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In ons nummer 225 (mei-juni 2009) verscheen de bijdrage "De Geraardsbergse Joden die 'verdwenen' 
in Auschwitz: lsobelle Fischlowitz, Roza jacoby-Coster, Rebecca en Rosine Jacoby". Daarin wordt even 
gewag gemaakt van de noodzaak voor Joodse kinderen om tijdens de oorlogsjaren ondergedoken 
door het leven te gaan ten einde te ontsnappen aan de Jodenvervolging door Nazi-Duitsland. Mensen 
uit Geraardsbergen lieten zich hierbij niet onbetuigd en meer in het bijzonder Fernande De Smet. Maar 
wie was die dame die zich over enkele Joodse kinderen ontfermde op gevaar van haar eigen leven 
en wie waren die kinderen? ... 

ln het in d e aanhef geci teerde ar
tikel uit Gcrnrdilllon tillll l nr. 225, 

het ten we, bij wijze van aanloop, 
hi to ri che achtergronden, gebeur
teni en en factoren welke het si nds 
eeuwen bestaande Joodsv ijandige 
klimaat in We t-Europa verdu i
delijken . Dichter bij ons, namelijk 
tijden het interbellum, ontwik
kelden zich bovendien antidemo
crati che politieke s tromingen. Een 
en ander kreeg een voedingsbodem 
vooreerst door het falen van d e 
prille democratie in West-Europa, 
ondermijnd door ta lloze corrup
tieschandalen her en d er vanwege 
democratische mandatarissen en 
dito partijen. Ve rvo lgens was er di e 
rampzalige beursc ras h (1929) met 
de daa ruit voo rtv loe iend e bijzon-
d r hoge werkl ooshei d en, spec ifie k 
voor Duitsland, de nas i e p van het 

erdrag van Versa illes dat d e Eerste 
Wereldoorl og had moeten bezege
len. In sommige landen werd hun 
aanhang zo groot dat ze e r aa n d e 
mach t kwam n. Dit wa onder 
me r h tg va l in Ita li' waa r in het 
begin van d jaren 1920 d ' fa sc is t n 
met 8 nito Mus o lini (1 83-1945) 

'Moederke' Fernande Oe Smet 
(Verz. E. Verstrepen-Haegens) 

a ls Du ce aan het bew ind kwamen 
en in Duits la nd waar d e nationaal 
soc ialis ten zovee l vo lgelingen 
teld en dat ze me t d e aa ns telling in 
1933 van Adolf Hiti er (1884-1945) 
tot kanselier, direct he t be leid van 
h t land kond n di te re n. 

He t nationaa l-socia lisme was een 
to t a l i ta i rge richte, antimarxistische 
e n racis ti sche politieke stroming 
waarbij he t antisemitisme een cen
tral e rol was toebed ee ld . Gezien 
haa r rasse nleer (suprematie van 
he t Arische ras), beperkte haar 
uits trali ng zich hoofdzakelijk tot 
Germ aanstal ige landen zoals Oos
tenrijk (grote aanhang), ederland 
met d e I _ .B. ( la tional-Socialisti
sche Beweging) van Mussert, België 
waar een aan ta l vo lgelingen te 
vinden waren bij he t VNV (Vlaams 
Na tionaa l Ve rbond) maar waar de 
g rote aa nha ng werd geleverd door 
res pec ti evelijk d e De Vlag en REX, 
d e twee pol i ti eke partijen in België 
die z ich als een vis in het water 
voe ld en bij d e nationaal-socialis
ti sche theori eën ('). De systemati
sche Jod envervolging in Duitsland 
en in d e bezette gebieden tijdens 
d e Tweed e Wereldoorlog was 
het rechts treekse gevolg van het 
gedacht ngoed van het nationaal
soc ialisme. In de context van die 
Jod envervo lgi ng heeft Fernande De 
Sm t een rol ge peeld, e n b schei
den rol gezien in het geh 1 der 

(') ver h tV V, d D Vlag n R x, zi d , g •w nsl en rcsp ticvelijk 13r. m W!·VI'R, Greep naar de 111ncht. Vlnnms-nationa/i me 
en Nieuwe Orde. I/et VNV 1933-1945, Ti lt/ ent, 1994.- Fran k ,,uJ,RH.III">, Gesellierlenis van de OcV/a~. Van cultuurbewe in 
Lol politieke partij, 1 35-1945, •nt, 1 91 .- M. o WAY, ollnbomtie in Bel:,çië: Léon Dc~rel/c en het rexis111e, r t-Bij aard n, 
1995 (v r ling uit h t ng Is). Vo r informati in •n not ' ndopjc ov r dcz, organisati s, zie M. VA TRIM NT, Losse 
leru~likken op Geraardsber~e/1 tijden de ongel11k jaren 1 40-1 45. I~e11 bijrlrn~c tot rlc ~escilierlcnis lla /1 Gemardsb rgcn in de 2'1 

wereldoorlog, in Gerardimontium, ·x tr, dit i 4 · •pt ' mb ' r 2004, p. 2, 3. 
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gebeurtenissen maar een rol van 
het hoogst denkbare belang op het 
menselijke vlak. 

Wie was Fernande De Smet? (2) 

Fernande, Marie, Louise, Josepha 
De Smet is geboren in Geraardsber
gen op 8 juli 1899 als dochter van 
Aimé De Smet en Hélène Dhont. 
Ze overleed in haar geboortestad 
op 8 augustus 2001, 102 jaar oud. 
Na haar basisonderwijs, eerst 
thuis door toedoen van een privé 
onderwijzer(es) en verder bij de 
zusters benedictenessen van de 
priorij Hunnegem, ging Fernande 
voor haar middelaar op pensionaat 
bij de Dames Kanunnikessen in 
Jupille. Uit deze tijd dateert haar 
grote belangstelling voor de na
tuur; van elk plan~e kende zij de 
naam en de bloeiwijze en stond 
heel en al bewondering voor een 
zonsondergang of een klare ster
renhemel. Ze groeide op in een 
warm nest en in een sociaalvoelend 
milieu. Na de Eerste Wereldoorlog 
vond ze haar geluk thuis in het 
gezin samen met haar broer en zus
sen en een Hongaars jongetje dat er 
een tijdlang geborgenheid genoot. 
De geschiedenis zal zich herhalen 
want bij het naderende einde van 
de Tweede Werelddoorlog en meer 
in het bijzonder in december 1944-
mei 1945 toen Nederlandse oor
logsvluchtelingen uit De Betuwe 
even een veilig onderkomen zoch-

ten in Vlaanderen en onder meer in 
de omstreken van Geraardsbergen, 
liet de familie De Smet-D'Hont zich 
niet onbetuigd. Toen gaf ze onder
dak en een thuis aan niet minder 
dan twaalf mensen (3). 
Net als haar zussen en haar broer 
ging ze ongehuwd door het leven. 
Ze bracht haar tijd niet door in 
ledigheid, maar, zoals verder uit 
deze bijdrage zal blijken, st<Jnd 
haar hele leven in het teken van 
de liefdadigheidsgedachte. Deze 
ingesteldheid kreeg gestalte met 
de stichting in 1938 van een meis
jesweeshuis in Onkerzele dat ze 
36 jaar lang zou leiden; ook haar 
oudere zus Martha zal zo'n wees
huis besturen in Sint-Amandsberg, 
het tehuis "Moeder van Barmhar
tigheid" voor jongetjes. Na de 
sluiting in 1974 van haar weeshuis 
bleef ze nog enkele jaren in On
kerzele wonen om in 1983 terug te 
keren naar de ouderlijke woonst 
gelegen op de hoek van Brug- en 
Molenstraat; ze woonde er samen 
met haar oudere zus Simonne en 
haar broer Charles die er in 1985 
overleed. Op haar 90ste begon de 
zorg voor zichzelf en haar zus 
Simonne te zwaar te wegen en 
beiden beslisten ze hun intrek te 
nemen in het "Denderoord" waar 
Fernande, graag gezien en zelf 
tevreden, de waardering genoot 
van al wie haar omringde. In 1999 
werd ze er gevierd als honderd
jarige. Ze overleed op 8 augustus 
2001. Twee maanden voordien, op 

7 juni, was een afgevaardigde van 
de Israëlische ambassade naar het 
Denderoord gekomen en tijdens 
een ter harer ere georganiseerde 
plechtigheid overhandigde hij haar 
de medaille en het erediploma van 
"Rechtvaardige onder de volke
ren", dit is de hoogste Israëlische 
onderscheiding (zie meer hierover 
elders in deze bijdrage). 
Net als haar zus Marthe was 
Fernande diep gelovig. Marthes 
geëngageerde godsdienstbeleving 
was van die gedrevenheid dat zij 
zich in 1948, dit is vier jaar na de 
bezetting, nog zorgen maakte over 
een Joods jonge~e dat ze katholiek 
opgevoed wou zien. Fernande was 
uit hetzelfde hout gesneden wat 
blijkt uit het feit dat ze derdeorde
linge was van de Karmei (4) evenals 
vereerster van het H. Hoofd van 
Jezus (5

); dagelijks prevelde ze ge
beden uit het missaal en bad ze de 
rozenkrans. Haar religieuze inge
steldheid straalde ook uit op haar 
kledij; ze was meestal in het zwart 
gekleed wat het beeld van een non 
voor de geest riep. Ze was veelei
send voor zichzelf, streng èn mild 
voor anderen. Ze was jong van 
hart en een dame van hoge cultuur 
en vol humor. Haar verschijning 
straalde levensblijheid uit. 

Familiale achtergronden (6
) 

Familiale achtergronden spelen 
doorgaans een voorname rol in het 

(2) Tenzij anders gemeld zijn de gegevens voor deze paragraaf afkomstig uit het familiearchief van dhr. & mevr. Emiel en 
Magda Verstrepen-Haegens uit Zele. Magda Haegens is een achternicht van Fernande vermits haar grootmoeder, 
Ernestine De Smet, de zus was van Fernandes vader Aimé De Smet. 

(3) Deze vluchtelingen waren Maria Aalbers; Hendrik van Binsbergen; Wilemina van Binsbergen; Gerrit Jan van Binsbergen; 
Stoffel van Binsbergen; Maria van Binsbergen; D. H. Jansen; F. H. Jansen-Van Driel; P. Jansen-Dirksen; Joh. van Driel; G. 
M. van Driel-Aalten; H. G. van Driel. (Stadsarchief Geraardsbergen, Steekkaarten Nederlandse vluchtelingen 1944-1945). 

(4) Een "Derde Orde" is een lekenorganisatie die verbonden is aan een kloosterorde. Derdeordelingen, ook tertiarissen 
genoemd, volgen een aan hun omstandigheden in het wereldse leven aangepaste regel maar legden de belofte af werelds 
vermaak te zullen schuwen, regelmatig te bidden en te vasten en zich te zullen wijden aan goede werken. (Oosthoeks 
Encyclopedie, dl. 14, 5cte druk, 1963, p. 308). 

( 5) Vermoedelijk willen de vereerders van het H. Hoofd van Jezus het feit benadrukken dat Jezus het Hoofd is van de Kerk. 
Dit is althans wat kan worden afgeleid uit de tekst van de Litanie van hetallerheiligsteHoofd van Jezus. 
http:/ /users.telenet.be/katholieke-informatie/bijzondere%20litanies.html (litanie nr. 92) 

( 6) Aangeboorde bronnen voor deze paragraaf: Familiearchief van en vraaggesprekken met dhr. & mevr. Emiel en Magda 
Verstrepen-Haegens uit Zele (22 en 25 september 2009).- Stad Geraardsbergen, Register van geboorteakten 1899, akte nr. 
221. Met dank aan mevr. Anne Dewaele voor assistentie.- E. BoRREMANS, De sigarenindustrie in Geraardsbergen. Hoe ze 
groeide, bloeide en ... verzonk, in Tabaksgenot en sigare11glorie, Geraardsbergen, 1987, p. 28.- M. DE MEULEMEESTER, C.SS.R., 
Histoire du monastère des Bénédictines de Hunneghem à Grammont, Brugge, 1912, p. 148.- A. DE PoRTEMONT [P. CATTELAIN], 
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lev n v,1n ''n in :iividu . il z, I ok 
wd ~ I :it'n v 'l' F rnnnd '. 
H,lM lt'l w 'r~ro )tl1Ud ~ rs l,mgs 
\\1dl'l'$7Ïjdt' w.1r~n P tru d t, 
gd r '11 in 176 in cderbl dM' 
,1ls /l) m v,1n Livinus en Joh,mn 1-

a th,1ri n.1 v ,m I rn pc, en oll'l :~ v ,m 
IIL'l'/L'k (1779- 1~1 5) uit LL'de. IJ 
/ij n iL' 1lllil'rs , .,,n \'ic tor. 

\ i t r De met, gd1urL'n in Lede 
op I t tlorc,1l VIII ( b mei 1800) en 
L) \ 'L'rl 'den in 7ek op 15 juli 1 ~80, 

twu wde in ll'-9 te Zc lc mL't ls,lbt'l -
11-Theresi,l rae:· (ZL' le, 1801 - 1 ~7~) . 

Dit t.>ch tpaar, Ferna ndes overgroot
o uders, kreeg \·ier kinde ren onder 
\\ïL' olt'tte ( I t'33- 192 1 ), gch u wd 
met harles-Ferdin,md V,ln Coct
hem ( l l' 21-l90-l), burgl'meestcr \'an 
Loke ren, pnwirKiera.1dslid , en C u
s taaf die \'olgt: 

Gu taaf De S m et \\·e rd ,.,.eboren 
0 

in ZeiL' op 21 maart 18-+1 en is er 
LWe rleden op b april1891. Hij was 
fa bri kant -\\'e \·e r e n t rouwde me t 
ThL' rL'-,i cl CL'n.:;tantia De ivll'ts (Ze lc, 
1, -tn-1 911 ). lij \\ ·aren 1-e rn ,l nd es 
groo to uder-, en .1.ij kregen zes kin
deren on d e r \\·ie t\imé, he t oudste 
die \·o lgt. ~l e t , ·ierde kind , Errwsti
nt', trouwdt' m e t jutefabrikant Jul es 
ll,wgenc., (1 'ó9-1 9 ==i6) wie r dochter 
\l agda lena (\l agda) (1900--1992) dt' 
echtgenote werd van dokte r ll ilaire 
CrJ\'l' / (1XW1- 19ï-t ) uit Azil 'i t, ter-
\\ iJl Bcrtha ( I 79- 19=)0), he t jo ngc.,te 

kind uit h t z in, in h t huw lij k · 
tr d m t d kt r mi ~ 1 V, n 8 k -
ta , , '(1 70-1 54) n hun ud t 
do ·ht 'r, R n e ( "raard b rgen, 
'I 02- 19 ),w rdin1 24dcvrouw 
in eers t huw lijk van dokte r 

rthur Brockuert ( raard sbergen, 

1894-1977) n. 
Aimé De Smet, he t ee rs te kind van 

us t,1af en Thcrcs ia, werd geboren 
in Zele op 24 september 1871 e n 
hij over leed in Geraardsbergen op 
5 september 1942. A lvorens in he t 
huvvelijk te trl'dcn, trok hij , amper 
22 j,1cll' oud, voor enke le m aanden 
naar Ca nada (H) o p prospec ti e rc is 
in de prairieprov inc ie Alberta m e t 
het oog er een landbouwbed rijf 
op te ZL' tte n voo r rekening va n d e 
Ncl!· ffl West Cauada Flcllli.sll Uuiou 

Ud, el' n bedrijf waarvan z ijn oo m 
Ernes t De Smet (18-+6-1929) m e
d es ti chter en bes tuurd e r was. Hij 
k~vvam vrij sne l te ru g en tro uwd e 
o p ·11 m e i 1895 in Ge raa rd s bergen 
met Hé lè ne D' HonL Hij vo lg d e z ijn 
sc hoo n va d e r Karl' l D' Hont o p als 
s igarenfab rikant. Ook o p ee n ander 
v lak trad hij in de voe ts pore n Vcln 
z ijn schoonvad e r. Hij w o rdt \'e r
me ld él ls bes tuurs lid in 192-t van d e 
Ka tholi eke Krin g c n élls lid v,1n d e 
Kerkfabriek va n '19 15 tot 1939_ In 
de jaren 1933-193f\ wa s hij ook gc
meente ra,l d s l id . liet echtpaM kreeg 
vijf kinde re n onder wie Fl'rn,1ndL'. 

Aimé De Smet 
(Verz_ E. Vers trepen-Haegens) 

l-crn ,1ndcs ove rgroo tvader langs 
moed erszijde w as lakenhandelaar 
Emmanuel D'Hont, gebo ren in 
\:edcrbrakel op 31 oktobe r 1785 en 
on· rl edcn in Ge raa rd s bergen op 
30 no\'t'mber 1858; haa r overgroot
moed e r \\·as kanthandelaars ter 
~ lari,1 , ·an dL'r Casseven (Geraards
bergL' n, I ïYï-1 l 0), echtgenote in 
l\\ -L' t'd e huwelijk va n Emman ue l. 
De D' H on ts w Me n, naas t de H ed
deb,1uts, de Vanden Doorens en 
nog een paar a nd e re n, een voor
a,1 ns t,1andc félmi li e in d e s treek van 
:--.Jt'ckrbrakcl. Néld clt in 1794 ons 
land was ingepalmd e n beze t door 

III-/urr clt ulr,/cr:uet, ltourt!c , fut! Ccmun f,ht·rx t' ll, ( IH7()) l lJlJ6, dL 2, p . ]hl_ - /\. _ ll l"'l l (1_-,_b _, /Ie 11rinrij lfutiiH'SL'IIt 
fc•Ct•nurnf,Jlf'r·.:m, 1Y7-L p . LJY- ! Oh - l )irck '-> 11<111\t tll l{l, 'li J, ' t Cnt! /it ·licf( __ · Ct·ruurt!-/it.,-:,;,t·l r tJI/dcrdjori:~cll i11 ouuoltooid 

'crll'dt·u tnd .. , 111 L.aan /rurnu/ull/1 , 21HJ=i, nr. 21!1 , p. 2-1 , 2=1 _- \'_ ''' 13<"'"L' 1, Ct•,tftic·dori' ï't l/1 I futllll'Sitcur Ie Cccmnrdsberge11, 
( ,<·rc~ard..,herg<·n, IYilh, p . 1h-41_- :vL ',,, l l\1\ ll 't J'\ 1, Vot r Cn-t!c Cu t/11 1/iqut' Ï .tl Cpu, tlrt/,· ' ( 18 / U) tol "atlrolickc /\ring 'Oe Een-

tlrrrdr t' r I 'J:! 2 ), in IJr I fl't' llt ,t !tull l'r, I Y9\ nr. l lY, Jl - 11 - 1 h_ M _ ' " T l\ I \ I I'\ l'\ 1, L k Ccruu n /~hcrs~~· 'Ca rdc Ci<•iquc ' ~~f Bu rgenuncht 
11 I'J)- / 'J:!()), Ct·r.J.trd ..,hvrgL·n, l lJY7, Jl - 7h _- :VL '\'\ l l\1\ ll't J'\ 1, I kt z• n•t!t ','\ tTt'tlrt f..tl//IP/1 Nct!cr/Jrllf..d in de star//J/okkc/1, in 
lm•t'rtth, )g X \' 11 , I LJ97, nr. l, p . 20, 21.- :VL ''' 11,1\ll'tJ'\1, !ft'/ Z' rct!t•:.;t·n·cl rt <'t lltlrt'l f..uutn11 cdcr/Jmf..d. I<cgcs fcll vn n nkten 
ru t dr 1/ufltlltd,r f' l'rtntft •, uitg,1Vt' 'lri vv riu ..,gL'Iloohch,1p, Br,1kL· I, 20()(), vu l gnumnwr~ 926 (akte nr. 2 \'Ml 19 januari 1829: 
f<~millf'rr~dd), 94"i (d ktt· nr. 22 v.Jn 2 m,1Ml l lJ2LJ: ,1c~ngifll' nal ,llL'Il '-Ch,lp), lJb-1 (,l kll' nr . . Q \ ',111 11 .1prii1R29: aangifte nalaten
<,( h.Jp) · \ L . \', I VI'-11'' , .. 1, I ) () juar X!'l't't lrtrulrl'l f..uu tnu Ct•rt ttrrtf , l ,a:.;ctt ( 1/ LJS- 19-JS), C L•ra.ud sbL' rgL'n, 2002, p. 26. - lnformati 
I n·ddy Ik (hou i .v. m . K,m· l [ )'] l tJnt, W,ldf' \'()() f d ,l nk. - Wl'l'kb l,ldl'll 11/ llL ] () / l l)l)l); /)(· Ht•it lttrt! \',lil '27 c1Ug us tu s 2001; 
' t '>pllll't'r~e v<Jn 10 '-1'p l t·mhv r 2001 _ 

I) ( )\'l' r dl' / l' fi gun•n, / il' dl' '-ogl'Wl 'll '- l r_ ,,, .. ( t\\ 11'1 '-.1 11 Jl I, I f litlire Cm >t':, in I Jet I tllld i'tll/ 1\ llf,f, jg. ÀLIV, 1992, nr. 2.- . 11\IB 
,.n(, .,,·. 11<" f'~l/\111, /Jnktt •r l uud Vtur Ht }(f.., ftrdt ·, in 111'1 Lll/ul z•unllllf , f, jg . X IV, I1JLJl, nr. I _- F 131\t!L t-..AIRI , Uitltcl 'M emo
rtllt dulll ' l'r/11 dr. f - Vtl /1 Hulf..., frtdc, inllct Lont! l'rtl t llllf ., f, jg . X I V, 199], nr. ' -- r_ \ \'\ C\\11 '1 '\ lll1l I, Masda Cmucz- J-Inegcii S, in 
I fct Laud l'llllllof., f, jg. LV, 2001, nr. 2.- D. '1LI<I11t\< t ll 1<1, /)t • 1111 1'1'17l'ttt /rit ' orrltlltw fiu:.; Z'tllt tft • jo ll :.; t·ll rtltur Broekaal nrct ErlRnr 
I rut'/, 1n LnartlulluultLII/1 , 200<-J, nr. 227.- [) _ '11 I<IJ! At t H 111, llrtl111r Hmt •f..acrt 1'11 ::: ijtr f..t ·u: t' •onr tft · Villftnr :-:c/rc I looscscltool te Gent 
(/ 'J/6 l 'J /HJ, h· vvr..,< hijnl'n in Ct•rrrrtf!ltOitfiut/1 . 

(') 11 , · · J<, 1 11 · ., I t'lt llti ., fu kft• ill!lllfcl .,outlcmclltiux. l>c Nurtlr Wt·~ t Ctullltlo lït • nri .~ lr Lllli1nt Ut! . /893- 189S, in jaélrbo 'k nr. 22, 
JJ,.,.m '·nOudlw1dkundigl' Kring / .v ll', I LJY I , p . 4 1- "i. 
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de Franse republikeinen, werd 
F. D'Hont fils ainé (sic) benoemd 
tot Cammissah-e du Directoire (9); 
hij maakte er de dienst uit tot 21 
floréal IV (10 mei 1796). En op 12 
pluvióse IV (1 februari 1796) werd 
D'Hont père (resic) benoemd tot 
vrederechter van het pas opge
richte kanton Nederbrakel; hij was 
de eerste vrederechter uit de ge
schiedenis van het kanton en bleef 
in functie tot 25 prairial IV (13 juni 
1796), zonder evenwel het ambt 
daadwerkelijk te hebben uitgeoe
fend . Emmanuel D'Hont van zijn 
kant stond er bekend als grondei
genaar respectievelijk rentenier. In 
zijn eerste huwelijk (Nederbrakel, 
1817) was hij de echtgenoot van 
Maria Philippina Gislena Roman 
de Mettelinge, geboren in 1794 te 
Geraardsbergen en overleden in 
Nederbrakel op 6 december 1828; 
he t echtpaar kreeg drie kinderen. 
Zij was de dochter van jonkheer 
Joannes Franciscus Gislenus (1758-
1808) en Florentine Josepha Gislena 
Veraru1eman de Watervliet wier 

Karel D'Hont, (Verz. E. Verstrepen-Haegens). 

Het voormalige huis van de familie D'Hont op de hoek van de Brug- en de Molenstraat 

verwante, Regina-Eulalia Veran
neman de Watervliet (1764-1852) 
in 1826 de 14de priores werd van de 
benedictenessenpriorij Hunnegem 
in Geraardsbergen. Jhr. Jan Frans 
Roman de Metteling(h)e was voor
schepen van de stad Geraardsber
gen van 1790 tot en met 1794. Da
teert het adellijk predikaat "mes
sire" waarmede Emmanuel door 
het leven ging, uit die periode? 
Uit het tweede huwelijk van Em
manuel werden eveneens 3 kinde
ren geboren onder wie Karel die 
volgt. 

Karel D'Hont, Fernandes grootva
der, is geboren in Geraardsbergen 
op 11 februari 1837 en er overleden 
op 6 augustus 1907. Hij huwde 
Marie-Louise Kina, geboren in Ge-

raarcisbergen op 11 november 1837 
en er overleden op 31 juli 1920. 
Karel was zowel een actief lokaal 
politicus als een industrieel iru1ova
tor. Hij was een fervent aanhanger 
van de Katholieke Partij en zetelde 
in de gemeenteraad van 1872 tot 
1895. Het kan dan wel enige ver
wondering wekken dat zijn naam 
niet te vinden is in de lijst van de 
oprichters van de Cercle Cntholique 
die op 26 december 1870 boven de 
doopvont is gehouden. Wel was hij 
lid van de Geraardsbergse burger
wacht waar hij in 1864 kandidaat 
luitenant-adjudant-majoor was. Hij 
was van 25 maart 1903 vermoede
lijk tot 1909 ook werkrechter, met 
andere woorden lid van de Werk
rechtersraad (de voorloper van 
onze huidige Arbeidsr chtbank) n 

(
9

) Het Directoire was van september 1795 tot november 1799 de regeringsvorm in het Republikein e Frankrijk 
Franse revolutie. In de gemeentelijke entiteiten, municipalité de canton genaamd, was er naast een v rk z n 
een Commissaire du Directoire, een bezoldigd ambtenaar direct benoemd door Parij . D ze di nd t wak n 
naleving van de Franse wetgeving. Hij was dus de facto de voogdij-overheid. 
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mth 
z in G raard r r te 
i ar nf bri k op. E n anderhalf 

jaar nadien aat ar l zijn eigen 
weo m t d igar nfabriek D'Hont
Kina, aan ankelijk gel gen aan de 
Kaai om nadien t worden ender
g bracht in de bijgebouwen van 
hun patriciër woon t. Dit inmid
del v rdw nen pand (foto) met 
een lu ttuin die al e n park tot 
d D nder reikte, vormde de hoek 
\'an d Brug- n d Molenstraat 
Het echtpaar D'Hont-Kina kreeg 
hv e kinder n van wi h t jongste, 
H ï n , g b r n i in raard b r
g nop 25 juli 1 6 en r ov rl d 
er p 15 april1947. Zoal g meld 
werd zij de chtg note van Aim ' 
D m t n i zij d mo d r van 
F mand . 

' fuden raus' ... 

nd D " t (1 

Familiefoto van het gezin Aimé De Smet x Hélène D'Hont, omstreeks 7 9 7 0. V.l.n.r.: Fernande 
(7899-2007 ); Marie-Louise (7907-7 975); Simonne (7897-7 988); Marthe (7896-7971); vader 
Aimé De Smet (7877 - 7 942); Charles (7 903- 7 985); moeder Hélène D'Hont (7 868-7 947). Bij de 
familie en de intimi staat deze foto bekend als "les Romanovs ". Volgens de familieoverlevering 
is de voorstelling van de persannages als het ware gekopieerd van een familiefoto van de 
laatste Russische tsaar; de tsaar en de tsarina hadden vier dochters en een zoontje. 
(Verz. E. Verstrepen-Haegens) 

Met het doelgericht uitmoorden 
van zogeheten minderwaardige 
volker n als Joden en zig uners, 
een logi eh uitvloeisel van het 
nationaal-socialisme ('0), hebben 
Hitier en zijn luitenants hun land 
een onuitwisbare plaats bezorgd in 
de geschiedenis. 

Wat nu m r in het bijzonder de 
Joden betreft, lag het aanvank lijk 
ni tin de b do ling z uit t roei n 
maar wel z gew n t v rwijde-
r n uit h t Reicli . M t dit do I v or 

g n w rd n c n r t plann n 
b dacht do r Oberstunnbnlinfiïllrer 
('

1
) Adolf i hm nn, d man di 

d pdracht kr g t nd rz k n 
waarh n J d n k nd n uitwijk n. 
Hij zo u z I f m t t w 

plannen voor de dag komen, ach
tereenvolgens het Madagascarplan 
en het isko- en Lublinplan. 

Het Madagascarplan voorzag in de 
deportatie van de Joden uit Europa 
naar Madaga car, een eiland onder 
Frans be tuur aan de Afrikaanse 
z uidoo telijke ku t. Op zich niets 
nieuws want na de Eerste Wereld
oorlog werd deze mogelijkheid al 
geopperd door Brit e, ederlandse 
en Pool anti enueten. In 1937 
tuurde de Pool eregering een 

commi sie naar Madaga car m 
ter plekke de zaak te onderzo ken 
n in 193 ging ok Eichmann 
r n kijkj n m n. Pa in 1940, 

t n Hitl r n d I van Frankrijk 
b z tt n d r t an dit land 
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bestuurd werd door de collabore
rende Vichy-regering, kwam het 
plan onder de aandacht van hoog
geplaatste nazi's. Het zou echter 
nooit concrete uitvoering krijgen 
want het botste op een radicaal njet 
van de Vichy-regering (12

) die niet 
bereid bleek een Franse kolonie af 
te staan. Bovendien had de Britse 
marine het overwicht op zee, wat 
de realisatie van het plan zeer 
zwaar zou bemoeilijken. 

HetNisko-en Lublinplan werd 
ontwikkeld nadat Duitsland op 1 
september 1939 Polen binnenviel 
wat meteen de start betekende 
van de Tweede Wereldoorlog. 
Krachtens hun in augustus 1939 
gesloten verdrag verdeelden Nazi
Duitsland en de communistische 
Sovjet-Unie Polen onder elkaar. 
Duitsland annexeerde een deel van 
West-Polen waar 600.000 Joden 
woonden en bestuurde tevens het 
zogeheten Generaal Gouvernement 
dat zich bevond in Midden-Polen 
en waar 1,5 miljoen Joden verble
ven. HetNisko-en Lublinplan dat 
werd ontwikkeld door Eichmann 
en zijn collega SS-er Franz Stahlec
ker, was erop gericht een onder 
Duits bestuur staande Joodse staat 

op te richten in de regio Lublin, 
gelegen in het Generaal Gouverne
ment. Joden uit heel het Derde Rijk 
zouden via het doorgangskamp 
Nisko gedeporteerd worden naar 
dit Joodse reservaat. Ook dit plan 
werd opgeborgen. 

Omdat de uitvoering van emigra
tieplannen op onoverkomelijke 
moeilijkheden zou stuiten, werd 
uiteindelijk beslist tot de uitroei
ing van het Joodse volk in Europa. 
Maar alvorens de Einsatzgruppen 
(mobiele moordeskaders) en de 
vernietigingskampen operatief 
werden, werden de Joden onder 
zware druk gezet om het Derde 
Rijk massaal te verlaten. 

Op 16 juli 1941 schreef SS-Sturm
bahnführer of majoor Rolf-Heinz 
Höppner, het hoofd van de SD in 
Poznan (Polen), naar Eichmann: 
"Deze winter bestaat het gevaar 
dat de Joden niet langer allemaal 
kunnen worden gevoed. Er moet 
ernstig over worden nagedacht of 
het niet de meest humane oplos
sing is om de Joden die niet in 
staat zijn te werken door het één 
of andere snelwerkende preparaat 
af te maken. Dat zou aangenamer 

zijn dan ze te laten verhongeren" ... 
Steeds meer nazi's overwogen om 
de Joden te elimineren, wat trou
wens vanaf een bepaald moment 
gebeurde door het optreden van 
Einsatzgruppen en door 'natuurlijke 
vermindering' in de werk- of con
centratiekampen en in de getto's. 
Bij dit alles bleek Adolf Eichmann 
(
13

) een uitmuntend "jodenleveran
cier". 

Tussen 1940 en 1942legden de 
Duitsers in bezet België een steek
kaartenarchief aan volgens hetwelk 
bij het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog er in ons land ten 
minste 56.000 Joden waren geves
tigd. In werkelijkheid waren er 
echter meer. (14

) 

De bezetting was pas een feit ge
worden of de Joden kregen een 
speciaal statuut met discrimine
rende maatregelen opgelegd. Van 
oktober 1940 tot september 1942 
werden niet minder dan 18 Joods
vijandige Verordnungen uitgevaar
digd met als doel deze mensen in 
kaart te brengen om ze vervolgens 
volledig uit het openbare leven te 
bannen en ten slotte klaar te sto
men om te worden weggevoerd 

( 11 ) Obersturmbalmfülzrer staat voor luitenant-kolonel. Voor wie niet vertrouwd is met de militaire graden en meer bepaald 
deze van het officierenkorps bij de SS versus Wehrmacht respectievelijk Belgisch leger: Untersturmführer (bij de Wehr
macht Leutnant en bij het Belgisch leger onderluitenant), Obersturmführer (Oberleutnant= luitenant of pte luitenant), 
Hauptsturmführer (Hauptman=kapitein) worden lagere officieren genoemd; tot de hogere oficieren behoren respectie
velijk de rang van Sturmbahnführer (Majoor=majoor), Obersturmbahnführer (Oberstleutnant=luitenant kolonel) en 
Standartenführer (Oberst=kolonel); dan volgen de opperofficieren met de generaals. (A. VAN ARENDOCK (samenst.), Vla
mingen aan het Oostfront, dl.l, 1973, p. 227). 

(1 2) De zogeheten Vichy-regering, genoemd naar het stadje Vichy waar ze gevestigd was, bestuurde onder de leiding van de 
Franse maarschalk Pétain het onbezette deel van Frankrijk sinds de capitualtie van Frankrijk in juli 1940 tot november 
1942. Toen bezetten de Duitsers ook dit deel van Frankrijk en werd Lava! als premier de feitelijke regeerder. 

(13) Adolf Eichmann is op 19 maart 1906 in Solingen (Rijnland) geboren uit protestantse ouders. Hij volgde technisch on
derwijs en werd in 1932lid van de NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) en van de SD (Sicherheitsdienst), 
de inlichtingendienst van de SS. In 1934 ging hij werken voor het hoofdkantoor van deze dienst in Berlijn op de afdeling 
die gelast was met het vergaren van inlichtingen over de vrijmetselarij. Vervolgens en meer bepaald in oktober 1934 
werd hij hoofd van Referat II 112 (Referat Juden), de nieuwe Joodse sectie van de SD. Eichmann zette zich binnen de 
Joodse afdeling van de SD fanatiek in om zoveel mogelijk te weten te komen over het Jodendom. Hij legde zich toe op 
de Joodse cultuur en bezocht met de regelmaat van een klok Joodse wijken. Ook bestudeerde hij het zionisme (het stre
ven van Joden om een eigen staat te stichten in Palestina) en hij maakte zich zowel het Hebreeuws eigen als het Jiddi.sch. 
Door zijn kennis van het Jodendom zou hij zich profileren als DE expert op het gebied van Joodse aangelegenheden m 
het Derde Rijk. Na de oorlog vluchtte hij naar Argentinië waar hij op 11 mei 1960, toen hij met de bus van zijn werk naar 
huis reisde, werd gearresteerd door Israëlische agenten van de Mossad (de Israëlische geheime dienst). Het proces tegen 
Eichmann begon op 10 april1961. Het vond plaats in de districtsrechtbank van Jeruzalem. In de nacht van ~1 mei o~~ 
1 juni 1962 werd Eichmann opgehangen in de Ramleh-gevangenis. Zijn lijk werd verbrand en de as werd mtgestrootd 
boven zee, buiten de Israëlische wateren. (Kevin Prenger, 2005, Go2War2.nl-Eiclunann). 

(1 4) N.N., Didactische gids voor een bezoek aan het Joods museum van deportatie en verzet, Mechelen, 2002 p. 10. 



Een gele davidster. 

ao deren geïnventariseerd, werd 
het ze verboden een nieuwe zaak 
op te tarten, dienden ze te worden 
aebannen uit alle bestuursorganen 
en werden ze verplicht bes taande 
handel zaken duide lijk als Joods 
te identificer n. Daarop vo lgde 
een re k vero rdeningen di e h t 
mogelijk mo ten mak n d jod n 
aft zonder n en zove I mogelijk 
te concentreren in d vier s t d en 
Brussel, Antwerp n, Lu ik n ha r
leroi. Dan kr genzeg n toegang 
meer tot het p nbaa r v rvo r. 
Y, rv lg n werd de avondkl ok 
ing teld van 20 uur to t 7 uur n 
w rd n d J od ki nd r n g -
w rd uit d chol n. Maa r n va n 

tin h t o g prin g nd 
v rord ning •n is to h d z va n 27 
m i 1942 waarbij d" g" r •gi tr rd 
Jod n duid •lijk zi hlbaa r n g ,I 

m t(189 2001) 

rtJIIciii C' , n 
Jin n v n d lf i hm nn, w rd 

I tm t d uit ringvan h t 
pr j t. ind juni 1942 w rd, als 

r t t p, d D sinkaz rn in 
M h I n op nd al v rzam I-
kamp r Joden, h t zog h t n 
" - nnune!la )er Mec!Jeln". Dit 
kamp wa g v tigdineen vl ugel 
van d z kaz rn n taat 
b k nd al de " wachtkamer van 
de dood" (" L'nn tichn111bre de In 
1110rt" ). Op 4 aug u tus ve rlie t he t 
ee rste konvooi Mechelen richting 
0 wiecim (Au chwitz). Tussen 4 
augu s tus 1942 en 31 juli 1944 reden 
28 konvooien 25.257 gevangenen 
van Mechelen naar Auschwitz in 
beze t Polen, onder hen 5.430 kinde
ren onder de 13 jaar (150 van hen 
waren nie t eens twee jaar oud) van 
w ie er, zoals n a d e Duitse capitula
ti e is gebleken, geen enkel he t heeft 
overleefd .. . Vrij vlug zagen d e ra
de loze ouders in d a t ze hun kind e
ren voorlopig of tijd e lijk(?) dienden 
" af te s taan " om ze voor mogelijk 
onheil te behoed en . In 1943 werd 
trou wens een Co 111 i té de défellse des 
]uifs (CDJ) in he t leven geroepen. 
Sommi ge ouders vertrouw den hun 
kinder n toe aa n mensen van deze 
o rganisa ti , die z onder een va l e 
naa m, een z g heten o rl g naam, 
in veili gheid bracht n, m es tal in 
n nn nkl oo t r . Dit geb urdc ook 
in eraa rds b rgc n waa r Fern and 

e m t z i h ni t nb tuigd li e t en 
z Jood e kind r n pna m in he t 
w huis da t z rund n dit op 
g vaa r van haar I V n c ~) . 

Wee hui 'Zoe te Troo t der Be-

In 193 , on d r impuls van P rnan
d v nd n z v nti n gelijkg s tem
d n !kaar min Onk rz le en 
w huis v or meisjes to t s tand te 
br ng n. Daarto w rd en samen
w rk nd v nnootschap (coöpe
ratieve) opgericht onder de naam 
"Li fd w rk" 'De Zoete Troost 
d r B drukten'. "Gesticht voor 
kinder n" (in het Frans: 'La douce 

onsolation d es Affligés'). De 
s ti chtingsakte werd ondertekend 
o p 1 juli 1938 en gepubliceerd in de 
bijlagen van het Staatsblad van 7 
ju I i d aarop volgend (17

) . 

De coöpera tieve, opgericht voor de 
duur van der tig jaar en hernieuw
baar, had tot doel het oprichten, 
best u ren en in werking houden van 
een gesticht ·wanr toevlucht zal worden 
verleend nnn kinderen (meisjes) uit 
beproefde en bedrukte fnmiliën van de 
burgerij evennis aan verlaten kinde
ren. Deze zu llen er worden opgeno-
1/le/1, liefderlijk verpleegd en opgevoed, 
tegen een matige vergoeding vastge
steld in !Jet huishoudelijk reglement. 
Bij de uns tstelling van deze vergoeding 
:nl worden rekening gehouden met het 
lie{ltesin:icht vnn het ges ticht en den 
toestand of het z1ennogen der overhe
den offnnliliën uit wier handen kinde
ren zullen worden nnnvaard. (art. 2) 
Het m inimum kapitaal bij de stich
ting van de vennootschap bedroeg 
71.000 frank onderschreven door 71 
aa nd elen van 1.000 frank, maar het 
aa nta l maa tschappelijke aandelen 
was onbeperk t. Fernande had in
ge tekend voor één aandeel, net als 
Leopold Laitem, een landbouwer 
uit Vi a ne. Alle overig participan
ten wa r n van buiten het arrondi -

ment Aal t; d e hoofdaand I
houd t r m t ni t mind r dan 50 
aa nd 1 n wa kl rmaak t r Alma 
B uffl klo. 
Bij d rad ringw r-
d n d raad van 

(' ) . ~ •r cl'/. · probl ·m lî k, /. Ït• d sg 'W nt. t 11. Vv fX)IHv!Ait, Verborgen oorlogsjnrc'JI. ndergct!oken jood. t' kinderen getuigen, 
J u·ll, 200SI 

( ') 1 '11/ lj and •r'l g(• c•J /.ijn cl • geg~v ·n ~ vc or d •z • p, re gr , ( , fkomsti g uit h •L famili •, r hi f , n dhr. & m r. rni 1 "11 

M· ~ VPrstr ·p •n-lla •g •ns uit Z •I •n v n lsidor • ·i •ntorg uil Ma h I n (f i g m). 
17J Altb• nr. 1 081~ 
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bestuur benoemd en de bestuurs
functies verdeeld: Jan-Miehiel Gey
ens uit Opoeteren werd verkozen 
tot afgevaardigd bestuurder en 
Mathieu Horrix uit Eisden tot com
missaris. Verder werden zes leden 
van de beheerraad aangeduid, met 
name Alma Boufflers uit Eeklo, 
Marie-Thérèse de la Croix uit Kort
rijk, Fernande en Marthe De Smet 
uit Geraardsbergen, Alfons De 
Vocht uit Bosvoorde en Leopold 
Laitem uit Viane (18). Vervolgens 
kozen de beheerders onder elkaar 
Marie-Thérèse de la Croix tot voor
zitster van de raad van bestuur, 
Fernande De Smet tot ondervoor
zitster, Marthe De Smet, Fernandes 
zus, tot penningmeester en Alfons 
De Vocht tot secretaris; zij vormden 
het dagelijks bestuur (art. 15). Aan 
deze beheersmandaten was geen 
financiële vergoeding verbonden . 
Alleen aan de afgevaardigd beheer
der en aan de penningmeester kon 
een matige bezoldiging worden 
toegekend. Personeel en directie 
van het weeshuis kregen wel een 
salaris uitbetaald. (art. 35) 
H et was te verwachten dat het 
stichtingskapitaal ontoereikend 
zou blijken om de toch stout
moedige plannen concrete vorm 
te geven . Dadelijk werd gezocht 
naar nieuwe participanten en acht 
maanden na de stichting waren al 
201 aandelen verzilverd wat het 
onderschreven kapitaal op 201.000 
frank bracht. Weliswaar een mooi 
resultaat, maar toch nog onvol
doende en op 10 maart 1939 werd 
een prospectiebrief naar de leden 
van het H. Hoofd en dus mogelijke 
kandidaat investeerders gezonden 
met doorslaggevende argumenten: 
Wij richten ons tot u als vereerder van 
het H. Hoofd om u mede te deelen dat 
er nog gelegenheid bestaat voor het 
inschrijven van aandeelhouders. Wij 
vestigen vooral uwe aandacht op het 
feit dat het nemen van aandeelen van 
onze coöperatieve vennootschap in 
dezen tijd van onzekerheid betreffende 
de toekomst van onze munt een veilige 

Het weeshuis in Onkerzele op de plaats genaamd Doodlaege (in de heuvelen), Volderstraat 
nr.66. 

LIEFDEWERK 

De Zoete Troost der Bedrukt 
Gesticht voor Kinderen 

Samenwerkende vennootschap te ONKERZELE 
<ksllchl lt Onkcnelr op I Juli 1938. (SiiclliiUfi'Mklt u:rscbcnrn In tK!t Sà.aubW/ van 7 Juli 1938, 4lot n• IOSM} 

COODERATIEF AANDEEL N -
groot 1.000 frank , volledig gr..stort, onde~hreven door 

:f't:.z..r.u'11~ ..Eu P'-4 -~~ straat, n• .!f te ~~vu::u-:~..:..·'?e>:~ 
UIT N,l,.,M VAN DeN ~AAP VAN SetteeR : 

Uittreksels uit de Statuten 

Aandeel van de vennootschap uit 7 938. 

geldbelegging is en dat op deze wijze 
uw geld tevens dient voor een hoog
staand werk van barmhartigheid. ( ... ) 
Indien gij voor een of meer aandelen 
onderschrijft zult gij ongetwijfeld uwe 
gelden redden, terwijl zoovelen hunne 
gelden dreigen te verliezen in het fi
nancieel debácle waarmee, zooals gij 
genoegzaam kunt opmerken, ons land 

bedreigd is. 

Het weeshuis werd gevestigd in 
Onkerzele "op de plaat genaa-md 
Doodlaege (in de heuvelen, Volder
straat nr. 66)" (19), aldus de uitleg 
afgedrukt in ·de prospectiebrief 
waarvan zo-even prak . Daar 
"werd in voordeelige om tnndi heden 

(18) Ten behoeve van niet-Geraarsbergenaars: Viane is thans een deelgemeente van Geraardsbergen. 
(19

) Op deze plaats is vandaag het Bouwcenter Johan Collier gevestigd. 



u t'l •c udt 111 mw •cko ·Jif 111l'f c>llclt' . 
>wt I >111 •rwrd t'll •del, Prllll'tlJ' 

c ·n mc'lht' •d Hili' ,ct•rd /1ij •t'lltlll prf 
irJt a/ ... l.:111dcrftlt' /11 ·1/t :al dienen ". 
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m t(J 

r 

001) ra rd 1 ht ou amcm th Natton 

1 Iarl, d tw d p 15 pt mb r, 
h t f t van .-L.-Vr uw van Zc
v n m rl n . Naar aa nl iding van 
z 'n b z k n mi ts v orafgaand 
t I ting van d dir ctric , kond n 
d kind r n h l hom verla t n 
vo r n nam iddagwan d ling met 
d p r oon of p rson n die het b -

nn trokk n kind h bben to vertrouwd 
_ f trullri 
h:dd pl 
f l:nt ~ . ln 

'Moederke' met een van hoor beschermelin
gen, vermoedelijk omstreeks 1950. (Verz. E. 
Verstrepen Hoegens). 

r 

w 

trenge re els 

n blik ph t hui houd lijk r g
l m nt (15 pt mb r 193 /11 
april 1939) br ngt n paar int r -
ant n voor oren anno 2009 soms 

bizarr g g v n aan d opp r
lakt . H t weeshui stond open 
oor m isjes uit de middenstand 

ev nal voor verlaten kinderen 
an ten minste 3 jaar oud (art. 1) . 

D aan het home toevertrouwde 
kinderen dienden te beschikken 
over twee chorten (voorschoten) 
en twee mutsen, een voor in de 
week en een voor zon- en feestda
gen; deze kledingstukken dienden 
te worden aangekocht in het home 
zelf opdat alle meisje op dezelfde 
mani r zouden aangekleed zijn 
(art. 3). Vanzelfsprekend werd 
voor ik kind een bijdrage in de 
ko t n gevraagd; voor minderbe
goeden b dro g d z 5 frank per 
dag n 7 frank v rand r n en dit 
opgrondvand ituati anno19 9 
maar m t n w rd b nadrukt dat 
dit h t nig ond r h id wa on
d r d b h rm ling n di v or 
d r top d z lfd mani r w rd n 
b hand ld (art. ). n p r maand 
wa b z k to g lat n, t ik n p 
d r t z ndag van d maand 
van 9t t 12 n van 14 tot 17 uur. 
B v ndi n war n tw 
zo kd g n v rzi n, d 
d vrijd g na h l f 

aan h tin tituut; dez gunst, maar 
dan uitsluitend voor wandelin-
g n b p rkt tot het grondgebied 

nk rzel , kon ook worden ver
i end aan me rderjarige broers en 
zusters, ooms en tantes indien ze 
hi rtoe een door de burgemeester 
g l galiseerde volmacht van de 
oud r konden voorleggen. Om 
17 uur dienden de kinderen terug 
binnen te zijn en ten laatste om 18 
uur dienden de bezoekers het te
huis te verlaten. Bezoekers werden 
aangemaand erop toe te zien dat 
de kinderen tijdens het bezoek alle 
regels van het huis in acht namen; 
gehoorzaamheid en orde zijn in 
het home van het grootste belang, 
aldus artikel 7 van het huishoude
lijk reglement. Overigens stond het 
ouders of voogden vrij desgewenst 
hun kind (eren) het schoolverlof 
thuis laten doorbrengen maar dan 
alleen tijdens de vakantieperiodes 
met een duur van ten minste 14 
dagen. 

M ederke "was geen gemakke
lijke" en ging gekleed in een streng 
habijt, zoi t wat doet denken aan 

n non (21
) . Dit belette echter niet 

dat haar kind ren ze "mo derke" 
n mden... pr kt dit ge n boek
d l n? 
Tijd n d oorlog jar n hadd n 

r z wat 60 kind r n n ilig 
thui . 0 v rh id kwam tu n in 
d k t n m t n dag rgo ding 
van 10 t t 15 frank p r kind. Wi 

nig b f h ft van d 1 v n m-
tandi h d n tijd 
n c I wi , z I d ut ur d z , 

( J Are I u•( I ~Joorc· U ·nlorg r •c; • Li •v •I ijk 1!. V rc; tr •p •n-11<1 •g •ns. 
( ) ,Hu ig,·nic; I rc•Jdy [) ·-.c huit ·n ·er uil nk •rz •1 • I i zi h "moc•d •rk •n" h 'I go •d h rinn •rl ( ' - po~l d • d. l 

20C1J) 
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Klaslokaal en slaapzaal in het weeshuis 'Zoete Troost der Bedrukten' in Onkerzele. (Verz. E. 

Verstrepen-Haegens) 

de bezetting heeft meegemaakt 
al was het als kind, zal zich nog 
herinneren als was het van giste
ren, dat alleen al de zorg om de 
nodige levensmiddelen te verwer
ven om de primaire behoeften te 
voldoen, in de meeste gevallen 
een hele opgave was. Brandstof, 
huishoudproducten en levensmid
delen waren strikt gerantsoeneerd 
en beperkt tot het hoogst nodige 
zodat extra bevoorrading nood
zakelijk was, bijvoorbeeld op de 
zwarte markt. Wanneer men weet 
dat omstreeks de periode toen de 
zes Joodse kinderen in het tehuis 
belandden, een kilogram varkens
vlees 240 frank kostte (19 frank in 
juli 1940), een kilo aardappelen 8 
frank (1,50 frank in 1940), een kilo 
boter 230 frank (23 frank in 1940), 
enz., (22

) dan is het duidelijk dat de 
dagvergoeding van 10 tot 15 frank 
op verre na onvoldoende was om 
de kosten van levensonderhoud 
te dekken. En zo trokken zowel 
Fernande als haar medewerksters 
op 'bedeltocht' om fondsen te ver
garen. Bovendien ging Fernande 
regelmatig per fiets naar de buiten 
bij de boeren uit de omgeving op 
zoek naar groenten, eieren en an
dere levensmiddelen. Meer dan 
eens dienden de kinderen, net als 
de meeste burgers zich tevreden te 
stellen met een karig maal of met 
spijzen die minder in de smaak 
vielen (23). 

Fernandes Joodse oorlogskinderen 
(24) 

Hoe komt het dat Fernande Joodse 
kinderen heeft opgevangen en ze 
een veilig onderdak heeft bezorgd? 
Zoals dit veelal, om niet te zeggen 
meestal het geval was met verzets-

(
22

) V. MoRRE, Opbrakel onder de oorlog 1940-1945, in Triverius, 1982, 1984. 
(23) Voor een flits over de levensomstandigheden tijdens de bezettingsjaren, zie M. VAN TRIMPONT, Losse terugblikken op 

Geraardsbergen tijdens de ongeluksjaren 1940-1945. Een bijdrage tot de geschiedenis van Geraardsbergen in de 2d'· Wereldoorlog, in 

Gerardimontium, extra editie van 3 september 2004. 
(24) Tenzij anders gemeld, zijn de gegevens afkomstig van: Archief Yad Vashem, Jeruzalem, Dos ier F rnand d m t (m r. 

Namtie Beekman); Ambassade Israël, Brussel, dpt. 'Rechtvaardigen' (mevr. Hélène Pot zman); Vraagg pr k dd. 22 
september 2009 met dhr. & mevr. Emiel & Magda Verstrepen-Haegens; Privé axeltieven Isidor Ei n tor , Di g m 
(Machelen); Emiel Verstrepen-Haegens, Zele. 



r 

nd n 
m t. 
z J kin-

rn nd in h t 
m t r v n h t j ar 194 
p n n r t pt 

n, dit p ar an haar 
i n 1 v n? Er war n tw kind -

r n \'an h t zin Ei ntorg, dri 
uit d farnili zmulewicz n n 
uit h t zin N ublum. Dad lijk 
bij hun aankomst kr en ze en 
val e, alhier gangbar naam; e n 

rlo naam du . 11 z werd n 
conf rm een collectieve toelating 
t t d op el edeend door mgr. 
Coppi t r , bi chop van Gent, 
gedoopt op 15 juli 1943 door pa -
toor Omer Duerinck (25). Dit doop-

I di nde hun Jood e origine te 
camoufleren voor de overige kin
deren. Wanneer precies deze zes 
in h t we hui arriveerd n en tot 
hoelang ze er ond rgedoken 1 ef
d n i ni t m t zekerheid te z g
gen, maar all zin was h tin d 
p riode juli-decemb r 1943. Maar 
laten we ze allez s aantr d n 
in alfab tische volgord van hun 
Joods naam: 

D twee broertje i entorg zijn 
kind r n van h t chtpaar M nd I 
Ei ntorg lg b. in Baluty-L dz (P -
Jen) op 9 m i 19 } n Blinda Wur
man {g b. in n va W Ja (P I n) 

p 2 m i 19 9}. llun w d var n 
I v rt tof v r n m rkwaardig 
v rhaal... 

• u s t van b i ~ br •r , I id -

d r Blinda wa vrij vlug terug 
in B I 1· zoda t d normal 1 vens
draad w r w rd opg nomen . 
I idor wa b vriend g worden 
m t nov rbuurjong n wiens 
vader bij d spoorw g w rkte. Aan 
h n i het t danken dat het gezin 
ontsnapte aan de eer te Duitse 

u mon h 

r, zzia, me ar dit g g v nis pas 
n d rl g duid lijk g worden; 

n n f van d m d r van zijn 
vri nd was n "zwarth md" en 
d ndanks had hij z tijdig ge-
w ar huwd, h t risico lopende 
z lf in rnstig mo ilijkh den te 
kom n. H t ebtpaar Eisentorg
Wurman is bij dez mensen kun-
n n blijv n voor de hele duur van 
d oorlog en dit op gevaar van hun 
eig n 1 ven. Toen in 1942 de raz
zia's op Joden, oud en jong (zelfs 
baby's) schering en inslag werden 
n men niet kon gissen, laat staan 

weten, wat de gedeporteerden te 
wachten stond, kozen veel ouders 
het z kere voor het onzekere en 
stonden hun kinderen üjdelijk af, 
ho hartverscheurend ook, aan or
ganizaties met goede bedoelingen 
en aan mensen 'van goeden wille', 
ten einde ze te behoeden voor ver-

De twee kinderen van het echtpaar Eisentorg-Wurman in 7 944: helemaallinks lsidore en 
dan Jimmy. (Verz. l. Elsentorg) 

) I tlhJYopi(• v n alt ·st rn •l de• doo1 ,1kt •n • fg •I •v rd )p 17 c pril 2000 door d pc slot r an nk r/ 'I'. 
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der onheil. En zo zullen Isidore en 
Jimmy voortaan, dit wil zeggen zo
lang er gevaar dreigde, ergens on
dergedoken leven meestal geschei
den van elkaar en telkens voor een 
kortstondige periode. Alleen in het 
home van Fernande waren de twee 
broers samen, doch niet voor lang. 
Fernandes weeshuis stond uitslui
tend open voor meisjes zodat de 
aanwezigheid van jonge~es toch 
wel een risico meebracht vermits 
daardoor een ongewone situatie 
ontstond wat aandacht kon trek
ken of argwaan wekken. Er werd 
dus beslist de jonge~es zo vlug 
mogelijk te verwijderen en zo wer
den Isidore en Jimmy overgebracht 
naar Sint-Amandsberg in het 
weeshuis "Moeder van Barmhar
tigheid" dat werd bestuurd door 
Fernandes oudere zus Marthe. 
Isidore die inmiddels goed zeven 
jaar was, herinnert zich goed hoe 's 
avonds sprookjes van Hans Chris
tian Anderson werden voorgele
zen. Ook daar verbleven ze maar 
voor een tijdje om dan te gaan 
onderduiken bij een boerengezin 
in Londerzeel. De dochter van de 
mensen bij wie hun ouders sinds 
1940 ondergedoken leefden was 
van een ziekte herstellende bij het 
landbouwersgezin Van Asche in 
Londerzeel; daar werd Jinuny ver
stopt terwijl Isidore geborgenheid 
vond in een ander gezin eveneens 
in Londerzeel. Isidore herinnert 
zich heel wat van zijn verblijf bij 
die mensen, te meer daar het zijn 
voorlaatste schuilplaats was. Maar, 
laten we hem zelf dit verhaal doen: 

Ik herinner me dat ik hielp wanneer 
de aardappelen werden gerooid en ik 
zie nog de ondergrondse schuilplaats 
waar we zo snel als kon heen vlucht
ten wanneer vliegtuigen in het lucht
ruim verschenen. Zo heb ik op een dag 
een luchtgevecht meegemaakt tussen 
Britse en Duitse vliegeniers waarbij 
een Duits toestel is neergehaald. De 
Duitse piloot kon zich redden met 
zijn parachute en hij kwam bij ons 
aankloppen om te eten. Ik had me 

vliegensvlug uit de voeten gemaakt en 
me op zolder in veiligheid gebracht. 
Bang als ze waren te worden opgepakt 
omdat ze een Joods kind herbergden, 
zijn deze mensen ingegaan op een 
voorstel van een buurvrouw (de zus 
van de man die mijn broer onderdak 
verschafte) die me dan bij haar heeft 
genomen. Deze vrouw - ze heette 
Colette- had zelf geen kinderen en in 
dat gezin werd ik behandeld aJsof ik 
hun eigen zoon was. Er werden zelfs 
toekomstplannen voor mij gesmeed. 
Ja, ik deelde volop het gezinsleven. 
Denis, haar man, bewerkte een lapje 
grond waarop hij aardappelen en 
graan verbouwde. Zodra het geoogste 
koren was binnengehaald, werd het 
handmatig gedorst met behulp van een 
vlegel. Ik beleefde veel plezier bij het 
helpen. De vrijgekomen graankorrels 
deden we in zakken; vervolgens werd 
het graan naar de molen gebracht om 
er te worden gemalen. Elke week bakte 
Colette in de oven van het boerderijtje 
een aantal broden, voldoende voor een 
hele week. Er was geen elektriciteit 
in het huisje noch leidingwater. Voor 
de verlichting werd kaars of petrole-

urnlamp aangestoken en drinkwater 
werd met een aan een kabel bengelende 
emmer bovengeschept uit een diepe 
waterput die zich ahter de woonst 
bevond. In de kleine voorkamer stond 
een platendraaier die met behulp van 
een zwengel in werking trad en bijwij
len populaire deuntjes uitgalmde. Op 
de zolder droogde Denis in het geniep 
de tabak die hij had geoogst in zijn 
moestuin. Het huis werd bewaakt door 
een gespierde herdershond waarmede 
ik een hechte vriendschapsband had. 
Het gebeurde dat ik buiten speelde met 
kinderen uit de buurt. We liepen dan 
achter een oud fietswiel aan, stuwden 
het voorwaarts door er met een stok 
op te slaan, of vergaarden veelkleurige 
strooibriefjes welke door overvliegende 
geallieerde vliegtuigen waren uitge
worpen ten einde het Duitse afweerge
schut in de war te brengen. 
Op een dag in het najaar van 1944 
werd onze aandacht gewekt door een 
dof geronk komende van de dichtge
legen weg Brussel-Antwerpen. Voor
zichtig schoven we het gordijn opzij 
en ... Een kolonne pantsers met een 
witte ster reed richting Antwerpen. 

lsidore Reisentorg op 7 juni 200 7 met zijn inmiddels hoogbejaard 'moederke' 

(Verz.l. Eisentorg) 



· u lil ktlllit'll 1t't'll [ uil:;t'r~ ~ijn! 
u ian a/ ... lrtj PI nda, ~IC111d er Jl!ot. 

··u ttt'lli)ft't'JI "tma. \'rcu,)dealom! 
Ht'f ·mn'll de \mcrikallcll. Cilttlelijk 
t •· rijd! en tijdje nadien k t'tllltcn 
mij 11 t11/r/Cr~ t1//~, 1111)11 [lrtl('/' C/1 1/IL':L'if 

1 llalt'11 in Lt 1/da:ec/. Janr }iiiiiiiY 
• 11 11it'f /1/t't'. Htj Ptlll niet we<, van de 

tt n~c11 die Item lwddt'll vcrstopt e11 die 
/u • )(1t :ij11 ouder:.' 1111111. Be~ rijpelijk, 
l111 had :ij11 il'crkclijkc ouders :o go ,d 
al:; lllt'f >ckcud... a de oorlog i11~ ik 
re c/maft,> olctte en wis opzoekeu . 

11 od, t'andaa 110 >houden Jitllllllf en 
tJ.. ·c ntact met de doeltter 1. nn de ltoepe 
u aar Jimmy u ns 1e/tcrben~d; ztj 'H oollt 
11 11 in ltct /tuis vn11 ltnnr oon1, ltet l111is 
"L'anr ik weken 111111 ecu stuk ondergedo
keu heb geleefd. 

Ti t d ar dit r laa anI id r . 
~laar k. ' m d rk 'wa hij ni 

t n, zij di h m nJimm al 
haar i n kind r n b rgenheid 
ha b zorg op h t mom nt van 
h t tijd lijk af eh id van hun ou
d r .. . I idore ble f in contact met 
Femand . In juli 2001 wa hij als 

nodi de pre ent bij de uitreiking 
van Fernande onderscheiding, 
haar to gekend door de internatio
nale Jood e gemeenschap. Zelf had 
hij niet onverlet gelaten om dit 
eerbetoon en deze huldiging door
gang te doen vinden. 

aar hoe i het I idor v rder v r
gaan in het leven? 
In 1945 wa hij negen jaar oud n 
tijdens de oorlog jaren had hij wel
is waar een tijdje in e n katholiek 
school wat Ie gekreg n maar toch 
volstrekt onvoldo nd . M t dri 
jaar v rtraging trok hij naar d 
lager scho I in Vorst bij Brus I n 
nadi n naar h t at n urn in I n 
waar hij Latijn-Cri ks v lgd maar 
ni t v or lang. ig nlijk v ld 
hij zich aang pr k n r n 
t chnisch richting n z b haald 
hij h t dip! ma hog r midd I baar 
I ctro-m chanka. t ale; i d r 

j ng B lg v lbra ht hij zijn I -
g ·rdi nst n hij ;CWaai in 1961 
af als r s ~rv • ffici •r m •t d rang 

" n m (1 001) ra rd b g n RI h ou among th Nat1on 

très lleureux". 

- G eorge G liksmann alia Geor
ge , Mari , Thérèse, Joseph Petit, 
geboren in Bru sel op 1 juni 1942 
als zoon van Salo Gliksmann {geb. 
in 1899 in Kalisz (Polen)} en Sarah 
Szmulewicz (geboren eveneen in 
Kalisz op 2 augustus 1914). Geor
ges was nog een baby toen hij in 
het wee huis arriveerde. Fernande 
was zelf naar Brus 1 getrokken om 
h t kindje op t halen. Ten eind 
d op ratie vlot t laten verlopen 
was op voorhand n scenario 
ov r ng k m n. H t jong mo -
d rtj arah zag F mand taan 
bij n b paald wachthui j van 
d tramlijn aan d in of P rt, 
ging m t kordat stap naar haart 

n li t haar kindj I t rwijl h t 
in d arm n vi I van 'mo d rk 1 

arah prak n w rd n al n 
blik m draaid z zi h m n r
dw nh tm d rhartg br k n .. . 

rnand b k k h t mini-v ntj 
n n md h l" lil". n z luid

d v rtaan d 
h t j ng tj ... 
I ng I v n b 
in Parij 

I Moederke' met 'le petit Georges'? 
(Verz. I. Eisentorg) 

kemie amper 12 of 15 jaar (?) oud. 
Hij was een kozijn van Lea en Na
dia Szmulewicz en kreeg bij zijn 
doop el Charles en Fernande De 

met als peter respectievelijk meter. 

- Manfred eublum alias Frans, 
Mariel J oseph, Thérèse Vincke1 

geboren in Quäkenbruck (D) op 
17 april1936 als zoon van Walter 

eublum (geboren in Berge op 17 
eptember 1904) en Zelma Neuhoff 

(geboren in Fur tenau op 27 febru
ari 1903). olgen de Duitse teek
kaart woonde het gezin eublum 
in de toof traat nr. 62 te Brussel. 
Bij zijn doop el kreeg Manfred 

har! De m ten Lea Baccaert 
tot p ter r pecti lijk meter. 

ZU 

k n 
rd r g 
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Diploma ter erkenning van de Rechtvaardige Fernande de Smet. 
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91034 Israël. 
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ren in 
,w gustu. 1 n j-
7\' l.. zmul ~wi ·z lg ~ t r '11 in K<11i z 
(Î len)l n I erl,1 Trajman (geboren 
in •d zen (I c k'n)l . ca 1-.r "g hr
·h.-md als oorlogsn :tam omdat haar 
\·a kr t'L'n groo thandel in regen
m,mtels h,lli in Bru. se I. Hij was he t 
d it' mt.'t dt' hulp van z ijn e r<l<Jrds
lx'rg!'c zal-.t>nrelatie ictor Pion zijn 
do ·htcrtj , neefje en nichtje wis t tl' 
pl.1asen in het tehuis "Zoete Troos t 
dl'r Bedrul..ten". Lea ve rbleef, net 
aL hnar ni ·htje 1 ad ia , in he t tehuis 
tot ei nd 19-B/ begin 19-W. 

- 1 adia Szmulewicz .1lias Mari cl, 
Anne, Joseph, Thérèse Va n Den 
Bergen droeg eigen lijk de naam 
,·an haclr moeder. Ze werd geboren 
op 5 maart 1936 als dochter va n 

ralet(?) Goldberg (gebo ren in Po-

I n 15 kt r 1 0 ) illi 
(?) An (?) zmul wi z ( 

1-n in 1 07). 

'Re !tt-vaardige onder de vo lkeren' 
('Rigllteous among tlte nations') 

Hulp bi den aan Joden was een 
uiter t g vaarlijke ond rneming, 
namelijk he t g<:vaa r zelf te worden 
opgepakt n te word en gedepo r
tee rd naa r een of ander ka mp van 
ontmenselijking waa r de ee uwi g
durend e s tilte a ls enig " levens
vooruitz icht" go ld ... Dit is he t lo t 
gewees t van ta l va n ede lm oed ige 
mensen. 
Zodra de omsta ndi gheden het 
mogelijk maak te n, heeft de Jood se 
gcmeenscha p haar e rkente lijk be
toond jegens di e genen die tijd ens 
de gevaarlijke beze ttingsjaren hun 
leven hebben o·c ri skeerd om hun 

0 

'Moederke' met enkele kinderen in het tehuis in Onkerzele (Verz. l. Eisentorg) 

m ns n te r dd n. R eds vijf jaar 
na d tichting van de Joodse Staat, 
h eft d Kness t, dit is het Israi:!-
1 isch pari m n t, in 1953 een wet 
ge t md di de oprichting inhield 
van e n Ins tituut voor de herden
king van de Martelaren en de Hel
den va n de Holocaus t of (beter) de 
s/10n; dit ins tituut kreeg de naam 
Yad Vashe m en had onder meer tot 
opdrac ht een afdeling in het leven 
te roepen voor de erkenning van 
Rechtvaa rdigen. Alleen niet-Joden 
die hun leven op het spel hadden 
geze t om Joden te he lpen tijdens 
de Tweede Wereldoorlog, konden 
e rvoor in aa nmerking komen . Er 
werd en duide li jke criteria vastge
legd voo r de e rkenning, s laande 
op hulpve rl ening in een van de 
la nd en die door de Duitsers (of 
bond geno te n) bezet waren; deze 
hulp ver lening kon bestaan in het 
vcrschaffen van onderdak, va lse 
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identiteitspapieren, levensmid
delen, schuilplaatsen, of nog in 
het begeleiden van personen en 
dergelijke acties. Daden van hulp
verlening dienden voor de redder 
werkelijk gevaren mee te brengen, 
narnelijk het gevaar te worden op
gepakt en gevangen genomen, te 
worden gedeporteerd of te worden 
gedood. De redder diende niet al
leen te weten dat hij metJoden had 
te doen, maar hij moest bovendien 
bewust zijn daden stellen met het 
doel op actieve rnanier te participe
ren aan de redding van de vervolg
de Joden. En als vanzelfsprekend 
kon er geen sprake geweest zijn 
van enige vergoeding voor bewe
zen diensten, tenzij terugbetaling 
van werkelijk gedane uitgaven en 
kosten. Tot en met 1999 waren zo
wat 19.000 "Rechtvaardigen onder 
de Volkeren" en voor wat België 
betreft waren ze eind 2004 met 
1.500. (26

) 

Fernande was een van hen die er
kenning kreeg vanwege de Joodse 
gemeenschap . Op 12 oktober 1980 
werd haar door he t "Huldecornité 
van de Joden van België 1940-1945" 
(27

) het brevet en de pemung "We
derzijdse Hulp" toegekend. Zowat 
20 jaar nadien kreeg ze ook inter
nationale waardering en erkem1ing 
bij monde van het Yad Vashern-in
stituut (28) dat haar op 12 april 2001 
lauwerde met de onderscheiding 

'Moederke' Fernande De Smet 
(Verz. E. Verstrepen-Haegens) 

"Rechtvaardige onder de volkeren", 
dit is de hoogste onderscheiding 
van de Staat Israël. Blijkens de hui
dige stand van zaken van de gege
vensbank van Yad Vashern, is Fer
nande de enige "Rechtvaardige ... " 
uit Groot-Geraardsbergen; hier 
is evenwel enige voorzichtigheid 
geboden omdat in de lijst van de 
gelauwerden niet steeds, naast de 
naam ook de woonplaats vermeld 
staat (29). Haar diploma van erken
ning en het bijhorende eremetaal 
eo) werd haar op 7 juni door een 
afgevaardigde van de Israëlische 
ambassade te Brussel plechtig 
overhandigd in het home waar ze 

vertoefde. (31
) Hierna de vertaling 

van het diploma: 

Dit diploma getuigt dat in haar zit
ting van 4 aprl2001, de Commissie 
voor eerbetoon aan de Rechtvaar
digen onder de Volkeren daartoe 
aangesteld door Yad Vashern, het 
Instituut voor de herdenking van 
de martelaren en de helden, op 
grond van de verzamelde getui
genissen, eer heeft betoond en de 
Medaille der Rechtvaardigen onder 
de Volkeren heeft toegekend aan 
Fernande de Smet 
Op gevaar van haar eigen leven 
heeft zij Joden gered die vervolgd 
werden ten tijde van de Shoà in 
Europa. Haar naam zal voor eeu
wig gegrift blijven in de Muur der 
Rechtvaardigen onder de Volkeren 
van het Yad Vashern gedenkteken 
in J eruzalern. 
J eruzalern, Israël 
12 april 2001 

Bij wijze van slot ... 

Wie één leven redt, is alsof hij de 
hele wereld redt. (Uit de Talmoed) 

Marc VAN TRIMPONT 

mvtger@telenet.be 

(26) S. BRACHEFELD, Onze Joodse buren, 4d druk, Antwerpen/ Amsterdam, 2006, p. 184, 235, 249, 260. 
(2?) Het "Huldecomité .. . " is en werkgroep binnen de vereniging "Hulde van de Joden van België aan hun H ld n en 

Redders" gevestigd in Brussel. 
(28) Yad Vashem staat voor "eeuwige naam" (D. SuRDLACOURT, 'Als ' t God belieft ... , op. cit., p .24, voetnoot 39). 
(29

) E-post van 9 september 2009 aan de auteur dezes. 
(3°) De medaille is jammer genoeg verloren gegaan. 
(31) AMBASSADE ISRAEL, Brussel: e-post (get. Hélène Potezman) aan de auteur dezes d dato 14 pt mb r 200 . 


