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In juli 1914 weigerde de Belgische 
regering het verzoek van het 
Duitse leger om ongehinderd 
door het neutrale België te trek-
ken. Een maand later vielen de 
Duitsers het land binnen. De 
Duitse inval ontketende een 
grote vluchtelingenstroom naar 
Nederland. Door het oorlogs-
geweld verloren veel Belgische 
kinderen hun ouders of raakten 
zij van hen gescheiden. Toch 
bereikte een aantal Belgische 
wezen de Nederlandse grens.1

Inleiding

Belgische vluchtelingen in de Diamantbeurs, 1914 (Stadsarchief Amsterdam) 



‘Een noodzakelijk katholiek 
liefdewerk’
In slechts enkele weken vond een miljoen Belgen 
heil in het neutrale Nederland.2 In het licht van 
deze vluchtelingencrisis schreef de econoom en 
publicist dr. Emile Verviers3 op 12 september 1914 
in een artikel in het Katholiek Sociaal Weekblad: 

Door den wreeden oorlog zijn ongetwijfeld tallooze 
kinderen ouderloos geworden, of hebben in de verwarring 
eener vlucht het verband met hunne familie verloren, en 
bevinden zich dientengevolge in den meest troosteloozen 
toestand […] De liefde van het katholieke volk van 
Nederlandmoet er daarom ook voor waken, dat zulke 
katholieke kinderen in eene goede katholieke omgeving 
terecht komen.4 

In het artikel bepleitte Verviers het ontstaan van 
een katholieke hulporganisatie die gebruik zou 
maken van het netwerk van de Katholieke Kerk 
om ‘noodzakelijk liefdewerk’ te verrichten. Hij 
riep alle katholieken op een ‘ouderloos Belgisch 
kindje op te vangen’. Daarnaast zocht hij ‘dappere 
Roomsche jongens’ die ‘heldhaftig reddingswerk 
in geteisterde streken durven te verrichten’.5 
In slechts twee maanden tijd was er voldoende 
steun om het idee daadwerkelijk uit te voeren. 
Op 26 september 1914 richtte Verviers het 
R.K. Huisvestingscomité (RKHC) op.6

Katholieke emancipatie
Van 1890 tot 1914 groeide het aantal verenigingen 
in Nederland snel. Het verenigingsleven werd voor 
alle lagen van de bevolking toegankelijk en ontwik-
kelde zich voornamelijk langs levensbeschouwelijke 
lijnen.7 Voor katholieken en andere minderheden 
was het oprichten van hun eigen voorzieningen op 
het gebied van onderwijs, zieken- en armenzorg 
en liefdadige organisaties een manier om sociale 
erkenning en gelijke rechten te verkrijgen.8  
Het RKHC was dus meer dan een charitatieve 
organisatie, het droeg ook bij aan de uitstraling 
en het aanzien van de katholieke kerk.9 

Financiering
Dankzij het wijdverspreide netwerk van de ka-
tholieke kerk verschenen er overal in Nederland 
plaatselijke comités van het RKHC. Het RKHC 
hield de kosten laag, waardoor er meer geld be-
schikbaar was voor de verzorging en het transport 
van kinderen. Het zamelde geld in via collectes, 
liefdadigheidsconcerten, tentoonstellingen, lote-
rijen en fondsenwervingen. Vanaf maart 1917 tot 
1919 sprong de Nederlandse overheid structureel 
bij, desondanks bleef de uitvoering geheel in par-
ticuliere handen. Daarnaast ontving het RKHC 
incidenteel giften van particulieren. Zo schonk een 
miljonair uit New York in 1915 tweeduizend gulden 
(omgerekend 19.000 euro nu).10 



Werkzaamheden
De val van Antwerpen op 8 oktober 1914 leidde tot 
een nieuwe vluchtelingenstroom. Leden van het 
comité reisden naar de verwoeste stad en zochten 
actief naar achtergebleven kinderen. Hoewel het 
RKHC zoveel mogelijk katholieke weeskinderen 
bij katholieke huishoudens probeerde te plaatsen, 
lukte dat niet altijd. Wanneer het een kind bij een 
protestants gezin plaatste, kwam dat hen op veel 
kritiek uit eigen kring te staan. Veel vrome katholie-
ken waren bang dat het kind zich van hun geloof zou 
vervreemden. Het RKHC verantwoordde dergelijke 
beslissingen door ze noodoplossingen te noemen. 
Een ander discussiepunt betrof het geslacht van 
de wezen. Pleegouders konden op het formulier 
aangeven of ze liever een jongetje of een meisje in 
huis wilden nemen. Al gauw bleek het voor meisjes 
makkelijker een onderkomen te vinden dan voor 
jongens. Desondanks wist het RKHC binnen vier 
maanden 1.600 kinderen bij Nederlandse families 
te plaatsen.11 

Internationalisering van de hulp
Vanaf januari 1916 intensiveerden de werkzaamhe-
den van het RKHC en kreeg het comité een meer 
internationaal karakter. Op dat moment besloot 
het om alle Nederlandse kinderen die in Duitsland 
woonden te helpen. 

"Al gauw bleek het voor 
meisjes makkelijker een 
onderkomen te vinden 
dan voor jongens."



Het comité verzond kleding en goederen, en zocht 
vervolgens pleeggezinnen in Nederland om wees-
kinderen op te vangen. In datzelfde jaar strekte 
de hulp zich uit tot kinderen met de Duitse nati-
onaliteit, en twee jaar later hielp het RKHC ook 
Oostenrijkse kinderen. In 1920 kwamen er zelfs 
Hongaarse kinderen naar Nederland.12

Kinderuitzending
Rond 1924 waren de meeste kinderen terugge-
keerd naar hun eigen land. Daarmee veranderde  
ook het doel van het RKHC. Vanaf dat moment 
richtte het zich op het welzijn van ‘zwakke’ 
Nederlandse kinderen. Medici gebruikten de term 
‘zwak’ om kwetsbare kinderen te categoriseren. 
Volgens hen was het van belang om kinderen uit 
donkere, vochtige of oververhitte ruimtes te halen, 
zodat zij buiten van de frisse lucht konden genieten. 
Hierdoor zou hun gezondheid aansterken en de 
kans op tuberculose afnemen.13 Aanvankelijk 
probeerde het RKHC ‘zwakke’ stadskinderen bij 
gastgezinnen op het platteland onder te brengen. 
Toen dit niet lukte, stuurde het de kinderen naar 
zelfstandige koloniehuizen of vakantiehuizen om 
aan te sterken.14 

Belgische vluchtelingen op station Tilburg (Utrechts Archief) 



Conclusie Het RKHC was een particulier initi-
atief dat ontstond uit de behoefte 
om ouderloze kinderen uit zwaar 
getroffen oorlogsgebieden bij 
Nederlandse gastgezinnen onder 
te brengen. Het Katholiek Sociaal 
Weekblad mobiliseerde katholieken 
uit alle lagen van de samenleving om 
dit doel te ondersteunen, in finan-
ciële zin of door een weeskind op 
te nemen. De gulle schenkingen en 
donaties van filantropen en gewone 
burgers zorgden ervoor dat het 
RKHC zijn werkzaamheden succes-
vol naar andere Europese landen 
kon uitbreiden en zo duizenden kin-
deren in erbarmelijke omstandighe-
den kon helpen. Het RKHC leverde 
dus daadwerkelijk ‘een noodzakelijk 
katholiek liefdewerk’.
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Liefdadigheid is van alle tijden en komt in 
verschillende vormen en maten. In deze brochure 
bespreken we vijf korte casussen over liefdadigheid 
in Nederland vanaf de middeleeuwen tot heden. 
Wat is liefdadigheid eigenlijk? Is liefdadigheid 
volkomen altruïstisch of krijgen weldoeners 
er iets voor terug? Is liefdadigheid alleen voor 
hulpbehoevenden of zijn er ook andere groepen 
die ervan kunnen profiteren?

Steun ons
Wilt u het KNHG ondersteunen en op die manier opkomen voor de belangen 
van ons vak en van historici? Dat kan! Ga naar www.knhg.nl/doneren


