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5HFHQWH�FRQJUHVVHQ�HQ�SXEOLFDWLHV�RYHU�
GH�NLQGHUWUHLQHQ 
 

Op 6 en 7 februari 2020 vond in Kampen (NL) een internationaal congres 
plaats over de kindertreinen en wat daar op volgde: De kindertreinen en 
verder ± Culturele, religieuze en politieke betrekkingen tussen Hongarije 
en de Lage Landen in het interbellum. Dit congres kan beschouwd 
worden als een vervolg op de conferentie die op 8 november 2018 aan de 
ELTE plaatsvond. Dat was de eerste maal dat er op wetenschappelijk 
niveau aandacht werd besteed aan de kindertreinen. Deze bijeenkomst in 
Kampen was daarop een vervolg. 
 Het congres in Boedapest werd georganiseerd door de vakgroep Neer-
lanGLVWLHN� YDQ� GH� (/7(�� LQ� KHW� ELM]RQGHU� GRRU� GU�� 2UVRO\D� 5pWKHO\L�� (U�
waren sprekers uit binnen- en buitenland, er was een tentoonstelling over 
de kindertreinen. In de loop der jaren had GU��5pWKHO\L�allerlei materiaal 
verzameld over dit thema, dat ter gelegenheid van dit congres werd ten-
toongesteld. Ook was er een muzikaal programma en Een bijzondere 
vrouw, het toneelstuk van Rudi Hermans werd opgevoerd. Studenten van 
GU��5pWKelyi werden bij het project betrokken omdat zij de beschrijvingen 
verzorgden bij de tentoongestelde stukken, zowel in het Hongaars als in 
het Nederlands. Dit werd later opgenomen in de tentoonstellingscatalogus 
die eind 2018 in druk verscheen, onder redactLH�YDQ�5pWKHO\L�HQ�$DOGHUV� 
 Maar hierbij bleef het niet. De kindertreinen hebben een enorme 
impact gehad. Natuurlijk allereerst op het leven van de kinderen, hun 
ouders en hun gastouders. Maar de uitstraling was veel groter. Vandaar 
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dat er een vervolg-congres nodig was, dat in 2020 werd georganiseerd 
met medewerking van professor dr. George Harinck, hoogleraar aan de 
Vrije Universiteit en aan de Theologische Universiteit in Kampen. Op-
nieuw waren er sprekers uit binnen- en buitenland. De eerste dag reeds 
werd de congresbundel De Hongaarse kindertreinen ± Een levende brug 
WXVVHQ� +RQJDULMH�� 1HGHUODQG� HQ� %HOJLs� QD� GH� (HUVWH� :HUHOGRRUORJ��
JHUHGLJHHUG� GRRU� $DOGHUV�� 3XV]WDL� HQ� 5pWKHO\L� JHSUHVHQWHHUG�� LQ� KHW�
Nederlands. Een week later vond in Boedapest de presentatie van 
dezelfde congresbundel in het Hongaars plaats. Wie iets over de 
kindertreinen wil weten of schrijven, kan niet om deze bundel heen. 
9RRUDO� QLHW� RP� GH� DUWLNHOHQ� YDQ� 9HUD� +DMWy� HQ� 0DDUWHQ� -�� $DOGHUV�� 'H�
eerste schreef over de kindertreinen die naar BHOJLs�UHGHQ��GH�WZHHGH�RYHU�
de treinen die naar Nederland reisden. Hier werd de kern van de 
kinderactie zowel in het Nederlands als in het Hongaars beschreven, 
berustend op grondig archiefonderzoek.  
 Met de presentatie van deze congresbundel uit 2018, in bijzijn van 
5HQp�YDQ�+HOO��1HGHUODQGV�DPEDVVDGHXU�LQ�%RHGDSHVW��HQ�$QGUiV�.RFVLV��
ambassadeur van Hongarije in Den Haag, werd duidelijk gemaakt dat het 
in Kampen niet over de kindertreinen zonder meer ging. Dit congres ging 
ook over wat daarop volgde, en dat was heel veel. Reeds in 1926 was dit 
GRRU�ELVVFKRS�/iV]Oy�5DYDV]�YHUZRRUG�� WRHQ�KLM�GH�NLQGHUWUHLQHQ�YHUge-
OHHN�PHW�HHQ�µVFKLHWVSRHO¶��HHQ�XLWYLQGLQJ�GLH�LQGHUWLMG�KHW�ZHHISURFHV�ELM-
zonder versneld heeft. Een relatief kleine uitvinding met ontzettend grote 
gevolgen. Dat zagen we op dit congres terug, en niet alleen in de titel: De 
kindertreinen en verder. De organisatie was in handen van The Neo-
Calvinism Research Institute van de Theologische Universiteit Kampen, de 
Vakgroep Neerlandistiek van de E|WY|V� /RUiQG� 8QLYHUVLWHLW� �(/7(�, in 
samenwerking met de Ambassade van Hongarije in Nederland. Opnieuw, als 
LQ� ������ ZDV� 2UVRO\D� 5pWKHO\L� HHQ� VWLPXOHUHQGH� NUDFKW�� ELMJHVWDDQ� GRRU�
Harinck en Aalders. 
 Nadat de conferentie was geopend door de rector magnificus Roel 
Kuiper en George Harinck het thema van de conferentie had gewQWURdu-
ceerd, ging de aandacht uit naar de politieke en religieuze context van de 
kinGHUWUHLQHQ�� KHW� HHUVWH� WKHPD� �µSDQHO¶�� YDQ� GH� ]HV� GLH� DDQ� GH� RUGH�
]RXGHQ� NRPHQ��%DOi]V�$EORQF]\� YUReg aandacht voor de politieke stra-
WHJLH�YDQ�+RQJDULMH�QD�GH�(HUVWH�:HUHOGRRUORJ��3iO�+DWRV�YRRU�GH�URO�YDQ�
/iV]Oy�5DYDV]�� HQ�GH�1HGHUODQGVH� JHOHHUGH�$GULDDQ�2YHUEHHNH�YRRU�GH�
kerkelijke gevolgen van het verdrag van Trianon.   
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De deelnemers van het congres "De kindertreinen en verder" op 7 februari 2020 in Kampen. 

Een ander thema was geZLMG�DDQ�KHW�WKHPD�NHUN�HQ�SROLWLHN��ZDDU�*iERU�
/iQ\L� HQ� ÈEUDKiP� .RYiFV� EHLGHQ� VSUDNHQ� RYHU� -HQĘ� 6HEHVW\pQ� HQ�
George Harinck een voordracht hield over aspecten van het neocalvi-
nisme. In een ander panel werd de aandacht verlegd naar de culturele ge-
YROJHQ�YDQ�GH�NLQGHUWUHLQHQ��=R�VSUDN�2UVRO\D�5pWKHO\L�RYHU�GH�JHYROJHQ�
van de kindertreinen op het ontstaan van enkele Nederlandstalige 
literatuurgeschiedenissen van de Hongaarse literatuur.  
 Met deze conferentie werd niet alleen op een wetenschappelijk publiek 
gePLNW��RRN�ZDV�HU�QDGUXNNHOLMN�SODDWV�JHPDDNW�YRRU�GH�µQD]DWHQ¶�YDQ�GH�
kindertreinkinderen die hier bleven. Hoeveel dat er precies zijn geweest, 
staat niet vaVW�� +DMWy� VFKDW� GDW� KHW� LQ� %HOJLs� JLQJ� RP� ]R¶Q� GXL]HQG�
NLQGHUHQ�GLH�QLHW�QDDU�KXLV�WHUXJNHHUGHQ��.DPLOOD�0H]ĘVL��GLH�WZLQWLJ�MDDU�
geleden onderzoek deed naar de kindertreinen en daarover ook publi-
FHHUGH��NRPW�YRRU�1HGHUODQG�WRW�HHQ�VFKDWWLQJ�YDQ������j��000 kinderen. 
Van hun nazaten waren er velen naar Kampen gekomen. Wellicht was het 
wetenschappelijk gehalte voor sommigen van hen af en toe wat hoog, 
maar zij kwamen zeker aan hun trekken: er was een rondetafelgesprek ge-
organiseerd met een aantal nazaten, enkele liederen van de kindertreinen 
werden gezongen en het toneelstuk van Rudi Hermans over de lotgevallen 
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YDQ�]LMQ�+RQJDDUVH�PRHGHU�LQ�%HOJLs�ZHUG�RRN�LQ�.DPSHQ�RSJHYRHUG��,Q�
de koffieruimte was de reizende tentoonstelling ³µ$� NLV� PDJ\DURN¶� ± 
Belga±mDJ\DU� J\HUPHNPHQWĘ� DNFLyN´ (³µ'H� +RQJDDUWMHV¶� ± Belgisch-
Hongaarse kinderacties´�� WH� ]LHQ�� VDPHQJHVWHOG� GRRU� 9HUD� +DMWy� in sa-
menwerking met het KADOC Leuven en in het Hongaars vertaald door 
de leden van de vakgroep Neerlandistiek van de Debrecen Universiteit.  
 +HW� LV� GXLGHOLMN� GDW� KHW� EHVOXLW� YDQ� 5pWKHO\L� RP� LQ� ����� DDQGDFKW� WH�
vragen voor de kindertreinen veel vrucht heeft gedragen. Er verscheen 
een catalogus en een boek, en ook van dit congres zal een bundel verschij-
nen. Bovendien heeft de internationale samenwerking een grote schrede 
voorwaarts gemaakt door de oprichting van de onderzoeksgroep Migratie, 
cultuur en identiteit, opgericht rond het thema van de Hongaarse, Neder-
landse en Belgische kindertreinen en migratie. Naar mijn oordeel is het 
juist dit aspect van internationale collegiale samenwerking dat enorm 
heeft bijgedragen aan de bekendheid van de kindertreinen en hun ge-
volgen. In deze tijd, waarin de universiteit gezien wordt als een bedrijf, en 
de wetenschappelijke wereld als een markt, staat het onderlinge ver-
trouwen, en daarmee de samenwerking voortdurend onder druk. 
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