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Beste leden en sympathisanten, op 30 juni 2022 overleed ons trouw en stichtend lid  

Arnold De Smet      

Hij was geboren op 6 augustus 1939, in de laatste zomer die de Tweede Wereldoorlog voorafging. 
Van kindsbeen af was Arnold gebeten door de trammicrobe, wat voor de geboren en getogen 
inwoner van Zomergem niet zo vreemd was. Zomergem was immers in Oost-Vlaanderen de 
eerste gemeente die per tramlijn met Gent verbonden was, met name al in 1886, het jaar na de 
oprichting van de Buurtspoorwegen. Later werd Zomergem via Ursel met Brugge verbonden. Die 
lijn werd opgeheven in 1953, de lijn naar Gent bleef in dienst tot 1959. Arnold had bovendien 
van in zijn prille jeugd het geluk dat hij met zijn vader, die slager was, vaak mocht meerijden met 
de bijzondere tramdienst naar het toenmalig Gents slachthuis nabij de Dampoort, een 
gecombineerde goederen- en personentram die ook het slachtvee vervoerde. 
 

 

Op 16 september vorig jaar had Arnold zijn ‘tramvriend’ Freddy Coussens uitgenodigd naar zijn 
geboorteplaats Zomergem.  Daar gingen ze samen kijken naar de oude tramsporen op de brug 
over het Schipdonkkanaal. Die sporen zijn de laatste restanten van de voormalige tramlijn Z van 
de Buurtspoorwegen. (foto Freddy Coussens) 
 
Zijn legerdienst deed Arnold in de Daillykazerne te Schaarbeek. Daar leerde hij het uitgebreide 
tramnet van de MIVB en de toenmalige talrijke Brabantse lijnen van de NMVB kennen.  
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Daarna als onderwijzer aangesteld, kreeg hij als bijkomende taak in te staan voor het 
leerlingenvervoer. Het bedrijf dat dit vervoer verzorgde vroeg aan Arnold in de vakantieperiodes 
ook de touringcar te besturen naar vooral Spanje en Oostenrijk. Dit werd uiteindelijk zijn 
hoofdberoep. Waar hij ook kwam, hij nam altijd de tijd om de plaatselijke trambedrijven grondig 
te exploreren. Eens met pensioen nam hij deel aan talloze daguitstappen en meerdaagse 
tramreizen, georganiseerd door een van de vele verenigingen waarvan hij lid was, dan wel zelf 
met enkele vrienden georganiseerd.  
 
In 2008 was hij stichtend lid van ETG. Sindsdien kon onze kleine vereniging steeds op hem 
rekenen. Zo was hij op de viering 50 jaar Gentse PCC op 10 juli 2021 kaartjesverkoper. Reeds 
zwaar beladen met de ziekte die hem fataal zou worden, nam hij actief deel aan onze Algemene 
Vergadering op 8 april 2022. Zoals steeds met gevatte tussenkomsten in zijn kenmerkende 
directe stijl. 
Ook bij vele andere tramverenigingen was hij zeer actief en kon steeds op hem beroep gedaan 
worden. Zijn laatste tramuitstap was op 22 mei 2022 bij de viering van veertig jaar Brussels 
trammuseum. Daarna stond nog de deelname aan de Algemene Vergadering van onze 
zustervereniging TTO op het programma, maar de dag zelf moest hij afhaken omdat een nieuwe 
ziekenhuisopname zich opdrong. Het zou de laatste zijn. 
 
Voor Arnold stond ‘helpen’ centraal. Zo was hij zeer actief in de mobiliteitscentrale van 
Zomergem. We beloven aan zijn echtgenote Monique, dochter, kleinkinderen en de familie dat 
we Arnold blijven gedenken. 
 

 

Arnold naast de MIVB tram 7921, met gelegenheidsrolfilm, op 22 mei 2022 aan Ban Eik. Het 
was zijn laatste tramrit. (foto Etienne Van Daele) 


