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Firdgumer wordt
ereburger van
Groningen
•

Ereburgerschap voor Geert
Sterringa als waardering voor
communistisch verzet
Geert Veldstra

Firdgum | De gemeenteraad van Groningen heeft besloten om de communistische verzetsman Geert Sterringa
postuum tot erelid van de stad te benoemen. ,,Dit is een bijzondere eer
die maar weinigen ten deel valt”, vertelt woordvoerder Niko Beets van
burgemeester Peter den Oudsten.
Sterringa werd in 1876 in het Barradeelse Firdgum geboren. Rond
1900 begon hij in Groningen les te geven op de Armenschool in het Noorderplantsoen. Dit heeft hij zo’n veertig jaar gedaan. Sterringa was medeoprichter van de Communistische
Partij van Nederland in Groningen en
lid van de gemeenteraad en Provinciale Staten.
Volgens de inschrijvingstekst in
Het Gulden Boek, waarin alle Groninger ereburgers beschreven staan,
waarschuwde hij tijdens een demonstratie op 5 februari 1933 al voor de
gevaren van het fascisme. Dit was zes
dagen nadat Hitler rijkskanselier van
Duitsland werd.
Sterringa haalde later dat jaar
Duitse socialisten in huis die uit concentratiekampen in het Eemsland
waren ontsnapt. Hij was een van de
oprichters van het georganiseerde
communistische verzet van Groningen en redacteur bij de verzetskrant
Noorderlicht, die sinds het najaar van
1940 in Groningen verscheen. Sterringa werd op 10 maart 1941 gearresteerd omdat hij een oproep had geschreven aan de bevolking om massaal in verzet te komen naar aanleiding van de Februaristaking in
Amsterdam.
Via het Huis van Bewaring in Groningen, het Oranjehotel in Scheveningen en Kamp Amersfoort kwam
Sterringa in maart 1942 in concentratiekamp Buchenwald bij Weimar in

Duitsland terecht. Als gevolg van de
ontberingen in het kamp stierf hij op
19 januari 1944.
Sterringa is de 41e ereburger die in
Het Gulden Boek van de stad Groningen
wordt opgenomen. Het boek is kort
voor de bezetting in 1940 ingesteld in
verband met het 900-jarig bestaan
van de stad Groningen. Beets: ,,Inschrijving in het boek is de hoogste
vorm van waardering die een persoon van de stad Groningen kan krijgen. Het is bedoeld voor mensen die
zich op een bijzondere manier verdienstelijk hebben opgesteld voor de
stad.”
Vorig jaar werd Ben Feringa in het
boek opgenomen, nadat hij de Nobelprijs voor scheikunde kreeg.

Sterringa
waarschuwde al in
februari 1933 voor
de gevaren van het
fascisme
Met de opname van Sterringa in het
boek wil de stad tevens recht doen
aan de verdiensten van het communistisch verzet als geheel. ,,Tijdens de
Koude Oorlog werd er lange tijd geen
aandacht geschonken aan de bijdragen van communistische verzetslieden. Daarin is pas de laatste jaren een
kentering gekomen.”
Na de publicatie van Het communistisch verzet in Groningen van Ruud Weijdeveld, in 2014, besloten nabestaanden van communistische verzetsstrijders bij de gemeente aandacht te
vragen voor waardering van deze
groep. Afgelopen april stemde de
raad in met de opname van Sterringa
in het Gulden Boek. Zijn naam wordt
later dit jaar in het boek gekalligrafeerd.

