
De Oostenrijkse actie van het Nederlandsch Roomsch-Katholiek Huisvestings Comité 

Door Herman van Woerkens 

 

De ervaringen die het Nederlandsch Roomsch-Katholiek Huisvestings Comité (verder NRKHC) had 
opgedaan met de opvang van Belgische en Duitse vluchtelingen ligt ten grondslag aan de Oostenrijkse 
actie. Enkele jaren nadat het NRKHC op 16 september 1914 was opgericht te Leiden verhuisde het 
bureau in 1917 naar de Zuid-Willemsvaart 163 in ’s-Hertogenbosch. Het bestuur was samengesteld 
uit de heren Jos. Van Mackelenbergh (directeur), L. Florie (secretaris) en Dr. Emile Verviers (penning-
meester). Het voorzitterschap berustte bij Mgr. A.F. Diepen en Mgr. C.C. Prinsen was ondervoorzitter. 

Onder de bezielende leiding van de Bossche ondernemer Jos. (Josephus) van Mackelenbergh, die als 
nieuwe directeur werd aangesteld, werden de werkzaamheden van het comité voortgezet en richtte 
de aandacht zich steeds meer op een nieuwe groep vluchtelingen: Kinderen uit Wenen. De situatie in 
de Oostenrijkse hoofdstad van het voormalige keizerrijk Oostenrijk-Hongarije werd door de gevolgen 
van de oorlog met de dag schrijnender en met name de kinderen waren hiervan de dupe. Slechte 
huisvesting en een gebrek aan eerste levensbehoeften waren er de oorzaak van dat veel kinderen 
leden aan de ziekte tuberculose en ondervoeding. In navolging van andere landen (o.a. Zweden, 
Denemarken, Zwitserland, Italië) ontstond de idee om deze kinderen voor een periode van minimaal 
zes weken in ons land op te vangen en onder te brengen bij van tevoren uitgezochte pleegouders. 

1917 – Het pionierswerk van Pater van der Bom 

De allereerste die hiertoe een initiatief nam, zo kunnen we ook lezen in het verhaal van Cor Kerstens, 
‘De Oostenrijkse bleekneusjes van Pater van der Bom’, was de Nederlandse Pater Antonius Johannes 
Maria van der Bom1, die sinds 1913 als Pastoor was aangesteld in Ober-Hollabrunn, een dorp ten 
noorden van Wenen. Samen met zijn jongere zus Antoinetta Isabella Maria2, die als verpleegster 
werkzaam was in hetzelfde dorp, organiseerde hij als eerste een reis naar zijn vaderland. Samen 
begeleidden ze een groep van 24 meisjes in de leeftijd tussen 7 en 11 jaar.  Op 10 augustus 1917 
vertrok de trein vanuit Wenen naar Nederland en in de avond van 11 augustus kwamen de kinderen 
aan in Oudenbosch. Daar werden 19 meisjes ondergebracht in het Pensionaat Sint-Anna. Vijf kinderen 
werden ondergebracht bij familie. Gedurende hun verblijf in Oudenbosch werden de kinderen in de 
watten gelegd en ontbrak het hun aan niets. Behalve goed te eten kregen ze snoep, nieuwe kleren en 
nieuwe schoenen. Nadat ze enkele weken in Oudenbosch hadden verbleven werden ze door de familie 
Stieger3 uit Goes, uitgenodigd om enkele weken door te brengen in die stad. Op 8 september 

 
1 Pater Antonius Johannes Maria van der Bom werd te Oudenbosch geboren op 8 februari 1868 in een katholieke 
boomkwekersfamilie als zesde kind uit het huwelijk van Johannes Gerardus van der Bom en Isabella van der Reit 
uit Goes. Op 11 september 1886 deed hij zijn intrede in het klooster van de Minderbroeders te Zevenaar. In 1892 
werd hij tot priester gewijd en vertrok in 1897 als wereldgeestelijke naar Smyrna in Klein-Azië. Na jaren in de 
missie te hebben gewerkt vertrok hij naar Oostenrijk, waar hij achtereenvolgens als kapelaan heeft gewerkt in 
Kirchberg am Wagram, Ober-Fellabrunn en tenslotte in Ober-Hollabrunn. De laatste jaren van zijn leven leed hij 
aan een maagkwaal. Na een maagoperatie overleed hij enkele dagen later, op 10 december 1919 te Ober-
Hollabrunn, aan de gevolgen van een longontsteking. 
Bron: http://www.den-braber.nl/genealogie/oudenbosch/oudb_families/bom.html 
 
2 Antoinetta Isabella Maria van der Bom werd te Oudenbosch geboren op 23 augustus 1869 en was de jongere 
zus van Anton. Zij was gedurende het verblijf van haar broer in Ober-Hollabrunn werkzaam in hetzelfde dorp als 
verpleegster. Antoinetta overleed ongehuwd op 20 januari 1941 te Oudenbosch. 
Bron: http://www.den-braber.nl/genealogie/oudenbosch/oudb_families/bom.html  
 
3 De vooraanstaande katholieke familie Stieger uit Goes had familiebanden met de familie van der Bom. De 
oudere broer van Pater van der Bom, Cornelius Antonius Maria, was getrouwd met een Stieger en ook tussen 
de familie van de moeder van Anton (van der Reit) waren er familiebetrekkingen met de familie Stieger. 

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/de-oostenrijkse-bleekneusjes-van-pater-van-der-bom
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/meisjespensionaat-sint-anna-en-le-sacre-coeur-in-oudenbosch
http://www.den-braber.nl/genealogie/oudenbosch/oudb_families/bom.html
http://www.den-braber.nl/genealogie/oudenbosch/oudb_families/bom.html


verplaatste de groep zich naar Goes, waar de meisjes werden ondergebracht bij leden van de 
omvangrijke familie Stieger en enkele pleegouders. Op 25 september vertrokken de 24 meisjes weer 
uit Goes en gingen met de trein terug naar Wenen. 

In het Weense ochtendblad, Reichspost, van 27 september 19174 staat een uitgebreide beschrijving 
van deze reis.  

Nadat het hele gezelschap weer in Oostenrijk was teruggekeerd werden alweer plannen gemaakt voor 
nieuwe reizen. Omdat het om grotere groepen kinderen zou moeten gaan werd de hulp van het 
NRKHC ingeroepen bij het zoeken naar opvang. In Oostenrijk werd contact gelegd met de Katholischen 
Frauen Organization von Niederösterreich, de katholieke vrouwenbond, onder leiding van de 
presidente Barones Elize Rast. Zij zou samen met Frau Bertha Pichl, een grote rol blijven spelen in de 
selectie en uitzending van kinderen naar Nederland. 

1918 – De eerste reis van Pater Verzet en de start van de Oostenrijkse actie 

In navolging van de reis van Pater van der Bom kwam er in april 1918 via een andere Nederlandse 
Priester, Karmeliet Pater Benedikt Verzet, kapelaan in de noodkerk Spinnerin am Kreuz in Wenen, 
vanuit Oostenrijk een verzoek van de Weense Kardinaal Piffl5 voor opvang van een groep van ongeveer 
300 kinderen om in Nederland te kunnen aansterken (‘zur Erholung’ of in het Oostenrijks ‘zum 
Aufpäppeln). 

In het gedenkboek van het NRKHC staat hierover het volgende te lezen: 

‘Op 23 juni telegrafeerde Pater Verzet, dat hij met de voorbereiding van het transport gereed was en 
vroeg hij of alle kinderen konden worden ondergebracht. Hem moest geantwoord worden, dat de 
kinderen nog niet konden verwacht worden. 

Een week later kwam Pater Verzet in ons land en besprak met onzen directeur nader de uitzending der 
300 kinderen, die te Weenen reisvaardig stonden en door het Kaiser Karl Wolfahrtswerk aldaar zouden 
worden uitgezonden. Om voor deze kinderen spoedig plaatsen te vinden in goede en vertrouwde 
gezinnen, besloot men het platteland in Noord-Brabant te bewerken en werd Pater Verzet verzocht 
zich daarvoor persoonlijk in verbinding te stellen met den heer Dr. G.M. Kusters, secretaris van den 
Noord-Brabantschen Christelijken Boerenbond (NCB). 

De dames Maria van Bokhoven en Tilly van Mackelenbergh, die aan ons bureau verbonden waren, 
namen op zich door persoonlijk bezoek de medewerking der Zeer Eerw. Heeren Pastoors in de plaatsen 
rondom ’s-Hertogenbosch te gaan vragen en durfden het aan de helft der onder te brengen kinderen 
voor hare rekening te nemen. 

Pater Verzet vond bij Dr. Kusters dadelijk een gewillig oor. Hij wendde zich onmiddellijk tot de boeren 
en wist deze tot groote hulpvaardigheid te bewegen. Den 11en Juli verzocht onze Directeur – nadat 
onze Minister van Buitenlandsche Zaken zijne toestemming voor dit transport had gegeven en de 
Nederlandsche gezant te Weenen zijne medewerking had toegezegd – aan onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken om dit kindertransport te doen reizen op kosten van zijn departement gelijk dit 
bij schrijven van 18-Juni 1917 was toegestaan voor Duitsche en Belgische kinderen. Dit verzoek werd 

 
4 Bron: Reichspost 27-09-1917, ‘Wiener Kinder in Holland’  
https://anno.onb.ac.at/cgi-
content/anno?aid=rpt&datum=19170927&seite=10&zoom=33&query=%22Reichspost%22%2B%2227-09-
1917%22&ref=anno-search 
 
5 Kardinaal Friedrich Gustav Piffl was Aartsbisschop van Wenen en Primaat van Oostenrijk. Hij werd geboren op 
15-10-1864 te Landskron en overleed op 21-04-1932 te Wenen. Gedurende de Oostenrijkse actie was hij 
beschermheer van Weense afdeling van het NRKHC. 

https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=rpt&datum=19170927&seite=10&zoom=33&query=%22Reichspost%22%2B%2227-09-1917%22&ref=anno-search
https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=rpt&datum=19170927&seite=10&zoom=33&query=%22Reichspost%22%2B%2227-09-1917%22&ref=anno-search
https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=rpt&datum=19170927&seite=10&zoom=33&query=%22Reichspost%22%2B%2227-09-1917%22&ref=anno-search


ingewilligd. De oproep aan de Noordbrabantsche boeren gedaan had de verwachte uitwerking. Meer 
dan 450 hunner verklaarden zich in zeer korten tijd bereid om een kind gratis op te nemen. 

Zóó kon dus het eerste (officiële) Oostenrijksche kindertransport naar ons land vertrekken.’ 

Dit eerste grote kindertransport vertrok op 15 juli uit Wenen en werd o.m. begeleid door Pater van 
der Bom en zijn zus en bestond uit 320 kinderen (volgens Reichspost 360 kinderen).  

Op 17 juli 1918 kwam men aan te Zevenaar in Nederland. Daar werden de kinderen verdeeld en 
stapten over op een trein naar Tilburg en ’s-Hertogenbosch. De kinderen die voor ’s-Hertogenbosch 
en omgeving bestemd waren werden na aankomst in de stad in eerste instantie opgevangen in het 
Sint-Agnesgesticht aan de Hinthamerstraat en het R.K. Gezellenhuis aan de Zuid-Willemsvaart waar 
ze een warme maaltijd kregen. Daarna werden ze verdeeld over hun pleeggezinnen. 

 

 

’s-Hertogenbosch 17 juli 1918: Aankomst eerste kindertrein (Foto: A.C. Verhees ‘s-Bosch) 

 

Van deze groep kinderen gingen er op 28 augustus 1918 280 terug naar huis. Pater Verzet stuurde op 
30 augustus een telegram naar het NRKHC dat de kinderen weer veilig waren aangekomen en sprak 
nogmaals zijn grote dank uit. 

Na deze reis duurde het 10 maanden alvorens er weer een trein met Weense kinderen naar Nederland 
kwam. Omdat het aantal hulpbehoevende kinderen steeds groter werd, was het noodzakelijk om de 
reizen beter te organiseren. Er moesten voldoende pleegouders voorhanden zijn. Vanuit het NRKHC 
werden overal in het land sub-comités opgericht, die in hun eigen omgeving de werving van 
pleegouders op zich namen. Hierbij werden ze veelal ondersteund door de plaatselijke geestelijkheid 
en de vrouwenbonden.  

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/huize-sint-agnes-in-s-hertogenbosch


1919 – De tweede reis van Pater Verzet en deelname van de Malthezer Orde aan de actie 

Op 14 mei 1919 kwam er weer een kindertrein aan in ons land. Ook deze reis was het werk van Pater 
Verzet, die zelf meereisde naar zijn geboorteland. De groep bestond uit 350 kinderen die over 
verschillende (Brabantse) gemeenten werden verdeeld.  

Deze trein werd gevolgd door een tweede op 18 juli. Behalve de 400 kinderen kwam Pater van der 
Bom ook met deze trein mee naar ons land om met het NRKHC gesprekken te voeren over de verdere 
organisatie van de hulpverlening. De leiding in Wenen was inmiddels overgegaan naar de Katholischen 
Frauen Organization von Niederösterreich, in de persoon van Barones Frau Elize Rast. 

De volgende reis volgde vanwege de zomervakantie nog in dezelfde maand. Op 28 juli vertrok een 
trein met 436 kinderen die op 30 juli aankwam te Zevenaar. Over deze treinreis werd weer uitvoerig 
bericht in de Reichspost6. Door dit artikel weten we dat zowel het vertrek in Wenen en als de aankomst 
in Nederland als een zeer belangrijke en gewaardeerde gebeurtenis werden beschouwd in 
aanwezigheid van vooraanstaande mensen. Deze trein werd in Wenen uitgeleide gedaan door o.a. 
Kardinaal Piffl, de Nederlandse gezant Jhr. Van der Weede en nog een aantal belangrijke personen. 
Ook in Zevenaar werd de groep verwelkomd door belangrijke mensen, zoals Jos. Van Mackelenbergh, 
Dr. Kusters en Pater Verzet, die nog in Nederland verbleef.  

Op 2 augustus ontving de directeur van het NRKHC een brief vanuit Wenen van Aartsbisschop Piffl als 
dank en een eigenhandig ondertekend portret van de eminentie. Ongeveer gelijktijdig ontving de heer 
van Mackelenbergh de Pauselijke onderscheiding, Pro Ecclesia et Pontifice, voor zijn niet aflatende 
inzet en werkzaamheden in de katholieke gemeenschap van ’s-Hertogenbosch. 

Met de kindertrein van 17 september keerden 442 kinderen terug naar Wenen. Deze trein stond onder 
persoonlijke leiding van de heer van Mackelenbergh. Reden hiervan was dat de begeleidsters van de 
heenreis, de Weense Zusters, zich definitief vestigden in het klooster van de Zusters Benedictinessen 
in Sint-Michielsgestel. Andere medereizigers waren Pastoor van der Bom, Aalmoezenier Majoor G.A. 
Huijs, Kapelaan Ant. Van Mackelenbergh, de dames Tilly van Mackelenbergh en Agnes Baptist (de 
latere echtgenote van Jos. Van Mackelenbergh) en verder de dames Moll en van Wiel en de heren 
Moll en Heymans. Doel van deze reis was om kennis te maken met de medewerkers aan Oostenrijkse 
zijde en om met eigen ogen de verschrikkingen in de Oostenrijkse hoofdstad te zien en afspraken te 
maken over de intensivering van de opvang van de aantallen kinderen. 

Dit had als effect dat het aantal kinderen dat met de laatste vier kindertreinen die vanuit Wenen naar 
ons land vertrokken beduidend meer kinderen meereisden dan de aanvankelijk vastgestelde 500. 

Hoewel de opvang van Weense kinderen het hoofddoel was van het NRKHC waren er in 1918 en 1919 
ook enkele wagons met liefdesgaven (kleding en levensmiddelen) ‘meegegeven’ aan de terugkerende 
kinderen.  

In oktober 1919 ontstond het plan van leden van de Souvereine Orde van Malta7 om voor het hele 
land een centraal comité op te richten, dat zich speciaal zou gaan bezighouden met de inzameling en 
verzending van kleding en levensmiddelen.  

 
6 Bron: Reichspost 09-08-1919 Kinderfahrt nach Holland 
https://anno.onb.ac.at/cgi-
content/anno?aid=rpt&datum=19190809&seite=7&zoom=33&query=%22Reichspost%22%2B%2209-08-
1919%22&ref=anno-search 
 
7 De souvereine Orde van Malta of Malthezer Orde werd in Nederland opgericht op 20 januari 1911 als Rooms-
Katholieke tegenhanger van de Protestantse Johanniter Orde uit 1909. Gedurende de Eerste Wereldoorlog trad 
de orde op als partner van het Rode Kruis. De veelal adellijke mannen die lid waren van deze orde hielden zich 
bezig met charitatieve activiteiten. 

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/klooster-nieuw-herlaer-in-sint-michielsgestel
https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=rpt&datum=19190809&seite=7&zoom=33&query=%22Reichspost%22%2B%2209-08-1919%22&ref=anno-search
https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=rpt&datum=19190809&seite=7&zoom=33&query=%22Reichspost%22%2B%2209-08-1919%22&ref=anno-search
https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=rpt&datum=19190809&seite=7&zoom=33&query=%22Reichspost%22%2B%2209-08-1919%22&ref=anno-search


Dit plan kreeg niet de volledige instemming van het bestuur van het NRKHC. Wel was men het erover 
eens dat het wenselijk was goed samen te werken met de orde en werd geadviseerd contact te zoeken 
met de R.K. Vrouwenbond en de R.K. Boerenbond. Op 6 november had een gesprek plaats tussen 
Monseigneur Diepen en een afvaardiging van de Malthezer orde. Resultaat van dit gesprek was onder 
meer dat er een afgevaardigde van de orde zou worden toegevoegd aan het hoofdbestuur. Dit werd 
de kanselier Jhr. Mr. E. (Everardus) Wittert van Hoogland. Vanuit de R.K. Vrouwenbond werd de 
voorzitster Mevrouw F. (Florentine) Steenberghe-Engeringh benoemd als bestuurslid. De Boerenbond 
was sinds 9 augustus al vertegenwoordigd door de heer Dr. G.M. Kusters, secretaris van de N.C.B. 
Overal in het land werden in het kader van de nieuwe samenwerking lokale sub-comités opgericht, 
die zich behalve met het zoeken naar pleegouders, bezighielden met de inzameling van geld, kleding 
en voedsel en het voeren van propaganda. 

Bij schrijven van 13 november 1919 werd door de Minister van Binnenlandse Zaken bepaald dat 
landelijk zich slechts drie comités mochten bezighouden met de opvang van kinderen. De kinderen in 
de leeftijd van 6 tot 15 jaar mochten voor een periode van ongeveer 10 weken in ons land worden 
ondergebracht en de transporten mochten uit ten hoogste 500 kinderen bestaan. Hieraan werd niet 
altijd even strikt de hand gehouden, getuige de grote transporten vanaf 24 november. Ook gingen er 
veel minder kinderen na hun verblijf terug naar Oostenrijk. 

 

Het Centraal bureau van het NRKHC hield vanuit het hoofdkantoor in ’s-Hertogenbosch de regie en 
stelde onderstaande ‘Algemeene regelen’8 vast: 

1. Bij de oprichting van een Comité verzuime men niet naast andere vooraanstaande Katholieke 
Geestelijken en leeken tot zittingneming uit te noodigen een of meer leden van de Souvereine 
Orde van Malta, zoo dezer ter plaatse of in de nabijheid woonachtig is of zijn; 

2. Men stelle zich in gelijk geval ook in verbinding met een of meer leden van de plaatselijke 
afdeeling van den R.K. Vrouwenbond; 

3. Indien de gemeente groot genoeg is richte men een Comité op. Is dit niet het geval dan probeere 
men meerdere kleinere gemeenten tot de vorming van een Plaatselijk Comité te brengen. Ook 
kunnen Correspondentschappen in kleinere gemeenten gevestigd worden, die zich liefst in alles 
onder de leiding stellen van een naburig Plaatselijk Comité, dat van hun oprichting aan het 
Centraal Bureau mededeeling te doen heeft; 

4. Elk Comité of Correspondentschap zal zich kunnen belasten met: 
 a. het plaatsen en verzorgen van kinderen; 
 b. het inzamelen van gelden; 
 c. het verzamelen van kleeding en wat daartoe behoort; 
 d. het inzamelen van levensmiddelen; 

5. De ontvangen gelden moeten, behoudens de noodige kasgelden worden gezonden aan het 
Hoofdbureau van het R.K. Huisvestingscomité, Zuid-Willemsvaart 163, ’s Bosch, aan hetwelk 
verantwoording van alle gelden moet geschieden; 

6. De ingezamelde kleeding en wat daaronder gerekend wordt moet te zijner tijd worden 
opgezonden aan een nader aan te duiden Centraal magazijn; 

 

 

 
8 Tilburgsche courant, 14-11-1919 en diverse andere landelijke- en regionale katholieke dagbladen van die dag 
en de dagen daarna. 
 



7.   a. Levensmiddelen worden ter plaatse verzameld en voorlopig opgeslagen; 
 b. Van deze inzameling wordt kennis gegeven aan het Hoofdbureau, dat zich in 
 verbinding stelt met het algemeen expeditie-bureau in Den Haag, dat de plaats, tijd en 
 uur van definitieve inlading zal aanwijzen aan het plaatselijk Comité; 
 c. Worden groote hoeveelheden toegezegd, dan is het van zeer groot belang deze eerst 
 dan op te vragen en te doen leveren, wanneer van het expeditie-bureau uit Den Haag 
 het verzoek van inlading zal ontvangen zijn; 

8. Het Hoofdbestuur van het R.K. Huisvestings-comité te ’s Bosch neemt op zich: 
  a. de kosten en toezending van het benoodigde druk- en schrijfmateriaal; 
  b. de reiskosten van de door dat Hoofdbestuur gevraagde kinderen; 
  c. de ingekomen gelden regelmatig in de R.K. Dagbladen te verantwoorden; 
  d. de onkosten van opslag op de plaats van inlading, de onkosten van af de plaats van 
  definitieve inlading tot plaats van bestemming; 
  e. voor bijzondere gevallen ten behoeve der afdeeling gelden beschikbaar te houden 
  voor ’t verstrekken van kleederen voor geplaatste kinderen. 

9. Eventueele onvoorziene groote uitgaven mogen door de plaatselijke afdeeling of 
correspondentschappen slechts gedaan worden, met goedkeuring van het Hoofdbestuur; 

10. Ter nadere inlichting diene dat: 
  a. alle kinderen katholiek zijn; 
  b. dat zoo er aanvraag is voor protestantsche kinderen, ook deze kinderen zullen 
  worden geplaatst; 
  c. dat alle kinderen medisch zijn onderzocht; 
  d. dat het gewenscht is dat het Plaatselijk Comité bij zijn aanvrage aan het  
  Hoofdbestuur aanwijzingen geeft tot welken stand de aangevraagde kinderen dienen 
  te behooren; 
  e. dat de Plaatselijke Comités zich hebben te vergewissen of de huishoudens, die 
  kinderen vragen, onder godsdienstig zedelijk en maatschappelijk opzicht geschikt zijn 
  de aangevraagde Katholieke kinderen te ontvangen en te verzorgen; 
  f. dat elk Plaatselijk Comité een register moet bijhouden van zijn gelegenheden tot het 
  plaatsen van kinderen en van de geplaatste kinderen, het Centraal-bureau heeft in te 
  lichten over het getal beschikbare plaatsen en zich heeft te belasten met de zorg voor 
  de kinderen, bij aankomst, tijdens het verblijf en bij het vertrek; 

11. De plaatselijke comités geven aan het Centraal-bureau alle gevraagde inlichtingen en 
ontvangen van dit Bureau de noodige inlichtingen. 

 Namens het Centraal-bureau: 

  A.F. Diepen, Voorzitter, 

 Jos. Van Mackelenbergh, Directeur. 

 

Deze algemene regels werden in de landelijke- en regionale dagbladen breed verspreid en er werden 
advertenties geplaatst waarin de katholieken werden opgeroepen om lokaal sub-comités op te 
richten. Ook werd er expliciet bij vermeld dat steun uitsluitend aan het Centraal Comité in ’s-
Hertogenbosch moest worden gegeven, om er zo zeker van te zijn dat de geboden hulp ook ten goede 
kwam aan katholieken. Het NRKHC verspreidde op hun beurt overzichten van de ontvangen gelden. 

 



 

Advertentie uit De Tijd van 3 december 1919 (Delpher) 

 

Voor Pastoor van der Bom die leed aan een maagaandoening was het de laatste keer geweest dat hij 
zijn geboorteland had teruggezien. Nadat hij op 7 december in het ziekenhuis was opgenomen na een 
hevige aanval werd hij geopereerd. Enkele dagen later, op 10 december, overleed hij aan de gevolgen 
van een complicatie. Hij werd slechts 52 jaar. 

Nadat in 1918 en 1919 al enkele wagons met kleding en levensmiddelen aan de terugkerende treinen 
waren gekoppeld vertrok op 13 december vanuit Zevenaar de eerste officiële trein9 met kleding en 
levensmiddelen naar Oostenrijk. De organisatie hiervan was in handen van de souvereine Orde van 
Malta en verliep via het opgerichte expeditie-bureau in ’s-Gravenhage. De trein bestond uit 53 
wagons, waarvan er 40 afkomstig waren van de N.C.B.! Het grootste deel van de wagons was geladen 
met aardappelen. De samenstelling van de trein werd toevertrouwd aan de firma J.P. Janssen, een 
expediteur uit Venlo. De reis verliep verre van vlekkeloos, maar kwam op 16 december te Wenen aan. 
Dit bleef niet onopgemerkt en al op 17 december kwam er vanuit het Vaticaan een dankbetuiging voor 
de grootschalige hulp uit ons land10. Ook Elize Rast betuigde haar dank aan het Nederlandse volk11. 

In 1919 kwamen in totaal 3815 Oostenrijkse (Weense) kinderen naar Nederland en gingen er 1052 
terug naar hun land.  

 Aankomst       Vertrek    

• 14-05-1919 (350 kinderen) – Noord-Brabant    09-09-1919 (306 kinderen) 
• 18-07-1919 (400 kinderen) – Noord-Brabant    17-09-1919 (442 kinderen) 
• 30-07-1919 (436 kinderen) – Noord-Brabant    28-10-1919 (304 kinderen) 
• 03-09-1919 (396 kinderen) – Noord-Brabant en Nijmegen 
• 24-11-1919 (621 kinderen) – Noord-Brabant (Breda e.o.) - het grootste transport    
• 06-12-1919 (550 kinderen) – Hoorn, Leiden, Zaandam, Utrecht, Brielle en Tilburg. 
• 20-12-1919 (562 kinderen) 
• 30-12-1919 (500 kinderen) – 54 kinderen naar Goeree-Overflakkee 

In 1919 werden in 60 goederenwagons met land- en tuinbouwproducten, levensmiddelen en kleding 
verstuurd naar Oostenrijk met een totale waarde van ƒ 121.000,-.  

 
9  Diverse regionale- en landelijke dagbladen, 03-01-1920 – Delpher kranten – zoekterm: ‘huisvestings comité’ 
10 Diverse regionale- en landelijke dagbladen, 03-01-1920 – Delpher kranten – zoekterm: ‘huisvestings comité’ 
11 Diverse regionale- en landelijke dagbladen, 03-01-1920 – Delpher kranten – zoekterm: ‘huisvestings comité’ 



1920 (1) – De Oostenrijkse actie komt op stoom en de opening van het eerste Kinderheim 

In 1920 wordt de frequentie van de kindertreinen verder opgevoerd. De leeftijd van de kinderen wordt 
opgetrokken naar 17 jaar. Door het voortvarende werk van de overal in het land gevormde sub-
comités wordt dit mogelijk gemaakt. Het aantal beschikbare pleeggezinnen in Nederland wordt door 
de aandacht in de kerk en de media flink uitgebreid. Hoewel er drie comités in ons land actief bezig 
waren met de opvang, was het aandeel van het NRKHC nog altijd het grootst. Dit was niet zo 
verwonderlijk wanneer je je bedenkt dat de katholieken in Wenen (1.763.000) in vergelijking met het 
aantal protestanten (75.000) en Joden (175.000) verreweg de grootste groep vormden. 

De organisatie in Wenen kwam in handen van Graaf H.J.F.A.H.A.M. Wolff Metternich (zur Gracht). Hij 
moest erop toezien dat de geleverde goederen daadwerkelijk terechtkwamen bij katholieke families 
in Wenen. De kinderen werden voor vertrek onderworpen aan een geneeskundig onderzoek om te 
voorkomen dat zij besmettelijke ziekten overdroegen. In Wenen trad de Nederlandse arts Dr. J.W. 
Sickinghe op als keuringsarts. Behalve de heersende pandemie van de Spaanse griep heerste er veel 
tuberculose door de slechte hygiënische woonomstandigheden in Oostenrijk. 

Door het enthousiasme van lokale sub-comités en de goede contacten van deze comités met de R.K. 
boerenorganisaties en vrouwenbonden werden veel spullen opgehaald, waardoor er in 1920 ook weer 
diverse goederentransporten georganiseerd konden worden door het expeditiebureau van de 
Malthezer orde in Den Haag. Op 26 mei kwam te ’s-Hertogenbosch de eerste kindertrein uit Boedapest 
aan met 600 kinderen. De hulpactie aan Wenen had zich uitgebreid naar Hongarije, het andere deel 
van het voormalige keizerrijk Oostenrijk-Hongarije. De Hongaarse actie werd een apart project. 

Werden de kinderen vanaf 6 jaar in de gelegenheid gesteld om voor een periode van 10 weken naar 
Nederland te reizen, voor de kinderen die jonger dan 6 jaar waren en voor kinderen die vanwege een 
slechte gezondheid niet mochten reizen moest ook iets worden georganiseerd. Dit leidde ertoe dat de 
Weense afdeling van het NRKHC op zoek ging naar een geschikte opvangplek voor deze kinderen.  
Immers dit waren de kinderen die de hulp het hardste nodig hadden. 

In maart 1920 begaf de heer Mr. Schaapveld uit Maastricht zich op verzoek van Graaf Wolff Metternich 
naar Wenen om voor deze groep kinderen een geschikte plek te zoeken. Hoewel hij enkele 
aanbiedingen kreeg vielen deze allemaal om redenen af. Wel werd gekeken hoe de kosten van een 
dergelijke opvang gedekt konden worden. Zo ontstond de idee (plan Schaapveld)12 om Nederlandse 
pleegouders financieel te laten garant staan voor de opvang. Er werd een raming gemaakt van de 
kosten van opvang per kind.  Deze werden geraamd op zo’n 25 kronen per kind per dag. De zorg over 
de kinderen in het Kinderheim zou uiteindelijk in handen moeten komen van Eerwaarde Zusters.  

Uiteindelijk werd een geschikte plek gevonden in Ober Sankt-Veit in het XIIIe Bezirk van Wenen. Het 
was een prachtig gebouw. De eigenaar van het landgoed Faniteum, dat tegen de keizerlijke dierentuin 
aanlag in de buurt van Schloss Schönbrunn, Graaf Lanckoronski, stelde het gebouw ter beschikking van 
het NRKHC voor de verpleging van kinderen. Na nog wat tegenslag en onder bepaalde voorwaarden 
kon het gebruik gelukkig doorgaan. Mgr. Diepen stelde zich persoonlijk garant voor de opvangkosten 
van een eerste groep kinderen voor drie maanden. Het bestuur besloot op 25 september garant te 
staan voor de volgende drie maanden ‘ongeacht het resultaat van den verkoop der fotografieën’. Op 
1 december 1920 werd het eerste Kinderheim met de naam Faniteum geopend. 

 
12 Het plan Schaapveld was om pleegouders in Nederland financieel garant te laten staan voor de opvang van de 
kinderen om de kosten van het Kinderheim te dekken. Er werden inschrijvingskaarten met foto gemaakt van de 
kinderen die in aanmerking kwamen voor opvang. Hiervoor werd de hulp ingeroepen van zelatrices (Leken die 
zich vrijwillig inzetten om te helpen). Deze kaarten werden voorzien van enkele gegevens van het kind en zijn 
afkomst en in Nederland ‘te koop’ aangeboden aan pleegouders. Pleegouders konden hierop intekenen door 
een bepaald bedrag over te maken, waarna een deel van de kaart voorzien van handtekening terug werd 
gestuurd naar het kantoor in Wenen.  



                         

Voorbeelden van de registratie van kinderen die in een Kinderheim verzorgd werden 

(Bron: Archief Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen) 

 

 



1920 (2) – Het jaar dat mijn moeder voor de eerste keer naar Nederland kwam 

Ook in Goes in Zeeland was een sub-comité actief. In het gedenkboek van het NRKHC staat over de 
afdeling Goes het volgende citaat te lezen: 

‘De geheele actie van Goes heeft zich van het begin af geconcentreerd in de persoon van Mej. C. van 
der Reit, die zich op voorbeeldige wijze geheel en al ervoor gaf en telkenmale, wanneer dit noodig 
bleek, de geschiktste krachten als hulp wist uit te kiezen. Ook voor de benoodigde gelden wist zij steeds 
aan de juiste adressen aan te kloppen. Een kringbestuur of –comité heeft hier niet bestaan. Mej. v.d. 
Reit was op zichzelf een comité. Zij zocht steeds plaatsing voor de kinderen, overtuigde zich of alles 
geschikt was en vond veel steun bij de eerw. Geestelijkheid, vooral te Ovezand en Kwadendamme. 
Vanaf het eerste transport Oostenrijksche kinderen, dat in ons land kwam, onder leiding van wijlen 
Pastoor v.d. Bom en dat ook te Goes ongeveer acht weken verbleef, zijn er steeds, zoowel te Goes als 
in de omliggende dorpen, Oostenrijksche kinderen geweest, die allen de dankbaarste herinneringen 
aan de vele zorgen en liefdebewijzen van Mej. v.d. Reit met zich hebben medegedragen naar 
Oostenrijk. Gaarne vermelden wij hier ook den naam van Mr. J.H.M. Stieger, die ook steeds een groote 
activiteit heeft getoond.’ 

De naam Stieger kennen wij al van het allereerste bezoek van de 24 meisjes die in 1917 met Pater van 
der Bom twee weken in Goes verbleven. Op 13 december 1919 plaatsten de Zeeuwse kranten een 
oproep van het subcomité uit Goes tot de opvang en verzorging van Oostenrijkse kinderen. De oproep 
was gericht aan de heren predikanten, pastoors en hoofden der school op Noord- en Zuid-Beveland. 
Mej. C. van der Reit had in 1914 al de Elisabethmedaille ontvangen voor haar inzet voor de opvang 
van Belgische vluchtelingen en was sinds de oprichting op 1 juni 1919 lid van de R.K. Vrouwenbond in 
Goes. 

Het is waarschijnlijk naar aanleiding van deze oproep dat mijn ‘Opa’ en ‘Oma’ (zoals ik de pleegouders 
van mijn moeder verder zal noemen) zich hebben aangemeld als pleegouder. Kwamen de kinderen in 
eerste instantie uit de stad Wenen en omgeving. Naar mate de hulpverlening vorderde kwamen vanaf 
half 1920 ook kinderen uit andere delen van Nieder-Österreich aan de beurt voor een vakantiereis 
naar Nederland. Helaas zijn er geen naamlijsten met kinderen bewaard gebleven uit het archief van 
het NRKHC, zodat het gissen is naar de exacte datum waarop mijn moeder voor de eerste keer naar 
Nederland is gekomen. Door intensief onderzoek in oude kranten ben ik uitgekomen op onderstaande 
datum. Het is aannemelijk dat mijn moeder samen met 580 andere kinderen uit Neunkirchen en 
Leobersdorf met de trein van 6 juni vertrokken. Zij was op 6 december 1913 geboren in Neunkirchen 
in Nieder-Österreich als Cäcilia Heinfellner (of Hainfellner)13 en de familie woonde in 1920 in Ternitz, 
een aangrenzend dorp. Deze trein kwam op 8 juni 1920 in Nederland aan en de kinderen werden voor 
een groot deel geplaatst in katholieke pleeggezinnen in Zeeland. In de provincie Zeeland, die 
overwegend protestant was, bestond er naast een katholieke parochie in Goes op Zuid-Beveland een 
katholieke enclave, bestaande uit de dorpen Kwadendamme, ’s-Heerenhoek en Ovezand(e). 

Zij werd geplaatst in een jong en kinderloos pleeggezin in het overwegend katholieke dorpje Ovezand 
op Zuid-Beveland. Haar pleegvader, die ik verder mijn ‘opa’ zal noemen, was daar Hoofdonderwijzer 
aan de in 1913 nieuwgebouwde lagere R.K. dorpsschool Sint-Aloysius. Hij was geboren in Hontenisse 
in Zeeuws-Vlaanderen en woonde sinds 1911 in Ovezand, waar hij aanvankelijk hoofd der openbare 
lagere school was. In het naburige Goes leerde hij zijn latere vrouw kennen. Zij was afkomstig uit 
Roosendaal en woonde sinds 1908 in de stad, waar haar vader een grossierderij annex oliehandel had. 
Haar moeder was in die jaren actief binnen de Sint-Elisabeth vereeniging14, een R.K. Damesvereniging. 
Het gezin verhuisde in 1913 naar Tilburg, waar mijn ‘opa’ en ‘oma’ in 1914 met elkaar zijn getrouwd. 

 
13 Beide schrijfwijzen komen voor en worden door elkaar gebruikt 
14 Nieuwe Zeeuwsche Courant, 17-11-1917 – Artikel over het 20-jarig bestaan van de Sint-Elisabeth Vereeniging 
te Goes 1897-1917 



Na hun huwelijk vestigden zij zich in de inmiddels gereedgekomen onderwijzerswoning naast de R.K. 
lagere school in Ovezand(e) of zoals men daar zei: “op Ovezand”.  

Door de relaties die zowel mijn ‘opa’ als de familie van mijn ‘oma’ in Goes hadden opgebouwd binnen 
de katholieke gemeenschap zijn zij waarschijnlijk in contact gekomen met de leden van het sub-comité 
aldaar. Het kan natuurlijk ook goed zijn, dat de Pastoor van Ovezand(e) meermaals bij het kinderloze 
jonge stel langs is gegaan om te vragen of er al een kindje kwam! Hoe het ook zij, ze hebben zich eind 
1919 vermoedelijk aangemeld als pleeggezin. 

In de zomer van 1920 was het dan eindelijk zover dat er een Oostenrijks meisje beschikbaar kwam en 
werd mijn moeder, die toen 6½ jaar was, geplaatst in het gezin. In het overwegend agrarische dorp, 
waar bijna iedereen traditioneel in klederdracht liep, een grote gebeurtenis natuurlijk. Na een 
heerlijke zomervakantie op het Zeeuwse platteland kwam de tijd dat ze weer terug moest naar haar 
moeder in Oostenrijk, die de zorg over nog vier kinderen had. Haar vader zou vermoedelijk in de oorlog 
zijn omgekomen aan het front. 

Zowel mijn ‘opa’ als mijn ‘oma’ waren gedurende het verblijf zeer gehecht geraakt aan hun pleegkind 
en wisten inmiddels dat zij zelf geen kinderen zouden kunnen krijgen. Mijn ‘oma’ was daarover zeer 
verdrietig en het gemis van haar pleegkind maakte haar ontroostbaar, waarop mijn ‘opa’ contact zocht 
met de moeder in Oostenrijk en voorstelde dat haar dochter op zijn kosten terug mocht komen en in 
Nederland mocht opgroeien. De moeder, die in grote armoede leefde, stemde hierin toe. 

In 1920 kwamen in totaal 13785 Oostenrijkse kinderen naar Nederland en gingen er 11655 kinderen 
terug naar hun land.  

Aankomst       Vertrek 

• 06-01-1920 (554 kinderen) - naar Bergen op Zoom e.o. en Amsterdam  24-01-1920 (225 kinderen) 
• 20-01-1920 (600 kinderen) - 240 dokterskinderen o.a. naar Oss, Helmond  04-02-1920 (420 kinderen) 
• 29-01-1920 (540 kinderen)      09-02-1920 (280 kinderen) 
• 07-02-1920 (551 kinderen)      23-02-1920 (520 kinderen) 
• 14-02-1920 (568 kinderen)      03-03-1920 (290 kinderen) 
• 29-02-1920 (531 kinderen)      12-04-1920 (582 kinderen) 
• 09-03-1920 (576 kinderen) – o.a. 29 kinderen naar Eemnes   22-04-1920 (380 kinderen) 
• 21-03-1920 (550 kinderen) - groot deel naar Limburg    28-04-1920 (450 kinderen) 
• 09-04-1920 (553 kinderen)      25-05-1920 (524 kinderen) 
• 19-04-1920 (490 kinderen)      15-06-1920 (505 kinderen) 
• 24-04-1920 (548 kinderen)      30-06-1920 (510 kinderen) 
• 29-04-1920 (557 kinderen) – Breda en omgeving    27-07-1920 (540 kinderen) 
• 10-05-1920 (559 kinderen)      09-08-1920 (493 kinderen) 
• 22-05-1920 (525 kinderen)      23-08-1920 (565 kinderen) 
• 28-05-1920 (510 kinderen) - geheel naar Zeeland    02-09-1920 (795 kinderen) 
• 02-06-1920 (548 kinderen) - geheel naar Zeeland    07-09-1920 (700 kinderen) 
• 08-06-1920 (560 kinderen) - geheel naar Zeeland    15-09-1920 (689 kinderen) 
• 14-06-1920 (526 kinderen)      23-09-1920 (580 kinderen) 
• 06-08-1920 (467 kinderen) – het 25e transport!    05-10-1920 (600 kinderen) 
• 17-08-1920 (450 kinderen)      18-10-1920 (600 kinderen) 
• 19-08-1920 (422 kinderen)      08-11-1920 (440 kinderen) 
• 31-08-1920 (270 kinderen)      23-11-1920 (387 kinderen) 
• 13-09-1920 (  14 kinderen)      02-12-1920 (340 kinderen) 
• 27-09-1920 (  24 kinderen)      13-12-1920 (240 kinderen) 
• 14-10-1920 (422 kinderen) 
• 05-11-1920 (528 kinderen) 
• 19-11-1920 (425 kinderen) 
• 10-12-1920 (492 kinderen) 
• 20-12-1920 (425 kinderen)  

In 1920 werden in 179 goederenwagons met land- en tuinbouwproducten, levensmiddelen en kleding 
verstuurd naar Oostenrijk met een totale waarde van ƒ 735.375,-. 



1921 (1) – Vervolg van de Oostenrijkse actie en opening van nog twee Kinderheime 

De regels voor de transporten werden mede met het oog op de volksgezondheid weer aangepast. Op 
30 mei van dat jaar golden er vanuit het NRKHC nieuwe instructies: 

 

1. Slechts kinderen, die het zestiende levensjaar nog niet hebben bereikt, komen voor uitzending 
naar Nederland in aanmerking; 

2. De uitzending geschiedt met transporten van ten hoogste 500 kinderen tegelijk; 
3. Het verblijf van de kinderen in Nederland duurt, behoudens toestemming van den Minister van 

Binnenlandsche Zaken, niet langer dan tien weken; 
4. Met transporten van kinderen naar Nederland worden alleen toegelaten die kinderen en 

begeleidende personen, die voorzien zijn van een verklaring van den door den hoofdinspecteur 
van de Volksgezondheid voor de kinderhygiëne aangewezen Nederlandschen arts, dat zij voor 
uitzending geschikt bevonden zijn. Deze arts geeft de verklaring slechts af indien hij zich 
overtuigd heeft , dat het kind niet lijdende is aan een besmettelijke ziekte, inbegrepen 
besmettelijke geslachtsziekten, en dat in het huis waaruit het kind afkomstig is , geen 
besmettelijke ziekte voorkomt; 

5. Het onderzoek der kinderen geschiedt te Weenen (en te Budapest) op tijdstippen, in overleg 
met den sub 4 bedoelden arts vastgesteld; 

6. De transporten worden vergezeld door een door het comité aan te wijzen en te honoreeren 
arts, die, voor zoover een Nederlandsch arts wordt aangewezen, moet zijn ten genoegen van 
bovengenoemden hoofdinspecteur, en voor zoover een buitenlandsch arts wordt aangewezen 
ten genoegen van den sub 4 bedoelden arts. 

7. De comités dragen zorg , dat de sub 4 bedoelde hoofdinspecteur of de daar bedoelde arts ten 
minste eene week vóór het vertrek van een transport opgave ontvangen van den naam van 
den begeleidenden arts, al naar gelang een Nederlandsche of een buitenlandsche arts wordt 
aangewezen. De hoofdinspecteur en de sub 4 bedoelde arts kunnen zonder opgave van 
redenen den ter begeleiding van een transport voorgestelden arts wraken, in welk geval een 
andere arts moet worden aangewezen; 

8. De sub 6 bedoelde artsen moeten bij aankomst hier te lande aan den vertegenwoordiger van 
het Comité, dat het transport in ontvangst zal nemen, de kinderen aanwijzen, bij wie zekerheid 
bestaat, dat zij aan een besmettelijke ziekte lijden, of van wie vermoed kan worden, dat bij 
hen een besmettelijke ziekte zal uitbreken; 

9. De comités zijn verplicht de sub 8 bedoelde kinderen onmiddellijk in een ziekeninrichting te 
doen opnemen; zij geven kennis aan den sub 4 bedoelden hoofdinspecteur van de inrichting, 
die daarvoor is aangewezen, en geven hem telkens kennis, indien kinderen bij aankomst in die 
inrichting worden opgenomen, met vermelding van hunne namen en woonplaatsen en de 
reden van opneming; 

10. Indien bij een hier te lande verblijvend kind het bestaan van open tuberculose wordt 
waargenomen, is het comité, dat het kind hier liet komen, verplicht het op zijn kosten in een 
sanatorium te doen verplegen, totdat het naar zijn woonplaats wordt teruggebracht, tenzij 
een gezin zich bereid verklaart het onderdak en verpleging te verschaffen, en de inspecteur 
van de Volksgezondheid daartegen geen bezwaar heeft. Van hetgeen door tusschenkomst van 
het comité met zulk een kind geschiedt, geeft het onmiddellijk kennis aan den sub 4 bedoelden 
hoofdinspecteur; 

 



11. De kinderen en de begeleiders (sters) moeten het bewijs, dat zij door den Nederlandschen arts 
te Weenen (of te Budapest) geschikt zijn bevonden, tijdens de reis zichtbaar dragen. Bij 
aankomst van een transport te Zevenaar zal door de politie worden gecontroleerd, of alle 
daarvoor in aanmerking komende personen van evengenoemd bewijs zijn voorzien. Bij het 
ontbreken van dat bewijs worden de personen niet in ons land toegelaten; 

12. Door het desbetreffende comité behoort geregeld en tijdig tevoren aan den Inspecteur der 
Koninklijke Marechaussées, (Bureau grensbewaking, Joan van Hoornstraat 1 te ’s-Gravenhage 
mededeeling te worden gedaan van de data waarop en ten getale waarvan buitenlandsche 
kinderen Nederland zullen binnenkomen of verlaten. 

 Bron: Gedenkboek Nederlandsch Roomsch-Katholiek Huisvestingscomité 1914-1924 

Deze verscherping betekende toch dat er in vergelijking met 1920 minder treinen met Oostenrijkse 
kinderen aankwamen. Vanuit België kwamen er bij het NRKHC verzoeken binnen om ook daar 
kinderen te plaatsen. Hiertoe werd een Belgische onderafdeling opgericht, aan het hoofd waarvan de 
Zeer Eerw. Heer Prof. Dr. J. Hoogenbergh, Priester-leraar aan het College te Beeringen in Belgisch 
Limburg, stond. 

In het Kinderheim Faniteum werden de eerste keer 33 kinderen opgenomen, die daar verbleven tussen 
1 december 1920 en 26 februari 1921. Een dergelijke verblijfsperiode werd ‘Turnus’ genoemd. De 
tweede groep van 35 kinderen werd opgenomen op 7 maart en bleef tot 7 juni. Op 27 juni volgde een 
derde groep van 34 kinderen bleef tot 31 september. De laatste groep in 1921 kwam op 10 oktober, 
maar moest het Kinderheim voortijdig op 15 november weer verlaten, vanwege de uitbraak van 
scharlakenkoorts (= roodvonk). Daarna werd het Kinderheim tijdelijk gesloten. Op 5 januari 1922 zou 
het pas weer heropend worden. 

 

1 december 1920: Opening Kinderheim Faniteum (Foto. A.C. Verhees ’s-Hertogenbosch) 

In het midden Kardinaal Piffl, links van hem Graaf Wolff Metternich met pet, gedelegeerde namens NRKHC. 

 

Paul Huismans
Beringen



In 1921 werden twee nieuwe Kinderheime geopend. Op 24 januari in Göllersdorf in het district 
Hollabrunn in een gebouw dat eigendom was van Graaf Schönborn en eerder dienst had gedaan als 
kindertehuis. Gedurende 1921 werden in dit Kinderheim voor rekening van het NRKHC 161 kinderen 
verpleegd. Afwisselend voor 3 maanden een groep meisjes en een groep jongens van ongeveer 40 
kinderen. Net als inmiddels in Kinderheim Faniteum was de leiding ook in dit kindertehuis in handen 
van de Eerw. Zusters van de Congregatie van de Dochters van den Goddelijken Heiland uit de 
Kaiserstrasse in Wenen o.l.v. de Eerw. Zuster Overste Ewalda.  

 

24 januari 1921: Opening Kinderheim Göllersdorf (Foto: A.C. Verhees ’s-Hertogenbosch) 

 

1 juni 1921: Opening Kinderheim ‘Arnold Frans’ te Gablitz (Foto: A.C. Verhees -’s-Hertogenbosch) 

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/de-zusters-van-de-goddelijke-verlosser-fds-deurne


Het derde Kinderheim werd gevestigd in een deel van het bestaande klooster in Gablitz in het 
Wienerwald, het zogenaamde Waldhaus, dat op 1 juni werd geopend en onder leiding kwam van Eerw. 
Zuster Overste Dositea. Omdat dit Erholungsheim geheel onder het protectoraat stond van de 
voorzitter van het NRKHC, Mgr. Diepen, die ook belangrijke giften had geschonken, kreeg het de naam 
‘Erholungsheim Arnold Franz’, vernoemd naar de Bisschop. Hier verbleven vanaf 1 juni 1921 tot 1 
september 61 meisjes en jongens en tussen 12 september en 13 december 48 meisjes en 52 jongens. 

In 1921 kwamen in totaal 5724 Oostenrijkse kinderen naar Nederland, waaronder mijn moeder voor 
de tweede keer, en gingen 6806 kinderen terug naar hun land. Dit was het eerste jaar dat er meer 
kinderen teruggingen dan er kwamen. 

 

 Aankomst       Vertrek 

• 12-01-1921 (472 kinderen)      28-02-1921 (414 kinderen) 
• 18-01-1921 (456 kinderen)      03-03-1921 (509 kinderen) 
• 12-02-1921 (546 kinderen)       12-04-1921 (447 kinderen) 
• 21-03-1921 (422 kinderen)      03-05-1921 (432 kinderen) 
• 02-05-1921 (496 kinderen)      18-05-1921 (430 kinderen) 
• 14-05-1921 (511 kinderen)      08-06-1921 (478 kinderen) 
• 04-06-1921 (397 kinderen)      22-06-1921 (429 kinderen) 
• 25-06-1921 (476 kinderen)      30-06-1921 (472 kinderen) 
• 16-07-1921 (434 kinderen)      21-07-1921 (450 kinderen) 
• 06-08-1921 (449 kinderen)      11-08-1921 (472 kinderen) 
• 29-08-1921 (351 kinderen)      01-09-1921 (623 kinderen) 
• 15-10-1921 (246 kinderen)      18-10-1921 (729 kinderen) 
• 26-11-1921 (306 kinderen)      27-10-1921 (608 kinderen) 
• 17-12-1921 (162 kinderen)      01-12-1921 (313 kinderen) 

In 1921 werden in 38 goederenwagons met land- en tuinbouwproducten, levensmiddelen en kleding 
verstuurd naar Oostenrijk met een totale waarde van ƒ 120.000,-. 

 

Wenen: Vertrek van een kindertrein naar Nederland (Foto: Katholieke Illustratie) 

 



1921 (2) - Mijn moeder kwam voor de tweede keer naar Nederland, maar nu definitief 

Mijn moeder is, nadat haar moeder de goedkeuring had gegeven dat haar dochter bij pleegouders in 
Nederland mocht opgroeien, vrij snel teruggekeerd naar Ovezand(e). Wanneer dit precies is gebeurd 
is moeilijk te achterhalen. Toch is zeker dat zij op Sacramentsdag 1921 (26 mei) weer terug moet zijn 
geweest. In het kerkelijk archief van de R.K. parochie te Ovezande heb ik haar naam teruggevonden 
tussen de nieuwe eerste communicantjes en gezien de voorbereidingen voor dit evenement is zij zeker 
enkele maanden daarvoor al teruggekomen, mogelijk al met Kerst 1920. 

 

 

Ovezande: Liber Neo-Communicantium (Bron: Archief R.K. Kerk Ovezande) 

 

Aangezien mijn ‘opa’ hoofd van de R.K. lagere school was en in de aangrenzende onderwijzerswoning 
woonde, lag het voor de hand dat mijn moeder, vanaf het moment dat zij teruggekomen is, naar 
school ging om zo snel mogelijk Nederlands te leren.  

Zo groeide ze gelukkig op te midden van de andere kinderen van haar leeftijd in het dorp en maakte 
vriendinnen waarmee ze kon spelen in een veilige, gezonde en zorgeloze omgeving ver weg van 
armoede. Helaas bleek mijn moeder wel aan tuberculose te lijden, daarnaast leed ze aan epileptische 
aanvallen, zodat haar pleegouders haar met extra liefdevolle zorg omringden.  

Mijn ‘opa’ verbouwde het schuurtje in de achtertuin van het huis, dat tot die tijd dienstdeed als 
broeikasje en als opslag voor het tuingereedschap (hij was een fervent liefhebber van tuinieren en had 
tevens een moestuin), tot een sanatoriumhuisje (in de volksmond tbc-huisje genoemd) met veel glas, 
waar mijn ziekelijke en zwakke moeder kon aansterken.  

 



 1922 – Vervolg van de Oostenrijkse actie en uitingen van dankbaarheid 

Ook in 1922 ging de Oostenrijkse actie verder. Na de katholieke Weense kinderen was het de beurt 
aan de kinderen uit andere delen van het land, waardoor het aantal verder afnam. Vanaf dat jaar 
werden steeds meer Hongaarse kinderen naar ons land gehaald.  

Op 19 juni 1922 had te ’s-Hertogenbosch een feestelijke bijeenkomst plaats. Aan het bestuur van het 
NRKHC werd in aanwezigheid van tal van katholieke hoogwaardigheidsbekleders als uiting van 
dankbaarheid namens Kardinaal Piffl en de gehele Oostenrijkse bevolking, door Mgr. Wagner een 
kunstwerk in de vorm van een muurschildering aangeboden. Het kunstwerk was vervaardigd door de 
beroemde Oostenrijkse kunstenaar Reich en werd geplaatst in de Sint-Jacobskerk, de parochie van 
Pastoor Mgr. Prinsen, aan de Hinthamerstraat. De parochie die symbool stond voor de gehele 
Oostenrijkse actie.  

Bij dezelfde gelegenheid werd aan Mgr. A.F. Diepen namens de Oostenrijkse regering en het Rode 
Kruis de hoogste onderscheiding, de Ster van verdienste, uitgereikt door Graaf Wolff Metternich, de 
belangrijkste vertegenwoordiger van Nederland in Oostenrijk. 

 

 

’s-Hertogenbosch: Muurschildering in de Sint-Jacobskerk 

 

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/de-sint-jacobskerk-in-s-hertogenbosch


Vanuit Oostenrijk vonden in 1922 de volgende kindertransporten plaats: 

 Aankomst      Vertrek 

• 25-02-1922 (508 kinderen)     28-02-1922 (258 kinderen) 
• 18-03-1922 (554 kinderen)     06-03-1922 (530 kinderen) 
• 29-04-1922 (571 kinderen)     27-03-1922 (294 kinderen) 
• 10-06-1922 (427 kinderen)     01-05-1922 (550 kinderen) 
• 15-07-1922 (586 kinderen)     12-06-1922 (222 kinderen) 
• 18-09-1922 (419 kinderen)     18-07-1922 (316 kinderen) 
• 28-10-1922 (316 kinderen)     04-09-1922 (406 kinderen) 
• 16-12-1922 (526 kinderen)                                     28-09-1922 (405 kinderen) 
•                                                                                            02-11-1922 (339 kinderen) 
•                                                                                            19-12-1922 (490 kinderen) 

 

Dat jaar kwamen in totaal 3907 Oostenrijkse kinderen naar Nederland. Er gingen 3810 kinderen terug. 

Het aantal wagons met levensmiddelen, kleding en liefdesgaven was dat jaar 206 stuks met een totale 
waarde van ƒ 232.535,-. Het belangrijkste onderdeel hiervan waren de 180 wagons met aardappelen, 
welke door de boerenorganisaties bijeen waren gebracht. De wagons hadden niet uitsluitend Wenen 
meer als einddoel, maar werden over heel Oostenrijk uitgedeeld, meestal aan kloosters en andere 
katholieke organisaties. 

De opbrengst van liefdesgaven kwam tot stand door allerlei lokale initiatieven, die dat jaar werden 
georganiseerd, zoals de met Kerst in o.a. Tilburg georganiseerde feesten door het plaatselijke comité. 
Ook de actie ‘Arnhem-Weenen’ kwam tot stand, waarin geld werd opgehaald en besteed aan de 
opvang van kinderen in Kinderheim Göllersdorf. Een initiatief dat later door andere gemeenten werd 
gevolgd. Ook de actie 6x5 was een groot succes. Deze actie, die werd geïnitieerd door Majoor G. Huijs, 
hield in dat een Nederlandse familie zich garant stelde voor een donatie van ƒ 30,- ineens of 6 
maandelijkse gaven van ƒ 5,-. Heel veel katholieke Nederlanders deden hieraan mee. 

 

Gedenkboek Nederlandsch Roomsch-Katholiek Huisvestings Comité 1914-1924 

 



1923 – Het naderende einde van de Oostenrijkse actie en afbouw van het activiteiten in Wenen 

Door de internationale hulpverlening was de situatie in Wenen geleidelijk verbeterd. Het Oostenrijkse 
kantoor aan de Bankgasse in Wenen dat jarenlang dienst had gedaan als werkruimte voor het NRKHC 
werd eind 1923 opgeheven en er waren geen middelen om een nieuw kantoor te huren. Ook de 
noodzaak hiervan nam af, omdat er steeds minder kindertreinen naar Nederland vertrokken. De 
functie van de Nederlandse gedelegeerde Graaf Wolff Metternich werd hiermee eveneens beëindigd.  

Al die jaren had het kantoor in Wenen gezorgd voor de correspondentie, het aanleggen van de 
kinderlijsten, het onderhouden van de contacten met de ouders van de kinderen, het samenstellen 
van de kindertreinen en het verzenden van de uitnodigingen voor een geneeskundig onderzoek. 

Een groot deel van deze werkzaamheden werd met ingang van 1 januari 1924 overgenomen door de 
Eerw. Zusters van de Kaiserstrasse onder leiding van Zuster Maxentia die zich, behalve als begeleidster 
van de kindertreinen, ontpopte als een uitnemende administratrice. 

Door het bestuur van het NRKHC werd in september van dat jaar aan de Zusters een klok aangeboden, 
bestemd voor hun nieuw te bouwen kapel, vergezeld van een oorkonde als dank voor hun niet 
aflatende steun. 

Tekst van de oorkonde luidde: 

‘In dankbarer Erinnerung an die grosse Hilfe, welche von den Ehrwürdigen Schwestern, Töchter vom 
Göttlichen Heiland, bei der Kinderhilfsaktion in den Jahren 1918-1924 geleistet wurde, wird von dem 
Hauptausschuss des Niederländisch Römisch-Katholischen Huisvestingscomité ’s-Hertogenbosch 
(Holland), dem Mutterhause der Ehrwürdigen Schwestern, Töchter vom Göttlichen Heiland, 
Kaiserstrasse 21, Wien VII, diese Glocke “Arnold Franz” herzlichst dankend gewitmet. 

Wg. De leden van het dagelijks bestuur van het NRKHC’. 

Bron: Gedenkboek Nederlandsch Rooms-katholiek Huisvestingscomité 1914-1924. 

De verschillende Kinderheime konden dankzij Nederlandse lokale initiatieven nog enkele maanden 
doorgaan met de opvang van de allerkleinste kinderen, waarna ook deze tehuizen werden gesloten.  

In 1923 kwamen de laatste kindertreinen aan.  

In totaal kwamen nog 972 kinderen uit Oostenrijk aan en keerden er 3147 terug. Van de aangekomen 
kinderen gingen er 39 door naar België. 

 Aankomst      Vertrek 

• 24-02-1923 (273 kinderen)     05-01-1923 (423 kinderen) 
• 12-05-1923 (180 kinderen)     15-03-1923 (441 kinderen) 
• 12-07-1923 (358 kinderen)     17-05-1923 (446 kinderen) 
• 28-09-1923 (147 kinderen)     17-07-1923 (510 kinderen) 
• 27-11-1923 (  14 kinderen)     28-08-1923 (500 kinderen) 
•                                                                                       04-10-1923 (480 kinderen) 
•                                                                                            04-12-1923 (347 kinderen) 

 

Er gingen die laatste jaren nog 23 wagons met hulpgoederen naar Oostenrijk voor een bedrag van ƒ 
106.060,-, waarmee het totaal aantal van de actie kwam op 506 wagonladingen met een waarde van 
ƒ 1.413.970,-. Een voor die tijd zeer hoog bedrag! 

 

 



1924 – Het einde van de Oostenrijkse actie en het vertrek van de laatste kindertrein 

In 1924 keerden nog eens 1035 kinderen terug. Op 27 april vertrokken 475 kinderen en met het laatste 
kindertransport, op 15 mei, 560 kinderen. Dit transport vertrok uit ’s-Hertogenbosch.  

Het laatste transport werd op het station uitgeleide gedaan door de bedrijfsharmonie Neerlandia van 
de sigarenfabriek van de heer Eugène Goulmy, lid van het huisvestingscomité. 

 

 

’s-Hertogenbosch 15 mei 1924: Vertrek laatste kindertrein naar Oostenrijk (Foto: A.C. Verhees ‘s-Bosch) 

 

In oktober werd ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het Nederlandsch R.K. Huisvestings 
Comité een gedenkboek uitgegeven, waarvan een door het bestuur ondertekend prachtexemplaar 
werd aangeboden aan ZH de Paus. Het boek was samengesteld door Joh. D. Pastoor. De titel van het 
gedenkboek was: ‘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, Duitsland, Oostenrijk, Hongarije en Nederland, gedurende de jaren 1914-1924.’ 

Uiteindelijk keerden de meeste Oostenrijkse kinderen weer terug naar hun geboorteland. Op een 
totaal van meer dan 65.000 kinderen (volgens gegevens van de stad Wenen 65.289) werden er 28.523 
door het NRKHC geplaatst in Nederlandse pleeggezinnen. De overige door de beide andere comités. 

Van hen keerden er uiteindelijk 329 niet terug naar hun ouders in Oostenrijk en groeiden op onder 
betere omstandigheden bij pleegouders in Nederland. Mijn moeder was een van hen. 

 

 



1924-1945 Hoe het mijn moeder (en haar zussen) verging en hoe ze mijn vader leerde kennen 

Mijn moeder werd uiteindelijk op 8 december 1922 ingeschreven in het bevolkingsregister van de 
gemeente Ovezand op het adres van haar pleegouders. Ze doorliep in het dorp de lagere school tot 
en met de zevende klasse, een vorm van huishoudonderwijs. 

 

 

Ovezand 11-09-1924: Schoolfoto met links voor mijn ‘Opa’ mijn moeder in klederdracht (Eigen foto) 

 

Of de beide oudere zussen van mijn moeder ook voor korte tijd in Nederland zijn geweest om aan te 
sterken heb ik niet kunnen achterhalen. Wel weet ik dat haar oudste zus Anna, die was geboren in 
1906, op 26 februari 1923 als 17-jarig meisje naar Nederland is gekomen om te gaan werken als 
dienstbode15. Zij werd op genoemde datum ingeschreven op het adres Lombardstraat 2 te Goes bij de 
familie Stieger (een broer van de eerdergenoemde Stieger van het subcomité Goes). Zij is daar een 
jaar gebleven en op 11 maart 1924 is ze uitgeschreven naar Breda. De familie Stieger verhuisde op die 
datum naar de Baronielaan 2 te Breda. In Breda heeft ze daarna gewerkt als dienstbode bij de familie 
H.J.H. Hornix aan het adres Nassausingel 3. Deze familie was eveneens afkomstig uit Goes en bleek 
familie van mijn ‘oma’ te zijn. 

 
15 Tussen 1920 en 1940 kwamen er bijna 200.000 buitenlandse vrouwen naar Nederland om hier als dienstbode te werken. De meesten 
bleven maar kort en er was een groot verloop, maar op het hoogtepunt begin jaren '30 verbleven er wel 30.000. De grote meerderheid kwam 
uit Duitsland (85%), een klein deel uit Oostenrijk (10%), Tsjecho-Slowakije en Joegoslavië. De Randstad trok de meeste dienstbodes aan. In 
steden als Amsterdam, Den Haag, Haarlem en Hilversum woonden grote aantallen Duitse dienstbodes. Zij kwamen naar Nederland omdat 
Duitsland er na 1918 slecht aan toe was en veel mensen werkloos waren. In Nederland was volop werk voor dienstbodes. Dit beroep was 
bepaald niet populair onder Nederlandse vrouwen. Zij werkten liever in een fabriek of winkel waar ze meer verdienden en meer vrijheid 
hadden. Buitenlandse dienstbodes werden daarom met open armen ontvangen. Tienduizenden van hen zijn met Nederlandse mannen 
getrouwd waardoor ze automatisch de Nederlandse nationaliteit kregen en een Nederlandse achternaam, en als immigranten grotendeels 
onzichtbaar zijn gebleven. In 1939 op 28 januari werden de laatste Duitse- en Oostenrijkse dienstmeisjes in het kader van de 
Hausmädchenheimschaffungsaktion door het Naziregime gedwongen terug te keren om hun ‘plicht’ als moeder te vervullen (kinderen baren) 
of om het werk over te nemen van de mannen die in dienst moesten. 



Mijn moeder en haar oudste zus moeten elkaar in die periode meerdere malen hebben ontmoet bij 
de pleegouders van mijn moeder ‘op Ovezand’. Temeer daar een kind van de familie Hornix ook nog 
enkele maanden bij mijn ‘opa’ en ‘oma’ als pleegkind heeft gewoond. 

Zus Anna werd op 12 september 1925 weer uitgeschreven in Breda16 en vertrok op die datum terug 
naar Oostenrijk, waar ze is gaan werken als naaister. In 1929 is ze getrouwd en kreeg twee zoons. 

Mijn moeder ontving op 23 juni 1925 het H. Vormsel van de Bisschop van Haarlem. Haar woonplaats 
in Zeeland viel destijds nog binnen het Bisdom Haarlem. Twee jaar later, op 15 mei 1927 deed ze haar 
plechtige H. Communie in de parochiekerk van Ovezand. 

Haar oudere zus Hildegard, die was geboren in 1909, heeft ook als dienstbode gewerkt in Nederland. 
Zij is rond 1929 naar ’s-Hertogenbosch gekomen, waar ze werkzaam was bij een familie aan de 
Hinthamerstraat. Dit heeft ze mij ooit zelf verteld in de tijd dat ikzelf in Den Bosch woonde en 
studeerde aan de HAS. Mogelijk is dit de familie van Mackelenbergh geweest. Op 12 maart 1929, ze 
was toen al 20 jaar, ontving ze alsnog het H. Vormsel van de Bisschop van ’s-Hertogenbosch. In oude 
kranten uit die periode heb ik gezien dat ze tussen 6 en 13 juni 1929 weer terug is gekeerd naar 
Gloggnitz in Oostenrijk. Enkele jaren later is ze toch weer naar Nederland teruggekomen en naar alle 
waarschijnlijkheid naar Den Bosch, want in mei 1935 is ze vanuit die gemeente uitgeschreven naar 
Amsterdam. Na een verblijf in Duitsland (mogelijk bij haar jongste broer die daar woonde) is ze op 22 
oktober 1936 weer teruggekeerd naar Brabant en ging werken bij een familie in Vught aan de 
Loonsche Baan 15917. Vanuit Vught is zij op 31 mei 1938 vertrokken naar de Prins Frederiklaan 26 in 
Amersfoort en keerde van daar op 31 oktober 1938 terug naar Vught op het adres Vughterweg 1. 

Daar bleef ze tot het moment waarop ze in het kader van de Hausmädchen-heimschaffungsaktion 
door het Naziregime werd gedwongen om terug te keren naar Oostenrijk. Dit was op 13 juli 1939. Na 
de oorlog heeft ze haar man leren kennen, die stationschef was in het dorp waar ze woonde. In 1951 
zijn ze getrouwd. Uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren. 

Tijdens haar jeugd heeft mijn moeder contact gehouden met een ander Oostenrijks meisje, dat in 
1910 in Wenen was geboren. Dit meisje, Apollonia Brandstetter, was ook in Nederland gebleven en 
woonde bij pleegouders in Goes. Haar pleegvader had daar een café waar mijn ‘opa’ regelmatig ging 
biljarten. Helaas is zij in 1939 al overleden, amper 29 jaar oud. 

Mijn moeder leerde in Goes ook mijn latere vader kennen, die daar woonachtig en werkzaam was. 
Dat was op dansles. Na een vriendschap verloofden zij zich in 1937 met elkaar. Op 28 augustus 1939 
werd mijn vader opgeroepen bij de algehele mobilisatie en als dienstplichtig sergeant gelegerd op Fort 
Numansdorp. Op 27 november 1941 traden mijn ouders te Ovezande met elkaar in het huwelijk. Een 
maand later verhuisden zij naar Zevenbergen, waar mijn vader per 1 november een nieuwe baan had 
aanvaard als directeur bij de N.B.M. (de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw). Aan de 
Noordhaven 17 had hij een huis gevonden. Op dat adres hebben zij gedurende de oorlogsjaren 
gewoond en hoewel door een behandelend arts aan mijn moeder te kennen was gegeven dat het 
krijgen van kinderen niet vanzelfsprekend zou zijn gezien haar tere gezondheid, werden daar in resp. 
1944 en 1945 mijn oudste zussen geboren.  

 

 

 

 

 
16 BHIC Stadsarchief Breda – Register van alleenstaanden 1918-1937 inventarisnummer 1534, blad 202 
17 BHIC Gezinskaarten archiefnummer 5060, inventarisnummer 999.55, blad 309 – Vught 1920-1940 



1941-heden Herinneringen aan mijn ouders en de familie van mijn moeder  

Per 1 november 1945 startte mijn vader in een nieuwe baan en werd aangesteld bij de R.K. Land- en 
Tuinbouwbond te Haarlem als directeur van de NV. Zaadhandel- en Zaadteelt in Alkmaar. Vanwege de 
grote woningnood na de Tweede Wereldoorlog moest hij enkele maanden ‘in de kost’ en ging alleen 
in de weekenden naar Brabant. In mei 1946 verhuisden mijn ouders naar Alkmaar, waar in 1947 mijn 
jongste zus werd geboren.  

In de zomer van 1951 zijn mijn ouders op familiebezoek in Oostenrijk gegaan en hebben kennis 
gemaakt met alle nog levende familieleden. Ik denk dat dit de eerste keer is geweest, omdat mijn 
vader pas in 1947 zijn eerste auto (van de zaak) kreeg en mijn moeder in 1951 pas weer de 
Nederlandse nationaliteit terugkreeg die haar, vlak na de oorlog (zoals bij alle buitenlanders) in het 
kader van de zuivering, was afgenomen. Haar zus Hildegard ging trouwen en haar stiefzus Erika had 
pas een kind gekregen. Van dit bezoek zijn gelukkig foto’s en filmbeelden bewaard gebleven die een 
heel ontspannen sfeer laten zien. Het is de vakantie waarin ik verwekt ben, want in maart 1952 werd 
ik geboren.  

 

08-07-1951: Mijn vader en moeder te midden van haar zussen Anna en Hildegard (r) en stiefzus Erika (l) 

Hoewel haar familie via correspondentie al die jaren contact met mijn moeder en haar pleegouders 
had gehouden, was er sinds haar vertrek uit Oostenrijk begin jaren twintig inmiddels veel veranderd. 
Haar moeder had na het overlijden van haar man (1922)18 een nieuwe man leren kennen, waar ze in 
1923 en 1924 nog twee kinderen van had gekregen. Deze kinderen werden bij haar tweede huwelijk 
in 1930 gewettigd en mijn moeder kreeg er een stiefbroer en -zus bij. Helaas heeft ze haar stiefbroer 
nooit gekend. Hij kwam in de Tweede Wereldoorlog om op jonge leeftijd als militair. 

 
18 Hoewel aan mijn moeder en haar pleegouders altijd was verteld, dat haar vader in de Eerste Wereldoorlog 
zou zijn omgekomen, ben ik er tijdens mijn onderzoek bij toeval achter gekomen dat hij in 1922 is overleden in 
een armenhuis. Hij woonde op dat moment al niet meer met haar moeder samen, maar ze waren vermoedelijk 
niet gescheiden. 



Nadat mijn ouders in 1951 naar Oostenrijk zijn geweest hebben zij met de pleegvader van mijn moeder 
ook nog een reis naar Oostenrijk en Wenen gemaakt. Of zij tijdens die vakantie ook een bezoek aan 
de familie hebben gebracht weet ik helaas niet.  

Vanaf 1956 gingen wij als gezin ook bijna jaarlijks op vakantie naar Oostenrijk om de familie te 
bezoeken en maakten we als kinderen kennis met de nog levende familieleden van mijn moeder. We 
leerden haar moeder kennen, die we ‘omi’ noemden en die op dat moment al bedlegerig en ziek was 
en inmiddels bij haar oudste dochter Anna en haar man inwoonde in een groot huis. Zij werd verzorgd 
door haar jongste dochter Erika, de stiefzus van mijn moeder. Verder haar oudere broers Hans en 
Frans en hun gezin en zus Hildegard en haar man. Deze laatsten brachten vanaf eind jaren vijftig bijna 
jaarlijks een bezoek aan ons in Nederland, omdat mijn oom, die bij de ÖBB (Oostenrijkse spoorwegen) 
werkte, gratis reizen had.  

In 1969 ben ik samen met een schoolvriend met de trein naar Wenen gereisd, zelfs toen nog een reis 
van 17 uur! We logeerden bij ‘Tante Hildegard und Unkel Heinrich’ die inmiddels in Wiener-Neustadt 
woonden en bezochten uiteraard de andere familieleden. Het was de laatste keer dat ik ‘omi’ zag. Ze 
overleed een jaar later. 

Mijn moeder zelf is in de zomer van 1987 voor de laatste keer naar Oostenrijk teruggegaan om het 
huwelijk van de kleindochter van haar oudste zus Anna bij te wonen. Anna overleed in 1994. 

In de loop der jaren zijn de meeste familieleden natuurlijk overleden. Ook mijn ouders zijn in resp. 
1993 (vader) en 1999 (moeder) overleden. Mijn zussen hebben ‘Tante Hildegard’, de langstlevende 
zus van mijn moeder, in haar laatste levensdagen in 2004 begeleid, maar ook zij heeft nooit iets 
verteld.  

Hoewel wij, als kinderen, de familie van mijn moeder goed hebben leren kennen vanaf het midden 
van de jaren vijftig is het jammer dat er over de komst en de omstandigheden waaronder mijn moeder 
naar Nederland is gekomen eigenlijk niet werd gesproken. Er hing voor ons als kinderen ook altijd iets 
geheimzinnigs rondom de bezoeken die wij aan de familie in Oostenrijk brachten. Mijn ouders spraken 
dan begrijpelijkerwijs afzonderlijk met ‘omi’. Toch heb ik er goede herinneringen aan. Evenals aan de 
bezoeken aan de pleegouders van mijn moeder in Zeeland, die wij ‘Opa en Oma Ovezande’ noemden. 
Dit heeft mij er toe gebracht op latere leeftijd zelf op zoek te gaan naar de geschiedenis van mijn 
moeder en haar afkomst en mijn bevindingen op te schrijven in een boek voor de rest van mijn familie. 

In het voorjaar van 2016 ben ik samen met mijn vrouw in het kader van mijn onderzoek weer eens 
naar Oostenrijk gereisd. Daar hebben we een bezoek gebracht aan enkele familieleden. 

Natuurlijk heb ik niet alles meer kunnen reconstrueren en terugvinden, maar toch ben ik tot een 
compleet verhaal gekomen dankzij beschikbare bronnen, waarvan er veel via internet te vinden zijn. 
Hieronder wil ik dan ook onderstaande tips meegeven aan mensen die op zoek zijn of op zoek willen 
gaan naar hun eigen geschiedenis met betrekking tot Oostenrijkse pleegkinderen die in de periode 
1917-1924 naar Nederland zijn gekomen. Ook ben ik bereid hen te helpen bij hun onderzoek. 

Herman van Woerkens, 

November 2021 

 

Bronvermelding foto’s: De gebruikte foto’s van A.C. Verhees uit ‘s-Hertogenbosch zijn afkomstig uit 
het Gedenkboek van het NRKHC 1914-1924 (zie hieronder). De overige foto’s zijn eigen foto’s.  



TIP: Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Nederlands Roomsch-Katholiek Huisvestings 
Comité is in september 1924 een gedenkboek verschenen. Dit boek is o.a. in te zien in het Regionaal 
Historisch Centrum Eindhoven, het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) van de Radboud 
Universiteit te Nijmegen en het BHIC. Dit gedenkboek is bij mijn weten het enige geschreven 
document. 
 
https://www.ru.nl/kdc/bladeren/archieven-thema/subpagina-archieven-thema/caritas-
maatschappelijk-werk/archieven/archieven_van/stichting-mensen/ 
 
In deze uitgave staat veel praktische informatie over de Oostenrijkse actie (werkzaamheden van de 
landelijke sub-comités, aantallen kindertreinen met hoeveelheid kinderen, datums van aankomst en 
vertrek, financiële verantwoording, etc.). 
 
Helaas is het archief van het Nederlandsch Roomsch-Katholiek Huisvestings Comité voor het grootste 
deel verloren gegaan, zodat er bijvoorbeeld geen lijsten meer zijn met namen van pleegkinderen en 
de gegevens van hun reis en de pleegouders bij wie zij zijn verbleven. Bij het KDC in Nijmegen zijn 
slechts enkele voorbeelden bewaard gebleven van de manier waarop de registratie heeft 
plaatsgevonden (zie foto’s in het verhaal).  
 
TIP: Op de site van Goulmy & Baar is door de achterkleinzoon van de heer Eugène Goulmy informatie 
verzameld. Vooral onder de kop ‘Verhalen bij foto’s’ is onder de titel ‘Goulmy en de hulp aan 
oorlogsvluchtelingen’ iets te lezen over zijn werkzaamheden voor het Nederlandsch Roomsch-
Katholiek Huisvestings Comité. 
 
https://www.goulmyenbaar.nl/ 
 
TIP: Op de site ‘Vijf eeuwen migratie’ van het Centrum voor de geschiedenis van Migranten (CGM) zijn 
nog wel enkele plaatsingslijsten te vinden van kinderen en hun pleegouders. Al gaat het ook hierbij 
meer om een idee te geven van de manier van registratie. Het betreft hier de registratie van de ANCO 
(niet-katholieke pleegkinderen). (zoekterm: Pleegkinderen uit Oostenrijk). Deze documenten 
bevinden zich in het Utrechts Archief. 
 
https://vijfeeuwenmigratie.nl/search/node/Oostenrijkse%20pleegkinderen  
 
https://vijfeeuwenmigratie.nl/sites/default/files/bronnen/comite_oostenrijkse_kinderen_in_nederl
and.pdf 
 
Ook heb ik oude Oostenrijkse kranten nageplozen op zoek naar namen van pleegkinderen. Helaas 
vond ik daar uitsluitend verslagen over de diverse treinreizen.  
 
TIP: Op de site ANNO van de Österreichische Nationalbibliothek kun je oude kranten en tijdschriften 
raadplegen, vergelijkbaar met Delpher in Nederland. 
 
https://anno.onb.ac.at/anno-suche#searchMode=simple&from=1  
 
De meeste informatie heb ik kunnen terugvinden in de door de Rooms-Katholieke kerk in Oostenrijk 
bijgehouden Geboorte-, Trouw- en Overlijdensregisters die online zijn te raadplegen. In deze registers, 
die door de kerk zijn bijgehouden, zijn de officiële gegevens en akten terug te vinden van personen.  
 
TIP: Wanneer men op zoek is naar persoonlijke informatie over pleegkinderen en hun afkomst kun je 
het meeste terugvinden op de site Matricula online. Voorwaarde is echter wel dat je weet wie het 
exact betreft (voornaam en achternaam) en wanneer (geboortedatum) en waar precies 
(geboorteplaats) het kind is geboren.  
 
https://data.matricula-online.eu/de/  
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