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Wijze van aanvragen 
 
Archiefstukken beschreven in deze inventaris zijn raadpleegbaar via de Kazerne Dossin 
beeldbank in zoverre zij niet onderworpen zijn aan beperkingen inzake raapleging. De 
beeldbank kan geconsulteerd worden in de leeszaal van Kazerne Dossin in Mechelen, België, 
en in de leeszalen van het Mémorial de la Shoah in Parijs, Frankrijk, en Herinneringscentrum 
Kamp Westerbork in Nederland. Het archief vzw Het Ondergedoken Kind kan in de 
beeldbank geopend worden door te klikken op de bestandsbeschrijving in het 
bestandsoverzicht, of door het invoeren van de vrije zoekopdracht “vzw Het Ondergedoken 
Kind” in de zoekbalk. 
 
De originele bescheiden kunnen enkel geraadpleegd worden in de leeszaal van Kazerne 
Dossin en enkel indien zij nog niet gedigitaliseerd werden. Bescheiden worden aangevraagd 
door het opgeven van het nummer van het archiefbestand, vermeld op het titelblad en in de 
rechterbovenhoek van elke bladzijde van deze inventaris, 
 

KD_00399 
 
en door opgave van het archiefnummer dat u aantreft links vóór elke bestanddeel-
beschrijving. 
 
 
Beperkingen inzake raadpleging 
 
De in deze inventaris beschreven archiefbestanddelen zijn ten dele beperkt raadpleegbaar 
ten gevolge van de Europese en Belgische wetgeving betreffende de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer. Alle beperkingen worden integraal opgeheven in 2044. Voor meer 
informatie zie paragraaf IV.A van de inleiding.  
 
 
Voorkeurvorm voor het citeren van het archief 
 
Het archief wordt bij de eerste citering bij voorkeur met zijn volledige naam vermeld. Nadien 
kan de verwijzing beperkt worden tot een verkorte referentie. 
 
Volledig: Kazerne Dossin, Archief vzw Het Ondergedoken Kind, KD_00399_XXXX. 
 
Verkort: KD, Het Ondergedoken Kind, KD_00399_XXXX. 
 
 
Verwante archiefvormers 
 
Zie ook het archief Jacques Funkleder, medeoprichter en administrator van vzw Het 
Ondergedoken Kind, bewaard in Kazerne Dossin (KD_00438). 
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ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF 
 

I. IDENTIFICATIE 

Referentie: BE KD, Het Ondergedoken Kind 
 Nummer toegang: KD_00399 
Naam: Archief vzw Het Ondergedoken Kind 
Datering: 1991- 
Beschrijvingsniveau: Archiefbestand 
Omvang: 161 nrs (15 s.m.) 
 

II. GESCHIEDENIS VAN ARCHIEFVORMER EN ARCHIEF 

A. ARCHIEFVORMER 

1. NAAM 

Vzw Het Ondergedoken Kind – L’Enfant caché asbl 
 
Alternatieve namen: 
Het Ondergedoken Kind 
vzw Ondergedoken Kind 
L'Enfant caché 
Belgische Vereniging vzw Het Ondergedoken Kind 
Association belge L’Enfant Caché (ASBL) 
 

2. GESCHIEDENIS 

Op 26 en 27 mei 1991 vindt in New York de eerste internationale bijeenkomst van 
ondergedoken kinderen plaats. Na hun thuiskomst besluit een aantal Belgische deelnemers 
een nationale vereniging voor ondergedoken kinderen op te richten. De 
oprichtingsvergadering vindt op 6 oktober 1991 plaats. De Amicale des Anciens de Jamoigne, 
vereniging voor Joodse kinderen verstopt in het Château du Faing in Jamoigne, bestaat sinds 
1986 en gaat in 1993 volledig op in de nieuwe vereniging.  
Op 15 januari 1993 legt vzw Het Ondergedoken Kind zijn statuten neer bij de rechtbank van 
koophandel. Op 25 maart 1993 verschijnen ze in het Belgisch Staatsblad. De vereniging stelt 
zichzelf meerdere doelen en organiseert rond die doelstellingen activiteiten en projecten 
voor de leden. Vanaf 1997 baat de vzw een secretariaat uit op Avenue Ducpétiaux 68 in Sint-
Gillis, Brussel, waar leden terecht kunnen met vragen over bijvoorbeeld het aanvragen van 
het statuut 'ondergedoken kind' of het bekomen van een lijfrente als oorlogsslachtoffer 
(Rente Flahaut). Vanaf 1998 geeft vzw Het Ondergedoken Kind zijn ledentijdschrift EC Infos 
uit.  
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Op het hoogtepunt in 2007 telt de vereniging ca. 1.350 leden. Daarna neemt het aantal 
leden gestaag af. In 2017 beslist het administratief comité van de vzw om het secretariaat te 
sluiten en het organisatiearchief over te dragen aan Kazerne Dossin. De werking van de 
vereniging wordt nog steeds verder gezet. 
 

3. BEVOEGDHEDEN EN ACTIVITEITEN 

De statuten van vzw Het Ondergedoken Kind bevatten de doelstellingen (functies) van de 
vereniging. Rond die functies worden ettelijke activiteiten en projecten uitgewerkt: 
 

 Bevorderen van solidariteit en traumaverwerking onder leden: 
 Organisatie van culturele activiteiten, daguitstappen en groepsreizen 
 Organisatie van conferenties  
 Organisatie van vieringen van de jubilea van de vereniging 

 Eren van Belgische redders: 
 Deelname aan herdenkingsplechtigheden 
 Deelname aan ceremonies voor Rechtvaardigen onder de Volkeren 
 Opzetten van projecten om redders te eren  

 Herinneringseducatie en strijden tegen antisemitisme, negationisme, racisme en 
xenofobie: 
 Ontwikkelen van een rondreizende tentoonstelling 
 Getuigen 
 Leveren van input voor schoolprojecten en eindwerken 

 Strijden voor de rechten van voormalige in België ondergedoken kinderen: 
 Aanvragen van het statuut van ondergedoken kind als oorlogsslachtoffer 
 Aanvragen van een lijfrente voor het ondergedoken kind als 
oorlogsslachtoffer 
 Aanvragen tot financiële compensatie voor het ondergedoken kind als 
gespolieerde 

 Verstrekken van informatie aan leden: 
 Onderzoek naar de onderduikgeschiedenis op vraag van een lid 
 Onderzoek naar onderduikgeschiedenis op vraag van een officiële instantie 
 Publicatie van ledentijdschrift EC Infos 

 Samenwerken met nationale en internationale organisaties met dezelfde 
doelstellingen: 
 Deelname aan congressen 
 Zetelen in koepelorganisaties 

 

4. ORGANISATIE 

Vzw Het Ondergedoken Kind wordt geleid door het administratief comité. Dit comité telt 
minimum 3 en maximum 15 leden, administratoren genoemd. Deze worden om de twee jaar 
verkozen door de Algemene Vergadering en kiezen onderling een voorzitter. De voorzitter 
mag aanvankelijk maximum twee termijnen van 2 jaar volbrengen. In 1998 wordt deze 
beperking uit de statuten geschrapt. De voorzitters in chronologische volgorde zijn: Sophie 
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Rechtman-Granos (1991-2002, 2003-2006), Charles Racimora (2002-2003), David Rossler 
(2006-2009), Jerry Rubin (2009-2012), Regina Suchowolski-Sluszny (2012-2015), Marka Syfer 
(2015-2018), Marcel Frydman (2018-2019) en Adolphe Nysenholc (2019-…). Het 
administratief comité is verantwoordelijk voor het beheer en de administratie van de vzw, 
met name de publicatie van het ledentijdschrift en het uitbaten van het secretariaat (Avenue 
Ducpétiaux 68, Sint-Gillis, van 1997 tot 2017), en moet verantwoording afleggen aan de 
Algemene Vergadering.  
De Algemene Vergadering (AV) wordt jaarlijks georganiseerd. De AV heeft beslissingsrecht 
over het aanpassen van de statuten, het benoemen en ontslaan van de administratoren, het 
goedkeuren van het budget en de balans, het uitsluiten van leden op voorstel van het 
administratief comité en de ontbinding van de vereniging. De voorzitter zit de AV voor, en 
wijst een secretaris en een notulist aan voor de duur van de vergadering.  
De vereniging Vzw Het Ondergedoken Kind telt drie soorten leden: effectieve leden, 
ereleden en sympathisanten. Onder de effectieve leden wordt verstaan: elk Joods 
ondergedoken kind verstopt tijdens de oorlog, jonger dan 18 jaar in 1942, of dienst 
nakomelingen. Effectieve leden hebben stemrecht tijdens de AV, maar enkel indien zij het 
lidgeld hebben betaald voor het lopende werkingsjaar. Kandidaat-leden moeten hun 
aanvraag tot toetreding tot de vereniging indienen bij het administratief comité dat oordeelt 
over de aanvraag. Leden kunnen zich elk moment terugtrekken uit de vereniging. Uitsluiting 
van een lid gebeurt op vraag van het administratief comité, vanwege zwaarwegende 
redenen, en moet bekrachtigd worden door de AV. 
 

B. ARCHIEF 

1. GESCHIEDENIS 

Vanaf de oprichtingsvergadering van de vereniging op 6 oktober 1991 worden alle 
bescheiden die zijn opgemaakt of ontvangen door vzw Het Ondergedoken Kind – hetzij via 
de administratoren, hetzij via de postbus op Avenue Ducpétiaux 68 in Sint-Gillis – bewaard 
ten huize van administrator David Inowlocki. Inowlocki, in 1986 medeoprichter van de 
Amicale des Anciens de Jamoigne, voegt aan het archief vzw Het Ondergedoken Kind 
dossiers toe aangemaakt door de Amicale. 
Na de opening van het secretariaat van vzw Het Ondergedoken Kind op Avenue Ducpétiaux 
wordt de administratie en het archief van de vereniging overgebracht naar deze kantoren. 
Het secretariaat wordt beheerd door de administratoren. Vanaf 1999 is Richard Dahan 
verantwoordelijk voor de administratie en het archief.  
In 2017 wordt het secretariaat van vzw Het Ondergedoken Kind gesloten. Alle bescheiden 
worden overgedragen aan Kazerne Dossin – Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum 
over Holocaust en Mensenrechten in Mechelen. Enkele bescheiden blijven onder het beheer 
van Richard Dahan en worden door hem bewaard. Zie hiervoor deel III.c van de inleiding. 
 

2. VERWERVING 

Eind 2016 contacteerde vzw Het Ondergedoken Kind Kazerne Dossin. Vanwege de sluiting 
van het secretariaat was het administratief comité op zoek naar een bewaarplaats voor het 
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archief van de vereniging. Op 27 maart 2017 werd het archief fysiek overgebracht naar 
Kazerne Dossin. In 2019 werd het archief geanalyseerd, geordend, beschreven en verpakt. 
Een inventaris werd opgesteld. 
 

III. INHOUD EN STRUCTUUR 

A. INHOUD 

Het Archief vzw Het Ondergedoken Kind bestaat uit twee grote onderdelen. Ten eerste zijn 
er de series en bescheiden met betrekking tot de organisatie van de vereniging. Deze 
bevatten informatie over het administratief comité, de jaarlijkse Algemene Vergadering en 
het ledenbestand. Ten tweede bevat het archief series en bescheiden met betrekking tot de 
functies en activiteiten van de vereniging. Dit tweede onderdeel bevat zowel algemene 
bescheiden alsook stukken betreffende activiteiten georganiseerd om de functies van de vzw 
te vervullen 
Het archief vzw Het Ondergedoken Kind omvat tenslotte ook het deelarchief Amicale des 
Anciens de Jamoigne, de voormalige vereniging voor Joodse kinderen ondergedoken in het 
Château du Faing in Jamoigne. Deze dossiers bevatten stukken betreffende activiteiten 
georganiseerd door de Amicale vóór de oprichting van vzw Het Ondergedoken Kind. 
 

B. SELECTIES EN VERNIETIGINGEN 

Het archief vzw Het Ondergedoken Kind onderging geen selectie vóór de overbrenging naar 
Kazerne Dossin, al verwijderde secretaris Richard Dahan een aantal dubbels uit het archief. 
Tijdens het ordenen van het archief door Kazerne Dossin werden tevens aangetroffen 
dubbels verwijderd en vernietigd. De blanco stembiljetten van de jaarlijkse Algemene 
Vergadering werden eveneens vernietigd. De uitslag staat immers vermeld in het verslag van 
de Algemene Vergadering, en de dossiers van elke Algemene Vergadering bevatten het 
overzicht opgesteld tijdens het tellen van de stemmen.  
 

C. TOEKOMSTIGE AANGROEI/AANVULLINGEN 

Alle boekhoudkundige stukken blijven onder het beheer van vzw Het Ondergedoken Kind. 
Fysiek worden zij gedurende een periode van 10 jaar bewaard door secretaris Richard 
Dahan, waarna de bescheiden worden vernietigd. Boekhoudkundige stukken aangetroffen in 
de aan Kazerne Dossin overgedragen materiële eenheden werden aan het administratief 
comité van de vzw terugbezorgd.  
 
Vzw Het Ondergedoken Kind is daarnaast een niet-vereffende organisatie. Jaarlijks wordt 
een Algemene Vergadering georganiseerd, ledenblad EC Infos verschijnt driemaandelijks en 
de correspondentie met leden wordt verder gezet. Dergelijke aanvullingen op het archief – 
alsook de correspondentie gevoerd na 2010 omwille van het verder zetten van de 
briefwisseling met leden – worden bewaard door secretaris Richard Dahan en worden 
overgedragen na vereffening van vzw Het Ondergedoken Kind. 
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D. ORDENING 

Bij het opstellen van de inventaris werd gekozen voor een verdeling tussen enerzijds de 
organisatie en anderzijds de activiteiten, zoals aanbevolen in het model-schema voor 
verenigingen aangereikt door Herman Coppens in De ontsluiting van archieven.1  
In het eerste onderdeel, ‘organisatie’, werd vervolgens gekozen voor een indeling naar 
vormer. De correspondentie en de vergadernotulen zijn daarom bijvoorbeeld terug te 
vinden onder het administratief comité. Onder elke vormer werden de bestanddelen 
opgesomd van algemeen naar bijzonder. 
In het tweede onderdeel, ‘activiteiten’, werd een rubriek ‘algemeen’ voorzien voor stukken 
met betrekking tot alle functies van vzw Het Ondergedoken Kind. Hierna volgde een indeling 
per functie en vervolgens per activiteit. Ook binnen deze rubrieken werden de bestanddelen 
opgesomd van algemeen naar bijzonder. 
Op niveau van het archiefbestanddeel werd de oude orde zo veel mogelijk gerespecteerd. 
Deze orde is voornamelijk alfabetisch op naam van de correspondent of chronologisch. 
 

IV. RAADPLEGING EN GEBRUIK 

A. VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING 

Alle bescheiden zonder (gevoelige) persoonsgegevens en reeds gedigitaliseerd zijn vrij 
raadpleegbaar via de beeldbank van Kazerne Dossin. Niet-gedigitaliseerde bescheiden 
zonder (gevoelige) persoonsgegevens zijn enkel raadpleegbaar in de leeszaal van Kazerne 
Dossin. 
Alle bescheiden met (gevoelige) persoonsgegevens zijn vrij raadpleegbaar vanaf 2044, dus 
100 jaar na de geboorte van het jongste lid van de vereniging. Bescheiden met (gevoelige) 
persoonsgegevens zijn raadpleegbaar in de leeszaal van Kazerne Dossin indien de aanvrager 
kan aantonen dat (1) een betrokkene overleden is, (2) een betrokkene zelf in de 
openbaarheid is getreden met zijn verhaal of (3) hij een toestemming tot inzage kan 
voorleggen opgesteld door de betrokkene.  
Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan, krijgt de aanvrager inzage in de bescheiden 
met betrekking tot die persoon na invulling van een onderzoeksverklaring. Indien de 
aanvrager niet aan deze voorwaarden kan voldoen, kan hij een gemotiveerde aanvraag tot 
uitzondering indienen bij de archivaris van Kazerne Dossin. Kazerne Dossin behoudt zich het 
recht voor om aanvragen zonder bewijs van overlijden, openbaarheid of toestemming van 
de betrokkene af te wijzen, overeenkomstig de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming en de Belgische wet betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018. 

                                                 

 

 
1 COPPENS Herman, De ontsluiting van Archieven. Richtlijnen en aanbevelingen voor de ordening en 
beschrijving van archieven in het Rijksarchief, Brussel, 1997. 
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B. VOORWAARDEN VOOR DE REPRODUCTIE 

Reproductie van bescheiden met (gevoelige) persoonsgegevens is toegestaan indien de 
aanvrager een van volgende bewijsstukken kan voorleggen: (1) bewijs van overlijden van de 
betrokkene of (2) toestemming tot reproductie ondertekend door de betrokkene. In andere 
gevallen kan de aanvrager Kazerne Dossin verzoeken om een afschrift van de informatie uit 
het bescheid. Deze informatie kan enkel op handgeschreven wijze worden geleverd.  
Een aanvraag tot reproductie van bescheiden zonder (gevoelige) persoonsgegevens kan 
ingediend worden bij de archivaris van Kazerne Dossin via archives@kazernedossin.eu. 
 

C. TAAL EN SCHRIFT VAN DE DOCUMENTEN 

De stukken zijn voornamelijk opgesteld in het Frans. Ook bescheiden in het Nederlands, 
Engels en Hebreeuws maken deel uit van het archief. De meeste bescheiden zijn opgesteld 
in het Latijns schrift (getypt of handgeschreven), enkele in het Hebreeuws schrift 
(handgeschreven). 
 

D. TOEGANGEN 

De administratoren van vzw Het Ondergedoken Kind maakten geen gebruik van een 
ordeningsplan tijdens de dynamische, semi-dynamische en statische levensfase van het 
archief. Deze inventaris dient als detailtoegang voor gebruikers. 
 

V. VERWANT MATERIAAL 

A. DOCUMENTEN MET EEN VERWANTE INHOUD 

Kazerne Dossin verwierf in 2017 het archief Jacques Funkleder (KD_00438). Funkleder, 
medeoprichter van de vzw en administrator vanaf 1991 tot heden, verzamelde in zijn 
carrière heel wat kopieën van bescheiden ontvangen of opgemaakt door vzw Het 
Ondergedoken Kind. Door het ontbreken van dossiers en delen van series in het archief vzw 
Het Ondergedoken Kind kan in zijn persoonsarchief een aantal kopieën van de ontbrekende 
bescheiden worden teruggevonden, waaronder verslagen van de vergaderingen van het 
administratief comité en nummers van ledentijdschrift EC Infos. 
 
Kazerne Dossin bewaart daarnaast ook persoonsarchieven van andere administratoren en 
voormalige voorzitters van vzw Het Ondergedoken Kind, alsook van leden. Deze archieven 
hebben echter geen betrekking op de werking van de vereniging en behandelen enkel de 
persoonlijke geschiedenis van de archiefvormer. 
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VI. BESCHRIJVINGSBEHEER 

Het archief vzw Het Ondergedoken Kind werd in maart 2017 fysiek overgebracht naar 
Kazerne Dossin onder toezicht van senior researcher dr. Laurence Schram. Enkele 
afgedwaalde dossiers en bescheiden werden eind 2017 door Richard Dahan, secretaris van 
de vzw, overgebracht naar Kazerne Dossin. In 2018-2019 werd het archief door 
wetenschappelijk medewerkster Dorien Styven geanalyseerd. De opgestelde plaatsingslijst 
diende als uitgangspunt voor het ordenen van het archief. Tijdens het beschrijven en 
verpakken, werd tegelijk de selectie uitgevoerd. De auteur van deze inventaris is Dorien 
Styven. 
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ARCHIEF VZW HET ONDERGEDOKEN KIND 

I. ORGANISATIE 

A. OPRICHTING EN STATUTEN 

 

1. Uittreksel uit het Belgisch Staatsblad met de statuten verschenen op 25 maart 1993 
1993 1 omslag 

 

2. Verzoeken tot publicatie van een statuutswijziging aangeboden aan het Belgisch 
Staatsblad 
2002 1 omslag 

 

 

B. ADMINISTRATIEF COMITÉ 

 

3. Lijsten van verkozen administratoren 
1991-2008 1 omslag 

 

4-5. Vergaderverslagen 
1991-2015 (2010 en 2011 ontbreekt) 2 pakken 
Chronologisch geordend. 

                      4.  1991-2002 
                      5.  2003-2015 
 

6-16. Briefwisseling met diverse afzenders betreffende de werking, activiteiten en 
publieke standpunten van vzw Het Ondergedoken Kind 
1991-2010 11 pakken 
Alfabetisch geordend op naam van de correspondent. 

6. 1991-1993  
7. 1994-1995  
8. 1996-1997  
9. 1998-1999  
10. 2000-2001  
11. 2002  
12. 2003  
13. 2004  



Archief vzw Het Ondergedoken Kind Nummer toegang: KD_00399  
 

13 

 

14. 2005-2006  
15. 2007-2008  
16. 2009-2010 

 

17-19. Ingekomen e-mails 
2004-2005, 2014 3 omslagen 
Chronologisch geordend. 

17. 2004  
18. 2005  
19. 2014 

 

20. Register met de telefonisch ontvangen boodschappen 
2001-2003 1 stuk 

 
 

C. ALGEMENE VERGADERING 

 

21-38. Dossiers inzake de organisatie en het verloop van de Algemene Vergadering 
1997-2016 (2000 en 2001 ontbreekt) 11 omslagen en 8 pakken 
De ledenlijst in elk dossier is slechts raadpleegbaar met toestemming van de archivaris. 

21.               1997-11-27, 1 omslag 
22. 1998-12-09, 1 omslag 
23. 1999-11-30, 1 omslag 
24. 2002-02-28, 1 omslag 
25. 2003-03-31, 1 omslag 
26. 2004-10-05, 2 pakken 
27. 2005-03-29, 1 pak 
28. 2006-03-23, 1 pak 
29. 2007-03-20, 1 pak 
30. 2008-03-17, 1 pak 
31. 2009-03-25, 1 pak 
32. 2010-03-24, 1 omslag 
33. 2011-03-23, 1 pak 
34. 2012-03-21, 1 omslag 
35. 2013-04-10, 1 omslag 
36. 2014-03-26, 1 omslag 
37. 2015-03-25, 1 omslag 
38. 2016-03-30, 1 omslag  
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39. Verslag betreffende de bijzondere Algemene Vergadering van 18 januari 1998 
over het schrappen van het maximaal aantal bestuurstermijnen voor de 
voorzitter uit de statuten 
1997-1998 1 omslag 
 

40-43. Dossier inzake de bijzondere Algemene Vergadering van 6 december 2004 over 
het toekennen van de uitkering ‘Solidarité 3000’ als compensatie aan 
gespolieerde Joodse oorlogsslachtoffers 
2003-2004 4 pakken 
Slechts raadpleegbaar met toestemming van de archivaris. 
40. Stukken betreffende het verloop van de vergadering 
41. Briefwisseling  
42. Steunbetuigingen aan vzw Het Ondergedoken Kind  
43. Steunbetuigingen aan de dissidentengroep 

 

44. Dossier inzake de Algemene Vergadering van 25 maart 2004 afgelast vanwege 
onregelmatigheden betreffende het lidgeld van 2003 en 2004. 
2004 1 pak 

 
 

D. LEDEN 

 

45. Ledenlijsten 
1998-2011 1 pak 
Slechts raadpleegbaar met toestemming van de archivaris. 

 

46-49. Lidmaatschapsformulieren 
1992-2014 4 pakken 
Slechts raadpleegbaar met toestemming van de archivaris. Alfabetisch geordend op achternaam, 
in geval van getrouwde vrouwen volgens de achternaam van de echtgenoot. 

46. Aboaf-Fux  
47. Gabay-Kwiat  
48. Lachman-Rychter  
49. Sadeh-Zysman  

 

50. Omzendbrieven betreffende de betaling van de lidmaatschapsbijdrage 
1999, 2006 1 omslag 
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II.   ACTIVITEITEN 

A. ALGEMEEN 

 

51. Activiteitenrapporten 
1991-2010 (2005-2006 ontbreken) 1 omslag 

 

52. Omzendbrieven met aankondigingen over activiteiten verspreid onder de leden 
1991-2006 1 pak 
Chronologisch geordend 

 

53. Aanplakbiljetten met aankondigingen over activiteiten 
1996-2003 1 omslag 

 

54. Persknipsels betreffende de georganiseerde activiteiten 
1991-2016 1 pak 

 

55. Foto’s 
1991-2006 1922 stukken 
Chronologisch geordend 

 

56. Toespraken gegeven door hoogwaardigheidsbekleders bij herdenkingen van de 
Holocaust georganiseerd door vzw Het Ondergedoken Kind 
1991-1999 1 pak 

 
 

B. BEVORDEREN VAN SOLIDARITEIT EN TRAUMAVERWERKING 

 

 1. CONFERENTIES 

 

57. Dossier inzake de organisatie van een reflectiedag over het trauma van 
ondergedoken kinderen op 8 november 1992 
1992 1 omslag 
De inschrijvingsformulieren zijn slechts raadpleegbaar met toestemming van de archivaris. 

 

58. Dossier inzake de deelname aan de Jerusalem Conference (tweede 
internationale conferentie voor ondergedoken kinderen) van 12 tot 15 juli 1993 
1993 1 omslag 
Audio-opname van de speeches aan te vragen als: Audiovisuele collectie, nr. V_000-V_000. 
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59-65. Dossier inzake de organisatie van het Eerste Europese congres van 
ondergedoken kinderen op 30 april en 1 mei 1995 
1993-1996 2 omslagen en 5 pakken 
De inschrijvingsformulieren zijn slechts raadpleegbaar met toestemming van de archivaris. 

59. Administratieve stukken betreffende de organisatie, 1 pak  
60. Briefwisseling met zusterorganisaties wereldwijd, 1 pak 
61. Briefwisseling met het patronagecomité en sprekers, 1 pak 
62. Lijst genodigden, 1 omslag 
63. Deelnemerslijsten, 1 omslag  
64. Inschrijvingsformulieren, 1 pak 
65. Betalingsoverzichten, 1 pak 

 

66. Dossier inzake de organisatie van een conferentie over de relatie tussen 
Holocaust-overlevenden en hun nakomelingen op 14 september 1997 
1996-1997 1 pak 
De inschrijvingsformulieren zijn slechts raadpleegbaar met toestemming van de archivaris. 

 

67. Dossier inzake de deelname aan het colloquium “De l’Enseignement du Mépris à 
l’Enseignement de l’Estime” op 3 december 2000 
2000 1 omslag 

 

***. Foto’s 
1991-2006  
Bewaard in: nr. 55 van deze inventaris 

 
 

 2. DAGUITSTAPPEN 

 

68. Dossier inzake de organisatie van een groepsbezoek aan het Joods Museum van 
Deportatie en Verzet in Mechelen op 26 januari 1997 
1996-1997 1 omslag 
De inschrijvingsformulieren zijn slechts raadpleegbaar met toestemming van de archivaris. 

 

69. Dossier inzake de organisatie van een groepsbezoek aan het Hotel Tassel en het 
provinciaal paleis van Brabant op 15 mei 1997 
1997 1 omslag 
De inschrijvingsformulieren zijn slechts raadpleegbaar met toestemming van de archivaris. 

 

70. Dossier inzake de organisatie van een groepswandeling in Brussel op 21 juni 1998 
1998 1 omslag 
De inschrijvingsformulieren zijn slechts raadpleegbaar met toestemming van de archivaris. 
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71. Dossier inzake de organisatie van een groepsuitstap naar Amsterdam op 6 
september 1998 
1998 1 omslag 
De inschrijvingsformulieren zijn slechts raadpleegbaar met toestemming van de archivaris. 

 

72. Dossier inzake de organisatie van een groepsuitstap naar Luik op 22 november 
1998 
1998 1 omslag 
De inschrijvingsformulieren zijn slechts raadpleegbaar met toestemming van de archivaris. 

 

73. Dossier inzake de organisatie van een groepsuitstap naar het Spitfire Museum en 
het kasteel van Beloeil op 2 april 2000 
2000 1 omslag 
De inschrijvingsformulieren zijn slechts raadpleegbaar met toestemming van de archivaris. 

 

74. Dossier inzake de organisatie van een groepsuitstap naar het kasteel van 
Gaasbeek op 10 september 2000 
2000 1 omslag 
De inschrijvingsformulieren zijn slechts raadpleegbaar met toestemming van de archivaris. 

 

75. Dossier inzake de organisatie van een groepsuitstap naar het kasteel van Ter 
Hulpe op 18 maart 2001 
2001 1 omslag 
De inschrijvingsformulieren zijn slechts raadpleegbaar met toestemming van de archivaris. 

 

***. Foto’s 
1991-2006  
Bewaard in: nr. 55 van deze inventaris 

 
 

 3. GROEPSREIZEN 

 

76. Dossier inzake de organisatie van de groepsreis naar Lotharingen van 5 tot 7 
september 1993 
1993 1 omslag 
De inschrijvingsformulieren zijn slechts raadpleegbaar met toestemming van de archivaris. 

 

77. Dossier inzake de organisatie van de groepsreis naar Praag van 22 tot 29 mei 
1994 
1993-1994 1 omslag 
De inschrijvingsformulieren zijn slechts raadpleegbaar met toestemming van de archivaris. 

 



Archief vzw Het Ondergedoken Kind Nummer toegang: KD_00399  
 

18 

 

78. Dossier inzake de organisatie van de groepsreis naar Rome van 12 tot 19 maart 
1996 
1995-1996 1 omslag 
De inschrijvingsformulieren zijn slechts raadpleegbaar met toestemming van de archivaris. 

 

79. Dossier inzake de organisatie van de groepsreis naar Spanje van 5 tot 12 mei 
1997 
1996-1997 1 pak 
De inschrijvingsformulieren zijn slechts raadpleegbaar met toestemming van de archivaris. 

 

80. Dossier inzake de organisatie van de groepsreis naar Londen van 22 tot 24 maart 
1998 
1997-1998 1 omslag 
De inschrijvingsformulieren zijn slechts raadpleegbaar met toestemming van de archivaris. 

 

***. Foto’s 
1991-2006  
Bewaard in: nr. 55 van deze inventaris 

 
 

 4. CULTURELE ACTIVITEITEN 

 

81. Dossier inzake de organisatie van de persvoorstelling van de monografie Enfants 
cachés. Les larmes sous le Masque van Viviane Teitelbaum-Hirsch op 28 februari 
1994 
1994 1 omslag 

 

82. Dossier inzake de organisatie van de kunsttentoonstelling Regards d’artistes 
Enfants Cachés van 29 november tot 8 december 1996 
1996 1 omslag 

 

83. Dossier inzake de organisatie van de kunsttentoonstelling L’Enfant caché van 18 
tot 31 oktober 1998 
1998 1 omslag 

 

84. Dossier inzake de organisatie van een uitvoering van het theaterstuk O Vous, 
Frères Humains op 28 januari 2001 
2000-2001 1 omslag 

 

85. Dossier inzake de organisatie van een spektakel op 27 mei 2001 
2001 1 omslag 
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86. Dossier inzake de organisatie van een brunch op 8 december 2002 
2002 1 omslag 

 

87. Brochure betreffende de tentoonstelling Regards croisés d’artistes Enfants … 
d’Enfants cachés in Brussel van 22 oktober tot 3 november 2003 
2003 1 stuk 

 

88. Dossier inzake de organisatie van de afgelaste filmvertoning La Maison de Nina 
2005-2006 1 omslag 

89. Dossier inzake de organisatie van de tentoonstelling Témoignages des enfants 
cachés van 7 tot 28 februari 2017 
2017 1 omslag 

 

***. Foto’s 
1991-2006  
Bewaard in: nr. 55 van deze inventaris 

 
 

 5. VERJAARDAGEN 

 

90. Dossier inzake de organisatie van de plechtigheid ter gelegenheid van de 10e 
verjaardag van vzw Het Ondergedoken Kind op 1 december 2001 
2000-2001 1 pak 
Video-opname aan te vragen als: Audiovisuele collectie, nr. V_000 

 

91. Uitnodiging voor de viering van de vijftiende verjaardag van vzw Het 
Ondergedoken Kind op 15 mei 2007 in Brussel 
2007 1 stuk 

 

***. Foto’s 
1991-2006  
Bewaard in: nr. 55 van deze inventaris 

 
 

C. VERSTREKKEN VAN INFORMATIE 

 

92. Ledentijdschrift EC Infos 
1998-2000, 2002 1 omslag 
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93-94. Artikelen aangeboden aan de redactie ter publicatie in EC Infos 
1998-2006 2 pakken 

93. 1998-2001  
94. 2002-2006  

 

95. Verzoekschriften tot het bekomen van informatie over de onderduik ingediend 
door leden van de vzw en door de Ambassade van Israël 
1992-2000 1 pak 

 

96. Lijst met kinderen verstopt door het onderduiknetwerk het Joods 
Verdedigingscomité, opgesteld door vzw Het Ondergedoken Kind met behulp 
van historische bronnen 
2004 1 stuk 
Slechts raadpleegbaar met toestemming van de archivaris. 
Alfabetisch geordend op achternaam.  

 

97. Lijsten met redders ingeschakeld door het onderduiknetwerk het Joods 
Verdedigingscomité, opgesteld door vzw Het Ondergedoken Kind met behulp 
van historische bronnen 
2004 2 stukken 
Slechts raadpleegbaar met toestemming van de archivaris. Alfabetisch geordend op achternaam.  

 

98. Lijsten van ondergedoken kinderen per instelling waar kinderen door het Joods 
Verdedigingscomité werden geplaatst, opgesteld door vzw Het Ondergedoken 
Kind met behulp van historische bronnen 
2004 1 pak 
Slechts raadpleegbaar met toestemming van de archivaris. 

 

99. Fotokopie van de registers met informatie over de onderduik opgesteld door het 
onderduiknetwerk het Joods Verdedigingscomité, gebruikt voor opzoekingen 
door vzw Het Ondergedoken Kind 
2004 1 pak 
Slechts raadpleegbaar met toestemming van de archivaris. De originele registers worden 
bewaard door de Dienst Archief Oorlogsslachtoffers. 

 

100. Lijst van persoonlijke eigendommen achtergelaten door gedeporteerde Joden, 
Roma en Sinti in de Dossinkazerne aangelegd door vzw het Ondergedoken Kind 
2004 1 stuk 
Slechts raadpleegbaar met toestemming van de archivaris. 

 

101. Dossier inzake het opsporen van voormalig ondergedoken kind Y.S. door David 
Inowlocki 
2004 1 omslag 
Slechts raadpleegbaar met toestemming van de archivaris. 
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D. EREN VAN BELGISCHE REDDERS 

 

102. Lijst van Belgen erkend door Yad Vashem als Rechtvaardigen onder de Volkeren 
2007 1 omslag 

 

103. Verslagen van ceremoniën ter erkenning van Belgen door Yad Vashem als 
Rechtvaardigen onder de Volkeren 
1991-2001 1 pak 

 

***. Video-opname van de ceremonie ter uitreiking van de medaille aan 
Rechtvaardigen onder de Volkeren in het cultureel centrum van Oudergem op 25  
november 1999 en de ceremonie in de ambassade van Israël ter ere van René 
Ferier 
2000 1 VHS tap  
Aan te vragen als: Audiovisuele collectie, nr. V_000. 

 

104. Dossier inzake de uitgave van een postzegel ter ere van redsters Yvonne 
Névejean en Marie Gevers 
1994-1996 1 omslag 
Zie ook in bijlage 1: stukken aangetroffen bij de inventarisatie – objecten toegevoegd aan de 
kunstcollectie. 

 

105. Dossier inzake de controverse rond de ceremonie georganiseerd door Yad 
Vashem ter ere van Marie Albert-Blum 
1997 1 omslag 

 

106. Dossier inzake de aanplanting van een bos in Israël ter ere van redster Yvonne 
Jospa 
2000-2001 1 omslag 
Zie ook in bijlage 1: stukken aangetroffen bij de inventarisatie – objecten toegevoegd aan de 
kunstcollectie. 

 

107. Dossier inzake de coördinatie van de restauratie van het Château du Faing in 
Jamoigne en de plaatsing van een standbeeld ter ere van de redding van Joodse 
ondergedoken kinderen in het kasteel 
2010-2011 1 omslag 

 

***. Anniversaire d’Andrée Geulen, documentaire over de redding van Joodse 
kinderen door Andrée Geulen ter gelegenheid van haar 90ste verjaardag. 
2012 1 DVD  
Aan te vragen als: Audiovisuele collectie, nr. V_000. 
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***. Foto’s 
1991-2006  
Bewaard in: nr. 55 van deze inventaris 

 
 

E. HERINNERINGSEDUCATIE EN STRIJD TEGEN ANTISEMITISME, 
NEGATIONISME, RACISME EN XENOFOBIE  

 

108. Getuigenissen over de Holocaust uitgeschreven door leden 
1996-1998 1 omslag 

 

109. Dankbrieven van leerlingen uit het lager en middelbaar onderwijs opgesteld na 
het beluisteren van een getuigenis georganiseerd door vzw Het Ondergedoken 
Kind 
1996-2005 1 omslag 

 

110. Eindwerken van studenten middelbaar onderwijs uitgevoerd in samenwerking 
met leden van vzw Het Ondergedoken Kind 
1998-1999 2 stukken 

 

111. Eindwerken van studenten hoger onderwijs uitgevoerd in samenwerking met 
leden van vzw Het Ondergedoken Kind 
1993-1998 5 stukken 

 

112. Brochures over educatieve projecten uitgevoerd door scholen in samenwerking 
met vzw Het Ondergedoken Kind 
1994-2001 4 stukken 

 

113. Dossier inzake het tentoonstellen in Etterbeek van de reizende tentoonstelling La 
Traque, La Résistance, Les Justes, Les Sauvés gecreëerd door vzw Het 
Ondergedoken Kind 
2001 1 omslag 
Zie ook in bijlage 2: Panelen van de reizende tentoonstelling. 

 

114. Dossier inzake de distributie van de film Le jour ne se lève plus à Pinczow van 
Helene Potezman 
1996-1998 1 omslag 
Video-opname aan te vragen als: Audiovisuele collectie, nr. V_000. 

 

115. Dossier inzake de realisatie van de film Enfants sans ombre 
2008-2009 1 omslag 
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***. Foto’s 
1991-2006  
Bewaard in: nr. 55 van deze inventaris 

 
 

F. SAMENWERKEN MET GELIJKAARDIGE ORGANISATIES 

 

116. Dossier inzake de participatie in het Coördinatiecomité van Joodse Organisaties 
in België (CCOJB) 
1991-2010 1 pak 
Met retroacta: 1986-1990 

 

117. Dossier inzake de deelname aan het European Jewish Congress in Brussel op 9 en 
10 januari 2000 
1999-2000 1 omslag 

 

118. Formulier ter registratie in de databank van Holocaust-gerelateerde organisaties 
beheerd door het United States Holocaust Memorial Museum 
2002 1 stuk 

 

***. Foto’s 
1991-2006  
Bewaard in: nr. 55 van deze inventaris 

 
 

G. STRIJDEN VOOR DE RECHTEN VAN VOORMALIGE IN BELGIË 
ONDERGEDOKEN KINDEREN 

 

 1. AANVRAGEN VAN HET STATUUT ‘ONDERGEDOKEN KIND’ 

 

119. Lijsten van leden die het statuut van ondergedoken kind aanvroegen bij de 
Dienst voor de Oorlogsslachtoffers via vzw Het Ondergedoken Kind vóór de 
deadline van 17 mei 2000 
2000 2 pakken 
Slechts raadpleegbaar met toestemming van de archivaris. 
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120-121. Aanvraagformulieren voor het bekomen van het statuut van ondergedoken kind 
ingediend bij de Dienst voor de Oorlogsslachtoffers via vzw Het Ondergedoken 
Kind vóór de deadline van 17 mei 2000 
1999-2000 2 pakken 
Slechts raadpleegbaar met toestemming van de archivaris. Alfabetisch geordend op achternaam, 
in geval van getrouwde vrouwen op meisjesnaam. 

120. Abramow-Moskovic  
121. Nemirovsky-Zalc  

 

122. Aanvraagformulieren voor het bekomen van het statuut van ondergedoken kind 
ingediend bij de Dienst voor de Oorlogsslachtoffers via vzw Het Ondergedoken 
Kind na de deadline van 17 mei 2000 
2000-2001 1 pak 
Slechts raadpleegbaar met toestemming van de archivaris. Alfabetisch geordend op achternaam, 
in geval van getrouwde vrouwen op meisjesnaam. 

 
 

2. VERKRIJGEN VAN EEN LIJFRENTE VOOR ONDERGEDOKEN KINDEREN (RENTE 
FLAHAUT) 

 

123. Lijsten met aanvraagdossiers overgemaakt aan de Dienst voor de 
Oorlogsslachtoffers 
2003-2004 1 omslag 
Slechts raadpleegbaar met toestemming van de archivaris. 

 

124-131. Aanvraagdossiers ingediend bij de Dienst voor de Oorlogsslachtoffers voor 31 
augustus 2003 en retroactief vanaf 1 januari 2003 uitgekeerd, in naam van leden 
wier beide ouders omkwamen tijdens de oorlog 
2003-2004 8 pakken 
Slechts raadpleegbaar met toestemming van de archivaris. Alfabetisch geordend op achternaam, 
in geval van getrouwde vrouwen op meisjesnaam. 

124. Abendstern-Bude  
125. Castoriano-Funkleder  
126. Garian-Hutnik 
127. Isaac-Lustman 
128. Majar-Prajs 
129. Rafalowicz-Ryng 
130. Salomon-Szyper 
131. Taffel-Zylberszac   
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132. Aanvraagdossiers ingediend bij de Dienst voor de Oorlogsslachtoffers voor 31 
augustus 2003 en retroactief vanaf 1 januari 2003 uitgekeerd, in naam van leden 
van wie één of beide ouders de oorlog in de onderduik overleefden 
2003 1 omslag 
Slechts raadpleegbaar met toestemming van de archivaris. Alfabetisch geordend op achternaam, 
in geval van getrouwde vrouwen op meisjesnaam. 

 

133. Aanvraagdossiers ingediend bij de Dienst voor de Oorlogsslachtoffers na 31 
augustus 2003 en niet retroactief van toepassing vanaf 1 januari 2003 
2003-2004 1 pak 
Slechts raadpleegbaar met toestemming van de archivaris. Alfabetisch geordend op achternaam, 
in geval van getrouwde vrouwen op meisjesnaam. 

 

134. Aanvraagdossiers ingediend bij de Dienst voor de Oorlogsslachtoffers afgewezen 
omwille van het niet-Belg zijn van de aanvrager op 1 januari 2003 
2003 1 omslag 
Slechts raadpleegbaar met toestemming van de archivaris. Alfabetisch geordend op achternaam, 
in geval van getrouwde vrouwen op meisjesnaam. 

 

135. Aanvraagdossiers ingediend bij de Dienst voor de Oorlogsslachtoffers afgewezen 
omwille van het ontvangen van een invaliditeitsuitkering volgens de wet van 
1954 door de aanvrager 
2003 1 omslag 
Slechts raadpleegbaar met toestemming van de archivaris. Alfabetisch geordend op achternaam, 
in geval van getrouwde vrouwen op meisjesnaam. 

 

136. Aanvraagdossiers ingediend bij de Dienst voor de Oorlogsslachtoffers afgewezen 
vanwege het ontbreken van bewijsstukken 
2003-2004 1 omslag 
Slechts raadpleegbaar met toestemming van de archivaris. Alfabetisch geordend op achternaam, 
in geval van getrouwde vrouwen op meisjesnaam. 

 

137. Attesten uitgereikt aan leden ter bevestiging van hun onderduik en toe te 
voegen aan hun aanvraagdossier 
2002-2007 1 omslag 
Slechts raadpleegbaar met toestemming van de archivaris. Alfabetisch geordend op achternaam, 
in geval van getrouwde vrouwen op meisjesnaam. 

 

138. Dossier inzake de rechtszaak van 12 leden tegen de Belgische Staat aanhangig 
gemaakt voor de Raad van State betreffende de uitkering van de lijfrente voor 
oorlogsslachtoffers 
2003-2005 1 pak 
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139. Dossier inzake de rechtszaak van 10 leden tegen de Belgische Staat aanhangig 
gemaakt voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en voor het 
Grondwettelijk Hof betreffende het aanpassen van de wet van 2003 m.b.t. 
voordelen voor oorlogsslachtoffers 
2005-2008 2 pakken 

 
 

 3. SAMENWERKINGEN VOOR HET BEKOMEN VAN  FINANCIËLE  
     COMPENSATIE VOOR DE GESPOLIEERDEN 

 

I. WORLD JEWISH RESTITUTION ORGANIZATION 

 

140. Dossier inzake de praktische organisatie van de samenwerking 
1997-1998 1 pak 

 

141-142. Index gecreëerd als toegang op de inlichtingenformulieren ingevuld door leden 
betreffende de financiële compensatie voor gespolieerden 
1997-1998 2 pakken 
Slechts raadpleegbaar met toestemming van de archivaris. 

141. Aboaf-Jospa  
142. Kacenelebogen-Zysman    

 

143-144. Inlichtingenformulieren ingevuld door leden betreffende de financiële 
compensatie voor gespolieerden 
1997-1998 2 pakken 
Slechts raadpleegbaar met toestemming van de archivaris. Alfabetisch geordend op achternaam, 
in geval van getrouwde vrouwen op achternaam van de echtgenoot. 

143. Aboaf-Kwiat  
144. Lachman-Zysman    

 

145. Lijst van inlichtingenformulieren ontvangen door vzw Het Ondergedoken Kind en 
doorgestuurd aan de Service Social Juive omwille van het niet-lidmaatschap van 
de betrokkene 
1997-1998 1 omslag 
Slechts raadpleegbaar met toestemming van de archivaris. Alfabetisch geordend op achternaam, 
in geval van getrouwde vrouwen op achternaam van de echtgenoot. 
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146. Inlichtingenformulieren ontvangen door vzw Het Ondergedoken Kind en 
doorgestuurd aan de Service Social Juive omwille van het niet-lidmaatschap van 
de betrokkene 
1997-1998 1 omslag 
Slechts raadpleegbaar met toestemming van de archivaris. Alfabetisch geordend op achternaam, 
in geval van getrouwde vrouwen op achternaam van de echtgenoot. 

 

147. Briefwisseling betreffende het ongegrond verklaren van het invullen van het 
inlichtingsformulier van betrokkene omwille van diens leeftijd in 1940 of 
contemporaine woonplaats 
1998 1 omslag 
Slechts raadpleegbaar met toestemming van de archivaris. 

 
 

II. NATIONALE COMMISSIE VAN DE JOODSE GEMEENSCHAP VAN BELGIË 
VOOR DE RESTITUTIE (NCJGBR) 

 

148. Administratieve stukken betreffende de werking van de NCJGBR 
1999-2000 1 omslag 

 

149. Vergaderverslagen 
2000-2008 1 pak 

 

150. Briefwisseling 
1999-2008 1 pak 
Chronologisch geordend. 

 

151. Krantenartikelen betreffende de werking van de NCJGBR 
2002 1 omslag 

 
 

III. STICHTING VAN HET JODENDOM VAN BELGIË 

 

152. Vergaderverslagen 
2004-2008 1 pak 
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DEELARCHIEF AMICALE DES ANCIENS DE JAMOIGNE 

I.     BESTUUR 

 

153. Briefwisseling 
1987-1992 1 pak 

 

154. Toespraken gegeven bij herdenkingen 
1987-1993 1 omslag 

II.   ACTIVITEITEN 

 

155. Omzendbrieven met aankondigingen over activiteiten verspreid onder de leden 
1987-1992 1 pak 

 

156. Krantenknipsels betreffende activiteiten 
1987-1992 1 pak 

 

157. Dossier inzake de deelname van een delegatie aan de eerste internationale 
conferentie voor ondergedoken kinderen in New York van 26 tot 27 mei 1991 
1991 1 omslag 

 

158. Dossier inzake de groepsreis naar Israël van 26 mei tot 4 juni 1992 
1992 1 omslag 

 

159. Dossier inzake de plaatsing van een gedenksteen aan het kasteel in Jamoigne 
1988 1 omslag 

 

160. Dossier inzake de organisatie van een herdenking ter gelegenheid van de 50e 
verjaardag van de opstand in het getto van Warschau en de overval op Transport 
XX in Boortmeerbeek 
1992-1993 1 pak 
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161. Historische documenten betreffende de onderduik in het kasteel van Jamoigne 
1987-1992 3 stukken





Archief vzw Het Ondergedoken Kind Nummer toegang: KD_00399  
 

31 

 

BIJLAGE 1 - STUKKEN AANGETROFFEN BIJ INVENTARISATIE 

 
 
BOEKEN TOEGEVOEGD AAN DE BIBLIOTHEEK 
 
40e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie, 1943-1983, Parijs, 1983.  
Cercle Ben Gourion, Assises de l’interculturalité : “Du bon usage du conflit”, Brussel, 2009. 
Claims Conference, Guide to Compensation and Restitution for Holocaust Survivors, New 

York, 2001.  
Démocratie ou barbarie … 50 ans après. Un défi pour l’école d’aujourd’hui, Brussel, 1994.  
DUVINAGE Emmanuelle, Le bout du tunnel, s.l., 1993.  
EBSTEIN Paul Gérard, Souvenirs de guerre, 1939-1945, Brussel, 2006.  
EMMERY Isabelle (ed.), Histoire et Mémoire des Juifs d’Anderlecht. Années 20-40, Brussel, 

2009.  
Fondation pour la Mémomire de la Shoah, Voyage d’Auschwitz. Livret d’accompagnement 

élèves, Brussel en Parijs, s.d.  
Forum der Joodse Organisaties, Hulde aan de Belgische redders – Hommage aux sauveurs 

belges, Brussel, 2010.  
Forum der Joodse Organisaties, Memor Boek. Hulde aan de Belgische redders van WOII – 

Livre de la Mémoire. Hommage aux Sauveurs Belges de la 2eme Guerre Mondiale – 
Memory Book. Tribute to the Belgian Saviours of WWII, Brussel, 2010. 

Foudation de la Mémoire contemporaine (Fondation Jean Bloch), Projets et réalisations, 
Brussel, 1997. 

HEENEN-WOLFF Susann, Die Versteckten Kinder des Holocaust – ein Gehörspiel, s.l., s.d.  
Holocaust Child Survivors of Connecticut, Childhood memories: Jewish children who survived 

the Nazi peril speak, s.l., 1998.  
Holocaust Child Survivors of Connecticut, Childhood memories: Jewish children who survived 

the Nazi peril speak – Discussion Guide for Teachers, s.l., 1999. 
JACQUEMART Cécile, Les Justes et les Sauveurs de l’Holocauste au regard de l’opinion 

publique belge, eindwerk tot het bekomen van de graad van licentiaat in de 
communicatiewetenschappen, Université Libre de Bruxelles, 1995-1996.  

Joods Museum van Deportatie en Verzet, Transit Mechelen. Museum over Vervolging en 
Volkerenmoord. Conclusies en aanbevelingen van het Wetenschappelijk comité, 
Mechelen, 2005. 

KALB-BELLER Zalek, Les quatre guerres des frères Naftali, Brussel, 1988.  
KAYE Ephraïm, Les profanateurs de la mémoire. Faire face au Négationnisme, Jeruzalem, s.d.  
KLARSFELD Serge (ed.), Les 11400 enfants Juifs déportés de France. Juin 1942-août 1944, 

Parijs, 2007.  
KRELL Robert (ed.), Messages and memories, Reflections on child survivors of the Holocaust, 

Vancouver, 2001. 
KRONFELD Judith (ed.),  Cinquantième anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie et 

de l’arrêt du 20ème convoi. Hommage à ceux qui ont sauvé des juifs sous l’occupation, 
Brussel, 1993.  
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Lawyers without rights. Advocaten zonder rechten. Avocats sans Droits, Antwerpen, 2009. 
Les films de la Mémoire asbl, D’Auschwitz à Jérusalem, Brussel, s.d.  
Les témoins de la 2e génération. Voyage commémoratif à Auschwitz, Luxemburg, 1998.  
Mémoire sans oubli, Brussel, 1998.  
NOLIN Thierry, La Haganah. L’armée secrète d’Israël, Parijs, 1971.  
Notre mémoire à tous. Programme de sensibilisation, de formation et d’animation autour de 

la Mémoire, Brussel, s.d.  
Ondergedoken Kinderen in België tijdens de Shoah, Programma van de Internationale 

conferentie. 15 tot 19 april 2007, Jeruzalem en Tel Aviv, 2007.  
PERELSZTEJN Willy (ed.), La mission de Victor Martin. Un film de Didier Roten, Brussel, 2000. 
Résistance. Père Bruno Reynders. Juste des Nations, Brussel, 1993.  
SÄGESSER Caroline, Les structures du monde juif en Belgique, courrier Hebdomadaire, n° 

1615, 1998.  
SCHWARZ-BART André, Le dernier des Justes, Parijs, 1959. 
SILTEN Gabriele (ed.), Our past in our present, Washington DC, 2001.  
SILTEN Gabriele (ed.), We’re still here and we remember! Zachor!, Washington DC, 2003.  
STEINBERG Maxime en SCHRAM Laurence, Transport XX. Malines-Auschwitz, Brussel, 2008. 
STEINBERG Maxime, Extermination, Sauvetage et Résistance des Juifs de Belgique, Brussel, 

1979. 
The Hidden Child Foundation, Survivor Groups Around the World. International Conference of 

Child Survivors of the Holocaust and their Families, Washington DC, 2003. 
TITELBAUM-HIRSCH Viviane, Enfants cachés. Les larmes sous le masque, Brussel, 1994. 
WEISS-GODLEWICZ Denise, De l’ombre à la lumière, Brussel, 2000.  
Yad Vashem, L’Holocauste, Jeruzalem, 1988. 
 
 
 
TIJDSCHRIFTEN TOEGEVOEGD AAN DE BIBLIOTHEEK 
 
100ème anniversaire du Bund. Actes du colloque. Minorités, Démocartie, Diaspora, Points 

critiques. Revue de l’Union des Progressistes Juifs de Belgique, bijzonder nummer (nr. 
62/63), december 1998-januari 1999.  

Associazione Figli della Shoah, Newsletter – Per non Dimenticare, 2002, jaargang 2, nr. 6. 
Associazione Figli della Shoah, Newsletter – Per non Dimenticare, 2003, jaargang 3, nr. 10. 
Bulletin trimestriel de la fondation Auschwitz, n° 55, april-juni 1997. 
Bulletin trimestriel de la fondation Auschwitz, n° 56, juli-september 1997. 
Bulletin trimestriel de la fondation Auschwitz, n° 57, oktober-december 1997. 
Bulletin trimestriel de la fondation Auschwitz, n° 58, janvier-mars 1998. 
Bulletin trimestriel de la fondation Auschwitz, n° 61, september-december 1998. 
Bulletin trimestriel de la fondation Auschwitz, n° 62, januari-maart 1999. 
Bulletin trimestriel de la fondation Auschwitz, n° 63, april-juni, 1999. 
Bulletin trimestriel de la fondation Auschwitz, n° 65, oktober-december 1999. 
Bulletin trimestriel de la fondation Auschwitz, n° 67, april-juni 2000. 
Bulletin trimestriel de la fondation Auschwitz, n° 68, juli-september 2000. 
Bulletin trimestriel de la fondation Auschwitz, n° 69, oktober-december 2000. 
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Bulletin trimestriel de la fondation Auschwitz, n° 70, januari-maart 2001. 
Bulletin trimestriel de la fondation Auschwitz, n° 71, april-juni 2001. 
Bulletin trimestriel de la fondation Auschwitz, n° 73, oktober-december 2001. 
Bulletin trimestriel de la fondation Auschwitz, n° 75, april-juni 2002. 
Bulletin trimestriel de la fondation Auschwitz, n° 83, april-juni 2004. 
Bulletin trimestriel de la fondation Auschwitz, n° 84, juli-september 2004.  
Bulletin trimestriel de la fondation Auschwitz, n° 85, oktober-december, 2004. 
Bulletin trimestriel de la fondation Auschwitz, n° 86, januari-maart 2005. 
Bulletin trimestriel de la fondation Auschwitz, n° 87, april-juni 2005.  
Bulletin trimestriel de la fondation Auschwitz, n° 88, juli-september 2005. 
Bulletin trimestriel de la fondation Auschwitz, n° 89, oktober-december 2005. 
Bulletin trimestriel de la fondation Auschwitz, n° 96, juli-september 2007. 
Bulletin trimestriel de la fondation Auschwitz, n° 98, januari-maart 2008. 
Enfants cachés 1940-1944, Bulletin, 1994, n° 7.  
Enfants cachés 1940-1944, Bulletin, 1995, n° 10.  
Enfants cachés 1940-1944, Bulletin, 1997, n°19.  
Enfants cachés 1940-1944, Bulletin, 1998, n° 24.  
Enfants cachés 1940-1944, Bulletin, 1998, n° 25.  
Enfants cachés 1940-1944, Bulletin, 1999, n° 26.  
Enfants cachés 1940-1944, Bulletin, 1999, n° 27.  
Enfants cachés 1940-1944, Bulletin, 1999, n° 29.  
Enfants cachés 1940-1944, Bulletin, 2000, n° 30. 
Enfants cachés 1940-1944, Bulletin, 2000, n° 32.  
France, 1940-1945, Le Dossier juif. Documents, bijzonder nummer (nr. 4), 1979. 
Het oude land van Edingen en omliggende. Driemaandelijks tijdschrift van de gewestelijke 

kring voor oudheidkunde, geschiedenis en heemkunde van het Pajottenland, jaargang 
XXXVI, nr. 2, april-juni 2008. 

La libération de la Belgique. 200 photos qui racontent la liberté retrouvée, Le Soir Magazine, 
bijzonder nummer, september 1994. 

The Hidden Child. Newsletter published by Hidden Child Foundation / ADL, 2004, vol. XII.  
The Hidden Child. Newsletter published by Hidden Child Foundation / ADL, 2007, vol. XV. 
The Hidden Child. Newsletter published by Hidden Child Foundation / ADL, 2011, vol. XIX. 
The Hidden Child. Newsletter published by Hidden Child Foundation / ADL, 2013, vol. XXI. 
Vereniging “Het Ondergedoken Kind” (H.O.K.), Nieuwsbrief, 2001, jaargang 8, nr. 29. 
Vereniging “Het Ondergedoken Kind” (H.O.K.), Nieuwsbrief, 2001, jaargang 8, nr. 30. 
Vereniging “Het Ondergedoken Kind” (H.O.K.), Nieuwsbrief, 2002, jaargang 8, nr. 31. 
 
 
OPNAMES TOEGEVOEGD AAN DE AUDIOVISUELE COLLECTIE 
 
« Juin 1942 - L'Etoile de David » en « Septembre 1942 - Les 100 jours de la déportation », 

Jours de guerre, documentaire, s.l., s.d., 102 minuten, 1 VHS tape. 
« Le Ghetto de Varsovie », Jours de guerre, documentaire, s.l., s.d., 48 minutes, 1 VHS tape.  
50e anniversaire du ghetto de Varsovie, documentaire, Brussel, 1993, 1 VHS tape.  
Anniversaire d’Andrée Geulen, documentaire, s.l., 2012, 1 DVD.  
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Cérémonie de remises de Médailles aux Justes au Centre culturel d’Auderghem le 25.11.1999 
et Cérémonie à l’ambassade d’Israël en hommage à René Ferier, documentaire, 
Brussel, 2000, 135 minuten, 1 VHS tape.  

Contre l'oubli, documentaire, s.l., 1995, 107 minuten, 1 VHS tape. 
De Laatste Getuigen, documentaire, 5 delen, s.l., 1991, 430 minuten, 4 VHS tapes. 
DELPARD Raphaël, Les Enfants cachés, documentaire, Parijs, 1992, 85 minuten, 1 Betacam 

tape. 
Enfants cachés d’Anvers, documentaire, s.l., s.d., 15 minuten, 1 VHS tape. 
Fondation Auschwitz, Le Train des mille – De Bruxelles à Auschwitz, documentaire, s.l., 1995, 

1 VHS tape. 
HALTER Marek, Tzedek, documentaire, Parijs, 1994, 150 minuten, 1 VHS tape. 
LANZMANN Claude, Shoah, documentaire, s.l., 1985, 550 minuten, 2 VHS tapes.  
MALLE Louis, Au revoir les enfants, speelfilm, s.l., 1987, 100 minuten, 1 VHS tape. 
MOATI Serge, La Haine antisémite, documentaire, Parijs, 1991, 1 VHS tape. 
POTEZMAN H., The sun no longer rises in Pinczow, documentaire, s.l., [1996], 71 minuten, 1 

VHS tape.  
SAUVAGE Pierre, Les armes de l’esprit. Le récit documenté d’une singulière conspiration pour 

le bien!, documentaire, s.l., 1989, 90 minuten, 1 VHS tape.  
SCHATZBERG Jerry, L’ami retrouvé, speelfilm, s.l., 1989, 110 minuten, 1 VHS tape.  
The Hidden Child, Lecture series of the Second International Gathering of Hidden Children, 

Israel, 1993, 14 audiocassettes.  
Vzw Het Ondergedoken Kind, 1991-2001 – 10e anniversaire, documentaire, Brussel, 2002, 36 

minuten, 1 VHS tape. 
 
 
  
OBJECTEN TOEGEVOEGD AAN DE KUNSTCOLLECTIE 
 
 
Ingekaderde ets van de afbeelding van Yvonne Nèvejean, gebruikt voor de productie van een 

postzegel ter harer ere, uitgegeven door De Post in 1996 
Ingekaderde herdenkingsposter ter ere van Yvonne Jospa, gebruikt voor de promotie van de 

aanplanting van een bos in Israël ter harer nagedachtenis, 2000 
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BIJLAGE 2 - PANELEN VAN DE REIZENDE TENTOONSTELLING  

« La Traque, La Résistance, Les Justes, Les Sauvés » 

 
 
 
Titelpaneel, 1 paneel 
Kalender van de Jodenvervolging tijdens de Duitse bezetting van België, 8 panelen 
De Joden onder Klopjacht – De deportatie uit België, 2 panelen 
 
De weerstand 
Koningin Elisabeth van België, 6 panelen 
Het Onafhankelijkheidsfront, 2 panelen 
 
De onderduik 
Het Joods Verdedigingscomité, 22 panelen 
De redders, 1 paneel 
De Rechtvaardigen onder de Volkeren, 4 panelen 
Een strategie voor de redding, 58 panelen 
Lijst van de instellingen die kinderen verstopten, 4 panelen 
De Katholieke Arbeidersjeugd, 6 panelen 
Hommage aan R.P. Capart, 1 paneel 
 
Afsluitende boodschap, 1 paneel
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