders der Friezen vervolgde Troelstra zijn mars. Het was een
landelijke betoging maar hier was toch sprake van een Fries accent. De
foto van de triomfantelijke Troelstra op weg naar het Binnenhof is vaak
afgedrukt en het bijschrift luidde steevast: ‘Aan het hoofd der Friezen’.
Door dit soort acties was de Friese herkomst van het Kamerlid Troelstra
duidelijk herkenbaar. In latere jaren werd dat geleidelijk minder, ook al
bleef hij veel in Friesland komen.
Elders heb ik beschreven hoe Troelstra’s ervaringen in een tweetalige
provincie nog meespeelden in zijn opvattingen over het samenleven
van verschillende volken en culturen binnen één natie of binnen een
federatie van Europese staten.14 Bij het begin van de Eerste Wereldoorlog
in 1914 had hij al duidelijk gemaakt dat ook socialisten van hun vaderland
hielden, misschien wel meer dan kapitalisten, wier winststreven geen
loyaliteit kende. Zoals hij zelf verknocht was aan zijn Friese heitelân was
hij ook gehecht aan zijn Nederlandse vaderland. Maar nationalisme dat
bijna vanzelf leidde tot militarisme en imperialisme verwierp hij.
Op het socialistische vredescongres van 1917 in Stockholm, dat hij samen
met de Zweed Hjalmar Branting voorzat, heeft Troelstra het recht op een
eigen volksidentiteit verdedigd voor minderheden in heel Europa. Over
het streven van de zionisten om in Palestina een eigen plek te creëren zei
hij: ‘Als socialist heb ik voor de vrijheid van het Joodse volk op te komen,

14

Hagen (2009), p. 99-101 en Hagen (2010), p. 557-559.
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als Fries begrijp ik het zo volkomen’.15
Tenslotte zou men kunnen wijzen op een enkele actie van Troelstra ten
behoeve van de Friese taal in het onderwijs, maar door gebrek aan steun
uit Friesland haalden die weinig uit. De Friese beweging wilde zich
liever niet binden aan één politieke partij.
‘Hwet it Frysk-wêzen for my wier’
Toch geven al deze connecties met Friesland geen reden om te spreken van
een Friese variant van het socialisme. Troelstra zou het zelf ook ontkennen.
Hij moest zeker niets hebben van alles wat naar Fries nationalisme zweemde.
Daarom kwam hij ook in botsing met de jonge Fedde Schurer, die in
de jaren twintig van de vorige eeuw een kampioen was van de Friese
beweging. Voor Troelstra waren de Friese taal en cultuur belangrijk,
maar het politieke centrum van Nederland lag toch in Den Haag.
Helemaal zou hij gegruwd hebben van de zogenaamde Troelstrabeweging van Paul Kiès. Vooral in Friesland zocht en won Kiès in de jaren
dertig aanhang voor een nationaalsocialistische uitleg van Troelstra’s
ideeën over een nieuwe maatschappij. Maar Troelstra zou zich in zijn
Haagse graf hebben omgedraaid als hij ervan had geweten.
En toch hebben de Friese wortels van Troelstra wel degelijk betekenis
gehad voor zijn levenswerk als leider van de sociaaldemocratie in
Nederland. Niet in die zin dat het een Fries socialisme heeft opgeleverd,
wel als we kijken naar de motieven die hem inspireerden.
In de brief die hij in 1925 aan de redactie van It Heitelân schreef onder
de titel ‘Hwet it Frysk-wêzen for my wier’, zegt hij dat het Fries-zijn hem de
zin voor het eenvoudige en het ware en het beginsel van gelijk recht voor
allen, de democratie en de verbondenheid met het gewone volk heeft
bijgebracht. Het vrijheidsideaal van ‘het zuiver voelende volk’ had hem
een ‘zedelijke kracht’ gegeven voor zijn politieke strijd.16
Dat is de rode draad die al terug te vinden is in de hierboven geciteerde
gedichten. Het is ook de lijn in Troelstra’s autobiograﬁsche lezing van
1910, die is uitgegeven onder de titel Fen Liet en Libben.
Samenvattend zou men kunnen zeggen dat er van een Friese variant van
socialisme bij Troelstra nauwelijks sprake was, maar dat Friesland voor
hem wel oefenterrein en springplank, en vooral inspiratiebron was. Op
dat punt verschil ik als biograaf niet van mening met de schrijver van de
Gedenkschriften.

15
16

Geciteerd in Hagen (2010), p. 599.
It Heitelân 7 (1925), p. 189; Rispinge, derde druk (1948), p. 304 en 312.
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