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Vandaag is het een vergeten geschiedenis, maar negentig 
jaar geleden verbleef in iedere gemeente in Vlaanderen (en 
in mindere mate in Wallonië) wel een ‘Hongaartje’, zoals de 
kinderen met een gevoel van medeleven en een zweem van 

paternalisme vaak werden genoemd. De aankomst van de kinderen werd 
met een grote belangstelling en anticipatie verwacht in de katholieke ge-
meenschappen van België. Niet alleen in de grotere steden zoals Brugge 
of Antwerpen maar ook in de kleinere stadjes, dorpen en gehuchten 
zagen de treinstations en dorpsmarkten zwart van het volk. En in de 
meeste gevallen wisten de mensen niet wat te verwachten. Zo vertelt 
Ilonka over haar herinneringen van haar aankomst in Merchtem (nu in 
het arrondissement Halle-Vilvoorde) als 6 jarig kindje: “Waar wij zijn aan-
gekomen stond veel volk ons op te wachten omdat ze dachten dat wij 
zwart waren. Ik weet dit omdat mijn pleegouders mij later hebben verteld 
dat de kinderen in Merchtem, op het platteland, dachten dat wij er zwart 
uitzagen.” 

In 1923 was Hongarije en zijn volk zo goed als onbekend voor de gewone 
Belg. De humanitaire acties tussen België en Hongarije brachten hier 
grote verandering in. Meer dan 20.000 Hongaarse kinderen woonden in 
de jaren 1920 in het kader van een internationaal humanitair project 
enkele maanden bij een Belgisch gastgezin om ‘aan te sterken’. Na de 
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Tweede Wereldoorlog herhaalde de geschiedenis zich, zij het op een 
meer bescheiden schaal en in een veranderde context.

hOnGarije in nOOd
De Dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije viel na de Eerste Wereldoorlog 
uit elkaar. Het verzelfstandigde Hongarije was ten prooi gevallen aan in-
terne politieke crisissen en buitenlandse troepen vielen het land binnen. 
Met het vredesverdrag van Trianon, genoemd naar het paleis Grand Tria-
non in Versailles waar het verdrag was ondertekend op 4 juni 1920, ver-
loor het bovendien ongeveer twee derde van zijn grondgebieden aan 
(nieuwe) buurlanden. Bijna een half miljoen Hongaren die toen plotseling 
in Tsjechoslowakije, Roemenië en Joegoslavië een minderheid vormden, 
migreerden – soms uit vrije wil, maar vaker gedwongen – naar Boedapest 
en andere grote steden in het kernland. Door het gebiedsverlies was Hon-
garije bovendien afgesneden van de noodzakelijke grondstoffen voor zijn 
industrie. De economie van het hele land, en in het bijzonder in de hoofd-
stad, raakte ontwricht. Dat alles had een grote impact op de Hongaarse 
maatschappij. Een groot deel van de bevolking kwam in armoede terecht. 
Werkloosheid, honger, gebrek aan medicijnen en slechte huisvesting wa-
ren een realiteit voor veel gezinnen, waarin kinderen het meest kwetsbaar 
waren. Het duurde niet lang voordat internationale organisaties aandacht 
gingen besteden aan hun moeilijke situatie. Om het lot van de Hongaarse 

kinderen te verzachten, ontplooiden sociale, ca-
ritatieve en religieuze organisaties een brede 
scala aan hulpprogramma’s in Boedapest en 
andere steden. In verschillende wijken van de 
hoofdstad opende het Rode Kruis bijvoorbeeld 
gaarkeukens waar gratis maaltijden werden ver-
deeld. De tijdelijke opvang in gastgezinnen in 
het binnenland zowel als in het buitenland 
kwam redelijk snel ter sprake. Enkele maanden 
‘ontsnappen’ aan de ontberingen thuis, beloof-
de heilzaam te zijn voor de fysieke en morele 
ontwikkeling van het kind, terwijl de Hongaarse 
families thuis een klein beetje op adem konden 
komen.
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in. Meer dan 20.000 hongaarse 
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De snelle internationale reac-
tie was het gevolg van de 
groeiende belangstelling voor 
kinderwelzijn in Europa en 
Noord-Amerika sinds het ein-
de van de negentiende eeuw. 
De Zweedse feministische 
schrijfster Ellen Key betitelde 
in 1900 de twintigste eeuw 
niet zonder reden als ‘de 
eeuw van het kind’. Met de 
terugkeer van de vrede na de 
Grote Oorlog stond het kin-
derwelzijn trouwens meer 
dan ooit op de internationale 
agenda. De oorlog met zijn 
burgerslachtoffers had het 
besef doen groeien dat de 
toekomst van de natie afhing 
van de jeugd. Duizenden kin-
deren zouden in het kader 
van een humanitair kinder-
hulpprogramma hun familie 
(tijdelijk) verlaten. De tegen-
woordig minder bekende ac-
ties werden voor Russische, Oostenrijkse en zelfs voor Duitse kinderen 
opgericht kort na de oorlog. Maar de twee bekendste voorbeelden zijn de 
acties voor de Spaans-Baskische kinderen tijdens de Spaanse burgeroor-
log en het Britse Kindertransport voor joodse kinderen in 1938-1939. 
Het Hongaarse kinderhulpproject is een van de vroegste voorbeelden van 
dergelijke humanitaire hulpprogramma’s.

het hOnGaarSch kinderwerk
Het hulpprogramma ging in 1920 van start in Nederland. Kinderen wer-
den voor een paar maanden bij Nederlandse gezinnen geplaatst om bij 
te komen van de ontberingen in Hongarije. Andere landen, zoals Zwe-
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den, Denemarken, Groot-Brittannië, Zwit-
serland en ten slotte ook België, volgden 
dat voorbeeld. Tegen het einde van de hul-
pactie in 1927 werden er in al die landen 
samen meer dan 60.000 Hongaarse kinde-
ren opgevangen. 

Het initiatief om België bij het Hongaarse 
project te betrekken, kwam uit Nederland. 
De organisatie en opvang verliepen volgens 
strikt religieuze scheidingslijnen. Hongaar-
se katholieke en protestantse kinderen wer-
den al bij hun vertrek met de trein vanuit 
Hongarije gescheiden en bij hun aankomst in Nederland respectievelijk 
bij katholieke en protestantse families geplaatst. In 1923 stelden de 
Nederlandse organisatoren vast dat het aantal katholieke Nederlandse 
families dat aan het kinderwerk deelnam, terugliep, terwijl de vraag van-
uit Hongarije niet afnam. ‘Katholiek’ België inschakelen, was dan ook 
een logische stap.

De migratie van de kinderen naar België werd zowel in het thuis- als in 
het gastland georganiseerd. De Hongaarse Staatsliga voor Kinderbe-
scherming (Magyar Országos Gyermekvédó Liga), een caritatieve sociale 
instelling die in 1905 werd opgericht, was verantwoordelijk voor de ad-
ministratie, de selectieprocedure, de medische controle en het vertrek 
van de kinderen uit Boedapest. In België werd ‘De Hongaarse Kinderen-
werken’ (‘Het Hongaarsch Kinderwerk’) opgericht onder de officiële be-
scherming van kardinaal Mercier. Het nationale secretariaat werd in 
Turnhout gevestigd, vermoedelijk omdat die grensstad dicht bij Tilburg 
lag, vanwaar de eerste kinderen bedoeld voor Belgische opvang op 1 
mei 1923 aankwamen en meteen in Turnhout en omgeving meteen ge-
plaatst werden. Het eerste transport was bedoeld als experiment. Het 
enthousiasme van de Belgen bij deze eerste poging gaf aanleiding tot 
een grote binnenstromende aanvraag van Belgische gezinnen voor de 
opvang van nog meer kinderen. Hierdoor kwam reeds het tweede trans-
port in juni 1923, niet meer via Nederland, maar kwam rechtstreeks 

de actie begon in de antwerpse 
kempen en heeft zich in de 
volgende jaren stapsgewijs 
verspreid over geheel België. 
Gezien de zware oorlogsschade 
en herstellingswerken voegde de 
westhoek zich als laatste, maar 
met het meeste enthousiasme, in 
1926 bij de actie.
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naar België met ongeveer 500 hulpbehoeven-
de kinderen aan boord.

De Hongaarse diplomaten en organisatoren 
van de actie wilden met een kleinere groep 
kinderen, die uit de naar Nederland reizende 
kinderen genomen werd, beginnen in België 
omdat ze aanvankelijk niet gerust waren in de 
uitkomst van de Belgische hulpactie. Enerzijds 
meenden ze dat België volledig in de invloeds-

sfeer van Frankrijk lag, dat in de naoorlogse periode bijzonder vijandelijk 
stond tegenover Hongarije. Anderzijds waren de twee landen voormalige 
oorlogsvijanden, hoewel de Hongaarse militaire inzet op het westelijk 
front, en in het bijzonder in België, zeer beperkt was geweest. De bevol-
king had nooit contact gehad met de Hongaarse soldaten en wist over 
het algemeen heel weinig af, van Hongarije, van de taal of de culturele 
tradities. De Hongaren waren aangenaam verrast én opgelucht over de 
grote bijval voor het initiatief. Tussen 1923 en 1927 werden maar liefst 
tussen de 20.000 en de 22.000 kinderen voor een paar maanden op 
vakantie gestuurd naar België. Na de eerste groep kinderen die in mei 
1923 arriveerde in Turnhout, kwamen er bijna elke maand zo’n vier- tot 
vijfhonderd kinderen naar het land. De actie begon in de Antwerpse 
Kempen en heeft zich in de volgende jaren stapsgewijs verspreid over 
geheel België. Gezien de zware oorlogsschade en herstellingswerken 
voegde de Westhoek zich als laatste, maar met het meeste enthousias-
me, in 1926 bij de actie. Vanwege de ‘katholieke’ natuur van de hulpac-
tie, heeft Wallonië in veel minder mate (minder dan 10 procent van de 
kinderen) deelgenomen aan de actie. 

Gezien de veranderde politieke en economische situatie in Hongarije 
werd de actie in 1927 stopgezet tot grote telleurstelling van veel Belgi-
sche deelnemers en vooral voor vele West-Vlaamse families.

de GaStGeZinnen
Naast het nationale secretariaat in Turnhout werden er lokale afdelingen 
opgericht. Parochiepriesters namen daarbij het voortouw. Ze maakten 

er waren ook kinderen die 
nooit meer naar hongarije 
terugkeerden. hun verblijf in 
België veranderende hun leven 
op een beslissende manier. Soms 
waren dat weeskinderen die er een 
nieuwe familie hadden gevonden.
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Belgische gezinnen warm voor de actie en waren verantwoordelijk voor de 
verdeling van de kinderen. Soms konden de families het geslacht en de 
sociale status van hun beschermelingen zelf kiezen. ‘Turnhout’ zorgde 
samen met de gastgezinnen voor het financiële welslagen van het project, 
dat aan de Hongaarse kant gedeeltelijk door de overheid en caritatieve 
fondsen werd gefinancierd. In België werd geld ingezameld door de ver-
koop van eigen publicaties, zoals mini Hongaars-Vlaamse woordenboeken 
of kindercatechismussen. De Belgische gezinnen droegen ook gedeeltelijk 
bij in de reiskosten van de kinderen.

Wanneer de treinen in de Belgische stations aankwamen, werden de 
kinderen in groepen verdeeld. Afhankelijk van hun bestemming, werden 
ze door hun gastgezin aan het station afgehaald of, wat vaker gebeurde, 
overgebracht naar de kleinere steden en dorpen. Daar zagen ze in de 
parochie- of feestzaal voor het eerst hun Belgische ouders. Ook religi-
euze congregaties vingen kinderen op.

En daar stonden ze dan: de kinderen in een onbekende omgeving zonder 
dat ze de taal van hun pleegouders, -broers en -zussen spraken. De 
ouders werd gevraagd daar rekening mee te houden: „Men vergete ook 
niet dat men met kinderen te doen heeft die gansch vreemd zijn; van 
daar de eerste dagen, of soms enkele dagen, een gebrek aan inschik-
kelijkheid dikwijls, die echter wanneer er niet wordt aan toegegeven, 
spoedig plaats ruimt voor hartelijke vriendschap en dankbaarheid.” Om 
het gesprek tussen Belgische ouders en de kinderen mogelijk te maken, 
verspreidde het secretariaat in Turnhout een handzaam boekje. Hon-
gaarsche spraakleer bevatte een woordenlijst en courante zinnen. Ook 
bepaalde lokale kranten publiceerden Hongaarse woordenlijsten. Van de 
ouders werd ook verwacht dat ze de kinderen school lieten lopen. En dat 
bleek naast het gezin de plaats waar ze erg snel Nederlands of nog vaker 
een lokale variant ervan leerden. Een andere belangrijk aspect in de 
opvoeding van de kinderen was religie. De parochiepriesters en lokale 
comité’s moesten samen met de pleegfamilies erop toezien dat de kin-
deren wekelijks gingen biechten en de misviering bijwoonden. Heel wat 
kinderen deden trouwens tijdens hun verblijf hun communie of werden 
gevormd. De christelijke en deugdzame opvoeding en de hiermee over-
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eenstemmende houding van het kind in het gastgezin waren terugke-
rende thema’s in de vele brieven tussen de Belgische en Hongaarse fa-
milies. De briefwisselingen (die gebeurde in het Hongaars, Duits, Frans 
of Nederlands en indien nodig werden vertaald) speelden een zeer be-
langrijke rol in het behouden van de affectieve band tussen de kinderen 
en de Hongaarse familie. Het verblijf heette tijdelijk te zijn. Na enkele 
maanden zou het kind terugkeren.
De lokale comité’s voor de popularisering van de actie brachten de kin-
deren die in een bepaalde gemeente verbleven vaak samen bij feeste-
lijke gelegenheden. De ’Hongaartjes’ waren dan als groep herkenbaar 
wanneer er een nieuwe pastoor werd ingehaald of een nieuwe burger-
meester aantrad, of ze liepen mee in de processie. In Hongaarse ’tradi-
tionele’ klederdracht zongen ze Hongaarse liederen en voerden ze dans-
jes op. De kinderen luisterden ook zogenaamde liefdadigheidsfeesten op 
ten voordele van de Hongaarse kinderen. Ze werden dus ingeschakeld in 
de propaganda van de kinderactie. En zo zaten de kinderen tijdens hun 
verblijf tussen twee culturen. 

teruG naar hOnGarije?
Het vakantieproject had onvoorziene gevolgen. Volgens de officiële richt-
lijnen bleven de kinderen zes maanden in België en gingen dan terug 
naar huis. De beslissing over de datum van terugkeer lag echter vrijwel 
geheel in handen van de Belgische en de Hongaarse ouders. Om een 
kind langer in België te houden, volstond het dat de Hongaarse ouders 
informeel hun toestemming gaven. Daardoor varieerde de duur van het 
verblijf van de kinderen sterk. Sommigen bleven de voorziene zes maan-
den; anderen een of zelfs twee jaar. Een deel van de kinderen kwam 
meerdere keren terug en reisde dus regelmatig tussen de twee landen 
heen en weer.

Er waren ook kinderen die nooit meer naar Hongarije terugkeerden. Hun 
verblijf in België veranderende hun leven op een beslissende manier. 
Soms waren dat weeskinderen die er een nieuwe familie hadden gevon-
den. Velen bleven echter, met de toestemming van de Hongaarse ou-
ders. In veel gevallen was dat een (oorlogs-)weduwe die hertrouwd was 
en in haar nieuwe leven geen plaats meer zag voor de kinderen uit haar 
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vorig huwelijk. Er waren ook weduwen die gewoonweg niet in staat wa-
ren om alleen voor hun kinderen te zorgen. Een permanent verblijf in 
België was dan de beste garantie voor het fysieke en materiële welzijn 
van het kind.

Exacte cijfers over het aantal kinderen dat zich uiteindelijk definitief in 
België vestigde, zijn er niet. Een voorzichtige schatting komt uit op 4,6 
procent van de ongeveer 20.000 kinderen die in de kader van de hul-
pactie naar België kwamen. 

een tweede prOject
In 1946 werd in België (en Nederland) een nieuw humanitair kinder-
hulpproject gelanceerd voor Hongaarse kinderen. Organisatorisch ver-
schilde het van dat in de jaren 1920. Hongaarse kinderen waren nu 
slechts een van de verschillende groepen kinderen die in België een 
vakantie doorbrachten. Het project was in handen van de internationale 
katholieke organisatie Caritas Catholica en haar nationale afdelingen. De 
verschillende omstandigheden en de andere internationale politieke 
context in het naoorlogse Europa hadden een grote impact op het Bel-
gische hulpproject. Het duurde minder lang, amper twee jaar, en bood 
slechts een paar duizend Hongaarse kinderen de kans om deel te ne-
men. Na enkele jaren, toen het IJzeren Gordijn tussen Oost en West 
neerdaalde, stonden de Hongaarse communistische autoriteiten niet 
langer toe dat nog kinderen naar België en Nederland kwamen.

Ondanks de korte duur en de politieke debatten rond het tweede Belgisch-
Hongaarse kinderhulpproject werd het opnieuw erg populair bij de Belgi-
sche bevolking. Veel families die eerder Hongaarse kinderen hadden opge-
vangen, stelden zich opnieuw kandidaat. En net als twintig jaar eerder 
waren er weer kinderen die voorgoed bij de Belgische gezinnen bleven. 

Meer informatie over de Belgisch-Hongaarse kinderactie vindt u in het 
boek: Vera Hajtó, Milk Sauce and Paprika. Migration, Childhood and 
Memories of the Interwar Belgian-Hungarian Child Relief Project (Leu-
ven: Leuven University Press, 2016). 




