Mol

Holocaust krijgt gezicht
‘Struikelstenen’ herinneren Mollenaars aan deportatie van joodse broers

A

braham en David
Grynbaum hebben
gisteren, 71 jaar
nadat ze in Auschwitz
waren vermoord, een
gedenksteen vlak voor de
ingang van het vroegere
Rijksopvoedingsgesticht
gekregen. Daar verbleven
ze tijdens de Tweede
Wereldoorlog, tot de
Feldgendarmerie hen in juni
1943 kwam arresteren. De
gebroeders Grynbaum waren
de enige joden in Mol die
werden gedeporteerd naar de
concentratiekampen.
 Dat de Holocaust ook in Mol
slachtoffers heeft gemaakt, kwam
pas recent aan het licht. In Mol woonden tijdens de Tweede Wereldoorlog
geen joden, maar in het Rijksopvoedingsgesticht (‘het gesticht’) verbleven wel geregeld minderjarigen
van joodse afkomst. Dit werd vorig
jaar ontdekt door de Geelse historicus Jos Rathé, die de archieven van
het gesticht heeft uitgepluisd op zoek
naar slachtoffers van de Holocaust.
Daarbij kon hij twee joodse bewoners
identiﬁceren die tussen juni 1942 en
juni 1943 in het gesticht verbleven:
Abraham en David Grynbaum, geboren in respectievelijk 1925 en 1927.
Net als de meeste gedeporteerde
joden uit België waren Abraham en
David van buitenlandse komaf. Ze
waren geboren in het Poolse Lódz en
begin jaren 30 met hun vader, moeder en twee andere broers (Hirsch en
Ojzer) naar Brussel verhuisd. Vader
Grynbaum had er werk gevonden in
een kapperszaak en Abraham enDavid gingen bij hem in de leer.

Hartaanval
De Grynbaums, die bij de Brusselse politie stonden geregistreerd
als vreemdelingen, hadden het blijkbaar naar hun zin in de Van Helmontstraat (vlakbij Manneken Pis). In de
jaren na hun aankomst in België
breidde het gezin zich uit met nog
eens drie kinderen: Dina, Maria en
Henri. Tot het noodlot toesloeg. Begin 1941 stierf vader Grynbaum onverwachts aan een hartaanval, waardoor zijn vrouw er alleen kwam voor
te staan.
Vanaf toen daalde de mist neer
over het gezin Grynbaum. De namen van de moeder (Laja Bryner) en
die van Hirsch en Ojzer Grynbaum
duiken nog één keer op, namelijk op
de lijst van jodentransporten naar
Auschwitz in het najaar van 1942.
“Vermoedelijk zijn zij op vrijwillige
basis vertrokken”, vertelt Lievens
Saerens van het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA). “Gezien het feit dat ze na de dood van de
vader geen inkomen meer hadden,
moet het door de Duitsers beloofde
‘nieuwe begin’ in het oosten hen in
de val hebben gelokt. De meeste joden werden meteen na aankomst in
Auschwitz vergast.”
Abraham en David zouden wellicht samen met hun moeder en
broers op de trein naar Auschwitz
zijn gestapt, ware het niet dat ze niet
meer op vrije voeten waren. Sedert
juni 1942 verbleven ze in het Rijksopvoedingsgesticht in Mol. Uit stuk-
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ken van het Algemeen Rijksarchief
blijkt dat Abraham en David begin
jaren 40 ettelijke keren door de Brusselse politie in de kraag waren gevat voor zakkenrollerij. Op bevel van
de jeugdrechter werden ze daarom
naar Mol gestuurd. Abraham en David waren toen respectievelijk 17 en
15 jaar oud.
Redding
Wat in eerste instantie een straf
was voor de broers, had evengoed
hun redding kunnen betekenen.
Het gesticht mocht dan een soort
van jeugdgevangenis zijn, het hield
hen wel uit het zicht van de bezetter. Abraham en David stonden allebei al ingeschreven in het Brusselse
jodenregister. Konden ze door hun
plaatsing in Mol ontsnappen aan de
Duitsers?
Tijdens de oorlog speelde er zich in
Mol een heuse ‘registratiekwestie’ af.
Het Ministerie van Justitie in Brussel
kondigde al in december 1940 een
verordening af om alle joodse bewoners van het gesticht te registreren in
het jodenregister van Mol. Uit een
briefwisseling waarop historicus Jos
Rathé de hand kon leggen, blijkt dat
de Molse politiecommissaris, Willy
Teller, ettelijke keren heeft geweigerd dit te doen. “Teller gebruikte
het feit dat de meeste bewoners van
het gesticht niet in Mol gedomicilieerd waren als alibi om niet te moeten ingaan op de verordening tot

Struikelstenen
●● Het project ‘Stolpersteine’ is het levenswerk van de

Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Hij brengt in heel
Europa gedenkstenen aan in het trottoir voor de huizen van mensen die door de nazi’s verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn. Het idee
is dat voorbijgangers over de Stolpersteine (letterlijk vertaald: ‘struikelstenen’) struikelen met hun hoofd en hun
hart. “De Stolpersteine voor Abraham en David verbeelden een verschrikkelijke episode uit onze geschiedenis

op een kunstzinnige manier”, zegt Tomas Sergooris, Mols
gemeenteraadslid (sp.a) en initiatiefnemer van de steenlegging. “De stenen vormen tegelijkertijd een waarschuwing dat dit nooit meer opnieuw mag gebeuren.” Verspreid over Europa liggen er al bijna 43.000 gedenkstenen – dus de kans is groot dat u ze al eens bent tegengekomen. In België zijn ze eerder schaars. Mol is nog maar
de zesde gemeente waar Stolpersteine werden geplaatst
– na Brussel, Charleroi, Eupen, Luik en Sint-Truiden. SEST

Geadopteerd
Wat zou er gebeurd zijn met de jongste kinderen
uit het gezin Grynbaum – Dina, Maria en Henri? Na
een zoektocht in archieven in Brussel ontdekte uw
krant dat Dina de oorlog heeft overleefd. Sterker, de
jongere zus van Abraham en David woont vandaag
nog steeds in Brussel. Ze is intussen 80 jaar oud. Dina’s moeder moet hebben ingezien dat alle pogingen om haar gezin samen te houden zinloos waren.
Daarom heeft ze haar drie jongste kinderen ondergebracht bij pleeggezinnen. Na de oorlog werd Dina
Grynbaum door haar pleeggezin geadopteerd, waardoor ze een nieuwe naam kreeg en automatisch de
Belgische nationaliteit verwierf. SEST

●●
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registratie”, zegt Rathé. “Maar hij
werd er door het ministerie vlug op
attent gemaakt dat de feitelijke verblijfplaats ook van toepassing was.
Teller deed wat hij kon in moeilijke
omstandigheden, tot hij wellicht inzag dat protest tot niets leidde.”
De ‘passieve collaboratie’ van de

ambtenarij zorgde ervoor dat de namen van Abraham en David Grynbaum toch werden bijgeschreven
in het Molse jodenregister. Met de
gekende gevolgen. Op 9 juni 1943
klopte de Turnhoutse Feldgendarmerie bij het gesticht aan om de
Grynbaums te arresteren. Enkele

dagen later zaten de broers al in de
beruchte Dossinkazerne in Mechelen. Op 31 juli 1943 werden ze met
het 21ste transport naar Auschwitz
gebracht, alwaar ze (wellicht meteen) na aankomst zijn vergast.
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