
Zij gaf 2 ondergedoken joodse meisjes onderdak tijdens WO II

Een straatnaam voor
Marie (Duerinck-) Van Brussel 

Op Cauwerburg is een bewoond doodlopend zijstraatje. Door een verkaveling 
komen er woningen bij, vandaar dat het gemeentebestuur besliste aan deze 
‘pijpenkop’ een aparte straatnaam te geven. De keuze viel op Marie Van Brussel. 
Woonachtig op Cauwerburg gaf zij tijdens WO II - als weduwe en moeder van 
3 dochtertjes - op gevaar van haar leven onderdak aan 2 ondergedoken joodse 
meisjes. 

Brussel, 1943. Het joodse echtpaar Klein en hun dochtertjes Hélène (°1939) en 
Marguerite (°1940) leven ondergedoken in Brussel bij vrienden, maar voelen zich 
niet langer veilig en besluiten te verhuizen. De vrouw des huizes stelt hen voor 
de kinderen te laten onderduiken bij haar broer in Temse: het echtpaar Leonard 
en Marie Duerinck-Van Brussel. Zij zijn bereid de kinderen op te nemen. Zelfs 
willen zij ook de ouders onderdak verlenen, maar die weigeren, uit vrees dat hun 
dochtertjes dan meer gevaar lopen.

Leonard Duerinck (°1892) was politieagent, later trambestuurder. Ziekte dwingt 
hem tot een rustig leven: hij houdt zich voornamelijk bezig met tuinieren. Zijn 
echtgenote (°1894) is huisvrouw. Zij hebben 3 dochters: Josephine (°1928), Mar-
cella (°1931) en Irène (°1933). Met de komst van de joodse kinderen wordt het 
gezin uitgebreid tot 5 meisjes, tussen 3 en 15 jaar.

De joodse zusjes komen in Temse aan in maart 1943. Al 5 maanden later overlijdt 
vader Duerinck. Nog geen week daarna worden de ouders van de joodse meisjes 
verklikt. Hun leven eindigt in Auschwitz…

De weduwe vertelt slechts aan één persoon de waarheid: pastoor Louis Vereec-
ken. Als buitenstaanders vragen naar de identiteit van de meisjes, vertelt ze dat 
de kinderen familieverwanten zijn, wier ouders in Duitsland werken. Zij weet zich 
materieel goed te beredderen en zorgt voor de joodse meisjes als voor haar eigen 
dochtertjes. De levensgevaarlijke waarheid komt niet aan het licht. 

De zusjes, die van september 1944 - als zij behoorlijk Nederlands spreken - tot 
eind 1946 school lopen op Cauwerburg, wonen bij de weduwe tot begin 1947. 
Dan worden ze opgenomen in een tehuis voor joodse kinderen in Berchem. In 
1949 worden ze met 350 oorlogswezen overgebracht naar Israël. Hélène wordt 
onderwijzeres en trouwt met een Nederlandse jood, die het concentratiekamp 
van Bergen-Belsen heeft overleefd. Beiden worden leerkracht, de echtgenoot later 
schooldirecteur en expert Informatica. Haar jongere zus en echtgenoot, aanvanke-
lijk beiden leerkracht, runnen een boerderij (met kippenkwekerij). Beide gezinnen 
wonen in Jeruzalem en krijgen 4 kinderen. 

In 1977 maken Hélène en echtgenoot een reis door Europa. Zij bezoeken ook 
Temse. Een aangrijpend weerzien! Van dan af komt zij jaarlijks naar de Scheldege-
meente.

In 1979 wordt de weduwe (vergezeld van dochter Josephine en echtgenoot) 
uitgenodigd in Israël. De 85-jarige vrouw wordt er als een heldin gehuldigd en 
ontvangt de hoogste Israëlische onderscheiding die aan niet-joden wordt toege-
kend voor het helpen van joden tijdens WO II. 

Marguerite en haar echtgenoot komen naar Temse in 1983. De weduwe over-
lijdt in 1984, 90 jaar oud. Hélène is aanwezig op de uitvaart en laat een ontroe-
rende lijkrede voorlezen. 

Anno 2019 zijn Hélène en de 3 dochters van Marie Van Brussel nog in leven. 
Marguerite overleed in 2012. 

Hélène heeft haar levensverhaal te boek gesteld (titel: ‘Hélène’). Het gemeentebe-
stuur is in het bezit van zowel de Hebreeuwse als de Engelse versie. Deze laatste 
is ook beschikbaar in de bib, samen met het gedetailleerde levensverhaal van de 
meisjes, zoals op 8 juli 1977 door Luc De Ryck gepubliceerd in de Wase editie van 
weekblad De Voorpost.
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