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WAT
BEZIELDE

TJEBBE
FEENSTRA?FEENSTRA?

Feiten zijn er vol-
doende. Maar wat be-
woog Tjebbe Feenstra
uit Sint Annaparochie
om in de oorlogsjaren
bekenden en vrienden

te verraden? Erik
Dijkstra uit Zuidhorn

is op zoek naar
antwoorden.

Amateurhistoricus Erik Dijkstra uit
Zuidhorn heeft al behoorlijk leren
speuren in het verleden en weet

welke bronnen hij kan aanboren. Toch lukt het
hem niet meer gegevens boven tafel te krijgen
over de Bilkert Tjebbe Feenstra. Dijkstra brengt
in 2018 een boek uit over het strafkamp Yde in
Drenthe, waar zijn grootvader Eelke Dijkstra
heeft gezeten. Drie jaar geleden zette hij het
dagboek van zijn grootvader op internet en
ging hij op zoek naar overlevenden voor ver-
halen in zijn boek.

In het dagboek stuitte Dijkstra op adressen-
lijsten van medegevangen. Dat de meeste
kampbewoners, pakweg 90 procent, uit Fries-
land kwamen was bekend. Ze werden verplicht
mee te werken aan de zogenoemde Frieslandli-
nie, een verdedigingslinie van de Duitsers om
een eventuele aanval vanuit het westen af te
slaan.

Dijkstra vindt dat er opvallend veel gevange-
nen uit de gemeente het Bildt bij zaten. Veel
adressen bij elkaar in de buurt uit Zwarte Haan
en Sint Jacobiparochie. Eén van die Bilkerts,
een melkboer, vertrouwt de grootvader van
Dijkstra toe dat hij vermoedt dat hij verraden
is door ‘een oom’.

OPGEPAKT
Wanneer Dijkstra woningkaarten uit de oor-Wanneer Dijkstra woningkaarten uit de oor-
logstijd op het gemeentehuis in Sint Annapa-
rochie bestudeert ontdekt hij dat deze ‘oom’,
Tjebbe Feenstra, onder meer op Zwarte Haan
woonde waar zijn buren wel werden opgepakt
en tewerkgesteld, terwijl Feenstra zelf gespaard
bleef.

Dijkstra’s vermoeden van verraad wordt
bevestigd door Jasper Keizer uit Buitenpost,
die in 2003 in De Bildtse Post uitgebreid publi-
ceerde over Feenstra. Keizer maakte als 14-
jarige jongen de arrestatie van Feenstra mee:
Op zondagavond 15 april 1945, de dag van de
bevrijding, begon in St.-Anna de arrestatie van
de collaborateurs. Tjebbe Feenstra was één
van de eersten.

Volgens Keizer heeft Feenstra bij zijn aan-
houding geschoten en viel er een gewonde:
Feenstra werd ingesloten in de marechaussee-
kazerne in St.-Anna. De volgende dag, maan-
dag 16 april werd hij overgebracht naar Dron-
rijp. Een dag later, 17 april, werd hij naar Leeu-
warden getransporteerd om in het Huis van
Bewaring te worden opgesloten. Maar hier
was geen plaats meer, zodat hij in de H.B.S.
terecht kwam. Ook daar was hij maar kort.
Diezelfde dag wist hij te ontsnappen en dook
onder in Leeuwarden.

De Binnenlandse Strijdkrachten wisten het
onderduikadres van Feenstra te achterhalen en
pakten hem opnieuw op. Hij probeerde nog
twee keer te ontsnappen, maar werd uiteinde-
lijk veroordeeld en zat tot 1951 vast.

Keizer voert in zijn artikel diverse voorval-
len uit de oorlogstijd op waaruit valt op te
maken dat Feenstra een verrader was. Zo wist
hij als bakkersknecht bij Hette Dragstra in Sint
Annaparochie als een van de weinigen van
geheime transporten van radio’s in de bak-
kerswagen. Een van de mannen waar zo’n
radio werd afgeleverd, kweker Sijds Krap, kreeg
kort daarna bezoek van de Duitsers. Ze konden
zijn radio niet vinden, maar pakten Krap wel
op.

Het bezoek van Feenstra aan timmermans-
knecht Reinder Lont aan de Oudebildtdijk in
de zomer van 1944 slaat alles, zegt Keizer.
Feenstra deed voorkomen alsof hij vanuit dit
huis een Duitse post op Zwarte Haan wilde
observeren, maar Lont had wel door dat Feen-
stra intussen meer de indeling van zijn huis

bestudeerde. ,,Feenstra had zelf geholpen bij de
bouw van dit huis, dus wist als geen ander hoe
het eruit zag’’, stelt Keizer.

Feenstra’s werkelijke reden was te kijken of
er onderduikers zaten. Korte tijd later vielen
de Duitsers inderdaad om die reden Lonts huis
binnen. Er zat een onderduiker, maar die werd
niet gevonden.

ARMOEDE
Het intrigeert Dijkstra dat Feenstra blijkbaar
het vertrouwen van bekenden en vrienden
wist te winnen om ze daarna te verraden. ,,Je
vraagt je af wat hem bezielde. Deed hij het uit

armoede? Wilde hij uit de gevarenzone blijven
en zelf niet opgepakt worden? Daarover zou ik
graag meer willen weten. Door informatie te
krijgen van familieleden of anderen die hem
hebben gekend, kan ik de andere kant van het
verhaal belichten en objectiever schrijven.’’

Ook verbaast het Dijkstra dat Feenstra na
zijn gevangenschap in 1951 in Sint Annaparo-
chie terugkeerde. Dat verblijf duurde niet lang.
In 1952 vertrok hij voorgoed uit de gemeente
en woonde eerst in Eindhoven en later in
Nijmegen. ,,Ik ben benieuwd of er nog Bilkerts
zijn die de familie Feenstra in die periode
hebben meegemaakt. Het moet voor dat gezin
heel moeilijk zijn geweest omdat iedereen op
het Bildt van Feenstra’s verleden wist. Hoe
moet dat voor zijn kinderen zijn geweest?’’

Dijkstra weet inmiddels dat Feenstra ook
voor de oorlog ‘fout’ was. Sterker nog: in het
Leeuwarder Nieuwsblad van vrijdag 23 decem-
ber 1932 wordt hij omschreven als een ,,be-
rucht inbreker’’. Mogelijk ligt in dat verleden
een reden voor zijn handelen in de oorlogsja-
ren, denkt Dijkstra.

Feenstra werd in 1901 in Ginnum (Ferwerde-
radiel) geboren als zoon van een slager. Op zijn
zesde, in 1907, verhuisde het gezin vanuit
Marrum naar Amerika. Tjebbe werd daar later
voor een klein vergrijp opgepakt en relatief
zwaar gestraft. Hij moest naar de als vrij zwaar
bekende staande gevangenis in Ohio. Bij zijn
straf inbegrepen was dat hij na gevangenhou-
ding het land zou worden uitgezet. Zo beland-
de hij op 27-jarige leeftijd, in 1928, weer in
Nederland, trouwde in 1932 in Rotterdam met
Grietje Dijkstra en kreeg vier kinderen.

In Nederland zette Feenstra zijn criminele
bestaan voort. Het Leeuwarder Nieuwsblad
jubelt als hij wordt opgepakt: Dankzij een

voortdurend waakzaam zijn, is het der politie
gelukt, den 31-jarigen bakkersknecht Tj. Feen-
stra, vroeger wonende te Oudebildtzijl, een
beruchten inbreker, die verdacht wordt van
een twaalftal inbraken in Friesland en enkele
daarbuiten te hebben gepleegd, te Rotterdam
te arresteeren.

De krant omschrijft Feenstra als een inbre-
ker met een apart oeuvre: Aan zwaar werk
waagde hij zich niet. Hij bezocht als regel
tijdelijk onbewoonde huizen of woningen,
waarvan de bewoners voor een paar uren
afwezig waren (onder kerktijd b.v.). Zijn bruta-
liteit lag vooral hierin dat hij vaak op klaar-
lichte dag zijn slag sloeg.

Blijkbaar hield de man de Friezen wel bezig,
aldus een passage in het Leeuwarder Nieuws-
blad: Feenstra kreeg een zekere vermaardheid
door de vele inbraken die in Friesland en in
verschillende dorpen voorkwamen, en welke
allen heenwezen naar een en denzelfden da-
der. Om zijn persoon dichtte de man van de
straat vele fantasieën. En zoo werd Feenstra
haast tot een romantische figuur verheven,
iemand die tot alles in staat was, de politie
veel te glad af, en zóó slim, dat het hem altijd
weer gelukte aan de grijparmen der Justitie te
ontkomen.’

IEMAND DIE TOT
ALLES IN STAAT WAS,
DE POLITIE VEEL TE
GLAD AF, EN ZÓÓ SLIM

Wie kende
de Feenstra’s?
Erik Dijkstra heeft twee
van de vier kinderen van
Tjebbe Feenstra die nog in
leven zijn opgespoord. De
twee hebben onderling
geen contact en verwijzen
naar elkaar, waardoor
Dijkstra moeilijk informa-
tie los krijgt.
Ook is er contact met een
kleinzoon in Amerika en
een neef in Drachten.
Om meer te weten te
komen over de drijfveren
van de man komt Dijkstra
graag in contact met Bil-
kerts die het gezin gekend
hebben.
Zij kunnen zich melden via
info@ferline.nl of telefoon-
nummer 06-22354249.

Op de bovenste foto op
deze pagina staat de straf-
ploeg. De foto, Erik Dijk-
stra kreeg hem van oud-
gevangene Sieb Smilde, is
gemaakt in december
1944. Er staan ook Duitse
militairen bij.
Foto onder: in het dorp
Yde werd de lagere school
gevorderd door de
Duitsers. De lokalen wer-
den omgebouwd tot
slaapzalen.
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Amateurhistoricus
Erik Dijkstra werkt aan

een boek over strafkamp
Yde in de Tweede

Wereldoorlog.
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