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Communistische verzetsstrijder
ereburger van stad Groningen
FRANK VON HEBEL

De communistische
verzetsstrijder Geert Sterringa bezweek op 19 januari 1944 in concentratiekamp Buchenwald. Hij is benoemd tot ereburger van de stad en
krijgt een plek in het Gulden Boek.
GRONINGEN

‘Het gemeentebestuur van Groningen is Geert Sterringa zeer dankbaar
voor al hetgeen hij voor de stad betekend heeft. In het bijzonder in de
donkerste periode uit de geschiedenis van onze stad hield hij de vlam
van de hoop brandend.’ Zo schrijft
de gemeente in haar motivering.
,,Dit is eigenlijk ook een rehabilitatie van het communistisch verzet’’, vindt Ruud Weijdeveld uit
Zwolle die het boek Het communistisch verzet in Groningen 1940-1945
schreef. ,,Deze verzetsstrijders kregen na de oorlog weinig erkenning.
Ze mochten ook geen beroep doen

Geert Sterringa
op de Stichting ’40-’45 voor een pensioen, mede door de Koude Oorlog
en omdat ze tegen de inzet van soldaten in Nederlands-Indonesië waren.’’
Sterringa werd in 1876 geboren in
Firdgum. ,,Hij was onderwijzer in
Groningen en voorman van de CPN
in de Provinciale Staten.’’ Sterringa

gaf les aan de Noorderhulpschool
voor arme kinderen.
In de jaren dertig waarschuwde
hij voor het opkomende fascisme en
ving hij gevangenen op die uit Duitse concentratiekampen waren ontsnapt. In de oorlog werkte hij mee
aan de verzetskrant Noorderlicht.
De Duitsers pakten hem op, omdat
hij voor de CPN een manifest schreef
over de Februaristaking in 1941,
waarmee de bevolking tegen de Jodenvervolging protesteerde. Op 23
april 1941 kwam Sterringa in het
Oranjehotel in Scheveningen terecht. Hier zat hij tot begin 1942.
Daarna werd hij naar kamp Amersfoort overgebracht en tenslotte ging
hij op transport naar Buchenwald.
Hij had drie kinderen.
In de wijk Hoornse Meer is een
straat naar hem vernoemd. Zijn
kleinzoon GeertJan Herder uit Garnwerd was jarenlang directeur van de
Montessorischool in dezelfde wijk.

