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De heer J. Kooistra 
De heer A.Oosthoek 
 
 
 
 
Geachte heren Kooistra en Oosthoek, 
 
 
 
 
In uw publicatie Recht op wraak geeft mij aanleiding de volgende opmerking te maken : 
 
In het hoofdstuk  “bedrijfsongevallen, dubieuze aanslagen ……”wordt de aanslag op Hantje 
Zijlstra beschreven. De wijze waarop Hantje Zijlstra door u neergezet wordt, heeft mij diep  
gegriefd. U schrijft :” Zijlstra stond bekend als zwarthandelaar en mogelijk als verrader “. 
Weliswaar  zegt u in de volgende zin dat daar later tijdens het onderzoek niets van is 
gebleken, noch dat hij lid was van de NSB of sympatisant van de bezetter, maar al dit 
ontkracht de zin “stond bekend als “in het geheel niet. 
In mijn ogen heeft u Hantje Zijlstra een predikaat meegegeven die op hem geheel niet van 
toepassing is. 
 
Dank zij Hantje Zijlstra, die zijn gehele inzet gebruikte om mij en mijn zusje ( Joods ) onder te 
brengen en de liefde en aandacht die het gezin Zijlstra ons in de oorlogsjaren gegeven heeft, 
maakt dat het woord verrader wel een heel onjuiste en grievende indruk maakt, ondanks de 
eerder aangehaalde zinnen. 
 
Zelf namen zij ook een joods meisje in hun gezin op en zorgde Hantje Zijlstra voor het 
onderbrengen van een volwassen  joodse man en vrouw. 
 
Zwarthandelaar ? degenen die niet de middelen hadden om te betalen, kregen het vlees. Dat 
weet ik uit ervaring. 
 
U maakt het er niet beter op door te schrijven dat zijn liquidatie “waarschijnlijk “ een 
misrekening is geweest.  Al met al , met dit deel uit uw boek heeft u de Zijlstra familie en mij 
bijzonder gegriefd en de naam van Hantje Zijlstra door het slijk gehaald. 
 
 
Betty Radema-Metzelaar 
Wagenmakerslaan 50 
2012 DJ Haarlem 
radema1@xs4all.nl  
 



L.C. 12 mei 1995 
 
Hantje Zijlstra 
 
INGEZONDEN 
 
 
Niet alles kan gezegd worden, het zou te 
veel ruimte vragen, maar terwille van de 
nagedachtenis van vader en zeker die van 
moeder, kan het volgende niet verzwegen 
worden:  
op 18 maart 1995 één zin in de LC over de 
dood van vader "zwarthandelaar" Hantje 
Zijlstra. Verder niets, waarom niets? 
 
Harry Reeskamp is de man achter de 
moord op vader die vermoord werd door 
Tinus Pieterse en Jan Bosga. 
 
Najaar 1944 een Duitse controle op zwarte 
handel bij ons, de familie Zijlstra op 
Vijfhuis bij Wolsum. 
Duitsers? Nee, een paar dagen later wisten 
wij, dat het drie leden van het verzet uit 
Sneek waren geweest, twee vermomd als 
Duitser en één gekleed in het uniform van 
de marechaussee. Ze zochten niet naar 
zwarte handel maar naar geld. Een 
roofoverval dus. 
 
Vader wilde er niet over praten ook niet 
tegen rijksrechercheur Aukema in Sneek 
die een tijdje later eens polshoogte kwam 
nemen en graag wat inlichtingen wilde 
hebben. Vader wilde het verzet niet in 
gevaar brengen en zei: "kom na de oorlog 
maar terug". 
 
16 januari 1945: Vader werd samen met 
Auke Andela vanaf Sneek achternagefietst 
door twee mannen. Ze worden 
aangehouden. Auke moet zich een aantal 
meters verderop omdraaien, terwijl de 
mannen geld eisen van vader. Hij zegt: 
“Ga mee naar huis, dan praten wij erover". 
Nee, hij werd neergeschoten, beroofd. De 
fietsbanden van Auke Andela werden 
lekgeschoten en de mannen verdwenen 
richting Sneek. Voor ons staat vast dat 

vader de mannen Tinus Pieterse en Jan 
Bosga herkend heeft van de eerste overval. 
Hij heeft dat in het ziekenhuis niet kunnen 
zeggen, omdat hij door het schot door zijn 
hoofd verlamd was en niet meer kon 
praten. Hij heeft nog tien dagen geleefd. 
 
Wat moeder die laatste dagen en tijdens het 
onderzoek aan tegenwerking en 
ontkenning, ook in de jaren daarna heeft 
meegemaakt laat zich met geen pen 
beschrijven. 
 
”Zwarthandelaar"?  
Dat is geen passende naam voor onze 
vader, een man die zelf een joods meisje in 
huis nam naast ”gewone" onderduikers; die 
vier joodse kinderen en een joodse 
volwassene wist onder te brengen op 
Vijfhuis en in de omgeving. En die 
regelmatig voedselhulp gaf aan 
onderduikers. 
 
Niemand, maar dan ook niemand, ook het 
verzet niet, ging bij ons met lege handen de 
deur uit. 
 
Oosthem.  
Jeltje Sikma-Zijlstra, (namens mijn zuster 
en broers). 


