
“Vluchtelingenstromen zijn een 
inherent deel van de historische er-
varing van de mensheid. Er zijn al-
tijd mensen op de vlucht geweest”, 
schrijft Frank Caestecker in zijn arti-
kel. Dat Europa volgens een deel van 
de publieke opinie vandaag overrom-
peld wordt, gaat voorbij aan de vluch-
telingenstromen uit ons verleden, 
zowel uit onze regio’s als hierheen. 
Wanneer die vluchtelingenstromen 
nader worden bekeken, blijkt dat er 
door de eeuwen heen zeer verschil-
lend mee werd omgegaan. Percepties 
liepen uiteen van vluchtelingen als 
welkome gasten die de lokale econo-
mie mee een impuls konden geven, 
tot niet graag geziene en vooral tijde-
lijke passanten. De lokale overheden, 
bij gebrek aan een ruimer internatio-
naal kader, bleken in de geschiedenis 
een invloed te hebben op de gastvrij-
heid voor mensen die noodgedwon-
gen hun thuis moesten achterlaten. 
Vaak kwamen vluchtelingen net door 
het ontbreken van een eensgezinde 
aanpak in een vacuüm terecht. Deze 
context wordt voortreffelijk beschre-
ven in de inleidende tekst van Frank 
Caestecker. Hij beschrijft hoe het 
thema vluchten verweven zit in onze 
geschiedenis en legt vervolgens de 
oorzaken en factoren bloot die de om-
gang met vluchtelingen kenmerkten. 
Dat vluchten eigen is aan de mens-
heid, en dat beeldvorming over 
vluchtelingen kan veranderen naar-
gelang de inzet van de ontvangende 
samenleving, wordt vervolgens geïl-
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tekst Katrijn D’hamers

lustreerd in het artikel van Martine Vermandere. Zij schetst 
het onthaal van de Belgische vluchtelingen in het Verenigd 
Koninkrijk tijdens de Eerste Wereldoorlog. Was de perceptie 
bij het eerste onthaal nog zeer welwillend, dan vertoonde de 
gastvrijheid ten aanzien van deze vluchtelingen na enige tijd 
toch ook barsten. Vermandere schetst ook goed hoe de ene 
vluchteling soms meer geprivilegieerd was dan de andere.

Het onthaal van en de beeldvorming over vluchtelingen 
door de eeuwen heen wordt ook geïllustreerd aan de hand 
van tien beelden uit erfgoedcollecties. Elk beeld vertelt een 
verhaal over vluchtelingen binnen een bepaalde historische 
context. Zoals de Brugse kloosters die tijdens WOI bejaarde 
vluchtelingen een warme maaltijd en een bed schonken. 
Of het Spaanse geweld dat einde zestiende eeuw heel wat 
Antwerpenaren de grens naar het noorden overjoeg. De beel-
den leggen soms schrijnende toestanden bloot. De foto van 
de Joodse bootvluchtelingen laat nog niet vermoeden dat 
heel wat opvarenden later in de vernietigingskampen be-
landden. Had dit vermeden kunnen worden mochten landen 
zoals België, Nederland of de Verenigde Staten een gastvrijer 
beleid hebben gevoerd?

De Conventie van Genève uit 1951 betekende een mijlpaal in de 
bescherming van vluchtelingen. Karen Wyckmans beschrijft 
de totstandkoming, de meerwaarde maar ook de uitdagingen 
voor een internationale bescherming vandaag de dag.

Het dossier wordt afgesloten door Katrijn D’hamers met een 
overzicht van mogelijke invalshoeken om vanuit cultureel 

erfgoed het thema vluchtelingen op te nemen. Van het inzet-
ten van vluchtelingen als gids in de collecties tot het ontwik-
kelen van een talig aangepast aanbod, samen cocreatief een 
activiteit opzetten tot solidaire engagementen wereldwijd.

Dit dossier is slechts een tussenfase. Verschillende en-
gagementen binnen cultureel erfgoed lopen immers al: 
Erfgoedcel BIE TERF met Homeland, de expo Be.Land van 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen met verschillende erfgoed-
partners, het Red Star Line Museum met een expoproject 
en plannen om verhalen te verzamelen, verschillende ar-
chieven die samen een educatief pakket over het thema 
‘vluchtelingen’ klaarstomen, enz. Hopelijk wordt het thema 
de komende maanden en jaren verder gretig omarmd door 
cultureel-erfgoedorganisaties.

Bij verschillende beelden krijgt u ook in dit dossier de 
kans om met de ErfgoedApp extra informatie op te vragen. 
Ontdek bijvoorbeeld de audio-opname van Ernst Busch of 
bekijk de filmpjes over de ontmoeting van enkele vluchtelin-
gen en erfgoedmedewerkers. 

DE LAATSTE BOOT UIT ANTWERPEN
Vanaf het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog heeft Frank Brangwyn zich enthousiast toegelegd 
op de lithografische productie van talloze propagandistische affiches. Hij kreeg onophoudelijk be-
stellingen van binnen- en buitenlandse regeringen, filantropische en culturele instellingen (Rode 
Kruis, hospitalen, vluchtelingenhulp), officiële instanties en maatschappijen die met de affiches 
een welbepaalde reactie bij het publiek trachtten uit te lokken.

Toen de bevolking na de val van Antwerpen massaal probeerde te vluchten voor het naderende 
krijgsgeweld, ontwierp Brangwyn een aangrijpend kunstwerk getiteld De laatste boot uit Antwerpen. 
Deze dramatisch geladen liefdadigheidslitho werd in opdracht van het Rode Kruis gemaakt en 
verkocht als steun voor de Belgische vluchtelingen in Groot-Brittannië. In een haast beklemmend 
nachtelijk havendecor zien we een groot aantal mensen proberen om op het laatste nippertje de 
oorlogsgruwel te ontvluchten. Mensen proberen langs volle ladders nog in de laatste vluchtelingen-
boot te geraken. Brangwyn gaf hiermee een realistisch beeld van menselijke ellende.

Laurence Van Kerkhoven, adjunct-conservator van het Groeningemuseum
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Frank Brangwyn, 
De laatste boot uit 
Antwerpen, 1915, 
litho op papier, 100 
x 60,8 cm, inv. 0000.
GRO1003(2).III 

Collectie: 
Groeningemuseum 
Brugge

Beeld: 
©Lukas – Art in 
Flanders vzw

Het tijdschriftdossier over ‘vluchten’ is het resultaat van een samenwerking tussen Vluchte-
lingenwerk Vlaanderen en FARO. 

Katrijn D’hamers is stafmedewerker participatie en diversiteit bij FARO vzw.
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Scan de afbeelding met 
de ErfgoedApp (cf. p. 3): 
wat vertellen Muna en 
Christine aan elkaar over 
dit schilderij?’
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Het landschap van Joachim Patinir 
toont de natuur in uiteenlopende 
vormen. Grillige rotsen gaan over in 
bebouwd heuvelland, dat op zijn beurt 
verdwijnt in de weidse zee en hoge 
bergen aan de horizon. De kleinscha-
lige Bijbelse taferelen met betrekking 
tot de vlucht naar Egypte (Matteüs 2, 
13-15; Pseudo-Matteüs 17-34; Arabisch 
evangelie van de jeugd van Christus 
10-25) verliezen zich in het overwel-
digend decor. Jozef leidt de ezel met 
Maria en de pasgeboren Jezus over een 
bergpad richting Egypte. Ze zijn op 
de vlucht voor de terreur van koning 
Herodes, die alle jongens jonger dan 
twee uitmoordt. Een dorpje is het 
toneel van wrede slachtpartijen. Aan 
een korenveld worden soldaten van 
Herodes misleid door het snelgroei-
end graan, waarna ze hun achtervol-
ging staken. Een afgodsbeeld valt van 
zijn voetstuk wanneer Jezus, zoon van 
de enige echte God, passeert.

Het landschap is fictief. Patinir rijgt 
heterogene, vooraf bestudeerde, 
landstreken op drie niveaus kunst-
matig aan elkaar tot een poëtisch 
decor. De rotsachtige omgeving van 
zijn geboortestreek rond Dinant, het 
Brabants heuvelland en de Italiaanse 
kust komen hier als het ware samen. 
Deze zones worden geaccentueerd en 
afgebakend door tinten van bruin, 
groen en blauw. De kleurschakerin-

gen, die naar achteren toe vervagen, 
creëren een atmosferisch perspectief 
dat diepte suggereert. 

Joachim Patinir kan worden be-
schouwd als de eerste echte land-
schapsschilder van de Nederlanden. 
Het ‘wereldlandschap’, beeldtype van 
dit schilderij, werd in het begin van 
de zestiende eeuw in grote mate door 
hem gevormd. Het heeft zich ontwik-
keld uit de vijftiende-eeuwse land-
schapsachtergronden van altaarstuk-
ken, heiligenbeelden en portretten. In 
bepaalde historietaferelen werden de 
figuren steeds meer door de land-
schapselementen verdrongen tot ze 
uiteindelijk bij iemand als Patinir nog 
slechts een voorwendsel waren om een 
gedetailleerd landschap te schilderen. 
De landschapsschilderkunst ontwik-
kelde zich omstreeks 1520 verder als 
een apart genre.

Christine Van Mulders, wetenschap-
pelijk onderzoeker en conservator zes-
tiende eeuw bij het Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten Antwerpen

This image is similar to my big escape towards North, really. It 
carried me to another world full of memories, reality ‘in motion’ 
and fading dreams.  
 
This image appeals to me a mix of the past, the unknown future 
and sadness. I am an author, a poet, a researcher, a human 
rights activist, … I feel like a human, but I am still a big zero 
here.”

Alhadi Adam Agabeldour (Soedan, °1971, auteur/dichter/onderzoeker aan het 
African International Institute for Peace)

LANDSCHAP MET DE VLUCHT NAAR EGYPTE 

Joachim Patinir (ca. 1480-
1524), voor 1515, paneel, 17 
x 21 cm, linksonder: OPUS 
IOACHIM D. PATINIR 

Collectie: 
Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten Antwerpen

Beeld: 
©Lukas – Art in Flanders 
vzw, foto Hugo Maertens
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Scan de afbeelding met 
de ErfgoedApp (cf. p. 3): 
vluchtelingen brengen 
heel wat talenten mee, 
lichten Tom en Namur 
toe.
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 Cette image me fait penser aux Syriens qui viennent en Europe. 
Cette image, elle représente vraiment ce que c’est d’être un réfu-
gié. Ça peut être réel.”

Ahsan Ahmed Sidduiqi (Pakistan, °1996, student)

De immense financiële aderlating van 
de Tachtigjarige Oorlog verplichtte 
Filips II van Spanje om in de herfst van 
1576 het staatsbankroet uit te roepen. 
Als gevolg sloegen de onderbetaalde 
Spaanse soldaten in de Nederlanden 
aan het muiten. In Antwerpen leidde 
dat op 4 november 1576 tot drie dagen 
van vreselijke plundering en oorlogs-
misdaden, de zogenaamde Spaanse 
Furie. Naar schatting 7.000 mensen 
lieten daarbij het leven. Vele duizen-
den sloegen op de vlucht, onder meer 
naar de vrijgevochten Noordelijke 
Nederlanden.

Op deze ets uit het atelier van teke-
naar en uitgever Frans Hogenberg, in 
Mechelen geboren maar werkzaam te 
Keulen, zien we hoe de Antwerpenaren 
de Spaanse Furie trachten te ontvluch-
ten langs de Schelde. Het poëtische 
onderschrift beklaagt het lot van de 
inwoners, “jung und alt, beid man und 
weib”. 

De prent kan slechts moeilijk ge-
dateerd worden, maar is in ieder 
geval jonger dan 1585. Ze is een 
onderdeel van de collectie van het 
Prentenkabinet van de Universiteit 
Antwerpen, die focust op de geschie-
denis van Antwerpen. Vroeger sierde 
deze collectie de gangen van het 
Hof van Liere in de Prinsstraat, nu 
wordt ze bewaard en beheerd door de 
afdeling Bijzondere Collecties van de 
Universiteitsbibliotheek.

Dr. Tom Deneire, Conservator Bijzondere 
Collecties bij Universiteitsbibliotheek 
Antwerpen

De inwoners van Antwerpen 
vluchten in de Schelde 
tijdens de Spaanse Furie, 4 
november 1576

Atelier Frans Hogenberg 
(voor 1540 - 1590)

Collectie:
Universiteitsbibliotheek 
Antwerpen, Bijzondere 
Collecties, Prentenkabinet, 
tg:uapr:926

SPAANSE FURIE IN ANTWERPEN
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Sur cette photo-ci qui date de presque 100 ans, on voit des en-
fants belges qui ont été aidé par des étrangers. Aujourd’hui, des 
Belges de toutes les origines aident des réfugiés.  
 
Il y a quelques mois, j’ai photographié des enfants dans le parc 
Maximilien. J’ai photographié des bénévoles belges – même des 
enfants – qui donnaient du bon chocolat aux enfants réfugiés. Je 
trouve que c’est très positif.”

Karim Abraheem (Irak, °1952, fotograaf)

Omdat tijdens de Eerste Wereldoorlog 
in de frontstreek onderwijs zo goed 
als onmogelijk was, werden voor de 
kinderen uit deze regio schoolkolonies 
opgericht in Frankrijk, Zwitserland 
en Groot-Brittannië. Veel gezinnen 
weigerden echter hun kinderen zo ver 
weg te sturen, waardoor er gezocht 
werd naar alternatieven. Zo werden 
er schoolkolonies opgericht in het 
uiterste westelijke deel van België, op 
veilige afstand van de frontlinie. 

Op de foto’s is te zien hoe het 
Amerikaanse echtpaar Ralph en Edith 
Norton in het bijzijn van koningin 
Elisabeth geschenken aan de kinderen 
uitdeelt. De Nortons hadden goede 
contacten met de grote baas van 
Quaker Oats, Henry P. Crowell, en ze 
wisten hem te overtuigen om de beide 
schooltjes materieel te ondersteunen. 
In de doos voor elk kind zaten kledij 
en brieven van leeftijdsgenoten van de 
protestantse Moody Church, Chicago 
(Illinois). Ook werd in aanwezigheid 
van de pers een cheque van 8.000 
Belgische franken overhandigd. Dit 
was een daad van medeleven met de 
miserie van deze kinderen. 

De primaire oorlogshulp van het echt-
paar Norton was erop gericht om het 
moreel van de Belgische soldaten te 
ondersteunen. Geconfronteerd met de 
ellende van deze kinderen werd deze 
hulpactie als nevenproject gelanceerd. 
Edith Norton was een begenadigd mu-
zikante, wat de band met de Belgische 
koningin zeker versterkt heeft. Op de 
rouwbrief van Edith Norton uit 1936, 
bewaard in het koninklijk archief, 
schreef de koningin dat ze zich Edith 
nog herinnerde.

Dr. Aaldert Prins, consulent publieks-
werking en communicatie bij Evadoc

WOI: geschenken uit de USA

Vervaardiger: 
onbekend

Datering: 
Paasmaandag 1 april 1918

Collectie: 
Archief Belgische 
Evangelische Zending

GEVLUCHTE KINDEREN TIJDENS WOI
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Mijn ouders vluchtten weg uit Rwanda en belandden in Mo-
zambique. Daar ben ik geboren. Mijn vader zegt dat ik mijn eer-
ste dekentje van een priester heb gekregen. We werden namelijk 
opgevangen door christenen. De situatie moet een beetje zoals 
die op deze foto’s geweest zijn. We zijn zeer dankbaar voor de 
hulp die we er kregen.”

Ivo Shimwa (Rwanda, °1997, leerling)

Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
bevonden zich talrijke oorlogsvluch-
telingen in Brugge. Hun aantal werd 
in 1915 geschat op 6.000. De meesten 
bleven tot de oorlog voorbij was. Op 
25 november 1914 werden bejaarden 
en wezen van het gasthuis te Klerken 
samen met de zusters van het kloos-
ter van Klerken op de trein gezet. Via 
Lichtervelde bereikten ze het Brugse 
station waar ze door de Duitse bezetter 
werden ‘vrijgelaten’. Ze liepen over de 
Statieplaats richting Zuidzandstraat 
en Steenstraat en bereikten daarna 
via het Simon Stevinplein de Oude 
Burg waar hen een onthaal wachtte 
in de Gilde der Ambachten. De dag 
daarna werd er in de nabije Onze-
Lieve-Vrouwekerk een mis opge-
dragen en kreeg iedereen onderdak 
in o.a. de Stedelijke Academie in de 
Katelijnestraat. De zusters van Klerken 
bleven bij de Zusters van Liefde in de 
Gasthuisstraat bij het Minnewater en 
de wezen kwamen terecht bij de zus-
ters van Sint-Vincentius a Paulo. 

De bejaarde vluchtelingen uit het 
gasthuis van Klerken en Woumen 
werden onthaald bij de Zusters der 

Armen in de Sint-Clarastraat. Op 
deze plek zouden in de oorlogsjaren 
een 129-tal vluchtelingen hebben 
verbleven. We zien op de opname 
ALB/36/010 bejaarde oorlogsvluchte-
lingen uit Klerken in de eetzaal. Naast 
de soepketel zien we links zuster Julie 
en rechts zuster Laurentia. Op de ach-
tergrond herkennen we rechts zuster 
Martha en links zuster Suzanne. Op de 
foto onderaan zien we de ziekenzaal. 
Bemerk de kledij van de aanwezigen, 
de verlichting ...

Peter Bultinck, verantwoordelijke voor 
de algemene fotoverzameling bij 
Stadsarchief Brugge

Eetzaal in het klooster 
van de Arme Zusters in de 
Sint-Clarastraat. We zien 
bejaarde oorlogsvluchtelin-
gen uit Klerken en Woumen 
in de eetzaal. 

Collectie: 
Stadsarchief Brugge, 
ALB/36/010

 “Ziekenzaal Ouderlingen 
gesticht van Clercken en 
Woumen (Arme Zusters, 
Ste-Clarastraat)”.

Collectie: 
Stadsarchief Brugge, 
ALB/36/011

BEJAARDE OORLOGSVLUCHTELINGEN IN 
BRUGGE

Scan de afbeelding met 
de ErfgoedApp (cf. p. 3):
bekijk een filmpje met 
Hana, Moris en Jan over 
de opvang van vluchtelin-
gen, toen en nu.
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These photos go back to the 1930’s, when people did not have the media we have today, no internet, 
no YouTube or Instagram and so little technology. The news of war would not get to other countries 
as fast as it gets to us nowadays, but even though people managed to bring these orphans from war 
zones, keep them safe and give them refuge. It makes me wonder what happened to our humanity 
after all these years that we would allow people of a country like Syria go through what they are 
going through for the past 5 years. And not even that, we would believe the media with their fear 
mongering techniques and look at young refugees with doubt and fear, and consider them less of a 
human as they wither away either on Greek borders, washed away on Turkey’s shores or being kicked 
by Hungarian journalists. 
 
It really makes me wonder what happened to our humanity after all these years…”

Shima Silavi (Iran, °1991, Universiteitsstudent VUB)

 In de jaren 1930 werd Spanje ver-
scheurd door een burgeroorlog. De 
nationalistische opstandelingen 
onder leiding van de latere dictator 
Franco vochten tussen 1936 en 1939 
een bloedige strijd uit met de republi-
keinen, die de democratisch gekozen 
regering steunden. Het conflict bleef 
niet beperkt tot Spanje, maar had 
wereldwijde repercussies. De nati-
onalisten kregen vooral steun van 
de fascistische regimes van Italië en 
Duitsland met de vernietiging van het 
Baskische Guernica als triest hoog-

tepunt. De Sovjet-Unie en Mexico 
kwamen de republikeinen ter hulp. 
De Spaanse burgeroorlog maakte in 
heel Europa hevige emoties los en uit 
tal van landen vertrokken vrijwilligers 
naar het front. Naast de interne mi-
graties die het geweld en de vernieling 
veroorzaakten in Spanje, staken ook 
veel mensen de grens over: buurland 
Frankrijk ving de meeste oorlogs-
vluchtelingen op. Kinderen waren 
de voornaamste slachtoffers van de 
burgeroorlog. Uiteindelijk zouden 
er ruim 30.000 geëvacueerd worden, 
vooral uit Baskenland. Zij vertrokken 
per boot naar landen als het Verenigd 
Koninkrijk, de  Sovjet-Unie, Mexico 
en België. Het was de bedoeling dat 
die kinderen – los niños – na de oorlog 
naar Spanje zouden terugkeren. In 
België was de socialistische beweging 
de motor achter de solidariteit met de 
oorlogsvluchtelingen, maar organi-
saties met een andere filosofische of 
politieke kleur sprongen al snel bij. In 
ons land vonden zo’n 5.000 kinderen 
onderdak, vooral in pleeggezinnen 
uit alle lagen van de bevolking. Na de 
overwinning van Franco keerden de 
meeste kinderen terug. De opvang van 
los niños is een vroeg voorbeeld van 
internationale solidariteit, maar aan 
het initiatief zaten ook vormen van 
eigenbelang vast. In de strijd tussen 

de verschillende ideologische stro-
mingen in België kreeg de solidariteit 
met Spanje ook een politieke kleur: 
socialisten en communisten steunden 
de republikeinen, de katholieken ston-
den achter de nationalisten. Sommige 
kinderloze echtparen namen maar al 
te graag een heel jong kind op. Aan de 
opvang van de Spaanse kinderen zaten 
heel wat tragische aspecten vast. De 
kinderen, vaak kleuters nog, begrepen 
niet of nauwelijks wat hen overkwam. 
Niet alleen lieten ze hun familie 
achter, maar soms werden broers en 
zussen verdeeld over verschillende 
pleeggezinnen en verloren ze elkaar 
voor jaren uit het oog. Bovendien was 
er een taalprobleem en sijpelde nieuws 
uit Spanje maar moeilijk door. Het 
einde van de burgeroorlog betekende 
daarom niet het einde van de trauma-
tische ervaringen. Sommige kinderen 
wilden of konden niet terug. Zij die 
wel terugkeerden, konden vaak moei-
lijk aarden in Spanje. Een deel van hen 
zou na de Tweede Wereldoorlog naar 
België emigreren. Ook voor de gastge-
zinnen die een kind ‘verloren’, was de 
terugkeer vaak een pakkende ervaring. 

Piet Creve, projectmedewerker en 
onderzoeker bij Amsab-Instituut voor 
Sociale Geschiedenis

Zwart-witfoto van de Spaanse 
kinderen in de 1 meistoet op de 
Korenmarkt in Gent op 1 mei 1938. 
1938-05-01 

Zwart-witfoto van de Spaanse 
kinderen in Gent tijdens de Spaanse 
Burgeroorlog. 

Datering: 
1936-1939, fotograaf: Achile De 
Vogelaere

Collectie: 
Amsab-ISG

LOS NIÑOS DE LA GUERRA
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Nothing is so powerful and so motivating than standing firmly facing the 
storm as if it’s holdable and manageable. Hearing the sounds of pain and 
hope, coming in all directions and make a bridge on top of it. Yes, make a 
bridge on top of storm ... No matter what you lose and the tears that you 
shed, no matter how long it will take, but you believe to win. This is where 
the music, used to express that feeling, that war, that struggle ... this is where 
and when the music is stronger and louder than the shout of guns and war 
tanks. I say it from my personal experience. Born in a war country as musi-
cian and stormholder too.”

Jérémie Hakeshimana (Burundi, °1975, klankingenieur / muzikant / songwriter)

Dit is een van de 78-toerenplaten met 
antifascistische strijdliederen vertolkt door 
Ernst Busch (1900-1980), een beroemde 
Duitse communistische zanger en ac-
teur. De liedjes hebben vooral de Spaanse 
Burgeroorlog en de Internationale Brigaden 
als thema. In feite gaat het om de masterop-
namen van een persing die wellicht nooit is 
uitgebracht. 

De meeslepende liederen van Busch getui-
gen van de activiteit van vele honderden 
politieke tegenstanders van het naziregime, 
die tussen 1933 en 1940 voor korte of langere 
tijd in ons land verbleven. Ernst Busch had 
tussen 1935 en 1940 Antwerpen als uitvals-
basis. Hij onderhield er goede banden met 
de sociaaldemocratie: Gust De Muynck, 
bestuurder van het Nationaal Instituut 
voor de Radio-Omroep en schoonbroer 
van minister Hendrik de Man, gaf hem 
onderdak en ook burgemeester Camille 
Huysmans was een fan. Busch verscheen 
regelmatig in programma’s van de Vlaamse 
Uitzendingen van het NIR. Van september 
1935 tot augustus 1938 toerde hij non-stop 
door Europa – o.a. in Valencia, Madrid en 
Barcelona, in volle Spaanse Burgeroorlog. 
Tegen de late zomer van 1938 keerde Busch 
terug naar Antwerpen. Zijn faam als artiest 
en de steun van zijn sociaaldemocrati-
sche bewonderaars zorgden ervoor dat hij 
zich – in tegenstelling tot de vele politieke 
emigranten en duizenden Joodse vluchte-
lingen – nauwelijks zorgen hoefde te maken 
over reis- en  verblijfsdocumenten  of een 
bron van inkomsten. Na mei 1940 volgde 

evenwel het klassieke verhaal van arresta-
tie wegens ‘staatsgevaarlijk’ en deportatie 
naar de kampen Saint-Cyprien en Gurs 
in Zuid-Frankrijk. De odyssee van deze 
zanger eindigde in de Moabit-gevangenis in 
Berlijn, waar hij zwaargewond werd tijdens 
een Amerikaans bombardement. Busch, 
zelfverklaard Sonntagskind, overleefde de 
Tweede Wereldoorlog en bouwde zijn mu-
zikale carrière uit in de DDR. Hij overleed er 
in 1980.

Door een buitengewoon toeval worden deze 
unieke stukken vandaag in België bewaard. 
De muziek werd eind 1938 - begin 1939 op-
genomen in Parijs bij Polydor. De opnames 
zouden gefinancierd zijn door Maurice 
Kleinhaus, hoofd van een Antwerps gezin 
waar Busch af en toe verbleef. Kleinhaus 
kreeg eind 1941 - begin 1942 bericht dat drie 
kisten onderweg waren van Parijs naar de 
Scheldestad. Een behulpzame Belgische 
douanier verstopte de platen tijdens de 
bezetting. Deze masters werden uiteindelijk 
in 1990 aan Amsab-ISG geschonken door 
Antoinette Herz-Kleinhaus, de dochter van 
Maurice.

Gertjan Desmet studeerde nieuwste geschie-
denis aan de UGent en archivistiek aan de 
VUB. Hij is gespecialiseerd in het Duitse Exil 
in België (1933-1940), archieven van de Joodse 
bevolking, en bronnen voor migratiegeschie-
denis. Met dank aan Amsab-ISG

78-toerenplaat van Ernst 
Busch

Collectie: 
Amsab-ISG

POLITIEKE MILITANTEN UIT NAZI-DUITSLAND

Scan de afbeelding met 
de ErfgoedApp (cf. p. 3): 
bekijk samen met Jérémie 
en Gertjan welke rol 
muziek kan hebben voor 
mensen op de vlucht.
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Deze vluchtelingen waren niet welkom. Ik weet niet waarom. Ze moesten 
wel heel veel meemaken. Ze moesten naar andere landen reizen met de 
boot. Dat is risicovol! Als er iets gebeurt, kunnen ze doodgaan. Ik heb ook 
zoiets meegemaakt. Ik ben naar veel landen gereisd. In sommige landen 
mochten we ook niet binnen. We werden gediscrimineerd. Uiteindelijk 
zijn we naar België gekomen. We hebben hier ook heel veel meegemaakt. 
Maar het leven gaat door …”

Param Kapoor (Afghanistan, °1995, student)

Op 13 mei 1939 verliet de Saint-Louis de 
haven van Hamburg. Aan boord van dit 
schip bevonden zich meer dan 900 Duitse 
Joden, op de vlucht voor het naziregime. Ze 
waren allemaal in het bezit van de nodige 
papieren en hoopten in Cuba te kunnen 
blijven in afwachting van een definitieve 
migratie naar de Verenigde Staten. Bij aan-
komst op 27 mei 1939 weigerde de Cubaanse 
overheid hen echter toe te laten, vanwege 
een corruptieschandaal waarbij hogere 
ambtenaren van de immigratiedienst be-
trokken waren. Het American Jewish Joint 
Distribution Committee (JOINT) probeerde 
te onderhandelen, maar zonder succes. Op 
6 juni 1939 dwong Cuba de Saint-Louis om 
opnieuw uit te varen. 

Nadat ook pogingen om in Florida en enkele 
Midden-Amerikaanse landen te ontschepen 
mislukten, zette kapitein Gustav Schröder 
met de moed der wanhoop opnieuw 
koers richting vertrekhaven Hamburg. 
Ondertussen wisten de JOINT en andere 
Joodse hulpcomités de Belgische overheid 
ervan te overtuigen 214 passagiers van de 
Saint-Louis op te vangen. Voorwaarde was 
dat de Joodse hulporganisaties instonden 
voor alle kosten gemaakt voor de vluch-
telingen. Deze 214 mannen, vrouwen en 
kinderen mochten geen ‘last’ worden voor 
de Belgische staat. Vervolgens stemden ook 
Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië 
toe om zich over respectievelijk 181, 224 en 
287 passagiers te ontfermen. 

Op 18 juni 1939 ontscheepten de passagiers 
van de Saint-Louis in Antwerpen. Onder 
de opvarenden overheerste opluchting. 
Velen hoopten nog te kunnen emigreren. 
Op 10 mei 1940 werden zij echter in België, 

Frankrijk en Nederland door het oorlogsge-
weld ingehaald. Tientallen passagiers van 
de Saint-Louis werden in 1942-1944 vanuit 
het gastland naar de vernietigingscentra in 
het oosten gedeporteerd en daar vermoord. 
In België fungeerde de Dossinkazerne als 
verzamelkamp voor deze slachtoffers van de 
raciale vervolging.

De houding eind jaren 1930 van de inter-
nationale gemeenschap tegenover Joodse 
vluchtelingen wordt tot op vandaag als erg 
ambigu beschouwd. Na de Anschluss in 1938 
groeide de Joodse vluchtelingenstroom 
enorm. Meer dan 300.000 Joden zouden 
in 1933-1940 Duitsland ontvluchten. In juli 
1938 kwamen in Evian (Frankrijk) 32 landen, 
waaronder ook België, samen om de vluch-
telingenproblematiek te bespreken. Elk van 
de deelnemende staten benadrukte echter 
dat het eigen vluchtelingenbeleid niet ver-
soepeld kon worden. De ‘gastlanden’ hadden 
hun maximumcapaciteit bereikt en wilden 
hun restrictieve quota niet aanpassen. 
De passagiers op de Saint-Louis waren niet 
de enige slachtoffers van dit internationale 
falen, maar kregen in de pers wel veel aan-
dacht. Mede door deze druk gingen België, 
Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië 
uiteindelijk overstag en stelden zij hun 
grenzen voor deze specifieke groep vluchte-
lingen open. 

Dorien Styven, wetenschappelijk 
medewerkster bij het Kazerne Dossin 
documentatiecentrum

Foto 1 
Beeld nr. 36389
Joodse vluchtelingen in 
België, 1938-1939

La fin du voyage des “Juifs 
errants” sur le St. Louis. Ce 
navire qui depuis 2 mois 
vogue à travers le monde 
avec son chargement de réfu-
giés juifs est arrivé ce matin 
à Anvers. Le “Saint-Louis” 
prêt à l’accostage : 17/6/1939. 
[Actualit]

Foto 2
Beeld nr. 36409
Joodse vluchtelingen in 
België, 1938-1939

Le “Saint-Louis” à Anvers. 
Les petits bagages emportés 
avec eux sont visités par les 
douaniers complaisants, 
après ils sont dirigés en 
groupes vers le train qui les 
emportera vers Bruxelles ou 
ils attendront leur nouveau 
sort : 18/6/1939. [Sipho]

Foto 3
Beeld nr. 36398
Joodse vluchtelingen in 
België, 1938-1939

Le “Saint-Louis est amarré 
à Anvers”. Hissés sur le plus 
haut des ponts les passagers 
par signent mais sans un cri 
agitent leurs mouchoirs ou 
la main, en reconnaissant 
un compatriote dans la foule 
massée dans les vieilles rues 
du Port au-delà des Hangars 
: 18/6/1939. [Sipho]

Collectie:
CEGESOMA – Brussel

JOODSE VLUCHTELINGEN TIJDENS HET 
NAZIREGIME
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Een jongeman op de vlucht. Een kof-
fertje op de bagagedrager achteraan. 
Ook vooraan is zijn fiets beladen. Hij is 
even van zijn rijtuig gestapt om wat te 
drinken. Het was uitzonderlijk warm 
lenteweer in mei 1940 …

Dit monument, op 17 mei 1998 inge-
huldigd in Poperinge, herdenkt de 
exodus van zo’n 300.000 Belgische 
jongemannen aan het begin van de 
Tweede Wereldoorlog. Na de Duitse 
inval beval de Belgische regering alle 
mannen tussen 16 en 35 jaar, die nog 
geen militair waren, om hun boeltje te 
pakken en te verzamelen in het westen 
van België. De bedoeling was een 
rekruteringsreserve voor het Belgische 
leger aan te leggen mocht de veldtocht 
lang duren. Omdat de Duitsers zo snel 
oprukten werd de rekruteringsreserve 
al snel naar Frankrijk gestuurd. Deze 
jongemannen waren uiteraard niet de 
enige Belgen die in mei 1940 veiliger 
oorden opzochten. Een kwart tot de 
helft van alle inwoners van het land 
verliet zijn woonplaats en vluchtte 
westwaarts. Een kleine minderheid 
bereikte Engeland, de grote massa 
zocht haar heil bij onze zuiderburen. 
De nog erg levende herinneringen aan 
de gebeurtenissen van augustus 1914 
zorgden ervoor dat zoveel landge-
noten hun koffers pakten. In Noord-

Frankrijk wachtte de jongemannen 
van de rekruteringsreserve een levens-
gevaarlijke passage door oorlogsge-
bied. Het was een chaotische tocht te 
voet, met de fiets, per trein. Enkele 
honderden kwamen om bij bombarde-
menten. Velen werden ingehaald door 
de Duitse divisies, maar zo’n 100.000 
reserverekruten konden tijdig aan het 
Duitse omsingelingsmanoeuvre ont-
snappen. Ze werden op treinen gezet 
naar Zuid-Frankrijk. Daar waren drie 
grote rekruteringscentra opgericht. 
Door de snelle Duitse zege is er van 
enige militaire vorming niks in huis 
gekomen. De centra hebben nooit naar 
behoren gefunctioneerd. De jongens 
hadden er af te rekenen met honger, 
verveling en heimwee. In augustus 
werd de terugkeer naar het inmiddels 
bezette België georganiseerd.

Karel Strobbe, historicus en (met 
Pieter Serrien en Hans Boers) auteur 
van Van onze jongens geen nieuws. 
De dwaaltocht van 300.000 Belgische 
rekruten aan het begin van de Tweede 
Wereldoorlog (Manteau, 2015)

Monument in Poperinge. 
Opschrift: “Herinnering aan 
RCBL-CRAB Mei 1940 Ad 
honorem patriae”. 

Ontwerp: 
Lucien De Gheus

Uitvoering: 
Jozef Dekeyser

Foto: 
© Karel Strobbe

Ingehuldigd op 17 mei 1998.

BELGISCHE JONGEMANNEN OP DE VLUCHT 
TIJDENS WOII

Dit herinnert mij aan de jongeren die in Afghanistan zijn. 
Sommigen denken dat als ze naar een ander land vluchten, ze 
een beter leven zullen hebben. Veel Afghanen willen een betere 
toekomst, willen een nieuw leven opbouwen. Ze denken dat 
het hier allemaal gemakkelijk zal gaan. Maar da’s niet waar. 
Op vlak van ‘vrede’ zal het hier wel rustig zijn, maar het leven 
wordt hier moeilijker. Als je hier bijvoorbeeld naar school gaat 
moet je helemaal opnieuw beginnen. Je moet altijd opnieuw 
beginnen.”

Rustam Amiri (Afghanistan, °1995, student)

Scan de afbeelding met 
de ErfgoedApp (cf. p. 3): 
bekijk het traject van 
Jan Lemmens (°1923, 
Everberg) door Frankrijk, 
met plattegrondje van 
enkele dorpen in het 
departement Gers. Door 
hemzelf getekend.
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Die Hongaarse jongen lijkt wel gelukkig te zijn. Hij lijkt goed opgenomen in de 
familie. Je ziet dat zijn ‘broer’ liefdevol een hand op zijn schouder legt ... Ik heb 
ook het geluk gehad dat ik een familie heb gevonden die voor mij kon zorgen. 
Die familie heeft mij veel meer dan materiële steun gegeven. Zij hebben mij 
liefde en veiligheid gegeven. Mijn ‘pleegmoeder’ kwam me ’s avonds lekker in 
bed induffelen en een kruisje geven. Iemand die zoiets doet, is een ‘moeder’!”

Muna Kulmiye (Somalië/Ethiopië, °1981, verpleegkundige)

Hongarije raakte na de Eerste Wereldoorlog 
in zware economische problemen. Door 
het vredesverdrag van Trianon woon-
den miljoenen Hongaren plots buiten de 
grenzen van hun land. Velen vluchtten 
naar Boedapest waar ze in bittere armoede 
terechtkwamen. Nederlandse verenigin-
gen startten in 1920 met de opvang van 
Hongaarse kinderen in pleeggezinnen. 
Ons land volgde in 1923, op initiatief 
van de Belgische bisschoppen. De eerste 
Hongaarse kinderen kwamen via Nederland 
in Turnhout aan. Later reisden ze met 
speciale treinen van het Rode Kruis van 
Boedapest naar verschillende Belgische 
steden. In totaal zouden meer dan 20.000 
Hongaarse kinderen voor enkele maanden 
worden opgevangen in Belgische gastgezin-
nen. Sommige kinderen bleven veel langer, 
anderen kwamen verschillende keren terug. 
De meeste ‘Hongaartjes’ kwamen terecht bij 
welgestelde katholieke families en in kloos-

ters. De hulpactie werd eind 1928 beëindigd. 
Naar schatting zo’n tien procent van de 
kinderen bleef definitief in ons land. 

De foto van ca. 1923 toont de familie Aerts-
Jacobs uit de Guldensporenlei in Turnhout 
met hun ‘Hongaartje’, Nagy Lajos. Op hun 
paasbest uitgedost poseert het gezin in de 
studio van een fotograaf. Nagy (10 jaar, 11 
jaar?) staat letterlijk centraal op de foto. Wat 
er verder van Nagy Lajos geworden is, is 
helaas niet bekend.

Een aantal Hongaarse kinderen bleef in 
België wonen. Sommigen van hen vingen 
op hun beurt ook Hongaarse vluchtelingen 
op na de Hongaarse Revolutie in 1956.

Bart Sas, beleidsadviseur archief- en docu-
mentbeheer bij Stad Turnhout

In de herfst van 1956 viel het Russische leger 
Hongarije binnen na een hevige opstand. 
De situatie escaleerde snel. Naar schatting 
200.000 Hongaren sloegen op de vlucht. 
Lajos Molnár was op dat moment bijna 14. 
Samen met een schoolkameraad trok hij 
te voet richting Oostenrijk. Na een helse 
voettocht van 100 kilometer verbleef hij een 
tijdje in een vluchtelingenkamp achter de 
grens en belandde uiteindelijk in België. Hij 
kreeg een studiebeurs voor drie jaar om een 
beroep te leren, zodat hij zelfstandig kon 
leven. De technische school in Sint-Niklaas 
leek de geschikte plaats. In de buurt was 
er namelijk een Hongaars studentenhuis, 
geleid door een Hongaarse priesterstudent. 
Na één jaar verhuisde Lajos naar Turnhout, 
waar hij in de vakschool de specialisatie 
houtbewerking volgde. Tijdens de school-
vakanties ging hij naar gastvrije Vlaamse 
gezinnen in Sint-Niklaas, Zeveneken en 
Zaffelare om zijn kennis van het Nederlands 

te verbeteren. Hij besloot om nog een extra 
specialisatiejaar te volgen. Van al de vluch-
telingen die samen met hem aan de studies 
begonnen, bleven er slechts twee over. Het 
studentenhuis naast de school kon niet 
open blijven voor slechts twee leergierige 
jonge knapen. Hij moest elders onderdak 
zoeken. Een Nederlands-Hongaars gezin 
met vijf kinderen ving hem op. De vrouw 
was zelf in de jaren 1920 met de kindertrei-
nen naar Nederland vertrokken en is daar 
gebleven. Zij is later getrouwd met een 
Nederlandse man. Lajos herinnert zich goed 
de periode in Turnhout. Hij beleefde er een 
geweldige periode. Met leeftijdsgenoten 
zocht hij vertier in het stadspark of in het 
studentenhuis. De rijke klanken van zijn 
mandoline en zijn gitaar weerklinken nog 
in zijn hart.

Karen Wyckmans, medewerker van het erf-
goedproject bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen

De familie Aerts uit 
Turnhout met een Hongaars 
kind, ca 1923

Vervaardiger: onbekend

Datering: ca. 1923

Collectie: 
Stadsarchief Turnhout, foto-
collectie, nr. 04348_01

Lajos Molnár in Turnhout, 
1959

Privéalbum

HONGAREN ZOEKEN ONDERDAK IN BELGIË

Scan de afbeelding met 
de ErfgoedApp (cf. p. 3): 
bekijk het fotoalbum van 
Lajos Molnár.
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Le Colarch était le Collectif d’accueil des réfugiés Chiliens, 
monté par plusieurs associations. C’était un collectif plura-
liste. Ils ont fait un travail extraordinaire. Si on n’avait pas été 
accueilli comme ça, on n’aurait pas été les mêmes personnes. 
C’était un accueil qui, je me rends compte à postériori en fait, 
réconciliait avec l’humanité.”

Paola Peebles (Chili, °1970, beleidsmedewerker ABVV Brussel)

11 september 1973. Chili schrikt wak-
ker. Een bloedige militaire coup is aan 
de gang. Generaal Augusto Pinochet 
pleegt een brutale staatsgreep die de 
wereld schokt. Zijn leger verbiedt poli-
tieke partijen en vakbonden, ontbindt 
het parlement en neemt duizenden 
Chilenen gevangen en foltert hen. 
Pinochet zal zeventien jaar als dictator 
over Chili heersen. 

Luiz Peebles, een jonge student 
geneeskunde, trouwt met Daborka 
Vlahovic, een studente verpleegkunde. 
Samen met hun twee jonge kinderen 
Paola en Marcos vormen ze een gezin. 
Ze zijn heel geëngageerd en hebben 
sterke sociale en economische idealen. 
Maar onder het bewind van Pinochet 
wordt het steeds moeilijker om rond te 
komen. Luiz kan zijn studies niet meer 
afmaken. Hij wordt gezocht. Daborka 
beslist om met het hele gezin te vluch-
ten. Op weg naar Argentinië wordt 
Luiz onderschept door soldaten. Een 
donkere periode van onwetendheid, 
gevangenschap en marteling begint. 

Dankzij het doorzettingsvermogen 
en de ijzeren moed van Daborka 
wordt het gezin opnieuw verenigd. Ze 
vertrekken meteen naar België. In 1975 
komen ze aan in ons land. Het onthaal 

is buitengewoon hartelijk. Koloch, 
het Kollektief voor het Onthaal van 
Chileense vluchtelingen, helpt hen op 
weg met hun eerste noodzakelijkhe-
den: een woning, kleding, formalitei-
ten ... Daborka ontmoet fantastische 
mensen. Een van hen is dokter Ellens, 
een psychiater die in Hasselt woont. 
In de zomer van 1975 mag het gezin 
vakantie nemen in zijn huis. 

Op de eerste foto: net aangekomen in 
Leuven, de kinderen dragen kle-
ren die ze van het onthaalcollectief 
ontvangen. De volgende foto’s tonen 
het gezin in de tuin van het huis van 
dokter Ellens.

Karen Wyckmans, medewerker van het 
erfgoedproject bij Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen

Hasselt, juli 1975, Daborka 
Vlahovic met haar twee 
kinderen

Privéalbum

CHILEENSE VLUCHTELINGEN IN DE JAREN 1970
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