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De Hongaarse vluchtelingenstroom van 1956 illustreert 
hoe de internationale gemeenschap een humanitaire cri-
sis snel kan oplossen. De eerste asiellanden werden niet 
de dupe van hun humanitaire antwoord op het massale 
verzoek voor bescherming vanwege de vele Hongaren. 
De vluchtelingencrisis van 1956 toont ook hoe een breed 
draagvlak voor de bescherming van vluchtelingen de 
inpassing kan vereenvoudigen. Het wangedrag van een 
kleine minderheid hoeft daarbij geen negatieve gevolgen 
te hebben voor de andere vluchtelingen. De context van de 
Hongaarse vluchtelingencrisis verschilt uiteraard sterk van 
onze huidige wereld. De economie, de politiek en de media 
fungeerden op een andere manier. Toch kan een terugblik 
op de jaren 1950 een nieuw licht werpen op de wijze waar-
op we de huidige vluchtelingencrisis aanpakken. 

Vluchtelingen uit 
Hongarije in 1956
Het Belgische verhaal

Studentendemonstratie in Luik tegen het onderdrukken van de 
Hongaarse opstand, 8 november 1956. © Belga (Amsab-ISG, Gent)
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Inleiding

In oktober 1956 braken straatprotesten uit 
in Boedapest, Hongarije. Het initiatief ging 
uit van studenten die opkwamen voor een 
grotere vrijheid van meningsuiting. Na een 
week trad de regering af en ging de nieuwe 
communistische regering onder leiding van 
Imre Nagy de dialoog aan met het verzet. 
Nagy probeerde de situatie onder controle 
te krijgen, maar het verzet radicaliseerde. 
Nagy beloofde het vertrek van de Sovjet-
troepen, vervolgens een meerpartijenre-
gering en op 31 oktober zelfs de uittrede 
uit het Warschaupact. Hij kon echter totaal 
geen grip meer krijgen op de gebeurtenis-
sen en verloor ook de steun van Moskou. 
Partijleider Nikita Chroesjtsjov gaf het Rode 
Leger het bevel om de orde te herstellen en 
op 4 november begon de slag om Boedapest. 
Ongeveer 2700 Hongaren sneuvelden tij-
dens de drie dagen durende strijd. 35.000 
Hongaren werden veroordeeld of geïnter-
neerd en pas in de jaren 1960 gingen de 
Hongaarse communistische leiders terug 
in dialoog met de bevolking. 

De brutaliteit van de Sovjetrepressie 
dreef de bevolking massaal op de vlucht. 
Ruim 200.000 Hongaren, meer dan 2 pro-
cent van de bevolking, vertrok. Vooral de 
goedopgeleide elite van Boedapest en het 
verstedelijkte westen van het land verliet 
massaal het land. En uit alle bevolkingsla-
gen keerden vooral jonge mensen de rug 
naar hun geboorteland. Boedapest verloor 
4 procent van haar inwoners en in de grens-
stad Sopron trok 12 procent van de bevol-
king de grens over. Ook criminelen kozen 
voor de vlucht. Blijkbaar werden de poorten 
van de gevangenissen geopend en konden 
niet alleen politieke gevangenen maar ook 
veroordeelden voor gemeenrechtelijke mis-
drijven het land verlaten. 

Oostenrijk, dat nog maar een jaar op-
nieuw een soeverein land was en zich neu-

traal opstelde in het Oost-Westconflict, fun-
geerde als eerste asielland voor 180.000 
vluchtelingen. Deze massale emigratie 
werd, ongeacht de individuele motivatie, 
collectief erkend als vluchtelingenstroom. 
De individuele beoordeling van de asielaan-
vraag, de procedure die asielzoekers sinds 
de Conventie van Genève (1951) moesten 
doorlopen, werd vanwege de politieke om-
standigheden niet opportuun geacht. De 
vluchtelingenkampen liepen snel vol en de 
Oostenrijkse autoriteiten beslisten om de 
vluchtelingen die met de trein kwamen niet 
meer toe te laten tot de kampen. Meer dan 
tien Hongaarse treinen vol vluchtelingen 
werden, inclusief het treinpersoneel, in het 
Weense treinstation op zijsporen geplaatst. 
De vluchtelingen kregen verzorging van en-
kele hulporganisaties, maar de Oostenrijkse 
autoriteiten rekenden op een snelle beslis-
sing van de West-Europese democratieën 
om de treinen te kunnen doorsturen naar 
hun uiteindelijke bestemming. 

Verschillende Hongaren vluchtten ook 
naar hun oostelijke buur Joegoslavië, die 
in 1948 uit het communistische blok was 
gezet. Stalin duldde namelijk niemand in 
zijn schaduw en hij beschouwde Tito als 
een bedreiging voor zijn macht. Door Joe-
goslavië economisch te boycotten maakte 
hij duidelijk dat communisten, zeker in 
Centraal-Europa, zijn beleidslijn onvoor-
waardelijk moesten aanvaarden. Tito kon 
evenwel rekenen op steun van het Westen. 
De Joegoslavische ambassade in Boeda-
pest verleende asiel aan de door Moskou 
opzijgeschoven regeringsleider Imre Nagy 
en aan zijn naaste medewerkers. Als state-
ment van hun onafhankelijkheid kon dit 
tellen. In het zog van Nagy vonden ruim 
20.000 Hongaren in de novemberdagen van 
1956 een veilig toevluchtsoord in Joego-
slavië.1 Nagy zelf verging het minder goed. 
Hij verbleef met zijn aanhang drie weken 
in de ambassade maar werd onder valse 

voorwendselen naar buiten gelokt, gear-
resteerd en in 1958 geëxecuteerd. 

Het Hoog Commissariaat voor de Vluch-
telingen (UNHCR) coördineerde de inter-
nationale hulp en slaagde er vlot in om de 
Hongaarse vluchtelingen in Joegoslavië en 
Oostenrijk te verspreiden over 35 landen.2 
In 1958 verbleef nog slechts 10 procent van 
de vluchtelingen in Oostenrijk. Als eerste 
asielland bleef dat wel met een kater zit-
ten: de vluchtelingen die niet waren door-
gestroomd hadden, zeker op economisch 
vlak, weinig te bieden. Bij de hervestigings-
operatie was de vluchtelingenpopulatie 
afgeroomd zodat in Oostenrijk vooral de 
zogenaamde hardcore-groep achterbleef: 
de zieken en ouderlingen.3

Toch kan de snelle oplossing van de Hon-
gaarse vluchtelingencrisis als een succes 
worden beschouwd. Dat was het gevolg 
van zowel politieke als economische fac-
toren. Op economisch vlak speelden de ar-
beidsmarktnoden van de onthaallanden 
en het profiel van de vluchtelingengroep 
mee. Die bestond namelijk vooral uit jonge 
mannen tussen 18 en 25 jaar die meteen 
konden worden ingeschakeld in een door 
een conjuncturele heropleving gespannen 
arbeidsmarkt. Daarnaast kreeg de vluchte-
lingenstroom, binnen de korte heropflak-
kering van de Oost-Westtegenstellingen, 
ook een politieke lading. Het Westen stelde 
het individuele vrijheidsbeginsel centraal 
in zijn ideologische strijd met het commu-

De verantwoordelijke voor het vervoer naar België, mevrouw Lunguich, ontvangt een Hongaarse 
vluchtelinge in Eisenstadt, Oostenrijk. Naast haar zit een Oostenrijkse politie-inspecteur. De vluchtelinge, 
zuster Maria-Brigitta van de Orde der Ursulinen is in burgerkleding en te voet de Hongaarse grens 
overgestoken. © Belga (Amsab-ISG, Gent) 
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nisme. Dit beginsel moest nu ook worden 
waargemaakt bij de opvang van de vluchte-
lingen: diegenen die voor de vrijheid kozen, 
moesten beloond worden. De solidariteit 
met de vervolgden van het communisme 
zorgde voor een breed politiek draagvlak 
voor de opvang van de Hongaarse ‘vrij-
heidsstrijders’. 

De instroom van   
vluchtelingen in België 

De massale vluchtelingenstroom uit Hon-
garije sijpelde ook door naar België. Hoewel 
Hongaren in alle West-Europese staten een 
inreisvisum moesten voorleggen, slaagden 
enkele honderden vluchtelingen er toch in 
een asielverzoek in te dienen op Belgisch 
territorium. Dat werd positief beoordeeld.4 
De Belgische asielinstanties verleenden hen 
als ‘Conventie-vluchtelingen’ bescherming. 
Net als de andere West-Europese landen 
bood ons land ook bescherming aan veel 
andere Hongaarse vluchtelingen. Door de 
bereidheid van deze landen om Hongaarse 
vluchtelingen te hervestigen, werden de 
eerste asiellanden ontlast, wat een snelle 
oplossing van deze humanitaire crisis in 
de hand werkte.

Adriaan Geets, de secretaris-generaal van 
Socialistische Solidariteit/Entraide Socia-
liste, de vluchtelingenorganisatie van de 
socialistische zuil, werd midden november 
1956 naar Wenen gestuurd om de Belgische 
hervestigingsoperatie te organiseren. De 
Belgische socialistisch-liberale regering-

Van Acker IV besloot op voorstel van Geets 
om vijf van de Hongaarse treinen die in 
het Weense station stonden, naar België te 
laten doorreizen. Drieduizend Hongaarse 
vluchtelingen kwamen tussen 16 en 21 no-
vember 1956 in België aan. Zij waren op 
geen enkele manier geselecteerd, maar bij 
aankomst bleek de groep vooral uit arbei-
ders en boeren te bestaan. Een minderheid 
van de vluchtelingen was hoogopgeleid: 75 
universiteitsstudenten en een twintigtal 
intellectuelen, onder wie zes dokters. De 
groep bestond vooral uit jonge mannen. De 
helft van deze vluchtelingen was zelfs jonger 
dan 21 jaar. En van de 1510 die 21 of jonger 
waren, was bijna de helft niet-begeleid.5 

De 3014 vluchtelingen werden opgevangen 
in vijf kazernes die ter beschikking waren 
gesteld door het ministerie van Defensie. De 
overheid organiseerde de opvang echter niet 
zelf maar besteedde die uit aan vluchtelin-
genorganisaties. Vijf humanitaire organisa-
ties, waarvan drie verbonden aan een zuil 
(Socialistische Solidariteit, Caritas Catholica 
en de liberale vluchtelingenorganisatie) sa-
men met het Rode Kruis en de oecumenische 
organisatie van pastoor Harts, verzorgden 
de opvang. Elke organisatie beheerde een 
kazerne. Deze organisaties regelden de op-
vang, ze zochten onderdak voor de vluch-
telingen én ze begeleidden hen naar een 
arbeidsplaats. De overheid trok hiervoor 10 
miljoen frank uit. De organisaties deden ook 
een publieke oproep voor hulp bij de opvang 
van de vluchtelingen. Steunbetuigingen in 

de vorm van vacatures en huurwoningen 
stroomden binnen. Deze breedgedragen 
solidariteit vereenvoudigde het werk aan-
zienlijk.7 

Vier van de vijf kazernes sloten hun poor-
ten eind 1956. De vluchtelingen stroomden 
immers snel door naar de arbeidsmarkt. Ze 

vestigden zich vooral in industriële gemeen-
ten in Wallonië. De arbeidsmarkt in deze 
periode van opgaande conjunctuur bood 
heel wat kansen. Vooral de mijnsector had 
een nijpend tekort aan ondergrondse arbei-
ders. De ramp van Marcinelle, in augustus 
1956, had de populariteit van het beroep nog 

   Tabel 1: 3014 Hongaarse vluchtelingen uit Oostenrijk hervestigd in België, 1956-1966 6

 
Mannen Vrouwen Kinderen -15 jaar Geen gegevens

21500 490 294 80

van wie 19-21 jaar 7730

van wie 15-18 jaar 4430

Oproep tot steun 
voor twee Hongaarse 
studentinnen in 
België. (Archief 
Universiteit Gent)
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verder afgezwakt. Daardoor kon een kwart 
van de Hongaarse vluchtelingen in de herfst 
van 1956 aan de slag in de mijnindustrie. 

Al sinds 1930, toen de overheid de immi-
gratie naar België begon te beheren, werden 
nieuwkomers stelselmatig naar de mijnen 
afgeleid. In jaren van laagconjunctuur was 
de mijn zelfs de enige arbeidsplaats waar 
ze nog welkom waren. De overheid zag erop 
toe dat immigranten geen Belgen verdron-
gen op de arbeidsmarkt. De mijnsector had 
daardoor een quasi-monopolie op hun te-
werkstelling. In de loop van de jaren 1950 
stelde de overheid echter vast dat de bouw, 
de ijzermetallurgie, de steengroeven en 
de dienstverlening in private huishoudens 
een structureel arbeidstekort kenden. Im-
migranten mochten vanaf dan ook aange-
trokken worden voor deze jobs. De snelle 
plaatsing van de Hongaarse vluchtelingen 
in die sectoren met een structureel tekort 
aan arbeidskrachten lag voor de hand, vooral 
gezien hun veelal jonge leeftijd, het taalpro-
bleem en de noodzaak om snel een baan te 
vinden. Toch waren deze sectoren, inclusief 
de mijnsector, eind december 1956 samen 
slechts goed voor de helft van de plaatsin-
gen van Hongaarse vluchtelingen. De andere 
helft vond buiten deze zogenaamde secun-
daire arbeidsmarktsegmenten werk. De 
overheid stelde immers, ingaande tegen het 
bestaande immigratiebeleid, de integrale 
Belgische arbeidsmarkt open. Op die manier 
konden de Hongaren een baan zoeken in 
overeenstemming met hun kwalificaties.8 
De overheid maakte hiermee duidelijk dat 
de opvang van de Hongaarse vluchtelingen 
een humanitaire missie was en geen rekru-
teringsoperatie voor industrieën met ar-
beidstekorten. Die genereuze houding werd 
in de pers positief onthaald.9

De hulporganisaties deden er alles aan 
om vacatures te vinden in overeenstem-
ming met de kwalificaties en ervaring van 
de vluchtelingen. Velen konden daardoor 

hun oude beroep weer opnemen. Zo wer-
den de bestuurders van de vijf Hongaarse 
treinen door de NMBS tewerkgesteld.10 De 
vluchtelingenorganisaties contacteerden 
ook luchtvaartmaatschappij Sabena voor 
het plaatsen van twee Hongaarse piloten. 
Dit viel niet in goede aarde bij de mijndirec-
ties. Zij meenden dat de hulporganisaties 
hun sector zoveel mogelijk probeerden te 
mijden.11 

Hoe dan ook, de conjuncturele opleving, 
het genereuze onthaalbeleid en de inspan-
ningen van de vluchtelingenorganisaties, 
samen met de solidariteit van de Belgische 
samenleving, maakten dat de drieduizend 
Hongaarse vluchtelingen hun leven een nieu-
we start konden geven. De universiteitsstu-
denten die aankwamen in november 1956, 
konden veelal dankzij een studiebeurs hun 
universitaire opleiding afwerken.12 

Al snel bleek evenwel dat niet alle vluch-
telingen zich schikten naar het voor hen 
voorziene inschakelingstraject. Een aan-
tal verliet al in november de onthaalcen-
tra en ging bedelen, zich beroepend op de 
solidariteit met het anticommunistische 
Hongarije.13 Anderen wilden naar Frankrijk 
of Duitsland. Maar het bleek eenvoudiger 
om Hongarije te verlaten dan de Belgische 
grens over te steken. Rondtrekken zonder 
enige bron van inkomsten was bovendien 
strafbaar en kon leiden tot een veroorde-
ling als landloper. De autoriteiten overwo-
gen om deze vluchtelingen gedurende een 
aantal maanden gedwongen te plaatsen in 
de landloperskolonie van Merksplas. Maar 
uiteindelijk besliste de minister om ze een 
tweede kans te geven. Een veertigtal vluch-
telingen werd teruggebracht naar de kazer-
nes, waar de hulporganisaties alle middelen 
moesten uitputten om hun ‘herklassering’ 
te verzekeren.14 Deze vluchtelingen werden 
door de hulporganisaties bestempeld als 
‘asocialen’. Ze waren vooral afkomstig uit 
Ilkovcs, de stationsbuurt van Boedapest die 

berucht was om haar kansspelen, prostitu-
tie en andere kleine criminaliteit.15 Som-
migen hadden blijkbaar een gerechtelijk 
verleden. Anderen bleven de mogelijkheden 
van hun herwonnen vrijheid aftasten.16 De 
doorstroming van deze vooral jonge vluch-
telingen verliep dan ook allesbehalve vlot. 
De vluchtelingenorganisaties voelden zich 
bijwijlen machteloos. Ze hadden geen enkel 
drukkingsmiddel om hen aan te zetten zelf 
in hun onderhoud te voorzien. De jongeren 
wilden hun eigen leven richting geven en 
waren bijzonder veeleisend. Ze vroegen 
voortdurend geld van de hulporganisaties 
en weigerden de hun aangeboden jobs. Om-
dat de lonen volgens hen te laag waren en 
omdat ze niet uit Hongarije gevlucht waren 
om de ene vorm van slavernij te vervangen 
door een andere. Dronkenschap werd een 
plaag. Toen de vluchtelingen te agressief 
werden, riep de kampleiding rijkswach-
ters te hulp. Die tussenkomst ontaardde in 
een regelrechte knokpartij. Drie twintig-
jarigen werden later zelfs veroordeeld tot 
een maand gevangenisstraf wegens weer-
spannigheid tegen de rijkswacht.17 Deze 
incidenten bleven echter binnenskamers. 
De pers berichtte niet over deze kleine 
minderheid, maar schreef vooral over de 
Hongaarse vrijheidsstrijders en het suc-
ces van de opvangoperatie.18 Uiteindelijk 
konden alle vluchtelingen in de loop van 
januari 1957 geplaatst worden en sloot ook 
de laatste kazerne de poorten. 

Ondertussen was de hervestigingsopera-
tie eind 1956 nog wat verbreed dankzij pri-
vate sponsors. Een duizendtal vluchtelingen 
kreeg in Oostenrijk een individueel visum 
voor België, omdat Belgische inwoners zich 
financieel engageerden om alle kosten te 
dragen. Vooral Hongaarse immigranten die 
voor de Koude Oorlog naar België waren 
getrokken, lieten op die manier hun familie-
leden overkomen. Ook enkele Hongaren die 
als kind in de tweede helft van de jaren 1940 

gedurende een zomer in een Belgisch gast-
gezin waren opgenomen in het kader van 
een Caritas Catholica-steunoperatie voor 
Hongaarse katholieken, deden opnieuw een 
beroep op hun gastgezin dat hen naar België 
liet overkomen.19

België trekt Hongaarse  
vluchteling-arbeidsmigranten  
uit Joegoslavië aan 

In de loop van 1957 vestigden zich nog eens 
tweeduizend Hongaarse vluchtelingen, 
die na het neerslaan van de opstand naar 
Joegos lavië waren gevlucht, in België. En 
dat vooral op aandringen van het mijnpa-
tronaat dat verlegen zat om mijnwerkers. 
Tot 1956 vormde Italië een groot arbeids-
reservoir waaruit het Belgische mijnpa-
tronaat kon putten. Maar na de mijnramp 
van Marcinelle op 8 augustus 1956 sloot 
Italië zijn arbeidsmarkt af voor de onveilige 
Belgische mijnen.20 In 1957 gaf de overheid 
haar goedkeuring voor de rekrutering van 
2500 Hongaren in Joegoslavische kampen. 
Ongeveer de helft van de vacatures werd 
gereserveerd voor de mijnsector, de an-
dere vacatures situeerden zich in de zware 
industrie en de bouw. Deze Hongaren wer-
den niet zozeer beschouwd als vluchtelin-
gen als wel als arbeidsmigranten. Daarom 
kregen ze geen integrale toegang tot de 
arbeidsmarkt. Zij waren gebonden aan de 
industriële sector waarvoor ze aangewor-
ven waren. Traditioneel werd bij dergelijke 
rekruteringsakkoorden een terugkeerclau-
sule bedongen om desertie uit de secto-
ren waarvoor deze mensen gerekruteerd 
werden, te vermijden. De Joegoslavische 
autoriteiten weigerden echter deze clausule 
te aanvaarden. Een informele gentlemen’s 
agreement maakte de terugkeer van een 
ongewenste vluchteling wel mogelijk, op 
voorwaarde dat België een andere vluchte-
ling zou hervestigen.21 
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Niet enkel deze weinig afdwingbare te-
rugkeer onderscheidde de rekrutering 
van arbeiders in de Joegoslavische vluch-
telingenkampen van een klassieke rekru-
teringscampagne. Vluchtelingen kregen 
normaal gezien op basis van de Conven-
tie van Genève na drie jaar toegang tot de 
integrale arbeidsmarkt, terwijl dat voor 
andere nieuwkomers in België kon oplopen 
tot tien jaar. 

Bij deze rekruteringsmissie werden 
naast vertegenwoordigers van de publieke 
arbeidsbureaus ook vertegenwoordigers 
van de vluchtelingenorganisaties betrok-
ken. De vluchtelingen werden vooral op hun 
arbeidsbekwaamheid geselecteerd. Maar 
terwijl bij een klassieke rekruteringsmissie 
vooral ongehuwde jonge mannen werden 
aangetrokken, selecteerde de Belgische re-
kruteringsmissie nu ook mannen met een 
gezinslast. En het ging niet enkel om on-
geschoolde arbeidskrachten, maar ook om 
hooggekwalificeerde vluchtelingen.23 

Tot de zomer van 1957 bleef de opvang van 
Hongaarse vluchtelingen dus vooral een hu-
manitaire operatie. Ook uit Oostenrijk werd 
in 1957 nog een selectieve groep toegelaten: 
155 Hongaarse studenten mochten in België 
hun universitaire studies afwerken en 175 
minderjarigen konden een beroepsopleiding 
volgen. Deze beurzen werden gefinancierd 
door Amerikaanse en Belgische partners, 

zowel publiek als privaat.24 Bij een laatste 
operatie in de zomer van 1957 waarbij nog 
eens duizend vluchtelingen exclusief voor 
de mijnen mochten gerekruteerd worden, 
werden de humanitaire overwegingen in 
vergaande mate genegeerd. De liberale mi-
nister van Justitie Lilar vond dat België al 
genoeg had gedaan voor de vluchtelingen 
en dat de tewerkstelling van vluchtelingen 
die lang in een kamp hadden verbleven, te 
moeizaam verliep.25 Dat nu expliciet in het 
bilaterale akkoord met Joegoslavië werd 
aangegeven dat vluchtelingen die niet in de 
mijn konden of wilden werken, binnen de 
eerste zes maanden mochten gerepatrieerd 
worden, maakte duidelijk dat het om een 
economisch en niet meer om een humanitair 
gemotiveerde rekrutering ging. De katho-
lieke hulporganisatie Caritas desolidariseer-
de zich van deze operatie en bekritiseerde 
het wegvallen van het humanitaire aspect. 
Volgens hen zouden sommige vluchtelingen 
zich enkel melden om Joegoslavië te kunnen 
verlaten. Wanneer ze in België de mijn ver-
lieten, zou hun desertie de vluchtelingenor-
ganisaties kunnen betrekken bij de delicate 
gedwongen repatriëring.26 Adriaan Geets 
van Socialistische Solidariteit daarentegen 
maakte geen punt van de sterkere invloed 
van economische belangen. Zijn hoofdbe-
kommernis was om vluchtelingen de kans te 
geven de Joegoslavische kampen te verlaten. 

Het quotum voor de Belgische mijnen 
geraakte slechts voor de helft ingevuld. 
Hierdoor hervestigden zich in de loop van 
1957 ruim tweeduizend Hongaarse vluch-
telingen op voorwaardelijk wijze in België. 
Velen van hen hadden gedurende de eerste 
drie jaar enkel toegang tot de secundaire 
arbeidsmarkt en voor de laatste zeshon-
derd was zelfs binnen de eerste zes maan-
den een terugkeer naar Joegoslavië voorzien 
als ze het mijnwerk de rug toekeerden.27 
Al tijdens de reis van dit laatste konvooi, 
eind augustus, bleek dat niet iedereen de 
Belgische mijn als eindbestemming zag. De 
23-jarige Fejjel Ferenc sprong in Duitsland 
uit de trein. Naar eigen zeggen met zestig an-
deren. De Duitse autoriteiten arresteerden 
hem en brachten hem naar België, waar hij 
toch aan de slag ging in de mijnen. Maar na 
twee weken mijnarbeid legde hij het werk 
neer. Het mijnwerk was niets voor hem.28 
Ook 21 andere Hongaarse vluchtelingen, die 
samen met hem uit Joegoslavië vertrokken 
waren, weigerden kort na hun aankomst nog 
in de mijn te werken. Een harpstudent riep 
bijvoorbeeld gezondheidsredenen in.29 Het 
mijnpatronaat kon in het verleden steeds 
rekenen op de harde hand van de staat om 
immigranten die enkel en alleen waren toe-
gelaten om het arbeidstekort in de mijnen 
te lenigen, daar ook toe te dwingen. De li-
berale minister van Justitie Lilar besloot, in 
overeenstemming met het mijnpatronaat, 
krachtdadig op te treden en hun repatriëring 
naar Joegoslavië af te dwingen. Daarmee 
wilde hij aan de andere vluchtelingen die in 
de mijn werkten duidelijk maken dat ze zich 
aan de afspraak moesten houden. Het mijn-
patronaat was bereid alle kosten te dragen, 
inclusief de reiskosten van de begeleidende 
rijkswachters. Onder druk van de internati-
onale vluchtelingenorganisatie UNHCR en de 
Belgische vluchtelingenorganisaties breidde 
de socialistische minister van Arbeid Léon 
Troclet de tewerkstellingsmogelijkheden 

voor deze mijndeserteurs echter uit naar 
andere sectoren met arbeidstekorten, met 
name de ijzermetallurgie, de steengroeven 
en de landbouw. In oktober 1957 werden Fe-
renc en de andere Hongaren die halsstarrig 
weigerden nog in de mijn af te dalen over-
gebracht naar een Brussels opvanghuis van 
de vluchtelingenorganisaties. In Brussel 
werd voor hen bemiddeld voor een andere 
arbeidsplaats binnen de secundaire ar-
beidsmarkt. Zo werden slechts voor twaalf 
Hongaren repatriëringsonderhandelingen 
gestart met de Oostenrijkse en Joegoslavi-
sche autoriteiten. Uiteindelijk werden alleen 
de negen minst handelbare vluchtelingen op 
22 december 1957 onder rijkswachtbege-
leiding naar Joegoslavië gestuurd. Drie van 
hen, onder wie Ferenc, konden de beide rijks-
wachters echter verschalken en verdwenen 
in een Duits station in de massa. Uiteindelijk 
werden zes Hongaarse vluchtelingen uitge-
leverd aan de Oostenrijkse autoriteiten die 
hen op hun beurt waarschijnlijk aan Joego-
slavië uitleverden.30

De drie ontsnapten werden opgenomen 
in een Duits vluchtelingenkamp in Neu-
renberg. Ferenc kreeg op zijn verzoek de 
toelating van de Duitse autoriteiten om het 
vluchtelingenkamp te verlaten. Hij keerde 
al liftend terug naar België en meldde zich 
bij Adriaan Geets in Brussel. Om zijn uit-
wijzing te vermijden, bezorgden de vluch-
telingenorganisaties hem een arbeidsplaats 
als domestique in een klooster. Na een jaar 
veranderde hij van werk en werd hij butler 
bij een graaf. Hij reisde met zijn werkgever 
mee – om die reden had hij een Belgisch 
paspoort – en speurde intussen de arbeids-
markt in het buitenland af. De uitbater 
van hotel Kussnacht in Zürich vroeg voor 
hem een arbeidsvergunning aan, maar de 
Zwitserse autoriteiten weigerden. Daarop 
keerde hij terug naar België, waar hij snel 
een nieuwe baan vond. De volgende jaren 
werkte hij vooral als butler bij de adel. Hij 
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Tabel 2: De aankomst in België van 2062 Hongaarse vluchtelingen uit Joegoslavië, 1957 22

Mijnwerker Andere arbei-
der/ arbeidster 

Niet-werkende 
gezinsleden

Van wie    
echtgenotes

Van wie kinderen 
tot 10 jaar

06/05/1957 2670 540 1540 660 630

22/05/1957 520 2780 1700 810 670

29/05/1957 120 1590 3320 1310 1470

28/08/1957 5510 -0 330 270 30

Totaal 8820 4910 6890 3050 2800
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bleek niet echt trouw aan zijn werkgevers, 
maar zijn charmes en zijn aureool van 
vrijheidsstrijder maakten dat hij telkens 
nieuwe kansen kreeg. In 1963, na vijf jaar 
werken in België, besloot hij zijn kans te 
wagen in Duitsland. België, het land dat hem 
een hervestiging in de mijnen had aange-
boden, speelde geen rol meer in de verdere 
vrijheidsstrijd van Ferenc. 

Hongaarse vluchtelingen  
verlaten België, 1956-1959

Vele vluchtelingen die in de herfst van 1956 
werden hervestigd in België, hadden niet 
voor ons land gekozen. Tijdens de nood-
operatie was het ontlasten van Oostenrijk 
de eerste bekommernis. De individuele as-
piraties van de vluchtelingen waren hier-
aan ondergeschikt. Sommige Hongaarse 
vluchtelingen die in de herfst van 1956 col-
lectief naar België waren gebracht, bleken 
familie in Duitsland of Frankrijk te hebben. 
Een Hongaarse jongere was zelfs geboren 
in Frankrijk. De plotse mobiliteitsvrijheid 
waarvan deze, vooral jonge mannen hadden 
geproefd, maakte dat verschillende vluchte-
lingen beslisten om zelf hun bestemming te 
kiezen. Ze moesten echter noodgedwongen 
op hun stappen terugkeren.31

Tegen het eind van de jaren 1950 ruilden 
velen België dan toch in voor een ander land, 
maar het aantal Hongaren in België nam 
vooral af door de terugkeer naar Hongarije. 
Ondanks de heropflakkering van de span-
ningen tussen Oost en West naar aanlei-
ding van het neerslaan van de Hongaarse 
opstand, bleef voor de meeste Hongaarse 
vluchtelingen de mogelijkheid open om zon-
der veel risico terug te keren. De meeste 

vluchtelingen waren immers geen politieke 
activisten en hadden weinig te vrezen bij 
thuiskomst. Anderhalf jaar na de Sovjetinval 
maakte ongeveer 10 procent van het totaal 
aantal Hongaarse vluchtelingen van deze 
kans gebruik.32 Ook 10 procent van de toen 
drieduizend vluchtelingen in België besliste 
tegen maart 1957 om zich te laten repatri-
eren naar Hongarije. Zo was een Hongaarse 
mijnwerker zwaar ontgoocheld omdat hij 
om medische redenen afgekeurd was voor 
arbeid in de Belgische mijnen. Terugkeren 
naar Hongarije leek hem de enige optie.33

Het aantal vluchtelingen dat in België ver-
bleef na november 1956 nam niet alleen af 
door hun terugkeer, maar ook omdat ze toch 
doorreisden. Een belangrijk aantal van de 
in België opgenomen vluchtelingen zag ons 
land immers slechts als een doorgangsland 
voor een definitieve emigratie overzee. Al in 
de winter van 1956 klopten ze aan bij de am-
bassades om in aanmerking te komen voor 
hervestiging, vooral op het Amerikaanse 
continent. Dit bleek niet zo eenvoudig, omdat 
bijvoorbeeld de Verenigde Staten de her-
vestigingsoperatie enkel vanuit Oostenrijk, 
het eerste asielland, organiseerden. Canada, 
Zweden, Frankrijk en Australië waren wel 
bereid om Hongaarse vluchtelingen uit Bel-
gië op te nemen.34

De problematische inpassing 
van alleenstaande minderjarige 
vluchtelingen

Vooral problemen met minderjarige vluch-
telingen sleepten lang aan. Imre Schumeth, 
die als minderjarige naar België kwam, evo-
ceerde deze periode in zijn leven in een 
interview in 2006 afgenomen door Jessica 
Langouche als een grote bevrijding: ‘Ik was 
nog geen 16 jaar toen ik van ons dorp naar 
Oostenrijk trok … de derde, vierde decem-
ber … Er was geen “conflict” met de één of 
de andere waardoor dat ik weg moest, nee, 

Brief van de Ursulinen aan Entraide Socialiste 
waarin ze hun tevredenheid uitspreken over het 
werk en gedrag van Fejjel Ferenc. (Amsab-ISG, 
Gent)
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dat niet. En dan ja, dan kwam de gelegen-
heid van die revolutie toen … Mijn broer 
die was al vroeger weg en mijn ouders zijn 
gebleven … Ik was onttrokken aan het ou-
derlijk gezag … Daar in Oostenrijk … ik was 
tot niets gebonden he. Ik kon gaan waar dat 
ik wilde … Ik kon die kamp verlaten, mocht 
buitengaan wanneer ge wilt. Dat was dus 
maximum van vrijheid wat ik ooit gehad 
heb. Echt. Sedert toen en nog tevoren nooit 
gehad. Daarom, dat was de mooiste periode 
van mijn leven … Ik kwam naar België, dan 
moest ik weer natuurlijk schikken naar ze-
kere orde van de school … Dan komen er 
anderen die u proberen overmeesteren of 
zo … dat vond ik niet al te geestig ... Dan 
was al je vrijheid een beetje ingeperkt.’35

Aanvankelijk plaatsten de vluchtelingen-
organisaties deze jongeren bij gezinnen. 
Maar meestal verliep dat allesbehalve vlot. 
Uiteindelijk werden ze vooral collectief ge-
huisvest waarbij een verantwoordelijke van 
de vluchtelingenorganisatie als voogd op-
trad. Vele jongeren waren getraumatiseerd, 
konden de vrijheid niet aan of wezen elke 
inbreuk op hun pas verworven vrijheid af. 
Na enkele slechte ervaringen weigerden 
verschillende scholen deze jongeren nog in 
te schrijven. Er werd geprobeerd het haan-
tjesgedrag van de jongeren te verminderen 
door hen in kleinere groepjes te huisves-
ten en hen over meer scholen te spreiden. 
Enkele jongeren, die problemen stelden, 
keerden terug naar Hongarije. Een klein 
aantal onhandelbare minderjarigen werd 
zelfs doorverwezen naar de kinderrechter 
om hen te interneren of te colloqueren.36 De 
problematische inpassing van de alleen-
staande minderjarige vluchtelingen kende 
zelfs een dramatisch hoogtepunt. Vier jonge 
Hongaren – de jongste was waarschijnlijk 
maar 14 jaar – beroofden en vermoordden 
in Erps-Kwerps een taxichauffeur.37 De Hon-
gaarse vluchtelingen waren bang dat deze 
moord hen in een slecht daglicht zou stellen, 

maar het incident had weinig invloed op hun 
aanvaarding in de Belgische samenleving. 

De vluchtelingen die terugblikken op hun 
onthaal in België hebben enkel lovende 
woorden voor de houding van de Belgische 
samenleving.38 Imre Schumeth herinnert 
zich – in een interview met Jessica Langou-
che – de neerbuigende houding van som-
mige mensen als enig storend element: ‘Zij 
maken misbruik … van door andere mensen 
te laten zien “kijk, ik doe dit voor die men-
sen of doe dat voor die mensen”. Ik werd wel 
zoiets gewaar in die zin hoor. En nog iets 
anders. Het is ook een beetje aanverwant 
daaraan. Ja, “die arme Hongaren zo he”. Dat 
viel wel voor …, dat onthoud je ..., dat is niet 
echt aangenaam.’ 

De Oostenrijkse sociale psycholoog Hans 
Strotzka merkte deze houding ook in zijn 
land op: de Hongaarse vluchtelingen wer-
den in een rol van passieve hulpeloosheid 
geduwd. De Oostenrijkse hulpverlener hoef-
de zo de vluchtelingen niet als zijn gelijke 
te beschouwen maar kon comfortabel hulp 
bieden als dominante partij.39

De Hongaarse vluchtelingen  
gaan op in de Belgische natie

De beslissing om een nieuw bestaan op 
te bouwen in België werd voor veel Hon-
garen pas definitief in de jaren 1960. De 
inpassingsproblemen, vooral bij de min-
derjarige vluchtelingen, waren tegen dan 
door passende maatregelen beheersbaar 
geworden en de Hongaarse gemeenschap 
was na 1957 nog nauwelijks aangevuld met 
nieuwe immigranten. In 1958 deed België 
wel een laatste inspanning om Oostenrijk 
te ontlasten van de hardcore-groep. 250 
Hongaarse vluchtelingen, vooral ouderen, 
werden hervestigd in ons land. In 1961 
kwam een volkstelling op 6923 Hongaren in 
België. Ze woonden vooral geconcentreerd 
in Luik en Brussel en waren grotendeels 

Inschrijvingsfiche van de organisatie Entraide Socialiste.  (Amsab-ISG, Gent)

gegroeid uit de groep die in 1956 massaal 
uit Hongarije was gevlucht. 

België nam in totaal iets meer dan 7000 
vluchtelingen op. Een deel daarvan keerde 
terug of trok verder. Maar de grote meer-
derheid bleef in België. Na 1966 dienden 
de Hongaarse vluchtelingen massaal een 
aanvraag tot naturalisatie aan. De verblijfs-
duur vereist voor naturalisatie was immers 
tien jaar. In de tweede helft van de jaren 
1960 bestond de groep van genaturaliseerde 
Belgen zelfs voor meer dan 10 procent uit 
Hongaren. Zij braken hiermee juridisch met 
de Hongaarse natie, maar sneden zeker niet 
alle banden door. Integendeel, het verwerven 
van de Belgische nationaliteit was er juist op 
gericht deze banden te versterken. Als vluch-
teling was het hun immers niet toegelaten 
naar hun geboorteland te reizen, ook niet 

voor vakanties. Zodra ze in België juridisch 
geassimileerd waren, konden ze echter wel 
onder Belgische bescherming, hun familie 
in hun geboortestreek opzoeken. De Hon-
gaarse vluchtelingen moesten hiervoor wel 
een hoge prijs betalen: een naturalisatie 
kostte in 1964 16.000 Belgische franken. 
Iemand met een gemiddeld inkomen moest 
daarvoor een paar maanden werken.40 Het 
aantal inwoners met de Hongaarse nationa-
liteit slonk in de loop van de jaren 1960. Van 
de 6923 Hongaren in België in 1961 was in 
1970 nog slechts de helft over. Die 3663 Hon-
garen gingen de volgende decennia verder in 
de Belgische natie op: in 1981 woonden 1112 
Hongaren in België om verder af te zakken 
tot slechts 720 Hongaren in 1991. 

Pas vanaf de jaren 1990, met het ver-
dwijnen van het IJzeren Gordijn, kregen de 
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Hongaarse vluchtelingen van 1956 opnieuw 
de keuze tussen België en Hongarije. Deze 
Belgen van Hongaarse origine hadden on-
dertussen de pensioenleeftijd bereikt en 
velen begonnen tussen beide landen te pen-
delen. Een aantal besliste zelfs om terug te 
keren naar het land dat ze bijna veertig jaar 
geleden hadden verlaten. 
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