Oom J an en de l<leine

zit vol clichés. Ook die van de Tweede Wereldoorlog. Ik kom uit Amsterdam en hier heb ik altijd geleerd dat
communisten en gereformeerden het verzet leidden. Mijn brandende vraag: hoe kan het dat mijn eigen ouders gered zijn door
katholieken? Is dat toeval of is het katholieke verzet wel degelijk
een belangrijke factor geweest?
Op zoek naar het katholieke verzet in Nederland kom ik terecht
in Geldrop: mijn vader Luuk heeft ondergedoken gezeten in deze
authentieke Brabantse plaats onder Eindhoven.
In haar vlucht voor de nazi's kwam mijn moeder, een Joods meisje, uiteindelijk in een nonnenklooster in Wallonië terecht waar ze
perfect Frans leerde. Als joods meisje prevelde ze met het grootste
gemak weesgegroetjes. Ze vertelde me vaak het verhaal dat ze
voor een konijn moest zorgen dat ze met Kerstmis geserveerd
kregen. De nonnen waren zo lief voor haar geweest. Maar dat van
dat konijn begreep ze niet. Klein oorlogsleed van een negenjarige.
Later werd ze herenigd met haar ouders in Brussel. Maar toen ze
daar gedrieën verraden werden, belandde ze in Kazerne Dossin
bij Mechelen. Door een wonder - een treinstaking - werd ze
gered van een transport naar Auschwitz. Ruim honderd kilometer
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verderop was mijn vader toen nog ondergedoken in Geldrop. Ze
kenden elkaar nog niet in die dagen.
Het katholieke verzet fascineert me. Ik las in een studie:
"Het katholieke verzet ligt vanuit kerkelijke theorie gezien niet zo
voor de hand. Pas in I995 (!) erkenden de bisschoppen van de Nederlandse Rooms-Katholieke Kerk dat "een traditie van theologie
en kerkelijk anti-judaïsme heeft bijgedragen tot het ontstaan van
een klimaat waarin de 'sjoa' kon plaatsvinden ..."
"Katholieken stonden daarom soms gereserveerd, soms zelf
onverschillig of afkerig tegenover joden", schreef Het Katholiek
Nieuwsblad schuldbewust.
Nog rond I900 geloofde de overgrote meerderheid van Nederlandse katholieken dat in matzes het bloed van christelijke kinderen die ritueel vermoord waren door Joden, verwerkt was.
Al in I933 waarschuwde Edith Stein - een tot het katholicisme
bekeerde jodin - in een brief aan de paus voor de gruwelijke naziideologie en zij verzocht hem daar tegen op te treden. De houding
van de Heilige Stoel is op zijn minst als 'mat' en 'afwachtend' te
typeren.
In de oorlogsjaren was kardinaal Johannes de Jong de leider van
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de Nederlandse katholieken. Hij had een beter moreel kompas
in die donkere jaren dan Paus Pius XII in Rome. De Jong liet
op 21 februari 1943 in de kerken een bisschoppelijke brief voorlezen waarin de Duitse misdaden sterk veroordeeld werden. In
Nederland was zonder twijfel pater Titus Brandsma (Bolsward,
1881 - Dachau, 1942) de belangrijkste katholieke geestelijke die
zich tegen de nazi's verzette en die al vroeg de rassenleer en het
nazistisch gedachtegoed veroordeelde. Hij moest het bekopen met
de dood in Dachau.
Op bezoek in Geldrop ga ik op zoek naar herinneringen.
De Brabantse plaats mag trots zijn op zijn burgemeester Henri
van der Putt: een van de weinige burgemeesters in oorlogstijd
die wel actief verzet boden. Hij werd gedeporteerd en overleefde
concentratiekamp Bergen-Belsen niet. Van der Putt zou ook de
geschiedenis ingaan als het Tweede Kamerlid van de RoomschKatholieke Staatspartij dat in 1939 in de plenaire zaal van de
Tweede Kamer in een vechtpartij verwikkeld raakte met NSBleider Rost van Tonningen.
Terug naar het Geldrop van 2019. In het kielzog van 75 jaar
bevrijding - in het Zuiden is het tenslotte al zo ver - is in Kasteel
Geldrop de subtiele, ingetogen tentoonstelling De kunst van het
leven in oorlogstijd te zien, met veel toewijding opgezet door Marlies Verdonk van de Kunstcommissie. Verhalen staan centraal, of
het nu om een 'moffenhoer' ging of om het lot van een gestorven
Engelse soldaat op de dag van de bevrijding in Geldrop. Wat me
raakt is een rijtje zwart-wit pasfoto's van verstandelijk gehandicapten, 'krankzinnigen', van het Rijkskrankzinnigengesticht
in
Woensel, waarvan sommigen, toen de vrachtwagens voor hun
arrestatie kwamen voorrijden, dachten dat het om een uitje ging.
Alle 24 werden vermoord in Auschwitz, pas recent zijn er Stolpersteine voor hen neergelegd.
Big history ligt in Geldrop op straat: Winston Churchill sprak
vanaf een podium in de Geldropse Stationsstraat de troepen toe.
Hij was hier ontvangen door Montgomery die op de Nieuwendijk
zijn hoofdkwartier had. Eisenhower, de latere president van
Amerika, kwam langs om de geallieerde troepen te inspecteren.
Ook koningin Wilhelmina liep in die dagen door de straten van
Geldrop. Maar ik ben in Geldrop op zoek naar de nagedachtenis
aan 'oom Jan en tante Bets', de onderduikouders van mijn vader.
Spaarzaam, maar zeer liefdevol sprak mijn vader over hen; het
ongewenst kinderloze echtpaar dat onderduikertjes een veilig huis
bood, en waar kinderen uit de buurt zo graag langs kwamen.
Op een septemberavond in 2019 staat op het podium van het
cultureel centrum in Geldrop een billboard met daarop drie ge-

zichten: burgemeester Henri van der Putt, Harrie van Gestel en ...
Jan Heurkens. 'Oom Jan' krijgt na 75 jaar dan eindelijk zijn eigen
straat in Geldrop, samen met verzetsstrijders Van der Putt en
Van Gestel. Het is een zeer goed bezochte herdenkingsplechtigheid. Familieleden van oom Jan en tante Bets zijn in ruime mate
aanwezig. Dan spreekt het toenmalige buurmeisje Miep Turken.
Zij is inmiddels in de tachtig maar weet nog goed hoe ze in die
oorlogsjaren onder een opening in de beukenhaag doorkroop,
naar de tuin van haar geliefde buren, en er opeens weer een ander
kind speelde. "Ik heet Luuk van der Steen", zei mijn vader Luuk
Omstein tegen haar. Later corrigeerde hij dat en zei: "Je hebt het
verkeerd. Ik heet niet Luuk van der Steen, maar Luuk van den
Broek." Miep Turken: "Ik weet nog dat ik dacht: je kunt me nog
meer vertellen. Ik heb het wel goed gehoord. Maar als je Luuk
van den Broek wil heten, mij ook goed. Hij was plotseling, zonder
goedendag te zeggen, verdwenen. Ik vond dat heel jammer en
heb nog lang gehoopt dat hij weer eens zou komen logeren." In
het laatste oorlogsjaar besefte Jan Heurkens dat zijn verzetswerkzaamheden in de gaten liepen en dat hij zelf moest onderduiken.
Dat gebeurde, hij heeft zichzelf in veiligheid gebracht. Tot
Heurkens besluit dat hij zich even uit zijn onderduikadres zou
wagen om zijn geliefde Bets op haar 37ste verjaardag een verrassingsbezoekje te brengen. Wat hij niet weet, is dat tegenover hun
huis, in hotel Hof van Holland, de Duitsers een wachtpost hebben
ingericht om het huis van Jan en Bets in de gaten te houden. Als
Jan op 22 mei 1944 bij Bets voor de deur staat, wordt hij ingerekend door de Duitsers. Kamp Vught wordt het. Als een van de
leiders van het verzet in Zuid-Nederland wordt hij 'verhoord'. Hij
zwijgt - oom Jan bleef tot het allerlaatst in zijn dodencel een heel
gelovige katholiek. Eén maand voor de bevrijding staat Jan Heurkens voor het vuurpeloton. In Kamp Vught wordt hij vermoord.
Twee dagen vóór Jans executie is Bets nog naar een adres in Beek
en Donk gegaan om via de maîtresse van een van de kampbeulen
te pogen gratie te krijgen voor haar man. De maîtresse zei dat Jan
niet te redden was, misschien zelfs al dood was.
Mijn vader is tante Bets nooit vergeten. Jaren later hertrouwde
mijn vader. Hij vroeg tante Bets als zijn getuige. Hij en zijn - in
een naburig dorp ondergedoken - broer Thijs waren voor altijd
Brabantse 'mennekes' geworden.
"Vrijheid is nooit te duur betaald", lees ik op een sierlijk geschreven tegeltje uit 1945 in de vitrine van het cultureel centrum in
Geldrop. Een mooie zin, maar ook wrang. Voor mij is het bitter.
Jan Heurkens, zo'n moedig mens die bijna het einde van de oorlog had gehaald, had ik een langer leven samen met zijn Bets zeer
gegund. door Leonard Ornstein
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