
Struikelstenen Heeze-
Leende, 25.09.2021
• Eerste Struikelsteen (Stolperstein) 
voor het stadhuis van Keulen met 
de eerste regels uit het 
deportatiebevel van Himmler



Stolpersteine:
Project Duitse
kunstenaar Gunter 
Demnig – Herinnering
aan de slachtoffers / 
vervolgden van het 
nationaal socialisme –
meer dan20 Europese
landen

Het project herdenkt iedereen vervolgd of 
vermoord door het nazi regime: joden, Sinti, 
Roma, Jehova’s getuigen, homoseksuelen, 
gehandicapten; mensen vervolgd vanwege 
politieke achtergrond, godsdienst, seksuele 
oriëntatie of huidskleur; dwangarbeiders; 
mensen beschouwd als deserteurs; mensen 
beschouwd als asociaal zoals daklozen en 
prostituees. 

Een mens is pas vergeten 
als zijn naam vergeten is. 
Met de steen wordt de 
herinnering aan de mens 
die hier woonde levend.
Hier woonde… een 
steen, een naam, een 
mens



Struikelstenen LCK
Het doel van Lions Internationaal is “We Serve”. 

Alle lionsverenigingen ter wereld trachten dit doel te bereiken door:
a) het bevorderen van onderling begrip tussen de volkeren van de wereld;
b) het actief betrokken zijn bij het maatschappelijke, culturele, sociaal en moreel 

welzijn van de samenleving onder anderen door hulpverlening aan 
zwakkeren;

c) de Lionsclubs verenigen op basis van vriendschap en wederzijds begrip;
d) mensen aanmoedigen ervoor open te staan dienstbaar te zijn aan de 

samenleving zonder persoonlijk gewin na te streven en het aanmoedigen van 
doelmatigheid en het bevorderen van hoge waarden in beroep en bedrijf.



Struikelstenen LCK
• Geïnspireerd eind 2018 door presentatie/ filmbeelden Phocas Kroon 

(Struikelstenen Eindhoven)
• Plan dit te koppelen aan 75 jaar bevrijding; niet mogelijk aangezien 

Gunter Demnig erop stond de stenen zelf te plaatsen, zijn agenda tot 
april 2020 bezet was, Covid dit niet toestond.

• Toestemming om zelf de stenen te plaatsen aangezien eerst mogelijke 
termijn hr. Demnig eind 2022 is.

Gevolgde werkwijze:
• Struikelstenen worden geplaatst op het laatst bekende vrijwillige 

woonadres: gesneuvelde militairen,  vervolgden, burgerslachtoffers
• Inventarisatie van slachtoffers WO2 die op het moment van overlijden 

woonachtig waren binnen de huidige gemeente Heeze-Leende
• Resulterend in 8 door het nationaal socialisme vervolgde slachtoffers, 

woonachtig in de huidige gemeente op het moment van arrestatie en 
overleden, vermoord of vermist in gevangenschap.



Zoektocht naar slachtoffers en bronnen
Gebruikte bronnen

• https://arolsen-archives.org/en/

• https://brabantsegesneuvelden.nl

• https://www.niod.nl

• https://www.erelijst.nl

• https://oorlogsgravenstichting.nl

• Special over Antoon van Lierop, RTV Horizon 4-05-
2013, 
https://www.youtube.com/watch?v=nEBnyHINXNM

• (Gemeentelijke) monumenten

• Jo Schiffelers

https://arolsen-archives.org/en/
https://brabantsegesneuvelden.nl/
https://www.niod.nl/
https://www.erelijst.nl/
https://oorlogsgravenstichting.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=nEBnyHINXNM


Slachtoffers wonend in Heeze-Leende
Arie de Koning*

Gerrit de Koning* 
Huib de Koning*
Wim de Koning*

Antonius van Lierop
Henk van Rossum**
Theodore Serraris
Henricus Weijers

*Voor de gebroeders de Koning is i.o.m. de gemeente besloten geen struikelstenen te 
plaatsen omdat er ter plekke al een monument staat.

** Henk van Rossum is kort voor de inval in zijn ouderlijke woning verhuisd.



Steen wordt vervangen:
Antoon i.p.v. Anton
Bad Sassendorf ipv Soest



Antonius van Lierop
- 15.03.23 geboren te Heeze, werkt als bandwever

- opgeroepen voor Arbeitseinsatz; rond kerstdagen 1943 ondergedoken bij familie van de Vin.

- 20.06.1944 gearresteerd; onderduikadres verraden

- 10.09.1944 via kamp Amersfoort naar Neuengamme gedeporteerd

- na dwangarbeid in buitenkampen Ladelund en Husum terug naar Neuengamme

- 02.1945 ingedeeld bij  SS Eisenbaubrigade: “kamp op rails”

- eind februari wordt wagon opgesteld tussen Soest en Bad Sassendorf gebombardeerd; overlevende ondergebracht in schuren in de omgeving.

- kamp Soest-Bad Sassendorf wordt 4-5 april ontruimd. Te zieken en te zwakken worden achtergelaten. Antoon is mogelijk een van hen.

- 5.04.1945 laatste keer Antoon van Lierop nog in leven gezien

- 6.04.1945 is mogelijke overlijdensdatum

Bron: https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/94463/antonius-van-lierop



Antonius van Lierop







Jhr. Theodore Willem Serraris
- 12.06.1908 geboren te Oirschot. 

- 15.09.1938 benoemd tot burgemeester van Heeze

- Nam deel aan burgemeestersverzet kring Geldrop: niet meewerken aan Duitse verordeningen en bevelen die strijdig zijn aan 

Nederlandse belangen.

- 6.07.1944 gearresteerd in Vught tijdens uitgenodiging voor bespreking door “Beauftragte Noord Brabant”  SS’er Heinrich Semmler

na weigering namen door te geven van mannen geschikt voor “Arbeitseinsatz”. Op 8.07.1944 ontslagen als burgemeester.

- Via de bunker in Scheveningen naar kamp Vught

- 4-5.09.1944 Kamp Vught ontruimd, via Sachsenhausen, Oranienburg (?) naar Bergen Belsen

- 10.03.1945 Overleden te Bergen Belsen, waarschijnlijk als gevolg van mishandeling, uitputting, ondervoeding en ziekte

- 15.04.1945 Bergen Belsen bevrijd door Britten

Bron: https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/jhrmr-theo-serraris-oirschot-1908; ; https://www.brabantserfgoed.nl/page/7195/de-hellegang-van-de-zeven-burgemeesters, 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Theodore_Emmanuel_Serraris

https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/jhrmr-theo-serraris-oirschot-1908
https://www.brabantserfgoed.nl/page/7195/de-hellegang-van-de-zeven-burgemeesters
https://nl.wikipedia.org/wiki/Theodore_Emmanuel_Serraris


JHR Theodore Willem Serraris, Burgemeester







Henk van Rossum
- 16.07.1921 geboren te Ooltgensplaat, 1932 verhuisd naar Kranenburg te D69a, thans Peelven 9 te Sterksel*, beroep controleur melkfabriek.

- contact met verzetsgroep gebroeders De Koning. Biedt onderduikers onderdak

- 14.05.1944 inval bij groep de Koning en bij familie van Rossum in verband met vermeende wapenleveranties van Henk aan groep de Koning. Henk is niet aanwezig. 

Duitsers dreigen vader te arresteren indien Henk zich niet meldt.

- 17.06.1944 meldt zich bij SD in Haaren, wordt gearresteerd, transport naar kamp Dachau, vervolgens naar Bergen Belsen

- 15.04.1945 kamp Bergen Belsen bevrijd door Britten

- 31.05.1945 (vastgestelde overlijdensdatum) in Bergen Belsen, waarschijnlijk als gevolg van mishandeling, uitputting, ondervoeding en ziekte

* Henk was in het voorjaar 1944 getrouwd en naar Geldrop verhuisd. LCK heeft toch gemeend de steen te plaatsen in Sterksel vanwege de relatie met groep de Koning/ inval bij de Koning en fam van Rossum te 

Sterksel op 14 mei/ onderduikers werd hier onderdak geboden / aanwezigheid monument in Sterksel.

Bron: https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/130794/hendrik-van-rossum

https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/130794/hendrik-van-rossum


Hendrik (Henk) van Rossum







HENRICUS WEIJERS
- 14.12.1922 geboren te Leende, beroep bosarbeider.

- 16.05.1944 gearresteerd vanwege weigering Arbeitseinsatz

- 19.05.1944 gevangen kamp Amersfoort

- 08.09.1944 transport naar Duitsland

- 30.01.1945 Overleden te kamp Neuengamme, waarschijnlijk als gevolg van mishandeling, uitputting, ondervoeding en ziekte

- 4.05.1945 Neuengamme bevrijd door geallieerden

Bron: https://monument.vriendenkringneuengamme.nl/person/405276/henricus-josephus-weijers, https://collections.arolsen-archives.org/en/archive/99804/?p=1&s=henricus%20weijers&doc_id=99805

https://monument.vriendenkringneuengamme.nl/person/405276/henricus-josephus-weijers
https://collections.arolsen-archives.org/en/archive/99804/?p=1&s=henricus%20weijers&doc_id=99805


Henricus J. Weijers



Henricus J. Weijers





Dankwoord
Met dank aan:

de families van Lierop, van Rossum, Serraris en Weijers

burgemeester P Verhoeven, mevrouw E Daamen, gemeente Heeze-Leende

de heren J Vossen en J Corstens , gemeente Heeze-Leende

de heer H Kerkers, eigenaar Peelven 9 (Hoeve Kranenburg)

de heer J Schiffelers (heemkundekring)


