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Voor Wout Zijlstra is Yad Vashem
voor pake en beppe grootste prijs

ONDERSCHEIDING

Theo Klein

Folsgare | Alle prijzen die hij als
sterkste man heeft gewonnen
verbleken bij de Yad Vashem-
onderscheiding die zijn pake en
beppe woensdag postuum ont-
vingen, vindt Wout Zijlstra, in
2001 de sterkste man van Neder-
land. ,,Se ha wol fiif Joadske
minsken rêden, it wiene echte
helden.”

De onderscheiding ‘Rechtvaardigen
onder de Volkeren’ die Hantje Tjeerd
en Minke Zijlstra kregen van de
Israëlische ambassade werd op de
boerderij van Wout en Patricia Zijl-
stra in Folsgare uitgereikt. Ze kregen
de onderscheiding voor de drie Jood-
se meisjes die in de oorlog in hun
huis zaten ondergedoken. Volgens
Wout Zijlstra zaten er naast de meis-
jes ook een paar volwassenen onder-
gedoken.

Het was de bedoeling dat Betty Met-
zelaar, een van de drie ondergedo-
ken kinderen, bij de uitreiking aan-
wezig zou zijn, maar zij is twee we-
ken geleden overleden. ,,Dat wie hiel
spitich.”

Risico’s

Hantje Tjeerd Zijlstra en Minke Zijl-
stra woonden met hun acht kinde-
ren op een boerderij in Wolsum. Dat
ze ondanks de risico’s onderduikers
in huis namen werd mede door hun
geloof ingegeven. Hantje Zijlstra was
ook actief in het verzet en zocht
onder meer onderduikadressen voor
Joodse vluchtelingen.

Bij de toespraak van de ambassadeur
werd er naar verwezen dat vijf pro-
cent van de Nederlanders Joodse on-
derduikers in huis nam. ,,Ik wit net

wat ik dien hie as ik yn de skuo-nen
stien hie fan myn pake en beppe, mar
sy hearden by dy fiif persint. Dêr bin
ik hiel grutsk op”, zegt Wout Zijlstra-

.Betty en Renée Metzelaar en Riekje
de Leeuw voelden zich zo thuis op
de boerderij dat ze Hantje en Minke
Zijlstra ook heit en mem noemden.
Ook na de oorlog is de band tussen
de familie en de onderduikers hecht
gebleven. Wout was namens de
familie Zijlstra aanwezig bij de
begrafenissen van Renée en Riekje
en hielp daar zelfs de kist mee te
dragen.

Djippe yndruk

De Yad Vashem-ceremonie raakte
Zijlstra diep ,,Wy sieten hjir mei
hûndert man famylje, mar it wie by
de plechtichheid mûsstil. It makke
op elkenien djippe yndruk.”

Vlak voor het einde van de oorlog
werd Hantje Zijlstra, die naast slager
ook veehandelaar was, bij een roof-
overval door het verzet neergescho-
ten. Het verzet, dat niet op de hoogte
was van Zijlstra’s verzetsactiviteiten,
wilde hem zijn portemonnee afhan-
dig maken en daarbij werden scho-
ten gelost. Hantje overleed enkele
dagen later aan zijn verwondingen.
Beppe Minke bleef met acht kinde-
ren achter maar nam ook na de oor-
log evacuées in huis die geen onder-
dak hadden.

,,Ast dit allegear op dy ynwurkje
litst, krij ik allinne mar noch mear
respekt foar myn pake en beppe”,
zegt hun kleinzoon.

Sinds 1953 hebben in de hele wereld
zo’n 28.000 mannen en vrouwen,
onder wie ruim 5900 Nederlanders,
een Yad Vashem-onderscheiding
ontvangen.
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