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Onderduikers eren familie 
Easterwierrum. 

Foto LC / Marcel van Kammen   

Henri Blumenstein (links) en Les Tropp onthullen de 

plaquette. 'Broer' Theo Dijkstra kijkt toe. 
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Onderduikers eren familie Easterwierrum  
 

Johannes en Sjoukje Dijkstra hielpen in de Tweede Wereldoorlog in 

Easterwierrum onderduikers. Zaterdag zijn zij postuum geëeerd met een 

plaquette. 

EASTERWIERRUM – In de voorgevel van de oude boerderij van Nico van der Werf 

aan De Dille in Easterwierrum herrinnert sinds zaterdag een plaquette aan de 

gebeurtenissen op deze plek ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. 

Op de kleine boerderij bood het echtpaar Johannes en Sjoukje Dijkstra tussen 1943 

en 1945 onderdak aan vier onderduikers, onder wie twee Joodse jongens uit 

Amsterdam. Les Tropp en Henry Blummenstein waren voor de bijzondere 

gelegenheid overgekomen uit Israël en de Verenigde Staten, waar beiden al vele 

jaren wonen. 

In Easterwierrum troffen ze een aantal van de kinderen van het echtpaar Dijkstra, 

met wie ze de laatste oorlogsjaren hebben beleefd en nadien met tussenpozen 

steeds contact hebben onderhouden. “Het waren broers voor mij”, zegt de 73-jarige 

Theo Dijkstra. “We zijn alle drie ook even oud.” De jongens waren zes toen ze in het 

voorjaar van 1943 na omzwervingen door het land in Friesland terecht kwamen. De 

joodse namen Les en Henry werden op de boerderij vervangen door Frits en Hans. 

De plaquette is een eerbetoon aan het inmiddels overleden echtpaar Dijkstra. “De 

vraag wat omke en tante, want zo noemden wij hen, en vele anderen ertoe heeft 

bewogen hun eigen leven te riskeren door anderen uit de klauwen van slechte 

mensen te houden, heeft door de jaren heen steeds door mijn hoofd gespeeld. Maar 

een antwoord heb ik nog steeds niet. Maar ik weet wel dat ze ondsterfelijkheid 

hebben verworven”, alsus Tropp. Zijn oud joodse vriend is een van de 

initiafiefnemenrs van het ereteken. Zijn ouders heeft Trop nooit meer teruggezien, ze 

zijn omgebracht in een concentratiekamp. 

De Dijkstra’s hadden het niet breed. Met acht kinderen moest het gezin de 

oorlogsjaren door, maar het weerhield hen niet ook de onderduikers onderdak te 

bieden. Veel vee was er niet: acht koeien en een paar paarden. “Ondanks het feit dat 

ik naar mijn moeder en zusje verlangde, mag ik niet zeggen dat ik het hier moeilijk 

had. Elke dag was een nieuwe belevenis: aardappels piepen, boter karnen, in de 

Zwette vissen, eieren in het land zoeken, polsstok springen. Om nooit te vergeten.” 

De familie Dijkstra bewoonde de boerderij tussen 1922 en 1958. Theo boert nog 

altijd even verderop. 

Koen Pennewaard - Leeuwarder Courant – 6 juli 2009 

  



Leeuwarder Courant | Friesch Dagblad |6 juli 2009 2 

 

Joodse onderduikers vonden onderdag in woning bij Easterwierrum 

Plaquette eerbetoon aan familie Dijkstra 

Easterwierrum – Begin juli van dit jaar is het echtpaar Johannes en Sjoukje Dijkstra 

uit Easterwierrum postuum geëerd voor het onderdak dat zij in het Tweede 

Wereldoorlog boden aan onderduikers. Hans Blumenstein en Less Tropp vonden in 

1943 een schuilplaats bij de Dijkstra’s. Het tweetal onthulde een plaquette in de muur 

van de boerderij aan de Dille tussen Easterwierrum en Raerd, waar het zich allemaal 

afspeeld. 

Theo Dijkstra - "It kontakt is altyd bleaun" 

Theo Dijkstra, de nu 73-jarige zoon van Johannes en Sjoukje, heeft nog regelmatig 

contact met de in Israël wonende Tropp en de in Amerika neergestreken 

Blumenstein. “It kontakt is altyd bleaun. Hans hie it der al jierren oer dat er wat barra 

moast. De plakette wie dus syn inisjatyf. Fansels moast der earst oerienstimming 

komme mei de hjoeddeistige eigner en bewenner Nico van der Werf, mar die 

ferliende alle meiwurking. Der is in offisjeel tintsje oan jûn en wy hawwe der doe 

daliks mar in famyljereuny fan makke.” Er waren nog meer onderduikers, zoals een 

broer van Theo die te werk was gesteld in Duitsland. “Dat befoel him net en hy is 

fluchtte. Doe moast hy in Nederlân fansels ûnderdûke en dat die hy by heit en mem.” 

Een verhaal op zich, net zoals de wijze waarop de kinderen Hans Blumenstein en 

Less Tropp bij de Dijkstra’s kwamen. Het zijn indrukwekkende op zichzelf staande 



Leeuwarder Courant | Friesch Dagblad |6 juli 2009 3 

 

verhalen. Het gezin met acht kinderen had ineens drie broertjes bij, want er was ook 

nog een joods jongetje, maar daarmee is het contact na de oorlog verloren gegaan. 

De kinderen van Dijkstra keken in ieder geval niet op van de ‘gezinsuitbreiding’, 

“Sjoch, it wie in oare tiid. Heit en mem hiene dat bedissele en dan gong dat troch, 

klear. Wy seagen de jongens as ekstra kameraden om mei te boartsjen. Se diene 

trouwens gewoan mei, mei wat der allegear dien wurde moast. Se waarden net 

befoardield en net beneidield.” 

Plaquette in de muur 

Tropp ging met de andere kinderen naar school, maar Blumenstein niet. “Hans hie in 

wat mear joods uterlik. Oan ‘e oare kant foel it ek wer net op as hy mei heit earne 

wie. We hiene acht bern en we wiene hast noait earne mei syn achten tagelyk. Der 

wiene sels minsken die fûnen dat Hans op heit lyke.” Theo kan er nu om lachten, 

maar er waren ook andere momenten. 

Dat was toen de Duitsers op een dag langs kwamen en Johannes Dijkstra een 

pistool tegen het hoofd plaatsten. “Se woene witte wêr’t de ûnderdûkers wienen, mar 

heit wie iiskâld en sei dat der hielendal gjin ûnderdûkers wienen. Wy wiene nei 

skoalle en de ûnderdûkers hiene in goed skûlplak opsocht. De Dútsers koene neat 

fine en taaiden wer ôf.” 
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Het voorval speelde zich af in de omgeving van het platteland waar een kind meer of 

minder in een groot gezin niet opviel. En over het algemeen was er geen klagen. “wy 

hiene it better dan de minsken yn ‘e stêd. Wy hiene ierdappels en molke koene sels 

wat slachtsje en men bakte bôle.” 

Met Tropp en Blumenstein bleek het contact dus bestaan. Samen delen zij een 

herinnering aan bijzondere omstandigheden in een moeilijk en emotioneel zware tijd. 

De plaquette is een mooi gebaar aan Johannes en Sjoukje Dijkstra, die er met 

gevaar voor eigen leven voor zorgden dat die tijd een beetje dragelijker werd voor 

hen die zochten naar onderdak en geborgenheid.  

Sikko Bruinsma – Friesch Dagblad – 3 augustus 2009 


