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Monumentale ode aan de Rode Hulp
ACHTERGROND

Op Bevrijdingsdag
worden op drie
plekken aan de
grens herden-
kingspanelen ont-
huld als eerbe-
toon aan de men-
sen van de Rode
Hulp.

PIETER BROESDER

O
p 5 mei worden in aanwe-
zigheid van gasten uit Ne-
derland en Duitsland drie
nieuwe informatiepane-

len onthuld. Langs een fiets- en wan-
delroute net over de grens die de
plekken markeren van de vijftien
straf- en concentratiekampen in
Emsland. ,,In het Duits en het Neder-
lands kunnen mensen lezen over de-
ze bijna vergeten geschiedenis’’,
zegt Loes Krüger-Smith uit Nieuw
Beerta.

Bij het sluizencomplex in Nieuwe
Statenzijl is in 2016 het eerste infor-
matiepaneel geplaatst over de Rode
Hulp. De organisatie die vooral be-
stond uit communisten hielp al in
1933, na de machtsovername van de
nazi’s, tegenstanders van het regime
via verschillende routes in Oost-
Groningen de grens over te krijgen.

Joden werden geholpen, net als poli-
tieke tegenstanders van de nazi’s.
Dat waren vooral communisten, die
hun leven niet zeker waren. De hulp
behelsde veel meer. Duitse vluchte-
lingen werden niet alleen de grens
over gesmokkeld, maar ook verbor-
gen gehouden voor de Nederlandse
overheid. ,,Voor de oorlog stuurde
de overheid Duitse communisten en
andere vluchtelingen zonder par-

don terug naar nazi-Duitsland’’, zegt
Hans Heres.

De oud-NCPN-wethouder van
Beerta en Reiderland is initiatiefne-
mer van dit eerbetoon aan de Rode
Hulp. Met onder anderen Loes Krü-
ger en Harm-Arend Meijer uit Bad
Nieuweschans en Sara Lich uit Gan-
zedijk zit hij in het Nederlandse deel
van de organisatie. Meijer: ,,Het is
een grensoverschrijdend project.

Dat is ook het mooie.’’ Zaterdag in-
specteerden ze bij de Noabersbrug
bij Bad Nieuweschans de plek waar
een bord moet komen. Ooit werden
er mensen met gevaar voor eigen le-
ven de grens over geholpen. Nu rijdt
de Nederlandse postbode op haar
brommer over de brug naar haar
huis verderop in Duitsland. Ze pas-
seert Duitse fietsers die naar Bad-
Nieuweschans gaan. ,,Moi. Moin.’’
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