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In de jaren 1920-1930 verbleven ruim zestigduizend Hongaarse 
kinderen enige tijd in het buitenland145, van wie meer dan 28.000 in 
Nederland om bij te komen van alle doorstane (oorlogs)ellende.146 

De Eerste Wereldoorlog (1914-1918), de Radenrepubliek van Béla 
Kun (maart 1919-augustus 1919) en de Roemeense bezetting 
(augustus-november 1919) hadden Hongarije uitgeput. Daarbij 
kwamen nog de tienduizenden vluchtelingen die uit de bezette 
gebieden naar Boedapest trokken. Hongarije kon zijn eigen onder- 
danen niet meer voeden en vooral de zwaksten werden daarvan het 
slachtoffer! Er moest wat gebeuren. Een eerste antwoord daarop 
werd gegeven in de vorm van hulpgoederen door het Rode Kruis 

(onder meer uit Nederland). Een tweede antwoord werd gevormd 
door de kindertreinen, vooral naar Nederland en België, en op iets 
kleinere schaal ook naar Zwitserland, Zweden en Groot-Brittannië. 
In Hongarije werd een en ander geregeld door de Hongaarse Lande- 
lijke Liga voor Kinderbescherming (directeur Vilmos Neugebauer), 
een particuliere organisatie die na de Eerste Wereldoorlog nauw 
samenwerkte met de overheid en met de kerken. In Nederland was 
het een particulier initiatief van twee comités: het neutrale Centraal 
Comité voor noodlijdende Hongaarsche Kinderen en het Nederlandsch 
Rooms-Katholieke Huisvestings-Comité te ’s Hertogenbosch.147 In dit 
artikel zal ik deze hulpactie beschrijven vanuit het perspectief 

 
 
 

145  Een uitgebreide versie zal verschijnen in mijn studie over de Nederlandse en Hongaarse protestanten gedurende het Interbellum (verwacht 2021). Wie schrijft 
maakt schulden. Ik dank dr. Orsolya Réthelyi, hoofd van de vakgroep Nederlands aan de Eötvös Loránd Universteit te Boedapest (ELTE) voor haar hulp op velerlei 
fronten. Zonder haar inspiratie, vasthoudendheid en hulp was dit artikel niet tot stand gekomen. Prof.dr. Ferenc Postma stelde enkele brochures ter beschikking 
en S. Plantinga was mij behulpzaam bij het onder zoek in de Nederlandse overheidsarchieven. Tevens dank ik P. Dillingh, C.G. van Leeuwen, Ferenc Postma, 
O.Réthelyi en M.H. Schenkeveld voor hun opmerkingen bij eerdere versies van dit artikel en de correctie van de tekst. 

146      De cijfers zijn ontleend aan F. Rottenbiller, Az Országos Gyermekvédõ Liga Harminc évi Mûködése 1906-1936. Budapest: Fõvárosi Nyomda Részvénytársaság, 1936. 
147      Deze alinea ook in het Woord Vooraf bij Maarten J. Aalders en Orsolya Réthelyi, red., De ‘kindertreinen’ – Voorwerpen en herinnering. Tentoonstellingscatalogus bij de 

workshop Migratie, literatuur en identiteit. De ‘kindertreinen tussen Hongarije, Nederland en Vlaanderen in de eerste helft van de twintigste eeuw / A ‘gyermekvonatok’ – Tárgyak és 
emlékezet. A Migráció, irodalom és identitás: A ‘gyermekvonatok’ Magyarország, Hollandia és Flandria között a huszadik század elsõ felében címû workshop kiállítási katalógusa, 
Cahiers voor Neerlandistiek 9/Néderlandisztikai füzetek 9 (Budapest: ELTE BTK, Néderlandisztika Tanszék, De Lage Landen-Hongarije Onderzoekscentrum voor 
Culturele Transfer/Németalföld-Magyarország Kulturális Transzfer Kutatóközpont, 2018). In deze tentoonstellingscatalogus zijn veertig voorwerpen beschreven die 
met de kindertreinen te maken hebben. Het grootste deel is van de hand van vijf masterstudenten van de ELTE, vakgroep Nederlands, ook de beide redacteuren 
hebben bijdragen geleverd. 
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van het Centraal Comité. Waar nodig richt ik de blik ook op het 
Huisvestings-Comité.148 

 
 

Hulp 
 

De Nederlandse hulp aan Hongarije liet aanvankelijk op zich 
wachten. Het Rode Kruis was namelijk van mening dat het met de 
ellende in de ‘graanschuur’ van Europa nog wel meeviel en richtte 
zich op de nood in Berlijn en Wenen.149 Dit tot verdriet van Jan 
P. Ph. Clinge Fledderus (1870-1946), de Nederlandse consul-generaal 
in Boedapest, die in het najaar van 1919 voor een korte vakantie in 
Nederland was. Hij zocht contact met het Rode Kruis, bracht de 
nood in Boedapest ter sprake en ontving van het Rode Kruis een 
som gelds om goederen voor Boedapest te kopen. Bovendien orga- 
niseerde hij een collecte en zocht hij contact met Johanna Kuyper 
(1875-1948), dochter van Abraham Kuyper (1837-1920), voormalig 
minister-president, die hij in 1916 in Boedapest had leren kennen 
toen ze daar werkzaam was bij de Nederlandse ambulance. Samen 
bedachten ze een plan om Hongaarse kinderen naar Nederland te 
vervoeren om daar aan te sterken. 

In Nederland was deze actie dus een particulier initiatief, de 
overheid schiep de randvoorwaarden, maar was er niet actief bij 
betrokken. Een comité dat zich met kindertransporten bezighield, 
moest bijvoorbeeld een vergunning bij het Ministerie van Bin- 
nenlandse Zaken aanvragen, en er werden door de overheid eisen 
gesteld aan de medische keuring. Heel anders was de situatie in 
Hongarije. Daar werd de zaak geregeld via de Országos Gyermek- 
védõ Liga (opgericht in 1906), de Hongaarse Landelijke Liga voor 

Kinderbescherming, een particuliere organisatie die na de oorlog 
nauw met de kerken en de Hongaarse regering samenwerkte.150 

De Hongaarse overheid had bij deze actie een concreet belang. 
Deze humanitaire actie liet een heel andere kant van Hongarije 
zien: Hongarije niet als lid van de Centrale Mogendheden, niet als 
Radenrepubliek, maar als een land in nood, dat hulp zocht voor 
zijn kinderen. Het was bovendien een veilige weg om opnieuw 
internationale relaties aan te gaan, en wellicht hoopte de Hongaarse 
regering op die manier steun te verwerven voor de herziening van 
de grenzen.151 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 2 Het gebouw van de Landelijke Liga voor Kinderbescherming in 
Boedapest. (Privécollectie.) 

 
 
 

148 J. Pastoor, De liefdadigheid der katholieken van Nederland. Volledig overzicht der hulpacties van het Nederlandsch R.K. Huisvestings-comité te ’s Hertogenbosch, ten bate van 
noodlijdenden in België, Duitschland, Oostenrijk, Hongarije en Nederland. Gedurende de jaren 1914-1924 (Hertogenbosch: eigen beheer, 1924). Over de geschiedenis van 
het Huisvestings-Comité, zie: Annelies van Heijst, Gedreven helpers. Een geschiedenis van Cordaids voorlopers: RK Huisvestingscomité, Mensen in Nood, Memisa, Medicus 
Mundi, Indische Missie Vereniging, Centraal Missie Commissariaat, Cebemo, Vastenaktie, Bilance en Bond zonder Naam (Hilversum: Verloren, 2014). 

149      Het Nederlandsche Roode Kruis van 1917-1920 (z.j., z.p.), 78-92. 
150      Over de Liga Vera Hajtó, Milk Sauce and Paprika. Migration, Childhood and Memories of the Interwar Belgian-Hungarian Child Relief Project (Leuven: Leuven University 

Press, 2016), 41-42. 
151      Zie Hajtó, Milk Sauce and Paprika, 39-41, 49-53, 84-86. Deze grenzen werden op 4 juni 1920 vastgelegd in het verdrag van Trianon. 
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Het Centraal Comité voor noodlijdende 
Hongaarsche Kinderen 

Voorzitter van het Centraal Comité was dr. F. van Gheel Gildemees- 
ter, hervormd predikant te ’s-Gravenhage, die na korte tijd werd 
opgevolgd door W.C.A. baron van Vredenburch, aanvankelijk vice- 
voorzitter. Deze was ook degene die in 1927 een herdenkingsboekje 
over de kinderactie schreef.152 Het secretariaat berustte bij de arts 
dr. Th. van Schelven en zijn (Hongaarse) echtgenote Irén Balogh. 
C. de Neef was penningmeester, zo valt te lezen in de aanvraag om 
erkenning die tegen het einde van 1919 aan de Minister van Bin- 
nenlandse Zaken werd verstuurd.153 Naast en ter ondersteuning van 
het Centraal Comité ontstonden er rond de honderd plaatselijke co- 
mités en, wat later, provinciale comités, in ieder geval in Friesland, 
Groningen en Zeeland.154 Het Centraal Comité was een neutraal 
comité, ook al maakten drie predikanten, twee predikantsvrouwen, 
een predikantsdochter en een predikantszoon er deel van uit.155 Het 
ging om een humanitaire actie van het Nederlandse volk, zo stelde 
Van Vredenburch, niet om een kerkelijke actie. 

Mr. W.C.A. baron van Vredenburch (1866-1948) was niet alleen 
de eerste chroniqueur van het Centraal Comité, hij was ook, samen 
met zijn vrouw, de drijvende kracht ervan. 156 Hij studeerde rechten 
te Utrecht en volgde een ambtelijke loopbaan. Vanaf 1915-1920 was 
hij lid van de Haagse gemeenteraad voor de Christelijke Historische 

Unie (een van de confessionele partijen in Nederland), totdat hij in 
1920 benoemd werd tot lid van de Algemene Rekenkamer. Daarnaast 
vervulde hij allerlei nevenfuncties; hij was bijvoorbeeld voorzitter 
van de Nederlandse Adelsvereniging. Gedurende de Eerste Wereld- 
oorlog was hij medeoprichter van het pro-Duitse tijdschrift De Toe- 
komst. Zoals hij waren er velen die de kant van de Centrale Mogend- 
heden kozen, al dan niet uit afkeer van het Engelse imperialisme. 
In 1898 huwde hij met A.M.E.C. (Maria) Havelaar, van moeders kant 
afkomstig uit de Nederlandse adel en van vaders kant geparenteerd 
aan het politieke establishment.157 Samen hebben ze veel gedaan 
voor Hongarije. Ook aan Hongaarse zijde heeft men dit beseft. Toen 
mevrouw Van Vredenburch in 1924 in Boedapest verbleef en aldaar 
‘na een kortstondige ziekte’ overleed, werd ze in eerste instantie 
daar begraven.158 De teraardebestelling, waarbij ook de vrouw van 
regent Miklós Horthy aanwezig was, evenals de echtgenote van 
graaf István Bethlen, de premier, vond onder grote belangstelling 
plaats, zo meldde de pers. Gesproken werd er door bisschop László 
Ravasz, ds. Aladár Szabó en, namens het Centraal Comité, door 
Johanna Kuyper.159 Tijden het zingen van het Hongaarse volkslied 
en het Wilhelmus door een zangkoor, werd ‘de doodskist in het graf 
gelegd’, op een mooie plaats. ‘De stad Boedapest heeft haar in het 
grootste kerkhof een eere plaats gegeven.’160 Dit betrof het Kerepesi 
Kerkhof, aan wat tegenwoordig de Fiumei út heet. Het is een be- 
graafplaats met veel prachtige monumenten voor belangrijke per- 

 
152 W.C.A. van Vredenburch, Een en ander over de Hongaarsche Kinderactie in Nederland (’s-Gravenhage: z.j. = 1927). 
153 Zie NL-HaNA, BiZa / Armwezen, 2.04.55, inv.nr. 551, Stukken ‘vakantiekinderen’, van dr. Th. van Schelven aan de Minister van Binnenlandse Zaken, 18 december 1919. 
154 Van Vredenburch, Kinderactie, 9. Ten tijde van de aanvraag in december 1919 ging het nog om dertig plaatselijke comités die inmiddels bestonden. Archieven 

heb ik tot nog toe niet aangetroffen. 
155 Andere leden dan de in de tekst genoemden waren mevrouw Van Gheel Gildemeester, ds. J.A. Cramer en zijn vrouw, mejuffrouw J.H. Kuyper, ds. J. van der Linden 

en mevrouw Pelényi. Ook Van Schelven was zoon van een predikant. 
156 Ontleend www.parlement.com, laatst geraadpleegd: 23.10.2016. 
157 Haar vader J.P. Havelaar was lid van de Eerste en Tweede Kamer en minister (1888-1891), haar moeder, jonkvrouwe F.A.M.E.A. des Tombe, overleed op 25-jarige 

leeftijd. 
158 A.M.E.C. baronesse van Vredenburch, geboren Havelaar, geboren 12 juli 1870 te Utrecht, overleden 17 oktober 1924 te Boedapest, oud 54 jaar. Het echtpaar Vre- 

denburch had geen kinderen. In een artikel is sprake van een aangenomen dochter van het het echtbaar Van Vredenburch die de naam droeg baronesse Apor. 
‘Baronesse Van Vredenburch †’, Algemeen Handelsblad, 30 oktober 1924. 

159.    Een vertaling van een deel van de toespraak van Ravasz is opgenomen in Het Vaderland, 27 oktober 1924. 
160   Zie ‘De teraardebestelling van Mevrouw Van Vredenburch-Havelaar’, De Hongaarsche Heraut, november 1924, en M. Vidor, ‘Baronesse Van Vredenburch †’. 

Hongaarsch-Hollandsche Revue, oktober 1924. Hier wordt zij ‘medeoprichtster van de Nederlandsch-Hongaarsche Kinderbeschermingsliga genoemd’. Daarvan heb 
ik geen sporen gevonden. Vermoedelijk is hier sprake van een vergissing, waarbij de namen van twee verschillende comités aan elkaar zijn gekoppeld. 
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Afb. 3 W.C.A. baron 
Vredenburch, voorzitter van 
het Centraal Comité, schreef 
in 1927 een kort overzicht van 
de kinderactie. (Collectie: 
Universiteitsbibliotheek Utrecht.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sonen. Dat ze daar begraven werd, was gezien haar betekenis zeker 
terecht, het was echter een ‘tijdelijke bijzetting’, aldus het Algemeen 
Handelsblad en het was de bedoeling dat de Liga daar een ‘eenvoudig 
gedenkteeken’ zou oprichten.161 De teraardebestelling vond plaats 
op 21 oktober 1924, op 20 november van datzelfde jaar werd het 
stoffelijk overschot opgegraven en naar Den Haag vervoerd. Daar 
werd haar lichaam ‘onder enorme belangstelling’ bijgezet in het 
familiegraf op Oud Eik en Duinen.162 Het ‘eenvoudig gedenkteeken’ 
in Boedapest is nooit geplaatst of inmiddels alweer verdwenen. 

De verbondenheid van Van Vredenburch met Hongarije bleef ook 
na de dood van zijn vrouw groot. Hij hield regelmatig voordrachten 
over Hongarije, kreeg in 1925 een eredoctoraat van de universiteit 
in Debrecen en in 1927 werd er met zijn geld ter nagedachtenis van 
zijn echtgenote te Rákosszentmihály (een wijk in Boedapest) door 
de Liga een kindertehuis geopend.163 In 1927 hertrouwde hij met 
H.C.M.J. (Henriette) van Apor, een Hongaarse vrouw uit de adel.164 

 
 

Een tweede comité 
 

Reeds voordat de eerste kindertrein gereden had, kwam het Rooms- 
Katholiek Huisvestings-Comité in actie. Het was Clinge Fledderus 
geweest die de aartsbisschop te Esztergom had gewezen op het 
potentieel van de Nederlandse katholieken.165 Kennelijk had deze 
contact gezocht met het Huisvestings-Comité, dat een afgevaar- 
digde stuurde om de situatie in Boedapest te onderzoeken. De 
afgevaardigde werd onder anderen door Clinge Fledderus en diens 
vrouw Elisabeth Dwars rondgeleid. Zijn rapport leidde ertoe dat het 
Huisvestings-Comité een aparte afdeling oprichtte die zich toelegde 
op voedseltransporten naar Boedapest en de zorg voor katholieke 
Hongaarse kinderen. De slechte ervaring die men had opgedaan 
toen katholieke kinderen uit Wenen in Nederland in protestantse 
gezinnen werden ondergebracht, speelde daarbij waarschijnlijk een 
belangrijke rol.166 Uiteindelijk zouden langs deze weg ruim veertien- 
duizend Hongaarse katholieke kinderen naar Nederland komen. 

 
161 ‘Baronesse Van Vredenburch †’, Algemeen Handelsblad, 30 oktober 1924. 
162 Mail van K. Fogarasi aan M.J. Aalders, 13 juni en 20 juni 2017. Al op 23 november werd het graf opnieuw gebruikt. De plek waar ze lag begraven, was in juni 2017 

overwoekerd door struikgewas en bomen. 
163 Zie ‘De promotie van baron van Vredenburch’, De Hongaarsche Heraut, oktober 1925. ‘Het is een feit dat de liefde en sympathie voor Nederland door deze feestelijke 

promotie in het geheele land opnieuw verdiept en versterkt werd.’ De lezingen werden in 1936 gebundeld onder de titel W.C.A. van Vredenburch, Hongarije en 
de Hongaren (Leiden: Sijthoff, 1936). 

164 H.C.M.J. freiin Apor zu Altorja (1893-1972) (Ontleend aan parlement.com s.v. Van Vredenburch. Freiiin is overigens een titel die in Hongarije onbekend is). Gergely 
meent dat zijn eerste vrouw een Hongaarse was. Quod non. Hij verwart de eerste vrouw van Van Vredenburch met zijn tweede vrouw. Gergely Ferenc, ‘Száz 
vonat aranyvetélõként jár Európa átokverte földjén. Részlet a holland-magyar gyermekmentõ akció történetébõl, 1919-1928’, Confessio. A Magyarországi Református 
Egyház Figyelõje 4 (1987): 18. Overgenomen door Molnár Anna en Pusztai Gábor, ‘Kindertreinen’, Acta Neerlandica. Bijdragen tot de Neerlandistiek Debrecen 6 (2008): 
148, Van de Graaf, ‘Hollanditis, magyaritis?!’, Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012): 140 en Mezôsi Kamilla, ‘A hollandiai magyar gyermeküdültetés az 
1920-as években’, Honismeret 29 (2001): 2:79. 

165 NL-HaNA, BuZa / Ambassade Hongarije, 2.05.386, inv.nr. 6, Stukken Clinge Fledderus, 28 februari 1920, van J. Csernoch aan J. Clinge Fledderus. 
166      Zie Van Heijst, Gedreven helpers, 24 en 54-55. 
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Voor zover bekend, hebben beide organisaties elkaars bestaan 
uiteindelijk dankbaar aanvaard.167 Ze hadden ieder hun eigen ach- 
terban, en dat scheelde bij het onderbrengen van de kinderen. Daar- 
mee was tevens de kans dat protestantse kinderen terechtkwamen 
bij katholieke pleegouders en katholieke kinderen bij protestantse 
pleegouders aanzienlijk gereduceerd. Dat men elkaars organisatie 
en ‘succes’ nauwlettend in het oog hield en dat er soms zelfs sprake 
was van een zekere rivaliteit, is daarmee niet in tegenspraak.168 

 
 

Overheidsbemoeienis 
 

Het Centraal Comité verkreeg een vergunning voor deze kinder- 
treinactie op 30 december 1919, het Huisvestings-Comité op 28 
mei 1920. Toestemming werd verleend om kinderen tot zestien 
jaar te laten overkomen voor een verblijf van tien weken, met een 
maximum aantal van vijfhonderd (later zeshonderd) kinderen per 
transport.169 Niet veel later werd de termijn op verzoek van het 
Centraal Comité verlengd naar twintig weken.170 In 1924 vroeg het 
Comité toestemming om sommige kinderen nog langer hier te 

mogen houden.171 Ook kwamen er kinderen voor een tweede of een 
derde maal.172 De kinderen dienden voorzien te zijn van een me- 
disch attest, waarvoor aanvankelijk de Liga verantwoordelijk was.173 

De medische keuring lijkt het eerste jaar nog de meeste pro- 
blemen te hebben gegeven. De afdeling Volksgezondheid van het 
Ministerie van Arbeid roerde zich duchtig.174 Van Vredenburch was 
er zeven jaar na dato nog steeds verontwaardigd over en meende dat 
de afdeling Volksgezondheid getracht heeft ‘de kinderactie tegen te 
gaan’. Hij sprak over tegenwerking van die kant, en ‘pogingen om 
de zaak te schaden’. Ook uit de archieven van Binnenlandse Zaken 
en van het Ministerie van Arbeid wordt duidelijk dat juist bij de 
afdeling Volksgezondheid aanvankelijk aarzelingen over deze actie 
leefden. Het staat buiten kijf dat hier een gevoelig punt lag voor de 
volksgezondheid, en dat moest goed geregeld worden. 

Na ettelijke incidenten en misverstanden concludeerde de 
Nederlandse regering dat het niet verstandig was de medische 
keuring aan Nederlandse kant door vrijwilligers – hoezeer ook 
medisch onderlegd – te laten uitvoeren.175 Er moest iemand worden 
aangesteld om deze keuring voor zijn rekening te nemen. De in 
Wenen wonende Nederlandse arts jhr. F.W.J. Sickinghe werd door 

 
167 Gergely, ‘Száz vonat aranyvetélõként jár …’, 16-17. Gergely besteedt aandacht aan religieuze controversen, maar aangezien zijn artikel geen voetnoten heeft en de 

Nederlandse bronnen hierover zwijgen, valt er niets over te zeggen. 
168      Hajtó, Milk Sauce and Paprika, 34. 
169 Van Vredenburch, Kinderactie, 4. Over de voorwaarden ook Pastoor, Liefdadigheid, 121. Af en toe werd er over sommige voorwaarden met de minister gecor- 

respondeerd of werden deze aangepast aan de veranderende omstandigheden. Zie NL-HaNA, BiZa / Armwezen, 2.04.55, inv.nr. 551, Stukken ‘vakantiekinderen’, van de 
mininister van BiZa aan de verschillende comités, 1 februari 1921 en 30 mei 1921, met een herziene versie van de voorwaarden. Zie ook Pastoor, Liefdadigheid, 95, 
met een opsomming van de herziene voorwaarden (die ook voor Oostenrijk golden). De wijzigingen betroffen met name de medische keuring. 

170 NL-HaNA, BiZa / Armwezen, 2.04.55, inv.nr. 551, Stukken ‘vakantiekinderen’, van het Centraal Comité aan de Minister van BiZa, 14 juni 1921; van de Minister van BiZa 
aan het Centraal Comité, 28 juni en 29 juli 1921 (afschrift). 

171 NL-HaNA, BiZa / Armwezen, 2.04.55, inv.nr. 551, Stukken ‘vakantiekinderen’, van het Centraal Comité aan de Minister van BiZa, 14 juni 1921; 30 maart, 27 augustus en 27 
december 1925, met namenlijst van ongeveer 1300 kinderen. 

172 In Leiden duurde een verblijf doorgaans negen maanden, zie Annette van Rijn, ‘Treinen tussen twee werelden: Hongaarse kinderen en hun pleeggezinnen, 1920- 
1928’, in G. van der Harst and Leo Lucassen, Nieuw in Leiden. Plaats en betekenis van vreemdelingen in een Hollandse stad (1918-1955) (Leiden: Primavera Pers, 1998), 
80. In België was officieel sprake van een verblijf van zes maanden, maar ook daar duurde een verblijf in werkelijkheid vaak langer, Hajtó, Milk Sauce and Paprika, 
22-23. Zo ook Van Vredenburch, Kinderactie, 9. 

173 Van Vredenburch, Kinderactie, 4. In Molnár en Pusztai, ‘Kindertreinen …’, 147, staat een foto van een gezondheidsverklaring voor een Hongaars pleegkind. 
174 Bij het Ministerie van Arbeid is één omslag bewaard gebleven waarin veel materiaal over de kinderactie verzameld is. Zie NL-HaNA, SZ / Volksgezondheid, 2.15.37, 

inv.nr. 2095, Stukken betreffende het geneeskundig onderzoeken etc. 
175 Zie NL-HaNA, BiZa / Armwezen, 2.04.55, inv.nr. 551, van G. Oosterbaan aan de Minister van Arbeid, Stukken ‘vakantiekinderen’, een uitvoerig rapport, d.d. 23 maart 

1921 met concrete voorstellen. G. Oosterbaan, arts, was hoofdinspecteur voor de Hygiëne van het kind. Dit is een afschrift van een belangrijk rapport van Volksge- 
zondheid. 
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de regering aangezocht en bij Koninklijk Besluit van 25 april 1921 
benoemd om de medische controle op zich te nemen. ‘Zonder een 
door hem geteekend bewijs werd geen kind in Nederland toegela- 
ten.’176 Dit alles kon natuurlijk niet voorkomen dat er af en toe een 
kind ziek werd. Toch waren de gevallen van ernstige ziekte gering 
in aantal. Het sterftecijfer bedroeg minder dan 1 promille.177 Het 
was een buitengewoon ‘succesvolle’ benoeming, de aanloopproble- 
men waren voorbij.178 

De salariëring van Sickinghe was een zaak van de overheid, 
maar overigens dreef de hele actie op giften. Daaronder waren 
ook giften uit Nederlands-Indië, Curaçao en Londen. Een Haagse 
verzekeringsmaatschappij en een padvindersorganisatie uit de Ver- 
enigde Staten droegen eveneens flink bij, en het tweede transport 
(april 1920) werd geheel door het plaatselijk comité te Rotterdam 
betaald. Ook de pleegouders werd om een bijdrage gevraagd. Kosten 
werden gemaakt voor het transport, voor geneeskundig onderzoek, 
quarantaine, ziekenhuisverpleging, kleding en schoeisel, reis- en 
verblijfskosten voor de begeleiding, voor propagandareizen (waar- 
schijnlijk die van Kálmán Kállay) en voor enkele begrafenissen.179 

 
 

Propaganda 
 

Om de actie te laten slagen, moest het Nederlandse volk gemobili- 
seerd worden, om met Van Vredenburch te spreken. Zouden er wel 

voldoende middelen beschikbaar komen, zouden er wel voldoende 
gastouders gevonden kunnen worden? Die vragen kwamen aan de 
orde in een groot artikel van Johanna Kuyper in De Standaard van 24 
januari 1920 over de nood in Hongarije. Daarin vroeg ze ook aandacht 
voor de kinderactie, waarover op dat moment nog niet zoveel bekend 
was. Bovendien kreeg de kinderactie daarmee een gezicht. Er is, zo 
schreef ze, geld nodig, en er worden gezinnen gezocht die een kind 
‘minstens twee maanden’ gratis willen huisvesten. C. de Neef, pen- 
ningmeester, zal de giften in ontvangst nemen, Th. van Schelven, de 
secretaris, ontvangt graag namen van hen die een kind willen opne- 
men, ‘met preciese opgave welk soort kind (of kinderen) men ’t liefste 
heeft (geslacht, leeftijd, godsdienst, stand) en ook of men eventueel 
voor kleeding zou kunnen zorgen’.180 De respons was enorm. 

Het artikel van Johanna Kuyper in De Standaard was een van 
de eerste in een lange reeks artikelen over deze en andere acties 
ten behoeve van Hongarije. Regelmatig maakte de pers melding 
van vertrek of aankomst van de kindertreinen. Bovendien werden 
Hongaarse gasten uitgenodigd om in de Nederlandse pers te 
schrijven, er werden brieven uit Hongarije opgenomen, en waren 
er Nederlandse bezoekers van Hongarije die verslag deden van hun 
bevindingen. 

Aan katholieke zijde nam men – omdat het vinden van gast- 
ouders aanvankelijk moeizaam verliep – een Hongaarse priester in 
de arm, dr. Miklós Knébel, die zeer succesvol was in het werven van 
gastgezinnen.181 Dit voorbeeld werd door het Centraal Comité ge- 

 
 

176 Van Vredenburch, Kinderactie, 12. 
177 Van Vredenburch, Kinderactie, 12; Van de Graaf schrijft dat tachtig procent van de kinderen die tot 1926 naar Nederland kwamen aan tuberculose leed. Maar dat 

berust op een foutieve vertaling. Van de Graaf, ‘Hollanditis, magyaritis?!’, Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012): 344. Vgl. Molnár en Pusztai, 
‘Kindertreinen …’, 167-168. Molnár en Pusztai spreken over tachtig procent van 56 zieke kinderen en wijzen daarbij op een rapport van de Liga uit 1926 over de 
‘kinderreddingsactie tussen de jaren 1919-1928’ (moet zijn 1926) dat wordt geciteerd door Gergely. Gergely, ‘Száz vonat aranyvetélõként jár …’, 21. Het gaat om 
een artikel van Neugebauer uit 1926, Vilmos Neugebauer, ‘A magyar gyermekek üdültetése’, in A nagy vihar hajótöröttei. Hivatalos feljegyzések, tanulmányok és más 
irások a háboru és a pusztitó béke idejérõl (Budapest: Wodianer F. és fiai, 1927), 188-195. 

178 Per 1 februari 1924 werd hem ontslag verleend, NL-HaNA, SZ / Volksgezondheid, 2.15.37, inv.nr. 2095, Stukken betreffende het geneeskundig onderzoeken etc., van konin- 
gin Wilhelmina aan het Ministerie van Arbeid, 31 januari 1924. Hij bleef overigens wel betrokken bij de controle op de gezondheid, zoals blijkt uit NL-HaNA, SZ / 
Volksgezondheid, 2.15.37, inv.nr. 2095, Stukken betreffende het geneeskundig onderzoeken etc., een brief van het staatstoezicht op de volksgezondheid aan de Minister van 
Arbeid, d.d. 15 april 1925. 

179 Van Rijn, ‘Treinen tussen twee werelden …’, 15. Van Rijn wijst erop dat de gastgezinnen een toeslag kregen. Hiervan vond ik overigens geen vermelding. 
180      Zo ook in België, zie Hajtó, Milk Sauce and Paprika, 102-108. 
181 Miklós Knébel (1892-1949). Pastoor, Liefdadigheid, 125 en 131, geeft een lijst van al zijn spreekbeurten. 
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volgd, dat dr. Kálmán Kállay aanstelde als propagandist om in Ne- 
derland gastgezinnen te werven. Hij had in Utrecht gestudeerd en 
sprak goed Nederlands.182 Hij kwam ettelijke malen naar Nederland 
om wervende toespraken te houden en te collecteren. ‘Met grote 
erkentelijkheid wordt zijn onverdroten ijver en nietsontziende 
toewijding herdacht’, zo schreef Van Vredenburch in zijn historisch 
overzicht.183 

In Hongarije had het in eerste instantie met de aanmeldingen 
niet stormgelopen, en ds. Richárd Biberauer, directeur van het 
diaconessenziekenhuis Bethesda in Boedapest, moest constateren 
dat het enthousiasme onder Hongaarse ouders om hun kinderen 
mee te sturen niet groot was. Hij besloot daarom zijn oudste zoon 
mee te laten gaan met de eerste kindertrein als voorbeeld ter navol- 
ging. Deze vorm van propaganda heeft ongetwijfeld effect gehad. 
Maar ook in april 1920, toen men zich opmaakte voor de tweede 
trein, liep het geen storm met de aanmeldingen.184 Het was dan ook 
een grote stap: je kind naar een ver en vreemd land sturen en drie 
maanden aan een ander toevertrouwen. Er werden Nederlandse 
avonden in Hongarije georganiseerd, en nog in 1924 werd er een 
Hongaarse propagandafilm over de kindertreinen samengesteld.185 

Het bewaard gebleven deel van deze (stomme) film duurt ruim ze- 
ven minuten en bestaat uit zo’n veertig scènes, steeds onderbroken 
door geschreven tekst. De film vertelt het verhaal van Marika, een 
meisje uit een arm plattelandsgezin, dat door haar vader wordt 
opgegeven bij de Liga en terecht komt bij een Nederlands gezin 
waarvan de moeder (nogal clichématig) in klederdracht loopt. Na 
de dood van haar vader worden Marika en haar broertje door het 
Nederlandse gezin geadopteerd. De film was duidelijk bedoeld 
voor de Hongaarse markt en beoogde de Hongaarse ouders te sti- 
muleren hun kinderen met de kindertrein mee te sturen. Maar hij 

 

 
Afb. 4 Omslag van het gedenkboek dat in 1924 door J. Pastoor werd 
samengesteld bij het tienjarig jubileum van het Rooms-Katholiek Huisvestings- 
Comité. (Collectie: De Lage Landen en Hongarije, Onderzoekscentrum voor 
Culturele Transfer, Boedapest.) 

 
 

182      Kállay studeerde op kosten van het Stipendium Bernardinum van 1911-1914. Zie over hem W.M. Schinkelshoek, Was ist ein Name? Liste der Studenten aus der Pfalz 
und aus Ungarn, die mit Hilfe des Stipendium Bernardinum in Utrecht studiert haben (1761-1945). Academisch Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de 
Károli Gáspár Református Egyetem te Budapest. (Budapest: 2012), reg.s.v. Hij wordt door Gergely ten onrechte de motor van de kinderactie genoemd. Dat waren 
Van Vredenburch en zijn echtgenote. Gergely, ‘Száz vonat aranyvetélõként jár …’, 14, 17. 

183    Van Vredenburch, Kinderactie, 8-9. 
184    Molnár en Pusztai, ‘Kindertreinen …’, 149, met een citaat uit de Kálvinista Szemle, 4 april 1920, 8. 
185      Molnár en Pusztai, ‘Kindertreinen …’, 160-161. Ze verwijzen naar de Kálvinista Szemle van 9 mei 1920. Over de film Réthelyi O., ‘A hollandi szív’, in Aalders 

en Réthelyi, red., De ‘kindertreinen’ …, 51-52. 
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werd ook vertoond in Nederland.186 Toen die film gemaakt werd, 
was de relatie tussen Nederland en Hongarije overigens tamelijk 
intensief. Als voorbeeld moge dienen het glas-in-loodraam dat 
door een Hongaarse vereniging aan koningin Wilhelmina werd 
geschonken toen ze in 1923 haar 25-jarig jubileum vierde. Wilhel- 
mina werd in die tijd alom geëerd als de ‘moeder’ van de Hongaarse 
kinderen.187 

 
 

De eerste kindertrein 
 

Op 8 februari 1920 vertrok de eerste kindertrein uit Boedapest 
naar Nederland.188 Veel vooraanstaande inwoners van Boedapest 
waren daarbij aanwezig, onder wie voormalig premier Károly 
Huszár en de lutherse bisschop Sándor Raffay, lid van de Liga.189 

Deze eerste trein vervoerde 260 meisjes en 340 jongens tussen de 
zes en veertien jaar. Het vermoeden bestaat dat het aantal jongens 
later verhoudingsgewijs sterk afnam.190 Onderzoekster Van Rijn 
wijst erop dat jongens al vroeg door hun ouders aan het werk 
werden gezet en thuis niet gemist konden worden bij de brood- 
winning voor de overige leden van het gezin. Ongetwijfeld waren 
er voor jongens in Hongarije meer banen dan voor meisjes, want 
wie, vervolgt ze, kon zich een dienstbode permitteren? De jongens 
waren wellicht ook gezonder dan de meisjes, zo speculeert ze. 
Maar overtuigend is dat niet, want in eerste instantie was de ver- 
houding anders.191 In het Gedenkboek van het Huisvestings-Comité 
staat vermeld dat het comité expliciet om twee derde meisjes had 
gevraagd, en een derde jongens. Juist het omgekeerde was het 

 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 5 Op 30 april 1920 vond een huldiging plaats van J. Clinge Fledderus en 
zijn vrouw E. Fledderus-Dwars. We zien behalve het echtpaar Fledderus ook 
voormalig premier Károly Huszár. (Collectie: Familiearchief Fledderus.) 

 
 

geval, zo bleek toen de eerste katholieke trein arriveerde. Jongens 
genoeg dus. Bovendien spraken slechts weinig kinderen Duits, 
zoals was afgesproken. Het was reden voor het Huisvestings- 
Comité om enkele afgevaardigden naar Boedapest te sturen om 
deze zaken te bespreken alvorens weer een trein naar Nederland 
te laten komen.192 

 
 

186 ‘Holland’s Hart’, Nieuwsblad van het Noorden, 20 maart 1925. 
187      Zie hierover Orsolya Réthelyi, ‘Houd moed: Kijk naar Nederland. / Kijk naar zijn vorstin! Je bent niet langer wees. Het ‘Hongaarse raam’ in het Nederlandse 

koninklijke paleis’, Acta Neerlandica 14 (2017): 151-187. Zie ook het artikle van Orsolya Réthelyi in deze bundel. 
188 Van Vredenburch, Kinderactie, 8, heeft het over ‘onlusten in Duitsland’ waardoor de komst van de trein vertraagd was. Hij dateert de komst van de eerste trein op 

12 februari 1920. Een verslag van deze reis in Bodoky. Bodoky Richárd, Égi sziget. Jövevények és vándorok. Családtörténeti töredékek III (1919-1922) (Budapest: dr. 
Bodoky Richárdné, 1999), 96-101. 

189 Leidsch Dagblad, 11 februari 1920. 
190      In België was de verhouding jongens-meisjes 19 procent-81 procent, zie Hajtó, Milk Sauce and Paprika, 104-105. In Leiden ging het om vijftien procent jongens en 

om 85 procent meisjes, Van Rijn, ‘Treinen tussen twee werelden …’, 80. De volgende trein telde 150 jongens en 230 meisjes, Pastoor, Liefdadigheid, 121-122. 
191 Van Rijn, ‘Treinen tussen twee werelden …’, 80. 
192 Pastoor, Liefdadigheid, 121-122. 
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De kinderen werden natuurlijk begeleid. Met de eerste trein 
gingen twee artsen mee, twintig verpleegsters en tien diaconessen 
van het ziekenhuis Bethesda en hun cheffin, barones Joséphine Pró- 
nay.193 Een aantal van de diaconessen volgde daarna een training in 
het Rotterdamse ziekenhuis Eudokia. Overigens hebben deze 
diaconessen zich de eerste tijd vooral om de kinderen bekommerd.194 

 
 

Gastouders en pleegkinderen 
 

Het onderbrengen van de kinderen was soms een heel gepuzzel, 
waarbij onder meer de kerkelijke gezindte een factor was die voor 
problemen zorgde. De actie was begonnen als een humanitaire 
actie, mopperde Van Vredenburch, waarbij het Nederlandse volk te 
hulp werd geroepen.195 Daarbij werd wel rekening gehouden met 
de godsdienstige achtergrond, maar alleen in brede zin: rooms- 
katholiek, protestant, joods. Maar het was niet de bedoeling dat 
rekening werd gehouden met de verschillen tussen protestanten 
onderling. ‘Dit nu werd hier te lande zeer spoedig uit het oog ver- 
loren …’, met als gevolg dat het aantal aanvragen van pleegouders 
voor gereformeerde kinderen, in plaats van protestantse kinderen, de 
overhand nam.196 Zo werd een humanitaire actie tot een kerkelijke. 

De Nederlandse lezers zullen indertijd zonder meer begrepen 
hebben dat de irritatie van Van Vredenburch te maken had met de 
leden van de Gereformeerde Kerken in Nederland, een kerkverband 
dat in Hongarije wel wordt aangeduid als streng gereformeerd en 
onder invloed stond van het neocalvinisme van Abraham Kuyper, 
in Hongarije aangeduid als ‘historisch calvinisme’. Daarnaast 

bestond in Nederland de veel grotere Nederlandse Hervormde 
Kerk, de kerk die uit de calvinistische reformatie in de zestiende 
eeuw was voortgekomen. Deze kerk wordt ook wel de volkskerk 
genoemd. In Hongarije was de calvinistische kerk niet gescheurd. 
Maar binnen die kerk had Jenõ Sebestyén (1884-1950) met zijn blad 
de Kálvinista Szemle vanaf 1920 een groeiende invloed. Hij stond een 
reformatie van de Hongaarse Gereformeerde Kerk voor in kuyperi- 
aanse zin, maar zonder aan te sturen op een breuk. De kinderactie 
in Nederland sloeg vooral aan bij de aanhangers van Kuyper, en 
meer dan eens werd door potentiële pleegouders gevraagd naar een 
‘gereformeerd’ kind. Bedoeld wordt dan een kind dat lid was van 
een gemeente waar Sebestyén via geestverwanten invloed had. 

Bij het Huisvestings-Comité speelde dit kerkelijk element 
eveneens een grote rol. Het stelde de eis dat de kinderen die opge- 
vangen zouden worden rooms-katholiek zouden zijn. Maar dat gaf 
minder problemen, omdat de Nederlandse katholieke kerk als een 
eenheid kon optreden. Bij protestanten was dat onmogelijk.197 

In de propaganda kreeg het religieuze element ook veel nadruk. 
Theologisch student János Tantó, die in Utrecht met een beurs 
van het Stipendium Bernardinum studeerde, schreef een lovende 
brief over de actie, die door Sebestyén in de Kálvinista Szemle werd 
afgedrukt. Het verblijf van de kinderen in Nederland was voor de 
ziel minstens zo verheffend als voor het lichaam, want de pleegou- 
ders vonden het belangrijk hun pleegkinderen ook een geestelijke 
opvoeding te geven. ‘Wat ze hier beleven, zal heel hun verdere leven 
beïnvloeden’, aldus Tantó.198 Typerend in dit verband is de sterk 
religieus gekleurde inhoud van het woordenboekje dat door het 
Provinciaal Comité in Friesland was samengesteld.199 Overigens 

 
 

193 Zie Molnár en Pusztai, ‘Kindertreinen …’, 153. Van Vredenburch, Kinderactie, 6, noemt ook nog baronesse Henriette Apor (met wie hij later zou trouwen), 
gravin Miette Maldeghem en mej. Sophie Rakowski. 

194 Zsinati Levéltár, archief Filadelfia, van J.H. Kuyper aan R. Biberauer, 15 februari 1920. Zie ook Archief Filadelfia, van Th. Van Schelven aan M. Vischer, 26 maart 1920. 
195 Van Vredenburch, Kinderactie, 9-10. 
196 Van Vredenburch, Kinderactie, 10. 
197 Pastoor, Liefdadigheid, 121. 
198 Geciteerd door Molnár en Pusztai, ‘Kindertreinen …’, 153-154, uit J. Tantó, ‘Hollandia levél’, Kálvinista Szemle, 18 april 1920. 
199 Nederlandsch-Hongaarsch Woordenboek voor Nederlanders die een Hongaarsch pleegkind bij zich hebben (z.d., z.p.). Zie daarnaast Alexandra Gaszler, ‘[Onbekend]: [Woor- 

denlijst voor kinderen die naar Belgie worden gestuurd]’, in Aalders en Réthelyi, red., De ‘kindertreinen’ …, 31-32; Petra Pavlitzky, ‘Sándor Széll, De vlugge 
Hongaar’, in Aalders en Réthelyi, red., De ‘kindertreinen’ …, 33-34 en Lilla Lakos, ‘Dr. Miklós Knébel: Hongaarse Spraakleer’, in Aalders en Réthelyi, red., De 
‘kindertreinen’ …, 35-36. (Dit betreft een afbeelding van de derde druk. De eerste verscheen in 1922 in Turnhout.) 
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Afb. 6 In oktober 1922 
verscheen het eerste 
nummer van De Hongaarsche 
Heraut. Maandblad van 
de Gereformeerde Kerken 
in Hongarije, bestemd 
voor Nederland. Dit is de 
voorpagina van het eerste 
nummer. (Collectie: HDC/ 
Protestants Erfgoed, Vrije 
Universiteit Amsterdam.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

waren de katholieke geestelijken niet minder dan hun protestantse 
collegae mede gericht op het zielenheil van de kinderen. Zo was 
bijvoorbeeld in een taalboekje van M. Knébel een biechtspiegel 
opgenomen.200 

Natuurlijk werd er verder gekeken dan de kerkelijke gezindte 
alleen. Ook de maatschappelijke stand was van belang, zoals we 
al zagen in de oproep van Johanna Kuyper in de Standaard evenals 
de vraag of men een jongen of een meisje wilde. In Leiden waren 
het voornamelijk mensen uit de lagere klassen die als pleegouders 
optraden. Van Rijn suggereert dat dit bewust gebeurde. Te veel luxe 
zou een terugkeer naar Hongarije onnodig bemoeilijken.201 Maar 
daarvan vond ik overigens geen vermelding, wel van het feit dat 
het niet altijd gemakkelijk was een ‘passend’ gezin te vinden waar 

het ging om kinderen uit de ‘hogere’ standen. Zo kostte het veel 
moeite om de kinderen van bisschop Ravasz onder te brengen. Voor 
hen moest er toch beslist een ‘goed’ thuis worden gevonden. Twee 
van zijn dochters vonden via bemiddeling van Henriëtte Kuyper, de 
oudere zuster van Johanna, onderdak bij de gereformeerde politicus 
Hendrik Colijn, de derde dochter bij J.H. Kok, een bekende gerefor- 
meerde uitgever te Kampen. Beide heren waren zeer welgesteld.202 

Sommige gegoede families in Boedapest leken maar moeilijk te 
begrijpen dat het de bedoeling was hulp te bieden aan ‘de heel arme 
en nooddruftige kinderen’, niet om kinderen van ‘rijke burgers een 
gratis vakantiemogelijkheid te bieden’.203 Of dat vaak voorkwam, 
valt niet met zekerheid te zeggen. 

 
 

Taalkwesties 
 

De taal vormde een groot probleem. Want welke Nederlander sprak 
er Hongaars? Henriëtte Kuyper kwam dan ook heel snel nadat de 
eerste kindertrein was gearriveerd met het kerkbode-artikel ‘Een 
lesje in ’t Hongaarsch’ waarin een dertigtal Hongaarse woorden 
werd verklaard en dat iets vertelde over de uitspraak van die woor- 
den.204 Maar dat stelde niet veel voor. De Liga heeft, wellicht kort 
daarna, woordenlijsten samengesteld, eerst Hongaars-Duits, daarna 
Hongaars-Nederlands.205 Iets uitgebreider was het boekje dat door 
Miklós Knébel werd geschreven en in 1922 door het Huisvestings- 
Comité werd uitgegeven.206 Het Provinciaal Comité van Friesland 
gaf, zoals eerder vermeld, een eigen woordenboekje uit. 

De taal was natuurlijk primair een probleem voor de kinderen 
in de communicatie met de pleegouders, maar zij pasten zich, naar 
verluidt, tamelijk snel aan. Zo schreef Richárd Biberauer jr. al na 

 
200 Zie de vorige noot. 
201 Van Rijn, ‘Treinen tussen twee werelden …’, 79-81 en 89. 
202 RL, C/68, van T. Hoekstra aan Jenõ Sebestyén, 15 juni 1922; HDC, Archief Grosheide, van T. Hoekstra aan F.W. Grosheide, 14 juli 1922. Colijn was in augustus 

afwezig en zocht voor die periode nog onderdak. Hoekstra, die zelf op het punt stond naar Duitsland te vertrekken, liet het aan F.W. Grosheide over dit nader te 
regelen. 

203 Molnár en Pusztai, ‘Kindertreinen …’, 158. 
204 H.S.S. Kuyper, ‘Een lesje in het Hongaarsch’, Gereformeerde Kerkbode ’s-Gravenhage, 22 februari 1920. 
205 Zie hierover Gaszler, ‘[Onbekend]:[Woordenlijst voor kinderen die naar Belgie worden gestuurd]’, 31-32. 
206 Zie Lakos, ‘Dr. Knébel Miklós …’, 35-36. (Dit betreft een afbeelding van de derde druk. De eerste verscheen in 1922 in Turnhout.) 
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een maand een brief naar huis met daarin enkele bladzijden in 
het Nederlands, evenals de complete tekst van het lied ‘In naam 
van Oranje doe open de poort’.207 Maar hij was tweetalig opgevoed 
(Duits en Hongaars) en had een goed ontwikkeld taalgevoel. Wel- 
licht duurde het bij andere kinderen wat langer voordat ze zich in 
het Nederlands konden redden. Kamilla Mezõsi, die ook over de 
kindertreinen schreef, verwijst naar Ilona Krisztic, die drie maan- 
den nodig had om Nederlands te leren.208 

Lastiger was het als de pleegouders contact zochten met de ou- 
ders in Hongarije of andersom. Soms kon dat in het Duits, soms was 
dat onmogelijk en moest er hulp worden geboden. Dat gebeurde 
bijvoorbeeld door mevrouw H.A.C. Beets-Damsté te Leiden, literair 
vertaler uit het Hongaars. Ze had zich lang voor de kindertreinen 
reden het Hongaars eigen gemaakt en wist zich nauw betrokken 
bij Hongarije. Ze maakte dan ook deel uit van het plaatselijk comité 
en stelde haar kennis van het Hongaars ruimhartig ter beschik- 
king van de goede zaak. ‘Vele jaren lang zijn haar dagen gevuld 
geweest met vertaalarbeid, maar geen letter daarvan is in druk 
verschenen. Het waren uitsluitend brieven, honderden brieven van 
Hongaarse ouders aan Nederlandse pleegouders en omgekeerd.’209 

In Hongarije kende het Hongaarsch-Nederlandsch Genootschap, in 
samenwerking met de Nederlandsch-Hongaarsche Vereeniging te 
’s-Gravenhage, een vertaaldienst.210 

Een andere vraag was hoe het met het onderwijs zat. Raakten 
de Hongaarse kinderen niet te veel achterop? Het Centraal Comité 
achtte het van belang ervoor te zorgen dat de kinderen onderwijs 
ontvingen in hun eigen taal, door Hongaarse leerkrachten. Plaat- 
selijke comités werd daarom gevraagd om ook onderwijzers 
te huisvesten of althans mensen die les konden geven in het 
Hongaars. Deze zouden dan tevens behulpzaam kunnen zijn bij 

de correspondentie met de ouders in Hongarije. In dit verband is 
interessant wat János Tantó in mei 1920 schreef over de kinderen die 
in Bloemendaal waren ondergebracht.211 Het betrof de eerste groep 
kinderen, aangekomen in februari 1920. Zij volgden inderdaad 
Hongaars onderwijs. Tantó schreef daarover: 

 
Bloemendaal is een luxe villawijk bij Haarlem. Dat ligt 
drie kilometer van de Noordzee en twintig minuten 
van Amsterdam met de trein. In het Hongaars betekent 
de naam van deze plaats ‘virágvölgy’ (dal van bloemen). 
(…) 
Hier, in dit bekoorlijke paradijs, kregen veertien kinderen 
plaats voor drie à vier maanden. Wij vinden dat zij een heel 
goed leven hebben in Nederland. Hun gezicht bloosde van 
de gezonde, frisse, zoute lucht en werd rond door het lek- 
kere, voedzame, Nederlandse eten. (…) De kinderen gingen 
’s middags fietsen, voetballen, wandelen met de pleegou- 
ders, en er waren er enkele, die de mogelijkheid kregen om 
een boottocht te maken. 

Maar alleen in de middagen. Want ’s ochtends kregen 
zij les in de Hongaarse school te Bloemendaal. 

Met behulp van Hongaarse leraren en leraressen 
lieten de Nederlandse pleegouders (…) een Hongaarse 
school oprichten voor de veertien kinderen uit Boeda- 
pest. Iedere ochtend tussen negen en twaalf kregen de 
kinderen hier les. Zij kregen onderwijs in de Nederlandse 
cultuurgeschiedenis, in de Nederlandse aardrijkskunde, 
geschiedenis, en zij maakten in die lessen kennis met 
de belangrijkste historische personen van Nederland, 
en met de rijke nationale cultuur. Daarnaast leerden 

 
 

207      Archief Biberauer, Budapest Föváros Levéltára, van Richárd Biberauer jr. aan ds. en mevrouw Biberauer, 9 maart 1920. Zie ook Orsolya Réthelyi, ‘Richárd Bibe- 
rauer (Bodoky): Lieve Mama en Papa!’, in Aalders en Réthelyi, red., De ‘kindertreinen’ …, 17-18. 

208 Mezôsi, ‘A hollandiai magyar gyermeküdültetés …’, 85. 
209      O. Damsté, ‘Helbertine Anna Cornelia Beets-Damsté (Wilsum 11 mei 1871-Leiden 25 juli 1954)’, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Lettterkunde 1956: 44-48. 
210 Zie Vidor, M., ‘Aan de Hollandsche pleegouders van Hongaarsche Kinderen’. Hongaarsch Hollandsche Revue, mei 1923. Beide verenigingen waren in 1922 opgericht om 

het contact tussen Hongarije en Nederland te stimuleren, vooral op cultureel en economisch gebied. Zie Petra Pavlitzky en Orsolya Réthelyi, ‘Levensverze- kering 
obligatie’, in Aalders en Réthelyi, red., De ‘kindertreinen’ …, 53-54. 

211      Molnár en Pusztai, ‘Kindertreinen …’, 154-155. Dit is overgenomen van Tantó. János Tantó, ‘A bloemendaali magyar iskola’, Kálvinista Szemle, 8 mei 1920. 
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Afb. 7 Hongaarse pleegkinderen op school in de Tasmanstraat te Den Haag. 
Op de foto staan de pleegkinderen en hun Nederlandse pleegouders. Op de 
voorgrond: mejuffrouw F. Beretta, de secretaresse van de Haagse afdeling 
van het R.K. Huisvestings-Comité. Links naast haar een Hongaarse priester, 
waarschijnlijk dr. Miklós Knébel. (Collectie: Historisch Beeldarchief Migranten, 
collectie J.V. Ott, IISG, Amsterdam.) 

 
 

zij Nederlands, de gymnasiasten leerden ook Latijn, de 
leerlingen van de HBS Frans. Ieder week hadden zij één 
godsdienstles en drie keer per week wiskunde. Een lerares 
Duits gaf enkele lessen, en één keer per week kregen ze 
ook tekenonderwijs. Een Nederlandse gymnastiekleraar 
gaf twee keer per week een half uur gymnastiekles. Apart 
voor meisjes en apart voor jongens. De lagere klassen van 
de basisschool kregen dagelijks op een liefdevolle manier 
les van Else Wilde een diakones uit Boedapest. Het comité 
benoemde de schrijver van dit verslag tot directeur van 
de school. 

Onze Hongaarse school werd in een zaal van de 
moderne schoolgebouw in Bloemendaal gehuisvest. Toen 
onze school te Bloemendaal door mw. Langelan, voorzitter 
van het comité van Bloemendaal (…) geopend werd, was 
ons kleine klaslokaal met bloemen versierd. Op het bord 
waren de Hongaarse en Nederlandse vlag getekend, hun 
handvatten waren kruiselings over elkaar gelegd. Op het 
bord was het opschrift: ‘Leve Hongarije!’ te lezen. Op een 
klein tafeltje stond een reusachtige versiering van bloe- 
men. Dat was het Hongaarse wapen, dat uit rode, witte 
en groene bloemen en uit mos was samengesteld. Het was 
met de Hongaarse, nationale driekleur omringd. Er lag 
een kaart op met het opschrift: ‘Hartelijk welkom aan de 
Hongaarse kinderen en hun leraar.’ In onze ramen werd 
altijd een vers bloemetje gezet. 

De attente Nederlanders hadden twee passende 
beelden aan de muur gehangen. Op het eerste was Miklós 
Horthy geschilderd op zijn witte paard, toen hij Boedapest 
introk, het tweede was een groot beeld met Hongaarse 
paardenherders en een kudde paarden die rond een put 
graasde. 

Het spreekt vanzelf dat de kleine leerlingen van de 
Nederlanders allerlei soorten schoolmiddelen kregen. Een 
voorbeeld: ieder kind kreeg een eigen atlas van Palestina, 
omdat zij op school in verband met het leven van Jezus ook 
de aardrijkskunde van Palestina moesten leren.212 

 
In hoeveel plaatsen scholen werden gesticht, valt wegens het 
ontbreken van een centrale administratie niet meer na te gaan. 
Van Vredenburch noemt plaatsen als Rotterdam, ’s-Gravenhage, 
Loosduinen en Nijmegen. Maar na een paar maanden verminderde 
volgens Van Vredenburch de behoefte aan Hongaarse onderwijzers 
omdat de kinderen snel het Nederlands machtig waren. ‘Over 
het algemeen was het opmerkelijk hoe spoedig de kinderen zich 
aanpasten en (…) regelmatig overgingen.’213 Dat speelde natuurlijk 

 
 

212      Tantó, ‘A bloemendaali magyar iskola’. 
213 Bedoeld wordt dat ze niet doubleerden. Van Vredenburch, Kinderactie, 12-13. 
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vooral als de kinderen langer dan tien tot twaalf weken in Neder- 
land bleven, hetgeen nogal eens voorkwam. Daar zat, zo bleek uit 
het Belgisch onderzoek, een schaduwkant aan, want veel kinderen 
verleerden hun moedertaal.214 Toen Juliska Fried in Leiden kwam en 
haar zusje Elvira ontmoette die een jaar eerder naar Nederland was 
gekomen, konden ze niet met elkaar spreken.215 Haar zusje sprak 
geen Hongaars meer, en zij nog geen Nederlands. 

Hoe lang men met de Hongaarse scholen is doorgegaan, valt 
niet te achterhalen. Wanneer zo’n school er niet was, gingen de 
kinderen dan naar een Nederlandse school? Veel zal hebben afge- 
hangen van de verblijfsduur. In Bloemendaal, zo zagen we, was wel 
een Hongaarse school. De veertien kinderen gingen in juni 1920 
weer naar huis; ze waren hier ruim drie maanden geweest, precies 
zoals was afgesproken. Veel kinderen bleven langer, en uit allerlei 
verspreide gegevens meen ik te kunnen opmaken dat die kinderen 
een ‘gewone’ Nederlandse school bezochten. Absolute zekerheid is 
daarover echter niet te verkrijgen, en in Tilburg werd in 1924 nog 
een school voor Hongaarse kinderen georganiseerd.216 

Voor de protestantse kinderen die wel terugkeerden naar 
Boedapest werd daar een Hollandsch-Hongaarsche School in (1920 
of 1921) gestart om de Nederlandse taal bij te houden, de Neder- 
landse cultuur beter te leren kennen en ook nog wat catechetisch 
onderwijs te ontvangen.217 Men maakte gebruik van het gebouw 
van een gereformeerd gymnasium in Boedapest; de docent was dr. 
Kálmán Kállay.218 Doel was dat kinderen die uit Nederland terug- 

keerden het Nederlands niet zouden vergeten. Bovendien, zo sprak 
Kállay openlijk uit, was het de bedoeling om de gereformeerde 
beginselen ‘in hun ziel wakker te houden’. Daarom werd er niet 
alleen Nederlandse les gegeven, er werd ook uit de Bijbel gelezen 
en er werden psalmen in het Nederlands gezongen.219 In 1921 telde 
de school veertig leerlingen, in 1922 waren het er al 85. Behalve dat 
er onderwijs gegeven werd aan kinderen, gebeurde dat ook aan 
volwassenen. Het bleek namelijk dat er belangstelling was van 
theologiestudenten, ambtenaren en ‘dames uit meer beschaafde 
kringen’. Een belangrijk probleem, zo schreef Kállay eind 1922, 
was het feit dat er zo weinig docenten waren. Hij vroeg zich af of er 
geen Nederlanders waren die enige tijd les wilden komen geven. De 
belangstelling was zodanig, dat de school in 1924 werd gesplitst. De 
tweede school werd geleid door Irén Liptai, die vanwege een eerder 
verblijf in Nederland goed Nederlands sprak. De scholen bestonden 
tot mei 1926. In het onderwijsjaar (1926-1927) werd de school niet 
meer heropend. 

Andere initiatieven op dit gebied werden genomen door het 
Hongaarsch-Nederlandsch Genootschap te Boedapest. Zo kwam 
er een leesbibliotheek ten behoeve van Hongaarse kinderen die 
enige tijd in Nederland hadden verbleven om hen in de gelegen- 
heid te stellen ‘hun kennis van de Nederlandsche taal te behouden’. 
Daartoe dienden ook de plannen om een Nederlandse taalcursus te 
starten, en er was reeds een zomercursus Nederlands georganiseerd, 
zo heette het in 1923.220 

 
 

214      Hajtó, Milk Sauce and Paprika, 110-111. 
215 Elvira Geraedts-Fried, geboren op 29 maart 1915 in gesprek met Ton Olgers begin 2002. Manuscript. 
216 ‘Voor de Hongaarsche kinderen’. Nieuwe Tilburgsche Courant, 13 september 1924. Om te voorkomen dat de Hongaarse kinderen hun moedertaal zouden verleren, 

werd in Den Haag een Hongaarse kinderbibliotheek gesticht. Verkamman, De trein naar Holland, 24, schrijft over een kind dat niet naar school ging; in Krab- 
bendijke leerde ds. W.A. Dekker Hongaars om de kinderen in hun moedertaal catechisatie te kunnen geven. Zie Leeuwarder Nieuwsblad. Goedkoop advertentieblad, 31 
mei 1938. 

217 Bérczes Tibor, ‘A magyar Kuyper’, Confessio. A Magyarországi Református Egyház Figyelõje 4 (1987): 8, noemt 1920 als jaar van oprichting. I. Csûrös, een geestverwant 
van J. Sebestyén, had de leiding. Volgens J.A. Cramer, ‘De gereformeerde kerk in Hongarije’, Stemmen voor Waarheid en Vrede 60 (1923): 873-892, aldaar 891, waren 
er meerdere scholen waar les in het Nederlands werd gegeven opdat de kinderen die in Nederland waren het Nederlands niet zouden verleren. Ik heb deze niet 
kunnen vinden. 

218      Zie Kálmán Kállay, ‘De Hollandsch-Hongaarsche School te Budapest’, De Hongaarsche Heraut, december 1922. 
219 Het is exact dezelfde werkwijze als door het Huisvestings-Comité van meet af aan werd gevolgd. Zie Pastoor, Liefdadigheid, 15-16. 
220 M. Vidor, ‘Aan de Hollandsche pleegouders van Hongaarsche Kinderen’, Hongaarsch-Hollandsche Revue, december 1923. Of die permanente taalcursus van de 

grond is gekomen, heb ik niet kunnen ontdekken. 
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Tegenbezoek 
 

Bij sommige pleegouders rees de wens kennis te maken met het 
land van hun pleegkind, en vanaf 1920 zien we mede daardoor het 
toerisme naar Hongarije toenemen. In 1924 ging voor het eerst een 
grote groep pleegouders naar Boedapest, later zouden er meer vol- 
gen, zowel vanuit Nederland als vanuit België. Het initiatief voor 
deze reis werd genomen door de Nederlandsche Reisvereniging 
(opgericht 1909), die via de Hongaarse zaakgelastigde in Den Haag 
liet vragen of de Hongaarse regering bereid zou zijn twee- tot drie- 
honderd pleegouders te ontvangen. De ambassade ontving hierop 
een bevestigend antwoord, en dus toog men aan het werk. De actie 
werd, behalve door de reisvereniging, mede vormgegeven door 
het Hongaarsch-Nederlandsch Genootschap te Boedapest en de 
Liga.221 Tezamen hebben ze alles in het werk gesteld om het verblijf 
voor de gastouders, katholiek én protestants, zo aangenaam moge- 
lijk te maken. Daartoe behoorde onder meer de samenstelling van 
een tamelijk gedetailleerde programmagids.222 Na een toelichting 
op het programma wordt aan de hand van drie ‘wandelingen’ door 
Boedapest een korte indruk geschetst van de stad. 

Daarna volgen ‘Wenken voor de deelnemers’. De trein, zo 
konden de deelnemers lezen, bevat in het voorste deel tien rijtuigen 
voor de reizigers naar Boedapest, het achterste gedeelte is bestemd 
voor reizigers naar Wenen. In het voorste deel bevindt zich een 

bureau waar de deelnemers direct na het instappen de kaartjes 
en hun paspoort kunnen ophalen. Ook het logies staat genoemd: 
78 deelnemers logeerden in hotel Continental, een twintigtal 
studenten onderweg naar een conferentie van een gereformeerd 
studentenvereniging logeerden in Bethesda, de overige gasten 
werden ondergebracht bij Hongaarse families.223 Opvallend is de 
bepaling dat het roken in de trein beperkt is. Wel zullen er ‘in elke 
waggon een of meerdere afdeelingen uitsluitend voor rookers wor- 
den bestemd’.224 En, voor ons minstens zo opvallend: ‘Dames mogen 
geen tabak of sigaren medenemen.’ Wie souvenirs wil aanschaffen, 
wordt geadviseerd ‘mooie voortbrengselen van kunstnijverheid’ te 
kopen. Een paar adressen en een overzicht van de posttarieven com- 
pleteren deze wenken. Daarna volgt het programma, het reislied 
van de reisverenigingen, de coupletten 1 en 6 van het Wilhelmus, 
het eerste couplet van het Hongaarse volkslied en het zogenaamde 
‘Hongaarsch Credo’, een revisionistisch lied.225 Ook is een deelne- 
merslijst opgenomen. 

Een van de aanwezigen, ds. S. van Leeuwen, schreef dat na 
het passeren van de Oostenrijkse-Hongaarse grens op bijna elk 
station gestopt moest worden. Dan werden er toespraken gehou- 
den en werd het Hongaarse volkslied gezongen, gevolgd door het 
Wilhelmus.226 Hij constateert dat er in het Hongaarse hart grote 
liefde leeft voor het Nederlandse volk. Maar niet alleen liefde, er is 
meer, want ‘wijl de Hongaar erkent dat het Calvinistisch Holland 

 
221    Zie Reizen en Trekken. Officieel orgaan van de Nederlandsche Reisvereeniging, voorjaar 1924; Gergely, ‘Száz vonat aranyvetélõként jár …’, 18; M. Vidor, ‘Hollandsche 

gasten te Budapest’, Hongaarsch-Hollandsche Revue, juli 1924. Het programma straat afgedrukt in het juni-nummer van de Hongaarsch-Hollandsche Revue, samen 
met een artikel van K. Szalay. K. Szalay, ‘Onze Hollandsche gasten’, Hongaarsch-Hollandsche Revue, juli 1924. Het Huisvestigings-Comité was uitgenodigd om mee te 
werken, maar liet meedelen dat het niet zijn taak was plezierreisjes te organiseren. Zie Pastoor, Liefdadigheid, 135-136. Molnár en Pusztai, ‘Kindertreinen …’, 164; 
noemen mevrouw Van Vredenburch als degene die de organisatie op zich had genomen onder verwijzing naar het artikel van Sebestyén: J. Sebestyén, ‘Jön- nek a 
hollandusok’. Kálvinista Szemle, 28 juni 1924. Vidor, ‘Hollandsche gasten te Budapest …’. Vidor noemt viceconsul J. Vreede als degene die aan het hoofd stond van 
deze arbeid. Hij noemt ook andere betrokkenen, maar juist niet mevrouw Van Vredenburch. In later jaren werd de reis naar Hongarije door de Nederlandsche 
Christelijke Reis Vereeniging georganiseerd. Dat is dus een andere vereniging! 

222   Nederlandsche Reisvereeniging gevestigd te ’s-Gravenhage, Programma voor de vereenigingsreis E 152, naar Budapest van 23 juni-3 juli 1924, onder leiding van de heeren 
A.E.N. Bakker te Maastricht, W.G.H. le Fèvre te Utrecht en G. Tejen te Amsterdam: Uitgeverij Forum Amstelveen. Dit betreft een herdruk uit 1987, een boekenge- 
schenk van uitgeverij Forum te Amstelveen, onder de titel 63 jaar geleden. Er was ook nog een Nederlandstalige reisgids voor Boedapest en omstreken, samengesteld 
op initiatief van het Hongaarsch-Nederlandsch Genootschap te Boedapest. Zie Vidor, ‘Hollandsche Gasten te Budapest’, Hongaarsch-Hollandsche Revue, juli 1924. 

223     Zie M. Vidor, ‘Hollandsche gasten te Budapest …’ 
224     Programma, 9. 
225    Zie het artikel van dr. O. Réthelyi in deze bundel. 
226    Vidor, ‘Hollandsche gasten te Budapest …’, vermeldt dat de Nederlanders het Hongaarse volkslied zongen, ‘hetgeen een diepe indruk op de Hongaren maakte’. 
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zoo rijk bevoorrecht is door God, dat het in staat gesteld is om de 
geestelijke leiding over de Calvinisten in andere landen te hebben, 
daar ziet hij [de Hongaar] verlangend uit naar de geestelijke hulp 
uit Holland’.227 

Later dan gepland arriveerde de trein 24 juni op het Keleti pá- 
lyaudvar, Ooststation, dat voor de gelegenheid schitterend versierd 
was.228 ‘Er waren wel 15.000 menschen aan het station om hen af 
te halen’, aldus het gedenkboek van het Huisvestings-Comité.229 

Er werd gezongen, er werden toespraken gehouden. De volgende 
dag, 25 juni, begon het zevendaagse programma, samengesteld door 
het Hongaarsch-Nederlandsch Genootschap en de Kinderliga. Op 2 
juli vertrokken de Nederlandse gasten weer naar huis, uitgezwaaid 
door enkele hoogwaardigheidsbekleders. Natuurlijk werden er ook 
nu weer toespraken uitgewisseld. 

Met deze reis was een traditie geboren, want ook de hierop 
volgende jaren bezochten groepen pleegouders Boedapest.230 

Telkens als er een Nederlandse groep arriveerde was het enthou- 
siasme buitengewoon. Zo kwam de hervormde ds. W.A. Dekker 
uit Krabbendijke in 1926 met een gezelschap van 28 personen naar 
Hongarije.231 Er was, zo schreef hij, een grote menigte op de been, en 
de groep werd namens de Liga toegesproken door dr. Kállay en na- 
mens de spoorwegen door dr. Geister. De volgende ochtend kwam 
de burgemeester van Boedapest zelfs naar het hotel waar de gasten 
logeerden. Na afloop van een kerkdienst kwam er aan de dankbe- 
tuigingen geen einde, voor Dekker was het overweldigend. ‘Nooit 
heb ik zoo iets beleefd; en ik zal zoiets nooit meer beleven ook; en 
al word ik zo oud als Methusalem, nimmer zal ik dat vergeten.’232 

Dekker, nauw betrokken bij de kinderactie in Zeeland, had zich het 
Hongaars eigen gemaakt en zou in de jaren dertig regelmatig over 
Hongarije publiceren. Hoogtepunt van deze arbeid was zijn boek 
Van godsdienst en vaderland. Hoofdlijnen uit de geschiedenis der Hongaar- 
sche letterkunde, dat in 1939 verscheen. Het was opgedragen aan het 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 8 Nederlandse pleegouders van Hongaarse kinderen bij het Vissers Bastion 
in Boedapest; zij waren in 1924 gedurende tien dagen op bezoek in Hongarije. 
(Collectie: Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad.) 

 
 

‘Gereformeerd Kollegium’ van Debrecen, als bewijs van dankbaar- 
heid voor het aan hem in 1938 verleende ereprofessoraat. 

 
 

Naderend einde 
 

Met grote regelmaat bleven de treinen komen en gaan, op 17 
april 1926 vertrok de honderdste kindertrein uit Boedapest. Maar 
toen was het einde van de actie aanstaande. Toen Kállay in het 
najaar van 1925 terugkeerde van een propagandareis naar België 

 
 

227 S. van Leeuwen, ‘Hongarije-Holland’, De Hongaarsche Heraut, juli 1924. De Hongaarsch-Hollandsche Revue, juli 1924, spreekt over 330 gasten. 
228 Tenzij anders vermeld is het volgende ontleend aan Vidor, ‘Hollandsche gasten te Budapest’, Hongaarsch-Hollandsche Revue, juli 1924. 
229 Pastoor, Liefdadigheid, 135-136. 
230      Zie onder meer W.J.A. Schouten, ‘De komende reis naar Budapest’, De Hongaarsche Heraut, maart 1925. 
231 Zie ook Benke, T., ‘Een eigenaardige godsdienstoefening in Boedapest’, vertaald door W.A. Dekker, Ons Reisblad, 24 november 1926. 
232 ‘In het land der Hongaren’, De Hongaarsche Heraut, oktober 1926, naar aanleiding van een artikel van W.A. Dekker in Het Protestantsche Zuiden. 
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en Nederland, werd bekend gemaakt dat hij geen nieuwe reizen 
meer zou ondernemen, ‘aangezien de geheele kinderactie met het 
voorjaar 1926 ten einde loopt’.233 Eerder al, in 1924, had het Huisves- 
tings-Comité zijn activiteiten in Hongarije beperkt en deels over- 
gedragen aan de katholieke kerk in België. In het voorjaar van 1926 
werd bekend gemaakt dat het Huisvestings-Comité, op verzoek van 
de Liga, zijn werkzaamheden binnenkort zou staken; in juli 1926 
werd het Centraal Comité opgeheven. In een persbericht hierover 
sprak het comité over 23 à 24.000 kinderen die door het Centraal 
Comité en het Huisvestings-Comité samen waren gehuisvest.234 

Het in 1926 opgerichte Rooms-Katholiek Hongaars Kindercomité 
Amsterdam ging door tot in 1930, gesteund door de bisschop van 
Haarlem. Ook het plaatselijk comité te Leiden bleef tot in 1930 
actief. 235 

Ferenc Gergely noemde in een artikel uit 1987 een aantal rede- 
nen voor opheffing van het Centraal Comité, zonder aan één ervan 
een doorslaggevende betekenis toe te kennen.236 Hij schreef onder 
meer over de overstromingen in het Nederlandse rivierengebied, 
de problemen tussen Nederland en België op politiek gebied, de 
scheuring in de Gereformeerde Kerken in Nederland als gevolg 
van het optreden van dr. J.G. Geelkerken, en het verlangen van 
de Hongaarse overheid weer geheel op eigen benen te staan. Het 
was voor Gergely kennelijk niet helemaal duidelijk waarom aan 
de kinderactie een einde is gekomen. Die onzekerheid bestaat in 
de vakliteratuur tot op de dag van vandaag. Nader onderzoek in de 
Nederlandse overheidsarchieven toont echter aan dat geen van de 
genoemde argumenten doorslaggevend was. 

Begin 1925 was er inderdaad sprake van ernstige overstromin- 
gen in het stroomgebied van de Maas. Maar het Huisvestings- 

Comité had de Liga uitdrukkelijk verzekerd dat dit geen reden was 
de actie stop te zetten. M. Knébel echter, die actief was in datzelfde 
stroomgebied, vond het niet gepast op dat moment zijn collectes 
voor de nood van Hongaarse kinderen voort te zetten. Zo is het 
ook met de andere redenen die aangevoerd worden. Inderdaad 
waren er politieke spanningen tussen België en Nederland, maar 
nergens wordt een verband gelegd met de kinderactie, en inder- 
daad worstelden de Gereformeerde Kerken met de gevolgen van 
een kerkscheuring, maar de liefde voor Hongarije was geenszins 
verdwenen, zo constateerde ooggetuige J. Sebestyén toen hij in het 
najaar van 1926 Nederland bezocht. Het staat echter vast dat de 
Nederlandse comités reeds in 1925 bezig waren de actie langzaam 
maar zeker af te bouwen.237 Naar mijn oordeel was er simpelweg 
sprake van een verzadiging: het was mooi geweest. Misschien 
leefde bij sommigen ook wel het besef dat Hongarije inmiddels 
voldoende hersteld was van alle narigheid die het land na de Eerste 
Wereldoorlog was overkomen. Al in 1923 klonk uit de mond van 
C.M.E. Kuyper, de jongste zuster van Johanna Kuyper, een kriti- 
sche noot aan het adres van de Hongaarse welgestelden toen ze in 
een verslag van haar charitatief werk – de kindergaarkeukens in 
Boedapest – opmerkte: ‘De Hongaren zelf, ook die rijk zijn, geven 
maar weinig, zoodat onze hulp ook dezen winter meer dan wel- 
kom was.’238 Ook later klonken die geluiden, bijvoorbeeld in een 
vertrouwelijk rapport van de Nederlandse gezant aan zijn baas, 
de Minister van Buitenlandse Zaken: ‘De Hongaar is niet zeer 
philantropisch al bewondert en apprecieert hij die eigenschap in 
anderen.’239 

Lag de reden tot stopzetting wellicht in het feit dat het moeilijk 
is een filantropische actie zo lang in stand te houden, het kan ook 

 
233      J. Sebestyén, ‘Prof. Dr. Kállay K.’, Hongaarsche Heraut, oktober 1925. 
234 ‘Hongaarsche Kinderen’, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 9 juli 1926. 
235 Van Vredenburch, Kinderactie, 16; Van Rijn, ‘Treinen tussen twee werelden …’, 90-91. 
236 Gergely, ‘Száz vonat aranyvetélõként jár …’, 20-22. 
237 Zie Kálvinista Szemle, 4 december 1926. 
238 C.M.E. Kuyper, ‘Amerikaansch-Hollandsch Comité voor noodlijdende Protestantsche kinderen in Hongarije’, De Standaard, 27 juli 1923, in een verslag over het 

werk van de kindergaarkeukens die door C.M.E. Kuyper waren gestart. 
239 Ontleend aan een ‘streng vertrouwelijk’ schrijven van de Nederlandse zaakgelastigde A. van de Sande Bakhuyzen aan de Minister van Buitenlandse Zaken dat 

naar Binnenlandse Zaken werd doorgestuurd, NL-HaNA, BiZa / Armwezen, 2.04.55, inv.nr. 551, Stukken ‘vakantiekinderen’, van de zaakgelastigde A. van de Sande 
Bakhuyzen aan de Minister van Buitenlandse Zaken, 18 juni 1926. 
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Afb. 9 Een overzicht van het Hongaarse 
Landelijke Liga voor Kinderbescherming 
van het aantal kinderen dat met de 
‘kindertreinen’ reisde. De vertaling van het 
opschrift luidt: ‘Overzicht van de kinderen 
die tussen 1920 en 1930 in het kader van de 
vakantieactie van de Hongaarse Liga voor 
Kinderbescherming naar het buitenland 
zijn gestuurd.’ (Bron: Fülöp Rottenbiller, 
Az Országos Gyermekvédõ Liga harminc évi 
mûködése 1906-1936, Budapest 1936.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

niet ontkend worden dat het met Hongarije weer wat beter ging. De 
aanleiding was echter een andere. Omdat de belangstelling terug- 
liep, besloot de Minister van Binnenlandse Zaken, met instemming 
van de Nederlandse comités, dat per 18 februari 1926 de Hongaarse 
kinderen voortaan een visum moesten aanvragen, zoals hij dat eer- 
der had gedaan voor Duitsland en Oostenrijk. Gelijke monniken, 
gelijke kappen, zo moet hij gedacht hebben. Er was echter één groot 
verschil: voor die landen werden de faciliteiten pas teruggedraaid 
nadat de acties waren afgelopen, de kinderactie in Hongarije liep 
nog, ook al liep hij op zijn eind.240 

Dit besluit bracht een aanzienlijke verhoging van de kosten 
met zich mee.241 Er wordt gesproken over een kostenpost van 

ƒ 6,– per kind, voor een trein van vijfhonderd kinderen kwam 
dat neer op ƒ 3000,– extra kosten. De Nederlandse comités wilden 
of konden die kosten niet voor hun rekening nemen, dus moest 
de Liga die betalen.242 Maar het perspectief van stijgende kosten 
deed de Liga besluiten in het voorjaar van 1926 geen beroep meer 
te doen op de Nederlandse gastvrijheid. Aldus gezant A. van de 
Sande Bakhuyzen na een gesprek met directeur Neugebauer aan 
de minister.243 

Tot slot wordt wel gezegd dat er politieke redenen waren om 
de actie te beëindigen. De Hongaarse Minister van Sociale Zaken 
József Vass kwam in de herfst van 1926 met de mededeling dat 
alle Hongaarse kinderen vóór september 1927 naar huis moesten 

 
 
 

240 NL-HaNA, BiZa / Armwezen, 2.04.55, inv.nr. 551, Stukken ‘vakantiekinderen’, van de min. van BiZa aan het Huisvestings-Comité en het Centraal Comité, 18 februari 1926. 
241 NL-HaNA, BiZa / Armwezen, 2.04.55, inv.nr. 551, Stukken ‘vakantiekinderen’, van de minister van Binnenlandse Zaken aan het Huisvestings-Comité, 18 februari 1926. 
242 ‘Het stopzetten der Hongaarsche kinderactie. De Nederlandsche regeering steekt een spaak in het wiel’, De Maasbode, 30 april 1926. 
243 Zie een ‘streng vertrouwelijk’ schrijven van de Nederlandse zaakgelastigde A. van de Sande Bakhuyzen, NL-HaNA, BiZa / Armwezen, 2.04.55, inv.nr. 551, Stukken 

‘vakantiekinderen’, van A. van de Sande Bakhuyzen aan de Minister van Buitenlandse Zaken, 12 juni 1926 (doorgestuurd aan BiZa). 
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komen.244 Er werd geen geld meer voor hen vrijgemaakt. De kin- 
deractie was ontstaan, zo luidt de redenering, omdat het voor de 
Hongaren in de eerste jaren na de oorlog niet mogelijk was zelf in 
alle nood te voorzien. Maar dan ligt het ook voor de hand dat, zodra 
de economische situatie in Hongarije, mede door buitenlandse 
steun, verbeterde, de Hongaarse overheid van deze actie af wilde. 
Zo is het besluit geïnterpreteerd.245 ‘Als sterke, onafhankelijke natie 
kon ze zelf wel instaan voor de eigen kinderen.’246 In het licht van 
het bovenstaande lijkt me deze interpretatie niet houdbaar. Het 
Nederlandse besluit over de verplichte visa bracht veel extra kosten 
met zich mee. De Hongaarse overheid heeft zich hierbij op trotse, 
beleefde wijze neergelegd door de eer aan zichzelf te houden en haar 
eigen bijdrage aan de kindertreinen stopgezet. Men kon er in feite 
niet gelukkig mee zijn. De beslissing van de Liga om te stoppen met 
de kinderactie was dan ook omstreden, en ook na 1926 kwamen er 
nog Hongaarse kinderen naar Nederland. Dit laatste blijkt uit de 
‘tabel van Rottenbiller’, gepubliceerd in 1936 ter gelegenheid van 
het dertigjarig bestaan van de Liga.247 Het is het enige overzicht 
dat er is.248 Duidelijk is dat het Huisvestings-Comité na 1926 niet 
meer bij de actie betrokken was, en merkwaardig is dat het Centraal 
Comité in deze tabel nog steeds genoemd wordt. Van dat laatste 
comité is duidelijk dat het in 1926 opgeheven was. Het meest waar- 
schijnlijk is dat het hier gaat om kinderen van het Leidsch Comité 
voor Hongaarsche Vacantiekinderen. Dat zette zijn activiteiten gewoon 
voort tot in 1930.249 

De vraag waarom er na zes jaar een einde kwam aan de kin- 
deractie kan het beste beantwoord worden met een verwijzing 
naar een afnemend enthousiasme bij het Nederlandse publiek dat 
in de loop van 1925 merkbaar werd, er was sprake van verzadiging. 
Toen de Liga voor stijgende kosten kwam te staan als gevolg van 
het visumbesluit van de Nederlandse overheid, werd de kinderactie 
stopgezet. Andere oorzaken die genoemd worden, waren nauwelijks 
van invloed. 

 
 

Evaluatie 
 

Contemporaine taxaties van de kinderactie waren louter positief. Zo 
vergeleek bisschop Ravasz in 1926 de kinderactie met de kruistoch- 
ten.250 Deze kruistocht had een wonderbaarlijke overwinning be- 
haald zonder bloedvergieten. ‘De kinderen veroveren met hun ziel 
het hart van de mensen over de hele wereld voor Hongarije en voor 
het Hongaarse volk.’ Er was een proces van toenadering begonnen, 
dat op wederzijdse kennismaking en vriendschap was gebaseerd. 
En juist dat kon Hongarije, omringd door vijanden en geïsoleerd 
als het was, goed gebruiken.251 De eerste kritische geluiden klonken 
in 1987 toen door Hilde van Oostrum een documentaire over de 
kindertreinen werd gemaakt. Daarin interviewt zij zo’n veertig 
Hongaren die in hun jeugd naar Nederland kwamen. Enkelen wa- 
ren in de jaren 1920-1930 gekomen, anderen in de jaren 1946-1948, 

 
244      Gergely, ‘Száz vonat aranyvetélõként jár …’, 20-21.; Molnár en Pusztai, ‘Kindertreinen …’, 165-167. Hajtó, De Hongaartjes, 39. Hajtó noemt 1927 als het jaar 

waarin het Belgisch comité te horen kreeg dat er een einde aan de actie moest komen. Hajtó, Hermans en Vints, De ‘Hongaartjes’ Belgisch-Hongaarse kinderac- 
ties, 39. 

245      Hajtó, Milk Sauce and Paprika, 95-96. Opmerkelijk is een uitlating van C.M.E. Kuyper aan Sebestyén in 1924 in deze zin. Ze noemt de kindertreinen zeer demorali- 
serend omdat er voldoende voedsel is. Zie RL, C/68, van C.M.E. Kuyper aan J. Sebestyén, 5 december 1924. 

246      Hajtó, Hermans en Vints, De ‘Hongaartjes’ Belgisch-Hongaarse kinderacties, 39. Zie ook Hajtó, Milk Sauce and Paprika, 79-84. 
247      Rottenbiller, Az Országos Gyermekvédõ Liga …, 80. De vertaling van het opschrift luidt: ‘Overzicht van de kinderen die tussen 1920 en 1930 in het kader van de 

vakantieactie van de Nationale Kinderbeschermingsliga naar het buitenland gestuurd zijn’. 
248 Mezôsi, ‘A hollandiai magyar gyermeküdültetés …’, 90-91 komt met een eigen berekening. De verschillen zijn verwaarloosbaar. 
249 Van Rijn, ‘Treinen tussen twee werelden …’, 90-91. 
250 Voor het volgende Molnár en Pusztai, ‘Kindertreinen …’, 160, met verwijzing naar de toespraak van Ravasz, opgenomen in de Kálvinista Szemle van 17 april 

1926. 
251 Zo ook Neugebauer. Ontleend aan een bijlage bij een brief van de Nederlandse zaakgelastigde A. van de Sande Bakhuyzen aan de Minister van BuZa, NL-HaNA, 

BiZa / Armwezen, 2.04.55, inv.nr. 551, Stukken ‘vakantiekinderen’, van de zaakgelastigde A. van de Sande Bakhuyzen aan de Minister van Buitenlandse Zaken, 18 juni 
1926 (doorgestuurd naar Binnenlandse Zaken). Naar aanleiding van een artikel van Neugebauer, ‘A magyar gyermekek üdültetése’, 188-195. 
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weer anderen in 1956. Sommigen zijn in Nederland gebleven, 
anderen keerden terug naar Hongarije. Het is indrukwekkend ma- 
teriaal, dat laat zien hoe er onder de oppervlakte van dankbaarheid 
toch ook veel pijn is geleden, door ouders en door kinderen. Met 
twee dingen moet echter rekening worden gehouden. De film werd 
gemaakt vóór de Wende en wellicht kon niet iedereen alles zeggen 
wat hij of zij op het hart had. 

Maar bovendien gaat het om een terugblik, en dus om een 
poging om vrede met de eigen levensloop te verkrijgen, om een 
poging het verleden meester te worden. Het is een kant van de 
oral history waarop we attent moeten zijn. Dat alles meegerekend, 
rijst er een beeld op dat nogal gevarieerd is. Sommige verhalen 
zijn mooi, anderen dramatisch, geen verhaal is zonder heimwee of 
pijn.252 
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