Dodenherdenking 4 mei 2018 in Haule
Ook dit jaar hebben we in Haule de oorlogsslachtoffers herdacht, ongeveer 70 mensen hebben
de ceremonie bijgewoond. De nieuwe voorzitter van het Plaatselijk Belang, Lambert van Dijk,
heeft de inleiding gesproken in het Dorpshuis.
Henk de Jong, van de Historische Vereniging Haule, kwam het
verhaal vertellen van zijn oom, Tjeerd de Jong, destijds slechts
22 jaar oud, toen hij werd opgepakt en weggevoerd naar Duitsland
als dwangarbeider. Hij kwam in de buurt van Wilhelmshaven
terecht en is daar gestorven aan dysenterie en difterie, doordat ze
hard moesten werken en weinig voedsel kregen, waren ze voor
veel ziektes vatbaar. Hij is begraven volgens de oorlogsgraven
stichting op Friedhof Aldenburg te Wilhelmshaven. Pas in de jaren
vijftig kregen ze thuis een brief van het Rode Kruis dat Tjeerd was
overleden. Door het gemis en verdriet is er thuis nooit meer over
gesproken. Henk schetste de leef- en werkomstandigheden van
deze arbeiders zeer treffend.
Hierna kwam Foppe Stelma uit Haule naar voren en vertelde het verhaal van Hette Stelma.
Op de Haulerdiek 4 werd op zondagmiddag 29-04-1944 een razzia uitgevoerd door de ZollPolizei die op de Balhof gelegerd was. Ze zochten onderduikers die bij de fam. Kees Hofstra
waren ondergedoken, deze bezaten ook wapens. Toen ze door kregen dat er gevaar dreigde
gingen ze door de achterdeur naar buiten en gooiden hun wapens bij de buurman achter het
huis weg en gingen door de petten en weilanden richting
Donkerbroek.
Op ditzelfde moment passeerde er een fietser uit Langedijke, die
door de Polizei aangeroepen werd te stoppen. De man fietste
echter door en er klonken schoten. Het had tot gevolg dat de man
gewond aan een arm op straat terecht kwam.
Twee toevallige Haulenaren die net passeerden, Eize Bandringa en
Hette Stelma die zich in de kogelbaan bevonden, reageerden op
verschillende wijze en dit werd Hette Stelma noodlottig. Bandringa
sprong in het slootje naast de weg en Stelma er overheen het
weiland in en werd door een kogel dodelijk getroffen.
Als represaille (omdat de onderduikers waren ontkomen) werd
Kees Hofstra gearresteerd en verbleef hij twee weken in Crackstate
in Heerenveen en ook de toevallig aanwezige vriend van de dochter
des huizes Jan Terpstra onderging hetzelfde lot. Jan Terpstra is niet teruggekomen uit
Duitsland. Dit heeft Jan From ons op onze eerste herdenking in 2015 verteld.
Alle verhalen van de slachtoffers zijn na te lezen op www.historischevereniginghaule.nl .
De muziek werd prachtig vertolkt door Wessel Bruggink op trombone, Burgemeester Harry
Oosterman heeft bij het monument een toespraak gehouden. Basisschool de Trede heeft het
monument bij de kerk geadopteerd en Yoran en Fleur hebben ook meegewerkt aan de
herdenking door het voorlezen van zelfgeschreven gedichten. Als laatste werden bloemen en
kransen bij het monument gelegd. Op www.haule.nl zijn meer prachtige foto’s te zien van
Anne Westerhof dan de foto’s onderaan dit bericht. Onze dank aan alle mensen die
belangeloos hebben meegewerkt om deze ceremonie tot een succes te maken! Opdat wij niet
vergeten…….
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