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Rossum is voor
het eerst sinds
de Tweede

Wereldoorlog
herdacht.
door Jèllè Krekels
e-mail: i.kÍekeli@ed.nl

- Ze heeft een hekel
aan de maand mei. Te conftonterend, vindt Corrie van Haitjema-van Rossum. Maar gisteren
kwam ze er niet onderuit. Voor
het eerst sinds de oorlog is haaÍ
broer herdacht tijdens de dodenherdenking in Sterksel die daar
na negentien iaar weer in ere is
hersteld.
Ti,dens de ïweede wereldoorlog ontmaskerden de Duitsers
Henk lan Rossum als spil in het
web van een verzetsgroep in
celdrop. Hii leveÍ in die tiid wapens en munitie aan de gebroeders De Koning een verzetsgroep in Heeze.
,,Al sinds mijn jeugd hoor ik verhalen over een Sterkselse veÍzetsheld die omkwam in de T\veede
Wereldoorlog maar nergens in
het dorp ofdaarbuiten herinnert
iets aan hem", vertelt Ian Reiling. Samen met SiefDriessens
heeft hij er ziin missie van gemaakt om daar verandering in te
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Burgemeester PaulVerhoeven benadrukte tiidens ziin toespraak het belangvan de terugkeer van dodenherdenking in Sterksel. foto BertJansen

brengen. Ze verzamelden details
over het leven van Van Rossum
en vroegen toestemming aan
familie van de verzetsheld om
hem te herdenken.
Corrie van Haiqema-van Ros-
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sum is nog jong als haar brcer
weggaat om vervolgens nooit
meer terug te komerr Maar de
heÍinnering aan hem is nog
kaakhelder. ,,we dedeo altiid
wedstriidjes wie het haÍdste kon
lopen en slootje spingen", vertelt ze. ,,Tijdens de Tkeede
Wereldoorlog zat regelmatig het
hele huis vol met onderduikers
die miln broer meenam. Mijn
moeder zorgde dat elke dag de
monden gevuld werden."
Henk v/as lid van een verzetsgroep in Geldrop en had contacten met andere veEetsgroepen,
zoals die van de gebroedem De
Koning aan het Huiwen in Heeze. Daarwas een gedeserteerde
SS'eÍ ondeÍgedoken die aan het
oostfront had gevochren. De
Duitsers kregen daaÍ lucht van,
arresteerden de deserteur en
dwongen hem de verzetsgroep
te veraden.
op 14 mei 1944 om ro.oo

uur

omsingelden Duitse soldaten de
boerderij van de familie De Koning in Heeze. Alle aanwezigen
werden geboeid en afgevoerd.
De Duitsers vonden in de schuil-

plaats, gemaakt van pakken hooi,
een lading wapens en munitie,
stempels, een schrijfmachine, radio's en voedselbonnen. Nog dezelfde dag vielen zij ook de boerdeÍij van Van Rossum aan het
Peelven in sterksel binnen, op
zoek naar Henk van Rossum die
wapens geleverd zou hebben. De
gehele boerderij werd doorzocht
maar Henk was nergens te be-

kennen. De DuiÍseÍs vertrokken
met de boodschap dat Van Rossum zich moest melden. Zo niet
dan zou zijn vader worden gearresteerd. Henk, dan nét 4 dagen
getrouwd, besloot zich aan te geven in de hoop zichzelfwij te
pleireÍL HeDI van Rossum meldde zich in Haaren en werd van
daaruit ondergebncht in kamp
VughL Vanafdat moment sliep
de familie Vàn Rossum voortaan
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op w ldlk lk noolt naaÍ
hedenkingen, dat is \reel
tE corÉonterend.
Corrie Haitiema-van Rossum

met de achterdeur operl voor
het geval Henk zou thuiskomen.
Votgens het SlachtoffeÍ Register
overleed Henk van Rossum op
z3-jarige leeftijd op 3r-o5-r945 in
Bergen-Belsen. Pas in 195r kreeg
de familie daarvan het ofÍiciële

bericht
Vermoedelilk is Henk van Rossum een van de enige Sterkselse
oorlogsslachtoÍïers in de Tweede
wereldoorlog. Aan de Ten Brakeweg staat een Mariakapelletie
dat gebouwd werd om te vieren
dat Sterksel gevriiwaaÍd bleef
van oorlogsgeweld. ,,Toen was
echter nog niet bekend dat Henk
van Rossum werd omgebracht
door de Duilsers", zegt Jan Reiling. om die reden wil hij een
herinneringsmonument opdchten voor Henk van Rossum. Hoe
dat precies vorm k igt, is nog
niet bekend.
ondanks het feit dat de heÍdenking veel nare herinneringen oproept bij Corrie van Haitjema-van Rossum is ze content
met het initiatief. ,,Ik ben blil' dat
mijn brcer nu alsnog de eer
kÍiigt die hij verdient."

Dodenherdenking Sterksel leeft
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-,,wie ziin ogerr sluit voor het ve eden

is blind voor de toekomsl" Met die wooiden
benadrukte burgemeesteÍ PauI veÍhoeven van
Heeze-Leende het belang van de terugkeer van
dodenherdenking in Sterksel.
vooÍ het eerst sinds 1996 stonden zo'n viiÍtig mensen gisteren op het miliràiÍ kerkhofstil bii
oologslachtoffers uit de Tw€ede weÍeldoorlog.
Jan Reiling is verantwoordeliik voor het teÍugkelen van de heldenking in ziin dorp. ,,De Tweede
Henk van Rossum op 21-iarige leeftijd.
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'\À/ereldoorlog is daÍl wel zeventig
iàal gelede4
maaÍ we hebben het aan deze mensed te danken
dat we nu in een wii land leven", vindt Jan Reiling.
Volgens wiel Peerlings, een van de sprekers tiidens de herdenting, staat men onvoldoende stil
bii het feit dat vriiheid geen vanzelfsprekendheid
is.
weer pas war gezondheid is als je een keer
"le
emsrig ziek benr geweesr, wàt vrijheid iq weer
onder&ukking hebt dooÍie als ie angsted
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