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Het geheim van toen mag nu verteld
Wie anders dan de
weduwe van com-
munist Koert Stek
kon zaterdag een
informatiepaneel
onthullen over de
Rode Hulp. Ze
deed het. En
schoot vol.

DIANA HOLLANDER

NIEUWE STATENZIJL Een ereplaatsje is
er zaterdag voor Tjaaktje Stek, wedu-
we van de in 2012 overleden com-
munist, raadslid, wethouder en ge-
deputeerde Koert Stek. In Nieuwe
Statenzijl, bij het sluizencomplex,
wordt een informatiepaneel ont-
huld over de Rode Hulp. In het Duits
en het Nederlands kunnen bezoe-
kers voortaan lezen over hoe Oost-
Groningse communisten lang voor
het uitbreken van de Tweede We-
reldoorlog tegenstanders van het
nazi-regime de grens over hielpen.
Of beter, smokkelden. In het diepste
geheim, bij nacht en ontij. Met ge-
vaar voor eigen leven en het leven
van degenen die ze hielpen.

De vluchtelingen, veelal commu-

nisten, kwamen deels uit de concen-
tratiekampen in het Duitse grensge-
bied. ,,Juist de mensen die het het
armst hadden in dit gebied, ver-
klaarden zich solidair’’, vertelt Ruud
Weijdenveld. Hij maakte een studie
van de Rode Hulp en schreef er een

boek over. ,,Een verschrikkelijke tijd
voor de vluchtelingen. Geen contact
met hun vrouw, familie en kinderen.
Jaren en jaren achter elkaar.’’ De
communisten probeerden in de ja-
ren voor oorlog te voorkomen dat ze
werden gearresteerd en aan het

Duitsland van Hitler werden uitgele-
verd.

Het is communist Hans Heres, ve-
le jaren CPN-wethouder in de voor-
malige gemeente Beerta en Reider-
land, die naar de gemeente Oldambt
stapt. Op het kantoor van burge-

‘Juist de mensen
die het het armst
hadden, verklaarden
zich solidair’

meester Pieter Smit spreekt hij over
een gedenkteken als blijvende her-
innering aan de Rode Hulp. Smit is
enthousiast en ook het waterschap
Hunze en Aa’s, dat het sluizencom-
plex beheert, geeft toestemming.
Het eerbetoon komt er. Tientallen
mensen, onder wie ook communis-
ten en burgemeesters uit het Ems-
land, zijn voor de onthulling naar
Nieuwe Statenzijl gekomen.

Heeres spreekt. Hij hoopt dat ook
de smokkelroutes van toen worden
gemarkeerd. De weduwe van Koert
Stek, zelf zo bekend met de geschie-
denis van het communisme in Oost-
Groningen, hoort en ziet alles ge-
beuren. Wie anders dan zij kan het
informatiepaneel beter onthullen,
bedenkt burgemeester Smit zich ter
plekke. Een beetje overvallen, maar
vastberaden komt Tjaaktje Stek naar
voren. Het papier verdwijnt en ze
schiet vol. Overmand door emoties.
Later, als mensen napraten, herbe-
leeft ze het moment in haar eentje.
Ze neemt de tekst op het paneel in
zich op en knikt.

Tjaaktje Stek, de weduwe van communistenvoorman Koert Stek, onthult geëmotioneerd het informatiepaneel over de Rode
Hulp. Burgemeester Pieter Smit van Oldambt staat haar bij. FOTO HUISMAN MEDIA


