
Hij kende iedereen, wist alles over de 
families in Antwerpen. Voor iedere gele-
genheid, geboorte, Bar Mitzva, verloving, 
huwelijk, nalatenschap, tombola, Kimche 
de Pische…wist hij hoe de mensen aan te 
spreken opdat zij een gift zouden doen.
Van de kleine makelaar tot de grote Op-
penheimer van De Beers. Ik ga nooit 
vergeten hoe hij 24 jaar geleden op mijn 
kantoor kwam: «Je moet iets voor de Cen-
trale doen!» «Maar Moishe ik ben lid van 
de Centrale, ik betaal mijn lidgeld en ook 
de Pesach actie…» «Dat is niet genoeg! Je 
moet ook tijd vinden om je medemens te 
helpen en voor de «Klal» werken. Je kin-
deren kunnen al zelfstandig spelen, je zaak 
loopt goed…» Hij had hetzelfde enkele 
jaren vroeger met mijn vriend Sylvain Lip-
schutz, nu voorzitter van onze instelling 
gedaan. Dan later met mevrouw Betty  : 
«A Goldene Mensch» zei hij en met Israël 
König «A Gite Neshume»…Toen ik hem 
zei dat ik het met sommige mensen moei-
lijk had sinds ik hen een bijdrage voor de 
Centrale vroeg, antwoordde hij met zijn 
sappige Jiddisch «Nur Malochim hoben 
nicht ka Sonim» (enkel engelen hebben 
geen vijanden). Moishe was een «Unicum» 
- «De laatste der Mohikanen». Wij zullen 
hem nooit vergeten!

Enkele jaren geleden had ik ter gelegenheid 
van de herdenking van 60 jaar deportatie 
een getuigenis van Moishe Fink op papier 
gezet.

Het is met grote droefheid dat 
wij het heengaan van Moishe 
Fink vernamen. Moishe over-
leefde de doodskampen. Hij had 
een ongelooflijk gevoel voor 
zijn medemens. De Centrale 
was voor hem zijn tweede thuis, 
zijn «Drive». Dagelijks kwam hij 
naar het rusthuis om te bidden 
en om zijn «oudjes» te bezoe-
ken. Hij kende iedere verpleeg-
ster, ieder lid van het personeel. 
Op weg naar de diamantbeurs 
ontmoette hij andere diaman-
tairs. Zijn dag begon dan direct 

met «fundraising».

In Memoriam 

de heer 
Maurice Fink z”l
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Hierna volgt deze getuigenis :
Moïshe Fink werd geboren in Sam-
bor, Polen op 22 april 1923. Om 
economische redenen verliet de fami-
lie Fink Polen en kwam naar België in 
1929 in de hoop op een betere situ-
atie. De vader werkte voor de Joodse 
gemeente als inkasseerder en had een 
zeer klein inkomen. Moïshe en zijn 
17 maanden jongere broer Hershel 
gingen naar de Joodse lagere school 
Jesode Hatora. In 1936 overleed va-
der na een verschrikkelijk ongeval 
toen hij ‘s nachts opgebeld werd om 
iemand uit een kelder te redden. 
Beiden verongelukten door damp. 
Hun moeder werkte hard om de 
kost te verdienen. Als Moïshe 14 jaar 
werd, besloot hij te gaan werken in 
de « pelsbranche » om voor de fami-
lie te zorgen en opdat hun moeder 
minder hard zou moeten werken. 
In die tijd waren de meeste Joden in 
Antwerpen gewone werklieden, die 
juist boven de armoedegrens leefden. 
Er waren maar een paar welgestelde 
families, maar ze waren gelukkig.
Hershel had een prachtige stem en 
ze zongen «  chazanut  » en Joodse 
volksliederen. Een rebbe had toen 
een voorspelling…’Jullie 2 broers 
moeten altijd samen blijven !’ Vanaf 
1933 kwamen vluchtelingen uit 
Duitsland, Polen en andere landen 
naar antwerpen. De Joden waren 
toen zeer onderdanig en de meesten 
hadden vreemdelingenkaarten of 
zelfs geen papieren. Niemand kon 
geloven dat het ‘Duitse Rijk’ zich zo 
ging verspreiden en de Joden waren 
gelukkig met hun lot. Slechts enkele 
kapitaalkrachtigen konden een visum 
krijgen voor de Verenigde Staten (die 
geen immigratie toeliet) of naar Mex-
ico, Cuba en Brazilië. Toen de oor-
log in mei 1940 uitbrak, vluchtte de 
familie Fink richting Frankrijk, bij-
na zonder geld en met rugzakken… 
In Doornik landden Duitse para-
chutisten. Het was een totale chaos 
en de Belgische en Franse autori-
teiten arresteerden Joden en Duitsers 
onder mekaar, ze dachten dat het een 
vijfde kolonne was. Ze werden in een 
beestentrein gestopt, met vijftig man 
in een wagon en zo naar Orleans.

Dan werden de mannen en vrou-
wen verdeeld, de mannen werden 
naar St. Cyprien en de vrouwen 
naar Gurs gebracht in aparte bara-
kken. Bijna geen hygiëne en geen 
eten. Ze werden van hun moeder ge-
scheiden. Hershel zong…een Frans-
man hoorde hem  : ‘Je connais cette 
chanson, c’est la mère juive, quel est 
ton message  ?’ ‘Wel, we zijn wezen 
en gescheiden van ons moeder. We 
zouden ze graag terug zien. Ze krij-
gen ‘laisser-passer’, doit se rendre au 
Camp de Gurs, (ou à Toulouse) heb-
ben zij bijgeschreven en moeder uit 
het kamp gehaald, eerste van 13.000 
vrouwen en dan in Toulouse hebben 
ze een ‘carte de ravitaillement’ gehad. 
Ze wonen in de ergste buurt, omdat 
ze geen geld hadden om een betere 
kamer te huren. 
Een oom uit Zwitserland stuurde hen 
wat geld en zo konden ze een paar 
maanden overleven. Dan vluchtten 
ze naar Marseille. Er waren controles 
aan de uitgang maar Moïshe gaat 
naar de toiletten en ziet dat er een 
deur is die onbewaakt is en toelaat 
het station te verlaten. Daar werken 
ze in de wijnstreek, in de Franse vrije 
zone, als wijnboeren op het domein 
van Baron Viennet. Hard werk maar 
ze hebben te eten en contact met de 
Rabbijn van Montpellier en via het 
Joods comité krijgen ze matsos voor 
Pessach. Eind augustus 1942 worden 
ze verraden. De Franse mobiele bri-
gade stopt hen in een gevangenis in 
Béziers. Ze hebben geen kleren. Her-
shel, de jongste mag buiten om kleren 
te halen maar ze houden Moïshe en 
zijn moeder als gijzelaars…Dan naar 
het kamp van Rivesaltes en tenslotte 
naar Drancy, in beestenwagens, al-
tijd onder bewaking van de Franse 
mobiele brigade, en zonder voorzie-
ningen.In Drancy was het verschrik-
kelijk. Met transport 30 werden er 
duizend mensen vervoerd en na de 
oorlog kwam enkel 13 man terug  ! 
Dan naar Duitsland op de tweede 
dag van Rosj Hasjana. In Annaberg, 
Duitsland, worden ze door Duitse 
soldaten geselecteerd. Moïshe was 19, 
Hershel juist 18 en klein van gestalte, 
hij twijfelde wat hij moest doen.
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Hun moeder duwt Hershel naar bui-
ten, ‘blijf bij Moïshe’. Ze liggen op 
de grond onder Duitse bajonetten en 
zullen hun moeder nooit meer weer-
zien. Ze konden haar zelfs niet meer 
toewuiven. Maar de voorspelling van 
de rebbe heeft plaatsgevonden. De 
twee broers zullen samen blijven en 
al de gruwelijkheden overleven. In 
Annaberg, Duitsland, wordt Moïshe 
voor het eerst geconfronteerd met 
een Joodse kapo die hem hevige sla-
gen toedient. Moïshe verweert zich 
en geeft hem een mep. De kapo is 
K.O. maar Moïshe wordt geholpen 
door de Judenelterste van het kamp, 
een zekere Cleytman want anders 
had de kapo hem vermoord… 
Transport naar Polen, naar het werk-
kamp van Lazy, het ergste kamp. 
Zeer vuil. Alhoewel ze geschoren 
worden, zijn er luizen. Het is heel 
koud en de Joden mogen niet bij 
de open haard blijven. Het werk is 
heel hard  ; ze moeten treinsporen 
verbreden en de Sileziërs zijn zeer 
brutale mensen. Ze slapen op stro 
met strozakken in de barakken. De 
broeders Fink zingen Joodse volk-
sliederen voor de Judenelderste en 
zo krijgen ze wat meer eten. Moïshe 
kwetst zich aan zijn vinger. Hij moet 
naar het ziekentransport, maar Her-
shel schreeuwt ‘mijn broer is kernge-
zond’ en zo redt hij hem van het cre-
matorium. Enkele weken verblijven 
ze in een beter kamp, Ordmunt, en 
ze kunnen een beetje bijkomen. Dan 
weer naar een verschrikkelijk kamp, 
Markstad, waar ze kolen moeten 
afladen. De meesten sterven aan een 
longontsteking maar Moïshe is slim. 
Hij staat zeer vroeg op om naar het 
toilet te gaan en neemt tegelijkertijd 
een douche voor het officiële tijdstip. 
Zo kan hij zich wassen en dankzij 
wat persoonlijke verzorging kan hij 
overleven. De anderen zijn zoals een 
Duitser zegt ‘opgewarmde lijken’.
Dan weer naar een andere afdeling in 
het kamp ‘Abbesyne’, met een kami-
on buiten de stad om telefoondraden 
te graven. Ze krijgen veel slagen. 
Maar Moïshe ziet een huisje in het 
dorpje tegenover de werken en hij 
vraagt om wat eten te krijgen. 

Als de kapo hem vraagt waar hij was 
verdwenen zegt hij ‘ik had diarree en 
moest even weg’. In 1944 worden ze 
naar Funfteichen getransporteerd. 
De SS’ers zijn erger dan de Wehr-
macht (soldaten) en de Oekraïners 
zijn nog slechter dan de Polen… 
In Funfteichen dragen ze kleren met 
strepen en buiten het feit dat ze kaal-
geknipt zijn worden ze met een mes 
in het midden geschoren om niet te 
kunnen ontsnappen. In plaats van 
de jodenster hebben ze een num-
mer met geel. Ze moeten iedere dag 
2 uren lopen om naar het werk te 
gaan. Een andere man van veertig 
is gedeprimeerd. Hij ziet eruit zo-
als een grijsaard. ‘Niemand zal het 
overleven’ schreeuwt hij. Moïshe 
ant-woordt  : ‘Als je wil sterven loop 
dan naar de prikkeldraad, dan word 
je direct doodgeschoten maar wij 
hebben nog hoop, de Amerikanen 
zullen bombarderen en wij zullen 
zien hoe het Duitse regime kapot 
zal gaan !’ Zondag als ze niet moeten 
werken, lijden ze nog meer van de 
honger. Om zich te vermaken heb-
ben de Duitsers een speciale stand 
opgesteld om de mensen te slaan. 
Tijdens heel hun verblijf in de kam-
pen, blijven Moïshe en Hershel ge-
lovig en proberen ze de Joodse religie 
te volgen. In augustus 1944 wordt 
Hershel naar een ander kamp ge-
bracht. Moïshe wil overleven. Hij 
begint wat te handelen, verkoopt 
sokken tegen geld en wat brood en 
met de winst kan hij zich nieuwe 
laarzen kopen. De Duitsers worden 
zenuwachtig. Er zijn geruchten dat 
de Russen niet ver zijn. Iemand zegt 
tegen Moïshe : ‘blijf in het kamp…’ 
Om te kunnen blijven, eet Moïshe 
ajuinschillen. Hierdoor wordt hij 
ziek en krijgt hij koorts. Als iedereen 
wordt opgeroepen blijft Moïshe in 
zijn bed. Er zijn niet genoeg laarzen. 
De kapo zegt dat Moïshe mee moet. 
De Duitse commandant zegt ‘laat 
staan, ze zullen toch allemaal cre-
peren  !’. Moïshe is een geluksvogel 
want zodoende ontsnapt hij aan de 
‘dodenmars’. Hij wordt op 23 januari 
1945 door de Russen bevrijd.
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