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* Kirrderen Lïirn en Teus §ört*rnöller blii met tastbAre--
herinnering

eine voor ee{
Voor Klaas, de vader van Wim en Teus

Görtemöller uit Etten-Leur, wordt
vandaag een Stolpersteine gelegd.

Herbert Kats

Etten-Lcuí

Tr *ïfff:ilLlï..

^fu*tt**,,,.,*red.). Pas nadat de broers hun ver-
haal hebben gedaan lijkt Wim in
de deuropening van zijn huis in
Leur te beseffen hoe bijzonder het
is dar hun biologische vader wordt
geeerd. De bronzen struikelsteen-

des u'orden doorgaans geplaatst
bij huizen rvaar omgekomen joden
hebben geleeftl. ,,Het is een erken-
ning ja. Eigenlijkwel", verzuchr
Wim.

De gedenksreen ligt aan \ïat nu
de Molendiik heet, de plekx-aar de
Gönemóllers q'oonden. Naoor-

logse pogingen om Klaas te laten
herbegraven in Sliedrecht liepen
op niets uit, omdat hijbij Zöschen
(bijLeipzig) in een massagrafligr
Zo is de kleine gedenksteen einde-
lijk een tastbare herinnering aan
een bijna vergeten vader, een man
die nimmer de z5 haalde en een
jonge vrourv met drie kinderen
achterlier

Met zijn broer Teus heeft \\-im
een b'*:id :e:<f ers:',::'. ce drru-
L-^-t -: 
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ien toor de rn-: :- :'ï- e{ ;qr ; r'-r.
mceder in tg+9 herumrn:= ---'
heeti ons opgevoed. Een l er= ',-::-
anrn'oordelijiöeid in het i.i;:: -.'' -
die rijd-"

Hun oudste zuster is inmiddel.-<
overleden, zelfzijn Wim en Teus
van respectievelijk r94z en 1944
In het jaar dat de jongste Görte-

r Een van de weinige foto's van
KlaasGrirtemöller. roro reurug

::: -;:'*-erd geboren stierfin no-
i's- rÉ: zijn vader, waarschijnlijk
''::- '-::?utting.

--r;rning 
is voorTeus heel be-

::;'i . ri'eet Wim, die +7 iaar
:e-=:=i naar West-Brabant krvam
::; c:-.:-<ker en in Etten-Leur aan

Ionge
\Ëader

de *,ieg stond vae de partij Alge-
neen Plaatseliik Beiang (APB).,JI
heb er ergenli;k nooit zo naar ge-
zi..:i-" Dat had J..es te maken me
a. 

=Lr;e 
n'aardering vo.-,r hun

s:-::,:.Éer. een terrn die in de fa-
:' = :. erliens niet rverd ge-
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"l'el,lc ,"=--...-.:-:l .-1,:: .,f nenölle
s .OgmS -; :- :E,!'-' f :.'t:=::Ch
aan een jonge vadadie ziiogezro
nooit meer zag. ,,Teus wilde er in
het begin niets r-an u'eten Hii
werd eerst boos toen il co::tast
opnam", blikt ze terug.

,,Ik vond het zonde van de ene:
gie", zegt Teus. Zo'n tien iaar gele

den besloot hij dar het toch van
belang is om het persoonlijke r-er'
haal te vertellen van Klaas Göne-
möller. Een ijzen'lechter die op rt
mei 1944 op de verkeerde piaats
was, onder de lerkeerde omstan-
digheden Even thuis van Arbeit-
seinsatz on: zi:r zwangere vrou\r
te zien en o:'.i-i11ig om snel naar
Duitslar: ie..rs te gaan. Dat bij d
ruzzíz':'--- i:i: oapieren bleek dat
hii :- ;e : c:.E re laat was, is hem
u-:eince-rr k ri aarschijnlijk fataal

_ie,,\'orc.L .,Eén dag, zei mijn
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r Wim (linhs)
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en zijn broer Teus Görtemöller,semen in Leur. =C J:ii8ir-'.--S
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