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WOORD VOORAF

Het is begonnen in 1953 met mijn kandidaatsscriptie voor prof. dr. L.G.J.Verberne
over rooms-katholieke landverhuizers naar Noord-Amerika in de negentiende eeuw. In
die tijd van recht overeind staande zuilen, van emancipatorische geschiedschrijving aan
de Rooms-Katholieke Universiteit van Nijmegen, van het hoogtepunt van de naoorlogse

emigratie en van Amerikaanse hegemonie in de vrije wereld was zo'n onderwerp niel

verwonderlijk.
Merkwaardig is wel dat de na dit examen geheel afgebroken draad bijna vijfentwintig

jaar later nog eens werd opgepakt en een artikel van mijn hand over hetzelfde onderwerp
verscheen in Spiegel Historiael (1977). Deze publikatie had voor mij ingrijpende gevol-
gen. Er bleek een circuit te bestaan van enkele Nederlandse maar vooral Amerikaanse
en Canadese wetenschapsbeoefenaars, de meesten van Nederlandse afkomst, waarin de

bestudering van de migratie van Nederlanders in het verleden en van hun aanpassing in
Noord-Amerika druk werd beoefend. Zowel in 1980 in Toronto als in 1982 in Phila-
delphia mocht ik op conferenties over dat thema een bijdrage leveren. Daarna werd het
eerste contact opgenomen met de promotor, profi dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt.

Hoewel ik aan velen uit het genoemde circuit dank verschuldigd ben wil ik mij hier be-
perken tot een tweetal: prof. dr. Robert P.Swierenga, hoogleraar in de economische ge-
schiedenis aan Kent State University in Ohio (V.S.) en prof. dr. Yda Schreuder. momen-
teel hoogieraar in de sociale geografie aan de University of Delaware (V.S.).

Bob Swierenga was door zijn vele artikelen over de Nederlandse landverhuizing, maar
vooral door zijn hulp en vriendschap voor mij van onschatbare waarde. Als zeer te
waarderen concrete bijdrage aan mijn dissertatie heeft hij de 'summary' geredigeerd.

Yda Schreuder leek, toen zij mijn pad kruiste, een rivaal in de bestudering van Noord-
brabantse landverhuizers, maar bleek al gauw een vriendin die mij steeds op de hoogte
hield van haar bevindingen, mij heeft gestimuleerd en mij uiteindelijk veel werk heeft

bespaard.

In tal van archieven en bibliotheken trof ik steeds weer bereidwillige medewerkers en

kreeg ik bewondering voor hun kennis en kunde. Bijzonder nuttig waren voor mij de Bra-
bantica Collectie van de bibliotheek van de Katholieke Universiteit Brabant en de rijk
voorziene bibliotheek van de Theologische Faculteit in Tilburg.

Op deze plaats kan ik de behulpzame archivarissen, bibliothecarissen en hun mecle-
werkers slechts collectief bedanken, maar ik wil een uitzondering maken voor de 011(1-al·-

chivaris van het Land van Ravenstein en Megen. Hans Sluijters. Hij heeft van het begin

af aan door zijn warme belangstelling, door zijn hulp en door zijn vertrouwen in (ie goede

afloop van mijn ondernemingen, die hem ook persoonlijk ter harte gingen. mij zeer ver-
plicht. Tenslotte heeft hij mij ook nog twee mooie foto's geleverd.

Dit brengt mij op deze p|aats tot betuiging van dank voor de prachtige fulografisc·hi. re-

produkties van mijn vrienden Aad Leget en Willem Keeris.
De voornaamste gids op mijn weg naar de promotie wa prof.dr. H.F.J.Al. van (len Ee-

renbeemt van de Katholieke Universiteit Brabant. Jaargenoot aan de Nijmeegse univer-

siteit, daar promoverend nog voordat ik mijn doctoraalexamen had afgelegd. stond hij
steeds bekend als voortvarend, voorzien van ontembare energie en zeer produktief in de
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wf·tens('hap. Aangezien deze goede eigenschappen hij mij in ve,·1 geringer mate aanwe-
zig zijn. heb ik (laarnaast zijn geduld en wijsheid in het begelei(len van zijn pri,movendus
zeer leren waarderen. Verrassend waren zijn arendsogen die zowel het gehele landschap
als het kleinsti· detail konden waarnemen. Aan hem als begeleider, uitgever, c<,rrector.
maar vii,iral als hetrouwbaar baken op een woelige zee ben ik alle dank verschuldigd

Dankhaar ben ik het hestuur van d,· Stichting Zuidelijk Historisc·h Contact v,ic„· het „p-
nemen van mijn stuclie in (le serie Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Ne-
dertand. Eveneens gaat de dank uit naar de Mr. Paul de (iruyter Stichting vocir de vi·r-
li·ende subsi(lie.

Tenslotte zal niemand het mij kwalijk nemen dat mijn grootste dank uitgaat naar mijn
leverisgrzellin, Christel Hamer. Zij heeft nooit een klacht gruit over mijn soms tot mono-
manie leidende hobby. Zij heeft daarentegen niet alleen mijn zorgen gedeeld, maar die
zc,rgen vaak voorkomen of weggenomen. Mijn doc·hters ben ik dankbaar voor hun voort-
durend vertrouwen dat het nog weI wat zou worden.

Het thema 'landverhuizing' is symbolisch voor'de mens onderweg'. Waarheen de weg
leicit is iiiet zo zeker. Dat er nu een tussenstation is hereikt heb ik te danken aan de be-
langstelling, vriendelijkheid en steun van zeer velen. Zij maakten van mij een gelukkiger

mens.

Vught. I september 1991 Henk van Stekelenburg
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HOOFDSTUK I

INLEIDING

§  1.    Verantwoording van de keuze van het onderwe,p

De geschiedschrijving van de negentiende en twintigste eeuwse land-
verhuizing vanuit Nederland naar Noord-Amerika was lange tijd gericht
op herdenken en daarom gelegenheidsgeschiedenis, fragmentarisch en
weinig kritisch.1 Zij beschreef eigen streek of plaats, kerk of leider.

De eerste poging om tot een verantwoord samenvattend overzicht te ko-
men was - afgezien van een tijdschriftartikel van Blink uit 19152 - de  in-
drukwekkende, tweedelige dissertatie van Van Hinte: Nederlanders in
Amerika (1928).

Blink en Van Hinte waren als geografen zeer geYnteresseerd in de reac-
ties der landverhuizers bij hun verandering van natuurlijk en menselijk
milieu.3 Net als in de geschiedbeoefening stond in die jaren in de geogra-
fie het vaderland en daarbij inbegrepen de vestigingen van Nederlanders
in de kolonien, vroegere kolonien en in het buitenland, centraal.

Van Hinte was op zoek naar, zoals hij dat in zijn voorwoord noemde,
"de taaiheid, de hechtheid van den Nederlandschen stam".4 Hij was,
zoals Swierenga in zijn redactionele inleiding van de in 1985 uitgegeven
Engelse vertaling terecht opmerkte, fier op het Nederlandse volk en fier

op het calvinisme, dat hijzelf, zij het niet in streng-dogmatische zin, be-
leed.5

Hoewel Van Hinte ook de "Roomsche landverhuizing" voor het eerst
nauwkeurig beschreef en de bestaande vooroordelen over de geringheid
in aantal en betekenis krachtig weerlegde kon hij zich niet weerhouden
om inzake de kolonisatie binnen de Verenigde Staten te spreken van
..Calvinistische drift en Roomsch-Katholieke lauwheid".6 En dat terwijl

i)    Voorzover deze geschiedschrijving bestaat uit ego-doeumenten blijft zij natuurtijk weI van
groot belang. Zie bijvoorbeeld Lucas, Dutch Immigrant Memoirs and Related Writings.
2)  Blink, De landverhuizing uit Nederland, in Vragen van den Dag, XXX (1915), 177-194.
4  H. Blink en J. van Hinte zijn beiden gepromoveerd bij de Amsterdamse hoogleraar S.R.
Steinmetz, grondlegger en naamgever van de sociografie en sociale aardrijkskunde. Hij legde

de nadruk op empirisch onderzoek.
') Van Hinte, Nederlanders in Amerika, 1, voorwoord.
 )  Van Hinte. Netherlanders in America. Xxxix.

9  Van Hinte. Nedertanden in Amerika, 11,104.
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hij met zijn scherp analytisch inzicht al enkele belangrijke oorzaken pan
de verschmen tussen de twee categorieisn had aangegeven. Niet alleen
(onterecht) dat "velen bleven bij huis onder des priesters vleugelen",
maar ook dat "de zich ontwikkelende nijverheid menigeen een bestaan
hood" en (de belangrijkste) dat "door het internationale karakter van het
Roomsch-Katholicisme het stambewustzijn veel meer zal zijn verzwakt"
en dat de rooms-katholieken zich veel eerder aansluiten bij andere natic,-

naliteiten "dan de veel meerstambew,iste Calvinisten, die met hun gods-
.' 7dienst trouwens een veel meer geisoleerde plaats innemen  .

Ontegenzeglijk kan men de calvinisten, voorzover zij tot de van oor-
sprong Nederlandse gereformeerde kerkgenootschappen behoorden.
duidelijker als een etnische groep onderscheiden, maar het is een ideolo-
gische visie om aan het behoud van de religieus-etnische identiteit meer
waarde toe te kennen dan aan het opgaan in de multinationale Ameri-
kaanse samenleving en in een multinationaal kerkgenootschap.

De vergelijking tussen de orthodoxe calvinisten en de rooms-katholie-
ke landverhuizers blijft interessant en kan, indien dit geschiedt zonder
vooringenomenheid, in het licht van het probleem van de Amerikanisatie
tot belangrijke conclusies leiden.

§  2.     De  geringere  aandacht  voor  rooms-katholieke  landverhuizers

Van Hinte heeft het al duidelijk gesteld: "Heeft men in het algemeen
bitter weinig belangstelling getoond voor de pioniers van de  19e eeuw in
de Vereenigde Staten - bijna alleen in kerkelijke kringen weet men van
hun bestaan af - in nog sterker mate geldt dit voor de Room*·hen onder
hen"8

Dit lei(Ide onder meer tot een onderschatting van hun aantal. In de pe-
rbde 1835-1880 was rond 20% van de Nederlandse immigranten in de
Verenigde Staten rooms-katholiek ( 65% hervormd, 13% afgescheiden
01 gerefurnieerd en 2% isra#litisch). Dat wil zeggeri roricl cle  11.000
rooms-katholieken volgens de officiale cijfers van het Departement van
Binnenlandse Zaken en rond de 17.000 volgens een meer betrouwbare
schatting. 9

In Netherlanderd in America (1955). het eerste grote overzicht in de
Engelse taal, bestreed de historicus Henry S. Lucas met kracht van argu-

')  a.u'.. 11,1()3.
8) a.u.,1, 186.
'7  Swierenga. in Swierenga ed.. The Dutch in America, 20.33.38.
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menten de opvatting van Van Hinte dat protestante immigratie een ener-
gieker en potentieel meer succesvol pionierselement bezat. 10

Lucas was duidelijk meer vertrouwd met de rooms-katholieke wereld
in de Verenigde Staten en voegde juist over de rooms-katholieken veel
kennis toe, wat echter niet wil zeggen dat aan hen volledig recht werd ge-
daan. Daarvoor was Lucas' bronnenonderzoek niet toereikend.

En ook nu weer, evenals in het werk van Van Hinte, werden de achter-
gronden van de landverhuizingsbeweging vanuit Nederland relatief on-
derbelicht, zoals de titels van beider boeken al doen vermoeden.

Verder heeft Lucas de neiging tot overschatting van het religieuze mo-
tief, met name het gevoel van onderdrukking van de rooms-katholieken
door de merendeels protestante overheid rond  1848 en eerstvolgende
jaren.11

Nadat Lucas de betekenis van de rooms-katholieke emigratie duidelijk
heeft aangetoond is het bevreemdend in het boek van Gerald M. de Jong:
77:e Dutch in America 1609-1974 (1975), te moeten lezen dat de Neder-
landse katholieken v66r de twintigste eeuw niet veel interesse in emigra-
tie hebben getoond.12

De vele, vaak uitgebreide en diepgaande, zeer gevarieerde historische
onderzoeken en publikaties van de orthodox-calvinistische, van afstam-
ming Nederlandse, Amerikanen, staan in schril contrast tot de weinige en

fragmentarische studies van schrijvers van rooms-katholieke huize.
Dit ligt behalve aan het religieus-etnische karakter van deze calvinisti-

sche groep (of groepen) ook aan de gerichte inspanning om het erfdeel
der vaderen te bewaren, vaak in krachtige kerkelijke en wetenschappelij-
ke instituten, zoals 'Heritage Hall Archives' en 'Calvin College' in Grand
Rapids (Michigan) en 'Hope College' in Holland (Michigan).

Het gevaar van eenzijdigheid is daarbij niet uitgesloten en dat moge
nog een goede reden zijn om andere groepen beter te bestuderen.

Deze studie over Noord-Brabant, waar in de statistisch best beschreven

periode (1835-1880) 85% van de landverhuizers rooms-katholiek was
13, kan wellicht bijdragen tot verdere nuancering van het beeld.

'°)  Lucas, Netherlanden in America, 23, 445-468.
11 1  1.ueas, Dutch immigrant Memoirs and Related Writings, Foreword. 3.
12)  De Jong. The Dutch in America 1609-1974,144.
I 3

) Swierenga, Religion and immigration Patterns, A Comparative Analysis of Dutch Pro-
testants and Catholics,  1835- 1880, in Journal ofAmerican Ethnic History. V, 2,26, table  1.
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§  3.    De hemieuti,de belangstelling door de ontwikkeling der economische
en sociale wetenschappen

De geschiedschrijving van bijvoorbeeld Van Hinte of Liicas kan men
verhalende of narratieve geschiedschrijving noemen. Men kan ook zeg-
gen traditionele geschiedschrijving.

Onder invloed van de economische en sociale wetenschappen en naast
de economische en sociale geschiedenis die meer traditioneel beoefend
werd, kwamen, steeds duidelijker, vooral vanaf 1960, nieuwe methoden
van historisch onderzoek.

De computer opende ongekende mogelijkheden om grote bestanden te
verwerken en door bewerking van het materiaal allerlei vragen le beant-
woorden. Nieuwe bronnen werden aangeboord.

Het reilen en zeilen van gewone mensen in het verleden werd meer on-
derwerp van studie en economische en sociale wetenschappers zochten
naar wetmatigheden en tendensen in het materiaal dat de geschiedschrij-
ving moest aanreiken.

Nieuwe vormen van geschiedbeoefening baanden zich een weg: histo-
rische demografie, mentaliteitsgeschiedenis, 'Histoire Quantitative' en
'New Economic History'. Het is hier niet de plaats om op die veranderin-
gen in te gaan, maar voor de studie van de migratie in allerlei aspecten
betekende dit alles modernisering. Veel meer dan vroeger werd het mul-
ti-nationale en multi-culturele karakler van de Noord-Amerikaanse sa-
menleving erkend en bestudeerd. Dit leidde zelfs tot het ontstaan van
nieuwe studierichtingen ('Ethnic Studies', 'Religious Studies') of nieuwe
terreinen van onderzoek ('Urban History', 'Family History') en sinds-
dien kan men in Noord-Amerika ook 'Migration Studies' onderscheiden.
die de gehele problematiek van migratie en aanpassing met de nieuve
kennis en methoden te lijf gingen. Daarvoor was een statistisch onder-
z )ek van de basisgegevens tiocxizakelijk

Het is de grote verdienste van Robert P. Swierenga geweest dat hij op
grond van computerisering van grote bestanden (landverhuizerslijsten.
scheepspassagierslijsten, gegevens van Amerikaanse volkstellingen) in
talrijke artikelen analyses publiceerde over aantal, geslacht, leeftijd. be-
roep, gezindte, gegoedheid, familieverband, plaats van afkomst, plaats
van vertrek. piaats van aankomst, plaats van bestemming, reden van ver-
trek van Nederlandse landverhuizers  naar de Verenigde Staten.14  De

1,1 j Zie literatuurlijst bij R.P. Swierenga.
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studie van de landverhuizing kon daardoor op een meer exacte wijze wor-
den verricht, met behulp van tabellen, grafieken en berekeningen.

Voor dergelijke bestudering in Noord-Brabant, met name de landver-
huizers uit de gemeenten Uden, Zeeland en Boekel, heeft ook de sociaal-
geografe Yda Schreuder zich zeer verdienstelijk gemaakt. 15 Haar proef-
schrift  (van   1982,  maar  in 1989 enigszins gewijzigd  in druk gepubli-
ceerd onder de titel Dutch Catholic Immigrant Settlement in Wisconsin,
1850-1905) heeft de grote verdienste van koppeling van onderzoek in de
genoemde regio in Noord-Brabant aan dat in Wisconsin. Daarbij toetste
zij haar conclusies steeds aan de algemene thesen in de vakliteratuur
over migratie en assimilatie en benadrukte zij de rol van de kerk daarbij.
Uitbreiding van haar bronnenonderzoek en toetsing van haar conclusies
zijn mede doeleinden van de onderhavige studie. De voornaamste ver-
schillen in uitgangspunten tussen haar dissertatie en de onderhavige stu-
die worden verderop in dit hoofdstuk genoemd.

§ 4.  De wenselijkheid van een regionale benadeting

9,The nearer we approach districts and individuals, the nearer our stu-

dy will be to the truth".16 Deze uitspraak van Philip Taylor over het be-
lang van een regionale benadering van de landverhuizing kan dienen als
motto van voorliggende studie. Ook andere bekende auteurs over het on-
derwerp,  met name Frank Thistlethwaite17 en Maldwyn Allen Jones18,

hebben op het belang van een lokale en regionale aanpak gewezen.
Swierenga beziet het emigratieverschijnsel in deze periode in Neder-

land als een reeks lokale bewegingen, vormend een soort van keten, die
bepaalde Nederlandse dorpen verbond met specifieke gemeenschappen
in Amerika. En hij vervolgt: "The primary mechanism of the Dutch mi-
gration was the removal over a period of time of related families and
friends from particular Dutch communities to their particular American
counterparts".19

I 5 )  7.ie literatuurtijst bij Yda Schreuder.
16)  Taylor, 77ie Di<tant Magnet. 27.
' r)  Thistlethwaite, Migration from Europe Overseas in the Nineteenth and Twentic·th Ce,itil-
ries, in Rapports V, Ilistoire Contemporaine. Congrls International des Sciences Historiques.

32-60.
18) Jones, The Bac·kground to Emigration from (ireat Britain in the Nineteenth Centitry. in
Perspective.s in American //i.<torp, VII (1973). 3-4.
19

) Swierenga, Dutch Immigration Patterns in the Nineteenth and Twentieth Centuries. iii
Swierenga, ed., The Dutch in America. immigration, Settlement and Cultural Change. 32.35.
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§  5.    De afbakening van de regio's

De regio's van vertrek en vestiging waren niet afgebakenci door de
grenzen van rijk. provincies en gemeenten in Nederland of die van sta-
ten. regionale en lokale bestuurseenheden in Amerika. Voor de admi-
nist ratieve gegevens zijn deze eenheden van het grootste belang, maar

(,m een beeld  an de werkelijkheid te Keven moet men over de grenzen
heen kijken.

Er was bijvoorbeeld een duidelijke samenhang tussen de Duitse en met
name Westfaalse en de Oost-Nederlandse landverhuizing in de jaren
1830- 1850.20 Zeker was er ook samenhang tussen aan de ene kant Gel-
derse, I.imburgse en zelfs Belgische en aan de andere kant Noordbra-

bantse emigratie naar Noord-Amerika, waarover later meer.
Welke regio's in Noord-Brabant waren in de landverhuizersbeweging

betrokken en in welke mate?
Voor de periode 1848-1877 lijkt een betrouwbare bron de staten van

landverhuizers,per gemeente in die periode jaarlijks opgestuurd naar de
provinciale griffie, waar de gemeentelijke opgaven werden overgeschre-
ven en als jaarlijkse overzicht naar het Departement van Binnenlandse
Zaken verzonden. Het Algemeen Rijksarchief in 's-Gravenhage bezit nog
deze provinciale jaarlijkse overzichten. die. behalve de namen van de
landverhuizende hoofden van gezinnen of alleenstaande personen, een
hele reeks van gegevens behelzen: gemeente van vertrek. beroep, leef-
tijd. godsdienstige gezindheid. welstandsklasse, klasse van de gemeente-
lijke hoofdelijke omslag. eventueel meereizende echtgenotes, kinderen
en dienstboden. vermoedelijke reden van vertrek. plaats van bestem-
ming en soms nog opmerkingen van de registrerende ambtenaar. 21

Zonder te mogen stellen dat het hier een volledige opgave betreft (hier-
oker later meer). kan men een goed beeld krijgen van de relatieve deekna-
me  van  gemeenten  en  regio's aan cir  landverhuizersbe eging,  clic·  poor
Noord-Brabant zeer beperkt was. In totaal betreft het ongeveer 3.000
personen (vrouwen, kinderen en dienstboden inbegrepen) in geheel
Noord-Brabant. in de periode 1835-1877. Die Brabantse landverhui-
zers waren echter zeer ongelijk verdeeld over de verschillende gemeen-
ten: van de in 1865 in Kuyper's Gemeente Atlas genoemde 185 Noord-

20)  Ligterink. De /anduerhuizers. Emigratie naar Noord-Amerika uit het Ge/ders- Wes(/aaL,e
grensgebied tussen cle jaren  1830-1850.33-41.
21 j ARA 's-Cravenhage. Arc hief Departement van Binnenlandse Zaken, Staten der 1,andver-
huizingen, II, Noord-Brabant 1848-1877.
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brabantse gemeenten komen er 73 in de landverhuizingslijsten niet voor
en hadden nog eens 54 gemeenten minder dan tien landverhuizers in de
gehele periode.

De overige 58, met tien of meer landverhuizers, liggen, praktisch aan-
eengesloten, in drie plattelandsgebieden, zoals de volgende opsomming
laat zien (achter de plaatsnamen staan de aantallen landverhuizers die in
de genoemde lijsten zijn opgenomen):

I. OOST-BRABANT:
Uden (313), Boekel (158), Oploo, St. Anthonis en Ledeacker (158),
Beugen en Rijkevoort (140), Zeeland (116), St. Oedenrode (94), Oss
(83), Gemert (78), Mill en St. Hubert (67), Nistelrode (66), Berlicum en
Middelrode (63), Sambeek (62), Maashees en Overloon (52), Nuenen,
Gerwen en Nederwetten (50), Reek (48), Ravestein (46), Berchem (41),
Cuijk en St. Agatha (41), Grave (38), Erp (40), Oeffelt (37), Boxmeer
(29), Herpen (29), Veghel (26), Den Dungen (21), Rosmalen (20), Lies-
hout (17), Haps (14). Schaijk (14), Schijndel (14), Vierlingsbeek (13).
Geldrop (12), Wanroij (11), Leende (11).
Totaal: 2.018.

II. DE KEMPEN:
Oirschot (73), Eersel (33), Vessem, Wintelre en Knegsel (53), Oostel-,
Westel- en Middel-Beers (32), Bladel en Netersel (28), Valkenswaard
(12), Veldhoven en Meerveldhoven (11), Bergeijk (11), Hoogeloon, Ha-
pert en Casteren (10), Waalre (10).
Totaal: 273.

III. NOORDWEST-BRABANT:
Klundert (103), Zevenbergen (81), De Werken en Sleeuwijk (42), Fij-
naart en Heijningen (27), Werkendam (22), Willemstad (19), Emmikho-
ven en Waardhuizen (14), Dussen, Munster en Muilkerk (13), Hooge- en
Lage-Zwaluwe (13).
Totaal: 334.

Gemeten naar het totaal over Noord-Brabant in deze periode en uit-
gaande van deze bron, kwam rond 71% uit Oost-Brabant, rond 10% uit
de Kempen en rond 12% uit Noordwest-Brabant. In totaal rond 93% uit
deze gebieden gezamentijk. Verder waren er nog maar enkele plaatsen
met tien of meer landverhuizers, namelijk de steden 's-Hertogenbosch
(33), Breda (12) en Tilburg (10) en de gemeenten Sprang (18) en Zun-
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dert ( 12). Samen rond 3%. De overige emigranten, 4%, kwamen uit de
rest van de provincie. Het lijkt verantwoord deze studie op de drie ge-
noemde plattelandsgebieden te richten voor (le periode 1820-1880.

Nog een opmerking over de aantallen. Swierenga berekende voor de
periode 1820-1880 voor heel Nederland 48% meer emigranten. dus on-
geveer pen op de drie landverhuizers kwam volgens hem niet voor in deze
officiele landverhuizingshjsten.22 Dit hoge aantal geldt echter niet voor
de Noord-Brabantse emigratie. Het percentage niet op de landverhui-
zingslijsten en wel in de bevolkingsregisters of scheepslijsten voorkomen-
den was in Noord-Brabant naar schatting niet meer dan 10%.23 Men kan
dus uitgaan van ongeveer 3.300 Noord-Brabantse landverhuizers naar
Noord-Amerika in de behandelde periode, dat is 3,8% van het door
Swierenga geschatte (misschien te hoog geschatte) Nederlandse totaal
van 86.800. Vergelijkt men met andere totalen dan is het tussen 5% en
6%.24 Maar door de concentratie in enkele gebieden is het Noordbra-
bantse aandeel interessanter dan men op grond van het percentage zou
kunnen verwachten.

§ 6.   De redenen van de keuze vanjuist deze provincie enjuist deze periode

Hoe klein het aantal landverhuizers naar Noord-Amerika vanuit
Noord-Brabant ook was, de regionale verdeling maakt het mogelijk en
zinvol een studie aan lien te wijden.

Behalve dat onder de landverhuizers geheel anders geaarde groepen te

vergelijken zijn, zoals gereformeerde Westbrabanders en katholieke
Oostbrabanders, dringen zich vergelijkingen op met diegenen die dich-
terbij omwille van hun bestaan een nieuwe woonplaats kozen, binnen of
buiten de provincie.

Het lijkt zinvol om eens, nauwkeuriger en uitgebreider dan in het verle-
den gesc·hit·d is. te trachten het netwerk van oorzaken, motieven. betrek-
kingen en omstandigheden te ontwarren waaronder het vertrek plaats
vond. Maar tevens hoe de vestiging en aanpassing in de Nieuwe Wereld
hun beslag vonden.

22) Swierenga. Dutch International Migration Statistics 1820-1880: An Analysis of Linked
Multinational Nominal Files, in /ntemational Migration Review, XV, 3.465.
23)  In Uden. waaruit de meeste landverhuizers vertrokken, is het genoemde percentage bij-
voorbeeld 9.56%.
24) Swierenga. La.p., table 4.461. Alleen uitgaande van de landverhuizingslijsten (57.000
personen naar Noord-Amerika) is het Noordbrabanise aandeel bijna 5,3%. Volgens de Ne-
dertandiche Smatscourant emigreerden tussen 183] en 1876 in totaal 58.475 Nederlanders
en 3.339 Noordbrabanders. dat is 5,8%.
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Wat dat laatste betreft verkeert Noord-Brabant in een gunstige positie
doordat vanuit het rooms-katholieke Oost-Brabant kolonisatie in de Ame-
rikaanse staat Wisconsin plaats vond, terwijl de protestanten in Noord-
west-Brabant zich veelal vestigden temidden van hun Nederlandse ge-
loofsgenoten in Michigan en Iowa. Van de 323 passagiers, bijna allen
landverhuizers,  die in maart  1848 aan boord  van drie schepen vanuit
Rotterdam naar de Verenigde Staten vertrokken, kwamen er tenminste
190 uit Oost-Brabant. Zij vestigden zich in het missiegebied van hun lei-
der, de Dominicaanse missionaris Theodorus Johannes van den Broek,
in Little Chute of in de naaste omgeving, in het dal van de Fox River.

De volgende jaren kozen nog talrijke Brabanders, maar ook Limbur-
gers voor dat gebied, zodat in de Fox River Valley ondanks de geleidelij-

ke vermenging met andere nationaliteiten,  in 1909 gesproken  kon wor-
den over meer dan 9.000 katholieke Nederlanders (zelf uit Nederland af-
komstig of uit Nederlandse ouders in Amerika geboren), die konden
gebruik maken van zeven kerken waar Nederlands gesproken werd en
een Nederlandse priester was. 25

Door toenemende uitwisseling van personen en berichten tussen
Noord-Brabant en Wisconsin is het proces van aanpassing achteraf goed
le reconstrueren.

Dit wordt bevorderd door het bronnenmateriaal van kerkelijke aard.
Noord-Amerika was vanaf zijn ontdekking een geliefd missieterrein.
Voor 1900 waren  er al honderden Nederlandse priestermissionarissen
werkzaam.26 Het waren zowel seculiere als reguliere priesters. Velen van
hen waren afkomstig uit de Brabantse bisschoppelijke seminaries of
kloosters. Bij de laatste valt vooral te denken aan de Kruisheren en de
Norbertijnen die hun orden vanuit Oost-Brabant in de Verenigde Staten
vestigden.

Maar ook vanuit de groot-seminaries van de apostolische vicariaten en
latere bisdommen 's-Hertogenbosch en Breda in Haaren en Hoeven ver-
trokken tientallen priesters en theologanten om hun opleiding te voltooi-
en bij de JezuYeten in Florissant (Missouri), aan het 'American College' in
Leuven ofelders, om daarna de rooms-katholieke kerk in Amerika te die-
nen. Hun vertrek kwam voort uit een algemene missieijver, zodat men te-
recht kan spreken van een missie-actie. 27

2S
) De Vries, Een Hollandsche Kolonisatie in Wisconsin, in Katholieke litustratie,  1909,

209.
26

) Van den Eerenbeemt, De Missie-actie in Nederland 1600-1940,180.
27)  a.w.:zie de titel.
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Het is voor een juiste beoordeling van groot belang zich iii le leven in
het religieus en kerkelijk leven van die tijd, omdat bijna alle landverhui-
zers hun bestaan met kerk en religie verbonden hadden. Een voordeel
jan deze situatie voor de historicus is dat de kerkelijke instanties en de

inet hen verl#,nden maatschappelijke organen, bijvoorbeeld de katholie-
ke pers, in de vastlegging van de feiten, de communicatie en de propa-
gancia peel hebben geregistreerd en voor het nageslacht bewaard. Van
(lie omstandigheid zal in deze studie goed gebruik gemaakt worden.

Samenvattend lijkt de bestudering van de landverhuizing vanuit
Noord-Brabant interessant vanwege het regionale karakter, dat vergelij-
king tussen rooms-katholieken en protestanten en economisch verschil-
lende gebieden mogelijk maakt; vanwege een noodzakelijke correctie van
de betekenis van landverhuizing en kolonisatie door rooms-katholieken:
vanwege het onvoldoende en nogal fragmentarisch onderzoek tot op he-
den en het onvoldoende gebruik van kerkelijke en aanverwante bronnen.

Waarom juist de periode 1820-1880? Hierop kan kort antwoord gege-
ven worden. Vanaf 1  januari  1820 gold  in de Verenigde Staten de ver-
plichting voor elke gezagvoerder van een schip dat vanuit een vreemd
land een Amerikaanse haven aandeed om aan de douane-officier van de
desbetreffende haven een lijst van de passagiers te overhandigen.

Daarop moesten van elke passagier vermeld zijn de familienaam, voor-
naam, geslacht, leeftijd, land/plaats van herkomst, p|aats van bestem-
ming, plaats en datum van aankomst, naam van het schip, passageafde-
ling en eventuele bijzonderheden, bijvoorbeeld 'overleden: Hoewel deze
lijsten, zeker voor passagiers die uit buitenlandse havens vertrokken, niet
el·g betrouwbaar zijn wai betreft namen en lang niet in alle gevallen lijsten
zijn gemaakt of goed  bewaard geblepen, geven zij een beeld van de land-
\(·rhitizing. dat met andere bronnen kan worden gecorrigeerd of aange-
rillfl.

De in de National Archives in Washington bewaarde scheepslijsten zijn
door Swierenga voor de periode 1820-1880 met de computer verwerkt
en de alfabetische computerlijsten zijn door hem uitgegeven.28

Overigens kan men in Nederland pas van massa-emigratie spreken
sinds de tweede helft van de jaren veertig van de negentiende eeuw. 29

Tot eindpunt van dit boek is gekozen het jaar 1880 omdat uit de perio-
de daarna weinig lijsten met namen en bijzonderheden van landverhui-

28\  Swierenga. Dutch Immigrants in U. S. Ship Passenger Manifest,  1820-1880.
-")   Stoks is, De Nederiandie Trek naar Amerika /846- /847,  195.
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zers naar de Verenigde Staten en andere landen van Noord-Amerika
meer zijn. Ook veranderde na  1880 het karakter der emigratie: in Ameri-
ka begon de zogenaamde nieuwe immigratie, met vele Oost- en Zuid-
Europeanen. Het transport veranderde al in de jaren zeventig: de stoom-
boten vervoerden sindsdien verreweg de meeste landverhuizers. Maar
van groter belang is dat in Nederland en Noord-Brabant de modernise-
ring zich rond 1880 doorzette en dat die ook krachtig zich liet gelden op
het platteland, waar men zich moest verweren tegen de ernstige land-
bouwcrisis. De buitenlandse migratie nam na 1880 toe, maar dan vooral
naar de buurlanden.

§   7.    De huidige stand  van het onderzoek  van de landverhuizing vanuit
Noord-Brabant naar Noord-Amerika

Over het titelonderwerp, de landverhuizing vanuit geheel Noord-Bra-
bant naar Noord-Amerika tussen  1820 en  1880,  zijn geen wetenschap-
pelijke studies verschenen, met uitzondering van het verderop te bespre-
ken in 1989 verschenen  boek van Yda Schreuder, Dutch Catholic Immi-
grant Settlementin Wisconsin, 1850-1905.De meeste publikaties richten
zich, wat Noord-Brabant betreft, op de kolonisatie van de Dominicaan
Theodorus van den Broek in Wisconsin en de verdere geschiedenis van
de Nederlanders, voornamelijk Noord-Brabanders en Limburgers, al-
daar.

De eerste poging om het leven van Van den Broek uitgebreid te be-
schrijven is 77te Story ofFather van den Broek, O.P., met de ondertitel: A
Study of Holland and the Story of the  Early Settlement of Wisconsin, ge-
schreven door een religieuze (] 907). Het behoort tot de categorie stichte-
lijke lectuur, geheel passend in dat neo-romantische tijdperk, bestemd
voor middelbare scholieren (gezien de vragen achterin), is niet nauwkeu-
rig, heeft nauwelijks bronnenopgave, maar werd door latere auteurs bij
gebrek aan beter vaak geraadpleegd. Interessant is wel dat zuster Mary
Alphonsa Corry de Jong, de schrijfster, gebruik heeft kunnen maken van
het notitieboek van pater Van (len Broek. 3()

Zakelijker en betrouwbaarder is een viertal artikelen, in de Katholieke
/llustratie van februari en maart  1909, getiteld:  Een Hollandsche Koloni-

81 In het boek is de naam van de schrijfster niet voluit vermeld. Het voorwoord tekent zij
met M.A., wat staat voor Mary Alphonsa. haar kloosternaam (zijwas een Dominicanes).
Meijer. Gedenkhoek van de Dominicanen in Nederland, 231, noot 2, noemt haar Miss Mary
(le J(,ng.
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satie in Wiscon in, van de hand van de Norbertijn J.W. de Vries. Hij ci-
teert zijn bronnen soms letterlijk. Bovendien beschrijft hij de geschiede-
nis van de verschillende gebieden en Nederlandse gemeenschappen en
vooral de kerkelijke ontwikkeling.31
Zeer informatief en betrouwbaar is de geschiedenis van de orde der

Kruisheren in Amerika. beschreven door Jerome W. Rausch in The Cro-

sier Story (1 960).32 Deze orde had via de vestigingen in Oost-Brabant
nauwe banden met de landverhuizers uit dat gebied. De Kruisheren wa-
ren van  1851  tot  1879 in Wisconsin en hun voornaamste figuur was
Eduard Daems.33 Over die periode is ook van belang het boek van de
Kruisheer J. Scheerder: Hen,icus van den IFijmelenberg: een religieu 
emancipator in Oost-Brabant 1800-1881 (1976). De eerste poging van
de Kruisheren tot vestiging in Amerika mislukte uiteindelijk. Maar juist in
het gebied van de Fox River bleven talrijke parochies bediend worden
door Nederlandse en meestal Noordbrabantse of Limburgse priesters en
van hun achtergronden zijn wij door talrijke publikaties op de hoogte.

Een samenvattend werk dat over alle Nederlandse priesters overzee de
beste informatie verstrekt is het reeds genoemde proefschrift van de mis-

sionaris van Scheut, A. van den Eerenbeemt: De Missie-actie in Neder-
land (1945). Het is niet alleen een goed overzicht. maar weet ook de trek
van Nederlandse missionarissen naar Noord-Amerika in een juiste con-
text van missionaire geestdrift. organisatie en resultaten te plaatsen. Men
leest daarin dat van alle landen Noord-Amerika in de negentiende eeuw
de meeste aantrekkingskracht heeft uitgeoefend op Nederlandse
priesters.34

Vanaf de tijd van Columbus waren in Amerika missionarissen de bin-
nenlanden ingetrokken om de Indianen te bekeren. Bij de trek naar het
Westen ging de bekeringsijver zich mede uitstrekken over kolonisten en
zetten de missionarissen zich in om in het Midden Westen en later het
Verre Westen de rooms-katholieke kerk en haar instellingen tot bloei te
1)rengen. Het tekort aan priesters in die gebieden noopte tot werving iii
Europa. En daar was juist een geweldige missionaire activiteit ontslaan,

31)  Katholieke /llu.,tratie, XI.III (1909), 208-214, 221-223.241-245 en 270-274.
32)  Raus©h. The Crosier Story. A History of the Crosier Fathers in the United States.
3.1

1 De meest recente hiografie over Daems is geschreven door Gie Delioutte als licentiaats-
thesis aan de Theologische Faculteit. Instituut voor Godsdienstwetenschappen, van de Katho-
lieke Universiteit l.euvenin  1982: Franci,rus Eduardu, Daent.,0. S. C  C /826-/879) en deeer-
ste Kruisheren in de Verenigde Staten. Vent,ezenlijkingen en problemen.
31)  Van den Eerenbeemt. a.u·., 59.
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niet alleen van priesters maar ook van leken, die vaak grote vermogens
ter beschikking stelden. Het toonaangevende land was aanvankelijk
Frankrijk, maar daarvandaan kwam de missieijver in het toen Verenigd
Koninkrijk der Nederlanden. Vanaf 1817 kwam een stroom op gang van
priesters, maar vooral theologiestudenten. die intraden bij de Ameri-
kaanse Jezuieten of andere orden of rechtstreeks aan bisschoppen hun
hulp aanboden. Over deze 'emigranten voor God' is veel bekend en aan
lien wordt in het derde hoofdstuk van deze studie uitvoerig aandacht

besteed. Het is hier van belang vast te stellen dat de kerkelijke interesse
voor Noord-Amerika veel te maken heeft met de Noordbrabantse land-
verhuizers en de kerkelijke bronnen veel informatie versehaffen en ver-
klaringen geven in het kader van deze studie.

Het gevaar dreigt echter, dat de gewone (of echte?) Noordbrabantse
landverhuizers te weinig aandacht krijgen. Om dat te voorkomen moeten
andere bronnen aangeboord worden: behalve de sehaarse egodocumen-
ten en de genealogische gegevens zijn op hen betrekking hebbende ad-
ministratieve data, bijvoorbeeld van bevolkingsregistratie. van notarible
akten, van registers van de hoofdelijke omslag, van registers van de bur-
gerlijke stand. van verslagen van overheidsinstanties, van groot belang.
Zo kunnen zij voorwerp worden van economisch en sociologisch onder-
zoek, van historische demografie, historische geografie. sociologische en
economische geschiedenis, waarbij men door nauwkeurige analyse
tracht te komen tot algemene verklaringen, liefst wetmatigheden of sterke
tendensen, bij het verschijnsel emigratie.

De dissertatie van P.R.D. Stokvis: De Nederlandse Trek naar Amerika
1846-1847 (1977), is de eerste poging tot modern-wetenschappelijke
benadering van het onderwerp, het begin van de massa-emigratie in Ne-
derland. Dit strak gestructureerd boek is gebaseerd op de theorie van de
Duitse emigratie-demograaf en socioloog Peter Marschalck.35 Stokvis
verschaft veel inzicht in de aard van de Nederlandse trek in de jareri
1846 en 1847, tegen welke achtergrond de landverhuizing uit Noord-
Brabant ook gezien moet worden, maar door de beperking tot die twee ja-
ren  komt de kolonisatie van  Van den Broek in 1848 nauwelijks ter
sprake.

De Amerikaanse hoogleraar (van Nederlandse afkomst) Robert P.
Swierenga heeft door zijn computerlijsten en daarop gebaseerde arialy-
ses het onderzoek naar de Nederlandse landverhuizing in een strooniver-
snelling gebracht.

13)  Stokvis. a.u'.. inleiding
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Dit werd nog bevorderd door enkele c·onferenties die de emigratie. as-
similatie en in het algemeen de betrekkingen van Nederlanders met
Noord-Amerika lot thema hadden. De restiltaten ran deze c·onferelities
zijn in druk uitgegeven. 36

Mede dank zij de computerrevolutie in de jaren tai·htig kon hel hier-
\(,c,r  al  genoemde  boek  van  Yda  Schreuder  ontstaan.  dat s ooral  op
Noord-Brabant betrekking heeft en dus uitvoeriger bespreking vergt.
¥da Sc·hreticier. afkomstig uit Nederland. promoveerde in  1982 aan de
l'niversiteit van Wisconsin in Madison op een historisch-geografisch
proefschrift met als titel: Emigration. Settlement and Assimilation of
Dtitch Catholic immigrants in Wisconson 11 850- 190527 Een bewerking
van deze dissertatie verscheen in 1989 onder de titel: I)utch Catholic /m-
inigrant Settlement in Wisconsin,  1850-1905.  In haar boek staat de assi-
milatie centraal. Haar voornaamste vraag was: hoe is van deze groep im-
migranten in die tijd het aanpassingsproces verlopen in de Nieuwe We-
reid. vooral ook in vergelijking met de niet-katholieken. Om dat proces te
1)egrijpen was onderzoek naar achtergrond van de Nederlandse immi-
granten in Wisconsin noodzakelijk. In de tijd van haar studie kon zij be-
schikken over volkstellingsgegevens (gedeeltelijk nog de originele hand-
schriften) in Wisconsin, die zij kon koppelen aan de data van de hierbo-
z'en al genoemde staten van landverhuizers/hoofden van gezinnen en
alleenstaande personen, 1835-1880, door Swierenga gec.omputeri-
seerd. Zo kon zij onderzoek doen naar zowel de eerste als de tweede ge-
neratie Nederlandse immigranten, voor verreweg het grootste deel af-
komstig tiit Noord-Brabant en Limburg.

Haar werk in Nederland concentreerde zich op de gemeenten Uden,
Zeelanci en Boekel in Noon-Brabant, waarvan een relatief groot decl van
de Noordbrabantse landverhuizers afkomstig was. die zich bijna tlitslui-
tc·,id iii Wise·onsin gevestigd hadden. Door nauwkeurige analyse kon zij
vaststellen dat deze mensen cloor AY·otiomis ·he oorz.akEn cle keuze \ 001

Amerika maakten. maar dat het emigratieproces geleid werd langs kerke-
lijke kanalen. evenals het latere proces van assimilatie in Wisconsin. Er is

'6)  7.ie (ianzevourt en Boekelman. eds.: Dutch immigraticin to North America 41 983). Srhui-
le Norciholt en Swierenga. eds.: A Bilateral  Bicentennial.  A  11£,kiry of Dutch-American  Relati-
on,  / 782-1982  ( 1982), Swierenga.  ed.:  77:e  Duti·h  in  America.  immigration,  Settlement and
Cultural Change. 11985). Kroes en Neuschiifer, eds.. 7'he Dutch in North-America, 77:eir im-
migration  and cultural continuity ( 1991).
E)  Van (lit proeischrift bestaan maar zeer weinig kopiren. In Nederland is er een aanwezig
in het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut in 's-Cravenhage. In het vervolg
j an (jeze stu(lie wordt uitgegaan van haar bewerking, in 1989 in druk verschenen.
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in die streek van Noord-Brabant duidelijk een begin van massa-emigratie
te constateren, namelijk de onderneming van de Dominicaan Theodorus
van den Brock in  1848. lot gevolg hebbend een kettingmigratie, die zich
in fasen voltrok, maar bleef voortduren tot zelfs na de Tweede Wereld-
oorlog.

De geschiedenis van de kerk in dat Oostbrabantse gebied met een aan-
tal heerlijkheden, waar vanouds talrijke kloosters bestonden (toen zij el-
ders in de Republiek der Verenigde Nederlanden verboden waren), is
mede van invloed geweest. Men denke slechts aan de vestigingen van de
Kruisheren en (vanaf 1893) de Norbertijnen in Wisconsin. Temidden
van hun eigen priesters en kerken raakten de Oostbrabanders, na een
vaak moeilijke begintijd. in het zich sterk ontwikkelende Midden Westen
geintegreerd.

In navolging van Milton M. Gordon (Assimilation in Amercan Life) is
volgens Yda Schreuder assimilatie het proces waarin leden van een min-
derheid of een groep immigranten hun etnische identiteit verliezen te-
midden van een 'gastheergroep' of'kerngroep'.

In dit proces zijn drie stadia te onderscheiden:
1   Acculturatie of culturele assimilatie: een aanpassing van de uiterlijke

gedragingen.
2 Structurele assimilatie: het op grote schaal binnentreden in de institu-

ten van de gastheergroep.
3 Huwelijksassimilatie ('intermarriage' of 'gemengde huwelijken') als

gevolg van assimilatie in de persoonlijke verhoudingen.
'Intermarriage' is duidelijk sterk toegenomen, blijkens de volkstelling in
1905, als bewijs van de nogal snelle en geslaagde assimilatie, maar niet
via de groep van Engelse of Ierse, maar via de Duitse Amerikanen, die in
Wisconsin in het gebied van de Fox River Valley waar de rooms-katholie-
ke Nederlanders voornamelijk neergestreken waren, de meerderheid
vormden. Dit proces, dat sterker was in de stedelijke gebieden dan op het
platteland, werd volgens Yda Schreuder bespoedigd door de snelle mo-
dernisering van de streek, die in vijftig jaar zich ontwikkelde van pio-
niersgebied tot een geheel met deAmerikaanse markt verbonden, sterk
geindustrialiseerde en welvarende modern-stedelijke regio.

De hoofdstelling van ¥da Schreuder is dan ook dat, in tegenstelling lot
de opvatting van Frederick Jackson Turner in 77ze Frontier in American
History, de assimilatie niet plaats had aan de 'Frontier' (de zich naar het
Westen verplaatsende lijn van de kolonisatie, dus op het platteland) maar
dat die plaats vond in de geindustrialiseerde steden in het Midden Wes-
ten. Dit was het voornaamste verschil tussen rooms-katholieke en ortho-
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clox-calvinistische landverhuizers van Nederlandse afkomst, welke
laatsten zowel om kerkelijke als sociaal-economische redenen minder
snel assimileerden.

Deze zeer summiere samenvatting van de dissertatie van Yda Schreu-
der, die het proces zowel in tijd als in regio genuanceerd en zo exact mo-
gelijk heeft beschreven. doet wellicht de vraag rijzen naar het nut van on-
derhavige studie.

Wat voor nieuws is er verder nog te bieden?

§ 8.   De opvulling van een aantal leemten in het onderzoek

Het is zeker niet de bedoeling de speurtochten van anderen nog eens te
herhalen. Een doublure moet de voorliggende studie nergens worden, al
lijkt het goed in samenvattingen en verwijzingen een zo volledig mogelijk
beeld te geven. Dit beeld zal zo kritisch mogelijk de beschrijvingen en
studies uit het verleden trachten te incorporeren, omdat er toch wel een
behoefte is tot samenvatting van dit gedeelte van de geschiedenis der Ne-
derlandse landverhuizers, op een kritische wijze.

Wellicht is bestrijding van legenden en mythen, hoe aantrekkelijk die
ook kunnen zijn, het hoofddoel van geschiedschrijving. Zo zal moeten
worden nagegaan, of onderdrukking van rooms-katholieken en onver-
draaglijke achterstelling van hen of ver(lwijnende plattelandsindustrie
(proto-industrie) of aardappelziekte, in Noord-Brabant in en rond  1848,
oorzaken waren van de plotselinge toename van landverhuizing, zoals zij
oorzaken waren van het massale vertrek van Ieren in de 'Hungry For-
ties'. Voortdurend vindt men, evenzeer in recente studies, deze factoren
als enige of hoofdoorzaken genoemd en, hoewel voorzichtig en aarze-
lend, volgt Yda Schreuder deze traditionele verklaringen.

Zal onderhavige studie enerzijds trachten samen te vatten, anderzijds
kritisch te toetsen. op grond van eigen on(lerzoek zal bovendien gepoogd
worden tot nieuwe oordelen te komen.

In vergelijking met de dissertatie van Yda Schreuder is het onderwerp
van onderzoek ruimtelijk uitgebreider (geheel Noord-Brabant), beperkt
het zich niet tot de katholieke landverhuizers, zal meer aandacht besteed
worden aan godsdienstige en kerkelijke zaken, zullen aanvullingen en
wellicht afwijkende opvattingen gedebiteerd worden, maar het grootste
verschil zal liggen in de wijze van benadering van de materie: de sociaal-
geograaf heeft voorkeur voor het algemene, het wetmatige; de historicus
voor het bijzondere, de uniciteit van elk gebeuren.
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§ 9.   Samenvatting

Het aantal landverhuizers naar Noord-Amerika uit de provincie Noord-
Brabant was tussen  1820 en 1880 opvallend gering.  Maar zij die gingen
kwamen veelal uit dezelfde gebieden, zodat in enkele gebieden en plaat-
sen de landverhuizing niet geheel onaanzienlijk was.

Interessant is dat door de regionale verdeling vergelijking tussen
rooms-katholieke en calvinistische regio's, samenvattend met een verde-
ling in zand- en kieigebieden, in deze ene provincie mogelijk is.

De pas in de laatste decennia gereduceerde, maar nog steeds niet ge-
heel verdwenen achterstand van de bestudering van de rooms-katholieke
emigratie was een van de redenen om de grotendeels rooms-katholieke
provincie Noord-Brabant als studieterrein te nemen. Tevens zal de be-
langrijke rol van missionarissen voor de begeleiding en aanpassing der
landverhuizers blijken.   Het feit dat verreweg de meeste Noordbraban-
ders de staat Wisconsin als vestigingsgebied kozen, maakle het mogelijk
hun proces van assimilatie goed te volgen.

Deze studie beoogt het tot heden ontdekte samen te vatten, hier en
daar kritiek te leveren, maar ook nieuwe feiten aan te dragen en nieuwe
opinies uit le spreken.
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HOOFDST K 11

DEFINITIES EN THEORIEEN

§ \ .  De ternzinc,l<,gie

'1.anclverhuizing'. zoals de officiele term tot na de Tweede Wereldoor-
log lui(ide. is een synoniem voor 'emigratie' en alle vormen van migratie
behoren in eerste instantie tot het terrein van de demografie.'

In de onderhavige studie zullen zoveel mogelijk de termen gebruikt
wor(len zoals die zijn omschreven in de verklarende begrippenlijst in een
uitgave van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instititut.2

Onder'migratie' moet men verstaan het verplaatsen van personen over
een bepaalde grens met het doel zich in een nieuwe vaste woonplaats te
vestigen.3 Verhuizing binnen een gemeente is geen migratie. Geschiedt
die verandering van woonplaats binnen het eigen land of. anders gezegd,
binnen het territorium van dezelfde souvereine staat. dan spreekt men
van 'binnenlandse migratie'. Hierbij kan men onderscheiden 'intraregio-
nale migratie: bijvoorbeeld binnen de provincie ('intraprovinciale mi-
gratie') en 'extraregionale migratie'. '

Bij vestiging in het buitenland spreekt men van 'emigratie' gezien van-
uit het land van vertrek en 'immigratie: gezien vanuit het land van vesti-
ging. Emigratie en immigralie zijn de twee zijden van de 'buitenlands*·
illigratie'.''

Miticl i offic·ieel is de term 'intercontinentale migratie', waarmee alle·
migratie lussen \erschillencle werelddelen wordt aangeduid. Is het we-
rel<1(li·el Am,·rika doel van vestiging (p'anuit Eur(,pa) dan spreekt men wei
ran 'transatlantische emigratie'

Retc,urmigratie'. ook remigratie' genoemd, is de migratie naar het
land waaruit men eerder is geemigreerd.6 Hoe ingewikkeld het patroon

' 1  In  1935 kwam bijvoorberld een 'Landverhuizingswet' tot stand. Daarnaast werd de term
emigratip' gel)ruikt. Zo ontstond er in  193 I een ftisie tussen 'De N,·derlancisc·he Vereeniging
7.undverhuizing"' en de 'Emigratie Centrale Holland'. De naam van de door deze filsie cint-

staii(· organisatie werd 'Stic·hting I.andverhuizing Nederland'
2#   Br,inse,na. Over bevolking. 97- 115.
11 a. u·,. 108.
31 a.u'.. 1 (3().

9 a.u.. joi.
")  a. u'..  11 0.
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van migratie kan zijn blijkt uit het gebruik van de termen 'doorstroome-
migratie', 'heremigratie' en 'continue emigratie', waarbij men in het eer-
ste geval verder emigreert, bijvoorbeeld eerst naar Canada en vandaar
naar de Verenigde Staten en in de twee laatste gevallen weer, respectie-
velijk telkens weer, na terugkeer naar het moederland, opnieuw emi-
greert, bijvoorbeeld eerst naar de Verenigde Staten, dan terug naar Ne-
derland en dan opnieuw naar de Verenigde Staten of een ander land.7

'Kolonisten' is geen demografisch begrip. De benaming wordt hier ge-
bruikt voor diegenen die met anderen een nieuwe nederzetting of kolonie
stichten of daarvan deel uitmaken.8 Een kolonie begint met een collectie-
ve vestiging op een plaats waar geen of weinig buitenstaanders wonen.

Een tussenvorm, die wel tot migratie kon leiden. is 'trekarbeid'. Trek-
arbeiders zijn tenminste een week en meestal gedurende een bepaald
seizoen van de woonplaats van het huishouden waartoe zij behoren, ge-
scheiden. Er zijn echter ook niet-seizoengebonden trekarbeiders.9 Zij
onderscheiden zich van emigranten, omdat het huishouden waartoe zij
behoren, niet in den vreemde is.

Met bovenstaande aanduidingen is niet de gehele terminologie behan-
deld, maar de voor deze studie meest noodzakelijke. Indien nodig zal een
term ter plaatse nader worden gedefinieerd.

§ 2.  Problemen door het verschillend hanteren van de termen

Het is vanzelfsprekend dat bij de registratie van migratie allerlei ver-
schillen gemaakt zijn. waardoor bij elke statistiek gevallen al o f niet mee-
gerekend zijn die volgens andere normen wel of niet geregistreerd zou-
den zijn. Vooral in de tijd dat er geen internationale afspraken op dit ge-
bied waren, zoals  in de periode 1820-1880, waren de gegevens  over
migratie verre van volledig en geenszins internationaal eenduidig.

Zich beperkend tot internationale migratie kan men volgens Petersen
de volgende hoofdoorzaken daarvoor aanwijzen. 10

1. Velen onttrokken zich aan de registratie.
2. Die registratie was niet neutraal. maar gebonden aan de wetten en

voorschriften van het land van vertrek en het land van vestiging, zodat

onderlinge vergelijking moeilijk of onmogelijk wordt.

9  Elich en Blauw....En torh terug. 22.
")   Van Dale, Groot IFoordenboek der Nedertandse Taal (1984), 1410.
")    1.ticassen, Naar de kiaten  van de Noordzee,  2-5.
11) j Petersen, Aipulation (2nd editionl. 42-43.
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3. 1)e toepassing van die wetten en voorschriften k ,n bovendien ver-
sih ille n.

4. Onvrijwillige migranten, zoals gedeporteerden, vluchtelingen. ont-
heeniden. die volgens speciale wetten werden toegelaten. vielen vaak
buiten de migratiestatistieken.

In beginsel was de immigratie in Noord-Amerika in de beschreven pe-
ri(,de vrij en hocfde men. naast het paspoort. geen documenti·n te heb-
|,en om toegelaten te worden. Elke deelstaat en havenstad nam wel be-
paalde maatregelen zoals controle op zieklen en het niet toelaten van al-
leenstaan(le kinderen en invaliden.

§ 3. De begrippen 'Noord-Amerika' en 'Noord-Brabant'

Het is nodig deze algemeen gebruikte begrippen nader te specific·eren.
Met de term 'Noord-Amerika' is hier bedoeld het in het Noorden van het
werelddeel Amerika gelegen grondgebied van de Verenigde Staten van
Amerika en van Canada. Groenland wordt er bijvoorbeeld niet bij gere-
kend. De territoria van Canada en de Verenigde Staten hebben zich in de
bestudeerde periode nogal uitgebreid. In deze studie is van de huidige si-
tuatie uitgegaan. Waren de Verenigde Staten van Amerika sinds 1776
autonoom. Canada, sinds 1760 onder Brits gezag, kreeg pas in  1840 be-
perkt zelfbestuur en werd in 1867 een dominion binnen het Britse Impe-
rium. Emigratie naar Canada kwam binnen de bestudeerde periode van-
uit Noord-Brabant, voorzover bekend. niet voor.

Wat betreft de Nederlandse provincie Noord-Brabant zijn de grenzen
in (le periode 1820-1880 nict veranderd. Slechts twee Noordbrabantse
gi·incenten werden in die zestig jaar saniengevoegd. "

9 4.   r.en acintal the<,riee,1 ter i,erklaritig ran niigratie

llcit is tiiet de bedoeling met een geheel eigen theorie te komen ter ver-
klaring van migratie in het algemeen. Zou dit al mogelijk zijn, het zou niet
gaan zonder de grenzen van het onderwerp te overschrijden. Het lijkt
ec·hter zinvol oni een aantal bestaande theorieen over migratie bij het on-
derwerp le betrekken en daaraan te toetsen. Vandaar een keuze van
schrijvers. met een uitzondering (Karl Marx) uit recente tijden. Hier volgl
een summiere behandeling van hun theorieen. die in het slothoofdstuk
getoetst zul]en worden aan de beschreven situatie in Noord-Brabant.

")  In 1879 werd Emmikhoven hij Almkerk gevi,egd
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§ 5.   Economische theorieen: Karl Marx; Brinley Thomas; Jim Potter

a.  Karl Marx

1848:  Verschijnen van het Communistisch Manifest in het revolutiejaar:
het verband ligt voor de hand.

1848:  Een paar honderd landverhuizers uit Noord-Brabant volgen hun
geestelijke leidsman naar Amerika; verwacht men nog enige sa-
menhang?

De jaren 1845-1849 worden door Van Tijn "de zwarte jaren" ge-
noemd.12 De economische en sociale malaise leidde met de vele kriti-
sche geluiden tot een goede voedingsbodem voor de massa-emigratie van
1846/1847. Bekende leiders van de kolonisatie der afgescheidenen in
(lie tijd, de dominees Brummelkamp en Van Raalte, publiceerden in
1846 een brochure (waarvan in 1846/1847 vier drukken uitkwamen)
waarin zij niet alleen de godsdienstig-kerkelijke redenen voor hun onder-
neming noemden, maar ook schreven dat de arbeiders in Nederland
geen loon naar werken kregen, dat het evenwicht der standen was ver-
broken door de uitmergeling van het burgervolk, dat niets vermocht te-
gen het geweld der opeengestapelde kapitalen en de hebzucht veler
groten. 13

Deze meningen hadden zij niet uit de geschriften van Karl Marx over-
genomen, maar zij waren gemeengoed bij liberale en ultra-liberale of 'de-
mocratische' schrijvers van die tijd als een 'pre-marxistische' maatschap-
pijanalyse evenzeer als bij genoemde orthodox-calvinistische voorgan-
gers. 14 De consequenties die de schrijvers eruit trokken, waren echter
geheel verschillend. Van Raalte en andere afgescheiden dominees gin-
gen met vele volgelingen naar Amerika, meer prijheid en gelijkheid en,
naar zij hoopten, meer welvaart tegemoet. Karl Marx predikte de revoiii-
tie en gaf er leiding aan. Bij de meeste schrijvers bleef het bij constate-

ringen.

12)  Van Tijn. De Zwarte Jaren  1845- 1849. in Algemene  Geschiecleni.s  der  Neclerlanden.   11.
145.
I 3)   Brummelkamp,·n  Van  Raalte.  Land,·erhuizing of u'aarcint  he,·orderen  u'ij de  t·o/kit,erhui-

zing en wel naar Nocird-Amerika en niet naarja!·af. gec·iteerd uit Stokvis. /)e Xeder/and,e Trek·
naar Amerika.  104.
") Stokvis. a.u'., 107. De uildrukking 'pre-marxistisch' is van H.F.J.M. van den Eere,i-
beemt. Armoede in de 'gedrukte' optiek van de sociali· bovenlaug in Nederland. Tods,·hrift
1)0(}r Ce.,chiedenis, 1.XXXVIII (1975), 4.468-500. Onder anderen Johannes van den Bosi·h
en Johan RudolfThorbecke had(len dergelijke 'pre-marxisti:c·he' opvattingen, zoals in dat ar-
tikel  wordt  aangetoond.
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7'oc·11 ma,iktrn zii alleti liet a, m„t· le }rol,lec·m. clat reiHeillatig als ic'11
s(,(,r| ilatutirverschijnsel „as gezie,1. lot et.,1 soriaal-economisch
\ raagstuk. clat in prilic·ipe oplc,sl,aar was.  En dat terwijl Robert Malthus
liaci \erkoncligd en I,c·argtiment(.(·rd. cl:it cic· armo ·de pen noodzakelijk
649 (,lg i as i a li d e o & pi·1)(·9 0 1ki iig e,1 110<,it zc )11 kiilin ('ri 5 et-ciwij nen u m dat.
als (le <,inxia,idigheclt·ii betc·r w ,rdc·,1. cle l,c·v,)lking weer stc.rker gaat
po,·it'11 en (le armorcli' claa!·(Ic,(,1· ti·rugki'c·rt. I)(,mmcc Malthus was dati
c)(,k \A)(,i\icip iall iereritig (ic,(Mi' cle c·onservatic'ven. maar ,aii hevige
1,estrijdi,ig en bespotting door de Marxisten. die het vraagstuk cler c,ver-
1}e, olking geheel anders zagen:  het was volgens hen in de moderne tijd
een vc,(,rtbrengsel van het kapitalistische systeem.

Iii Das Kapital. deel I. wijclt Marx een paragraaf aan de verschillende
bestaans,ormen  cler relatieve  overbevolking. 13  Om de  inhoud van die
paragraaf te kii,inen volgen is enige kennis van een aantal sleutelbegrip-
pc'ii vaii Marx noocizakelijk. Te beginnen met de begrippen'arbeid'. 'ar-
bricislooti' en 'meerwaarde'.16

Iii de kapitalistische maatschappij is de arbeid een waar. die de arbei-
dc·r moet 'vet·kopen: De prijs wordt uiteindelijk bepaald door de wet van
\ raag en aanbod, maar er is enige speelrziimte. De uiterste grens wordt
ge,01-inc] door de kosten van het fysieke bestaansminimum van de arbei-
der en de reproduktie,an de arbeid (de procreatie). Maar aan de an(lere
kant spelen historische en maatschappelijke elementen een rol en bepa-
le,i mecic· cle levensstandaard. De waarde van de ark,eid is daarom nogal
s arial,el.  Het maximum Bati de lonen is niet aan te geven. in tegenstelling
lot het maximum van de haall,are winst. want dat beantwoordt aan het fy-
sic·kt·minimum san het arbeidsloon. gepaard aan het fysieke maximum
\ an cle arl,eidsdag.  De kapitalist heeft er globaal belang bij  het arbeids-
Ic„,11 zc,vt·,·1 mogelijk terug te brengen tot de  ,rijs van het fysirke mini-
in,Im I,ij ec·,1 maximaal lange e,1 inti.nsieve arl,eidsdag. De arbeider of.-
fr.,it (irtik ilil in t,·gc·ngf·01(·Ide ric·liting. 411,·4 Mat (10 arbi·icle, cloc,r zij,i at-
1,eid met·r produc·eert dan hij kost, met andere woorden zijn niet betaal-
cle ai [}c·icl, 9#01(it als 4meerwaarcle' toegevoegd aan het kapitaal.

Het kapitaal is onderworpen aan de wetten van accumulatie, concen-
tratic· en centralisatie. Ac·ctimulatie betekent de innerlijke tendens van
het kapitaal om zich te vermeerderen. Dit gaat gepaard met vermeerde-

1 Marx. /)as Aapital. Erster Band. Neunte Au flage. Hamburg, 1921. Siel,enter Ab,c·hilitt.
1)rei undzwanzigstes kapitel, 4, S. 606-619.
1,,

M \ oor de ornsc·hrijving van deze begrippen is grbruik gemaakt van Ter S(·hegget. A.em-
ii;),irden bij M(tri.
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ring van het proletariaat. Deze ontwikkeling wordt versterkt door concen-
tratie (omzetting van vele kleinere in steeds minder, maar grotere kapita-
len) en centralisatie (bijvoorbeeld trustvorming). Door dit alles worden
de arbeiders steeds afhankelijker van de grillen van het kapitaal, dat een
'industrielle Reservearmee' van arbeiders niet alleen in stand houdt,
maar ook bevordert ten bate van zijn eigen groei. Door de mechanisatie
zijn steeds minder arbeiders of hoger gekwalificeerde arbeiders nodig.
Gevolgen: uitstoot of vervanging. Maar wellicht ook is er een vraag naar
meer prestaties (vervanging ouderen door jongeren) of goedkopere ar-
beidskrachten (mannen vervangen door vrouwen en/of kinderen). De re-
latieve overbevolking is derhalve geenszins een natuurwet (zoals Malthus
gesteld had). maar een gevolg van het proces van accumulatie van het ka-
pitaal.

Volgens Marx zijn er talrijke schakeringen van relatieve overbevolking.
De arbeider die geheel of gedeeltelijk tijdelijk werkloos is, maakt ook

deel uit van die overbevolking. Bijvoorbeeld in het geval van conjunctu-
rele neergang.

Meer structureel bestaal de overbevolking echter in drie vormen: een
fluctuerende, een latente en een verstarde vorm, alle drie een gevolg van
het beschreven accumulatieproces.

De fluctuerende ('fliessende') vorm uit zich in de centra van de moder-
ne industrie. Er zijn steeds ontslagenen, maar ook steeds weer nieuw
aangestelden, de laatsten in toenemende mate, maar disproportioneel
aan de toeneming van het kapitaal. Hier vindt men bijvoorbeeld dat
ouderen door jongeren en meer gekwalificeerden door minder gekwalifi-
ceerden worden vervangen of omgekeerd, naar gelang de mechanisatie
vordert. Er bestaat werkloosheid naast vraag naar arbeidskrachten. De
ontslagenen, die weten dat zij nog weinig kans maken opnieuw aangeno-
men te worden, zoeken hun werk vaak elders (emigratie). De vrouwelijke
bevolking groeit in die gebieden sneller dan de mannelijke,  de ge-
middelde levensverwachting is er laag evenals de gemiddelde huwe-
lijksleeftijd. en de vruchtbaarheid is groot.

De latente vorm van relatieve overbevolking manifesteert zich op het
platteland. Door kapitaalintensiever produktie is er steeds minder vraag
naar landarbeiders. Een deel van de bevolking van het platteland staat
voortdurend klaar om naar de stad of elders te vertrekken (migratie). I,a-
tent is (leze overbevolking op het platteland in die zin, dat de omvang er-
van pas duidelijk wordt "sobald sich die Abzugskaniile ausnahmsweise
weit Bffnen". Zo wordt de landarbeider steeds minimaal betaald en staat
hij met 66n voet in het moeras van het pauperisme.

23



F.en derde vorm van relatieve overbevolking ziet Marx in het ongc·re-
gc·Ide deel van het arbeidsleger. Hier zit weinig 1)eweging in, maar het
blijft toch een reserveleger voor het kapitaal, in te zetten voor een maxi-
mum aan arbeidstijd tegen een minimum aaii lieloriing. Men mort hier
clenken aan diegenen die met wegkwijnende huisinclustrie nog proheren
in leven le blijven. Deze groep l,reicit zich ster(ls meer itil, (,(,k door hun
gr<,te gezinnen.

(;eheel onderaan is er het 'lompenproletariaat' dat zic·h op allerit·i wij-
zen in leven probeert te houden. Men kan hier ondersc·heiden de Jacht-
offers van het systeem, zoals versleten ouderen, arbeidsinvaliden. wedu-
wen van omgekomen arbeiders en daarnaast nog vele anderen, samen
het dode gewicht van het pauperisme vormend.

Zo veroorzaakt de accumulatie van het kapitaal pen acc:umulatie van el-
lende voor hen die dat kapitaal produceren.

b. Brinley Thomas

Gaf Karl Marx een  verklaring van de  'push'- of afstotingsfactoren Cont-
staan uit de accumulatie van het kapitaal), Brinley Thomas, in onze tijd,
in  retrospectief de transallantische migratiebeweging tussen  1830  en
1913 analyserende. zocht, op basis van statistische gegevens en bereke-
ningen. naar de wisselwerking van demografische en ec·onomisc·he pro-
cessen aan beide kanten van de Atlantische Oceaan. Hij untdekte eeii dy-
namisch en ritmisch proces dat bepaald werd door de wisselwerking van
'push' (alhoung) en 'pull' (aantrekking) door die perioile heen. De fase-
ring in de migratiebeweging hangt samen met de c·yclisc·he ontwikkeling
van de Allantische ec·onomie.

"The tic·knowledged authority on transatlantic migratic,n" ni,emt Swie-
renga Brinley Thomas. lr Migratic,n and Economic Grc,wth, A Stitdy of
Great Britain and the Atlantic Econom, verscheen in  1954. maar is in de
Iw,·ede uitga,c·. , an  1973, geherl herzien eli uitgebreid. lts Hoewel niet
gel)aseerd op de Nederlandse situatie zijn talrijke conclusies van dit stan-
daardwerk weI daarop toepasbaar. Van een aanlal relevante resultaten
van Thomas' analyse volgt hier een samenvatting.

Al eerder was geconstateerd dat de massa-emigratie uit Europa naar
de Verenigde Staten een cyclisch verloop had, beantwoordend aan de

u)   Swierenga.  Duk·h  international Aligration Statistics,  1820- 1880:  An Analysis of I.inked
Multinational Nominal Files. in /ntemational Migration Revieu: XV (1981).3.445.
'H)  Thomas. Wigrati,in and Economic Cmu·th. sm·ond edition. Cambridge. 1973.
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conjunetuurbeweging in de Verenigde Staten, maar ook beinvioed door
het conjunctuurverloop in het vertrekland.19 Thomas heeft vastgesteld
dat ook op wat langere termijn ( 18 tot 20 jaar) zich met regelmaat fluctua-
ties voordeden  in de migratie naar de Verenigde Staten tussen  1830 en
1913. Deze perioden ziet men in het volgende staatje, waarin (le diepte-

punten en de hoogtepunten van de Britse, Ierse, Duitse en Scandinavi-
2()sche transatlantische migratie gecombineerd zijn weergegeven.

Tabel   1:  Fluctitatie transattantische migratie volgens Thomas·

Dieptepunten Hoogtepunten

1838-43 1849-54
1861 -62 1869-73
1877-78 1882-83
1898 1903-07

Swierenga heeft vastgeteld dat de Nederlandse emigratie deze beweging
evenzeer meemaakte. 21

Om Thomas verder in zijn redenering te kunnen volgen is hier een klei-
tie uitweiding noodzakelijk, in de vorm van een citaat:

,,De economisten gaan ervan uit dat de zich conjunctureel manifeste-
rende economische groei plaats vindt in een op lange termijn oplo-
pende lijn. F.J. de Jong vat dit in zijn handboek als volgt samen: 'Het
eigenaardige is nu, dat het plafond en de vloer van het economisch
proces niet horizontaal plegen te liggen, doch schuin omhoog lopen.
Hun helling geeft de zgn. trendmatige groei van de volkshuishouding
aan', en hij zegt verder nog hierover: 'De lange golf en derhalve ook
de conjunctuurgolf, schroeven, in totaal genomen, langzaam om-
hoog; men drukt dit uit door te zeggen, dat de conjunctuurgolf een
voortdurend stijgende seculaire trend vertoont". En weer op een an-
dere plaats: "een zeer langzame voortdurende stijging van het le-

19) Jerome, Migration and Busines.s Cycles (1926). Dorothy S. Thomas, Social and Economic
Aspects of Swedish Population Movements  1750-1933 (1941).
29  Thomas, a.w.,89.
21) Swierenga, Dutch Immigration Patterns in the Nineteenth and Twentieth Centuries. in
Swierenga ed., The Dutch in America, 27,30 en Figure 1.3.
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venspeil in wat men wel eens de beschaafde wereld noemt. Dezi
langzame stijging heet de seculaire trend".22

Thomas nu volgt de theorie van Simon Kuznets (de vader van de 'Hist(,ire
Quantitative' en de 'Quantitative History' en de peetvader .an de 'New
Economic· History') dat er ook kleinere seculaire trends (van ongeveer 20
jaar) te onderscheiden zijn. Voor het gemak noemI hij die kortweg 'lange
cycli'. Volgens Thomas gingen de opwaartse bewegingen in die lange c·y-
eli in de Verenigde Staten gepaard met de grote emigratiegolven. De
massa's immigranten ('cheap labor') veroorzaakten een investeringskli-
maat waardoor de groei van de Amerikaanse economie snel kon toene-
men. Het ontstaan van die emigratiegolven werd bepaald door de ge-
boortengolven in Europa in combinatie met onzekerheid scheppende in-
novaties, vooral in (le landbouw. 23

Voor het onderwerp van onderhavige studie is van belang dat Thomas
heeft aangetoond dat in het macro-gebeuren van de transatlantische mi-

'.

gratie  push  en  pull van elkaar afhankelijk waren en dat het proces ook
op langere termijn cyclisch verliep. In hoeverre datzelfde geldt op de mi-
nischaal van de Noordbrabantse situatie zal later beantwoord moeten
worden.

c. Jim Potter

The Economic Context (,f Migration. Zo heette de bijdrage van de En-
gelse econoom Jim Potter aan een c·on ferentie over 'Americ·an Immigrati-
on' in  1977.2 1 Deze beschouwing is interessant. omdat Potter zijn seepti-
,c·he eigen stancipunt l,etreffende de mogelijkheid van een economisch
model i,izake migratie combineert met pen samenvatting van de disc·tls-
sies dw onder economen en econometristen eer·der gev<,erd werden riaar
aanleiding Faii Brinley Thomas' publikaties. Hij l,egint met zic·h af te \ ra-
gen of men wei verder kan komen dan het dehiteren van alg,·mene zaag-
hecle,i I,ij *·c·n mac·rc,-aanpak of het plegen van vele micro-studies die niet
lot algemene waarheden leiden. Tenslotte zijn er zoveel verschillen van

22)   (A,citeer(luit pander Woude. Het gehruikvan begrippen (intler,idaa,idesoc·iale welen-
3(·happen hij het analyseren van ec·onomisc·he en sociale verschijnselen iii het verleden. iii
(,eurts *·n Meshing. Theoretbihe en niethodi,logi.5(·he aspecten van de ect, minii-sc·he en v,c·iale
ges(·hiedenli.  1.2 1 3.I) , c·itaten van  De Jong zijn  uit  De u·erking t.,an een  , i, lk,huishouding.  1,
164 en II. 53.59.
2,) Thomas. a. u:,   1 7 4.
29  DA.ze hijdragevers(·heenin KroeK. ed.. American Immigrati,in, 1 9-31.
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tijd en plaats dat er geen sprake is van 66n economische context en is de
economische context niet louter economisch, maar hangt die ook af van
de politieke instellingen, de sociale structuur, de religie en de attituden
ten aanzien van produktie en consumptie. Migratie als vrije verplaatsing
is het resultaat van ontelbare individuele keuzen als gevolg van vele om-
standigheden. Men zou moeten nagaan of er enige wetmatigheid is in de
totstandkoming van die keuzen. Anders blijft men in de bekende frasen
ter verklaring van migratie steken. Bijvoorbeeld dat migratie een gevolg
is van het einde van de traditionele landbouwsamenleving, van de in-
dustriele revolutie, van de transportrevolutie. van het ontstaan van een
Atlantische economie. van de toenemende vrijheid van het verkeer van
goederen, kapitaal en arbeid naar gebieden met de hoogste opbrengst,
van het investeringsproces. Zo zijn er nog vele economische elementen te
noemen, maar zij verklaren niet waarom sommigen migreren en vele an-
deren, in vergelijkbare omstandigheden, niet.

Met de traditionele 'push-pull' analyse komt men niet veel verder.
Want het gaat niet zozeer om mechanische krachten (naar analogie van
een trein die tegelijk door een locomotief wordt getrokken en door een
andere geduwd, doch in de richting die de rails aangeven), maar om een
meer complex proces waarin aan de ene kant (het vertrekland) zowel af-
stoten als vasthouden en aan de andere kant (het vestigingsland) zowel
aantrekken als terugstoten het krachtenveld bepalen. Naar analogie met
het potentiaalverschil in electriciteit. Want deze vergelijking heeft vol-
gens Potter het voordeel dat zij toont dat de verplaalsing niet noodzake-

lijk, maar mogelijk is en dat die mogelijkheid aanwezig is op elk punt van
de economische schaal, dus voor iedereen, afgezien van zijn plaats op de
maatschappelijke ladder. Als de resultante van de vier krachten positief
is (volgens de afweging van de potentiele migrant) en er verder nog gun-
stige omstandigheden zijn (bijvoorbeeld goede transportmogelijkheden)
en zich geen wettelijke belemmeringen voordoen, kan migratie plaats
vinden.

Als dan toch een meer economische analyse van migratie gewenst is,
kan men het best denken aan investering, zowel op macro- als op micro-
niveau. Want de migrant ruilt voor een onzekere periode zijn relatief vei-
lige hestaan in voor een ongewisse toekomst in de verwachting het later
voor zichzelf en/of zijn nageslacht beter te hebben en het land waaruit hij
vertrekt verliest een produktieve kracht in wie is geinvesteerd ten voorde-
le van het vestigingsland. Zo kan men de migrant zien als menselijk kapi-
taal. maar het verschil met financieel kapitaal is dat er voor de verschaf-
fer (het vertrekland) geen prijs en aflossing zijn te verwachten, al kan
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men zich afvragen of bijvoorbeeld niet later toerisme als gevoig van mi-
gratie indirect de investering goed zal maken.

Verder heeft volgens Potter de fluctuatie in de transatlantische migratie
te inaken met de conjunctuurbeweging in Noord-Amerika en Europa. In
cle (·erste plaats met de vanouds bekende 'business cycle  of Juglargolf
5 an  ongevec'r tien jaar, waarbij men bij migratie rekening moet houden
met een vertragingsfactor (time lag') vanwege de benodigde tijd voor in-
formatie over een lange afstand en de nodige tijd van voorbereiding om
lot emigratie te komen.

De invioed van de Kuznetsgolf ('lange cycli' van ongeveer twintig jaar)
op migratie is volgens Potter minder zeker. Wel kan men in de Verenigde
Staten een zekere afwisseling zien van decennia met meer industriele en
grootstedelijke ontwikkeling (de jaren  1880 en  1900) en met meer groei
van de agrarische sector. het platteland en de kleinere steden (de jaren
1870  en   1890).  Er  is  zowel  logisch  als statistisch verband  met  de
toestroom van migranten. die in de jaren 1880 en 1900 groter was dan in
het voorafgaande en het tussenliggende decennium.

De moeilijkheid is het exacte mechanisme van oorzakeljk verband met
cle migratie le vinden en daarbij rekening te houden met de sterk indivi-
duele beslissingen van zo vele personen.

De veranderingen in de scheepvaart kunnen daarbij zeker niet buiten
bes(·houwing gelaten worden. Aldus besluit Potter zijn relativerend be-
toog.

Het moge na dit alles duidelijk zijn dat de discussies van de economen
niet geleid hebben tot een a|gemeen acc·eptabel model. wel tot het releve-
ren Fan jele krachten die de migratie heinvioeden.

§   6.    Soc ioh,gische theoriein: William Petersen: Peter Marschalck: J.E.
Ellemers

\ (,4,1' sc,('ic,logell ih migratie.  mt·t zijii a>,1,c· ·lc·ii i ati losrakt·11 Bati cir
oude en integreren in de nieuwe omgeving. misschien nog meer dan ,(,c,r
c·(·onomen. een interessant studieveld. Zij zijn minder geneigd di· beweeg-
redenen en de effecten van het menselijk gedrag, dus ook migratie. te

vangen in mathematische model]en. doch streven evenals de ec·onometi

naar generaliseringen.

a. William Petersen

William Petersen wijdt in zijn bekende hanclboek Piwulation ren tieii-

28



tal bladzijden aan A General Typology of Migration,25 Hiervan volgt nu
een samenvalting.

Het bestaan van echte wetmatigheden sluit Petersen bij voorbaat uit.
Het enige waartoe men kan geraken is een typologie, waarin de verschil-
lende omstandigheden waaronder migratie plaats vindt in verband wor-
den gebracht met de effecten. Evenals Brinley Thomas verwerpt hij het
simpele 'push-' en 'pull'-model. dat veronderstelt dat mensen alleen
door krachten van buiten in beweging worden gebracht. Van de andere
kant is het ook onzinnig om uit te gaan van een innerlijke, bij alle mensen
aanwezige 'Wanderlust' om migratie te verklaren. Men moet eerst onder-
scheid maken tussen nomadische en sedentaire volkeren en bij sedentai-
re gemeenschappen zijn 'push' en 'pull' wel relevant.   Voorts kan men
opmerken dat mensen door te emigreren ofivel iets nieuws willen berei-
ken ofwel iets ouds willen behouden. Men kan daarom spreken van 'in-
noverende migratie' en 'conserverende migratie'.

Vervolgens moeten wij onderscheiden sociale oorzaken en persoonlij-
ke motieven als het gaat om 'push' en 'pull'. Bijvoorbeeld: bij wat men
wel noemt 'abolute overbevolking', leidende toI hongersnood. is er geen
of nauwelijks persoonlijke keus mogelijk, anders dan bij mildere vormen
van overbevolking. In de massa-emigratie vanuit Europa waser. behalve
bij uitzondering, geen sprake van fysieke nood. hevige onderdrukking of
vervolging om politieke of religieuze redenen.

Het verschil in deelname aan de massa-migratie tussen hourgeoisie en
lagere klassen is niet simpel een gevolg van economische verschillen.
Ook leden van de bourgeoisie hadden door te emigreren hun positie kun-
nen verbeteren, maar voor hen was dit nu eenmaal iets van de lagere
klassen en enigszins onvaderlandslievend. Zo kwamen uit deze hogere
klasse alleen nog idealisten of 'zwarte schapen' lot emigratie en wel om
hoogstpersoonlijke redenen.

Onder voorwaarde van nuancering (onder andere door onderscheid te
maken tussen innoverende en conserverende emigratie en door erken-
ning van de persoonlijke aspiraties) is het 'push-' en 'pull'-model br,lik-
baar.

Op grond van dit verfijnde model onderscheidt Petersen vijf vormeti
van migratie. namelijk primitieve migratie. min of meer gedworigen mi-
gratie. volledig gedwongen migratie. irije migratie en niassa-migratie. Al-
leen de twee laatste vormen zijn in het kader van onderhavige studie van
belang en worclen iii deze samenvatting besproken.

25) Petersen, a. u·.. 289-291.
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Bij vrije migralie is cir wil vaii de migranten het beslissende element.
De vrijheid van ketize om te gaan en te staan (zich te vestigen) waar men
clat verkiest is een grondrecht. stammend zowel tiit cle Amerikaanse als
cle Franse Revolutie. Waar dit grondrecht geldt. zoals iii princ·ipe iii die
tijci in de Verenigde Staten en Europa, is B rije migratie mogelijk.

in navolging van I.indberg onderscheidt Petersen twee fasen (lie onge-
mt·rkt in elkaar overlopen:
1.  de pioniersmigratie, waarin de pioniers ofwel avonturiers ofwel goed

onderlegde en idealistische, meestal jodge. mannen zijn:
2.  de groepsmigratie, vaak een gevolg van de berichtgeving van de pio-

niers en hun activiteiten om nieuwkomers. uit andere klassen stam-
mend. de weg te bereiden; de groepen, groot of klein. stonden onder
lei(ling van een geestelijke of andere als autoriteit aanvaarde persoon:
zij ontstonden ter wederzijdse bescherming tegen de geparen onder-
weg en in het immigratieland.26

Is vrije migratie nog beperkt in omvan& omdat de deelnemers daaraa,i
speciale. weinig voorkomende eigenschappen van ondernemingslust be-
zitten, bij massa-migratie gaat het om een heersend gedragspatroon. een
voorbeeld van collectief handelen voor een grote groep mensen. Wan-
neer dit type migratie eenmaal op gang is gekomen, zet zich de groei bij-
na automatisch voort: de hoofdreden van emigratie is dan de eerdere

emigratie van anderen. Individuele motivatie is niet langer echt relevant.
Want het individu verkeert in een wankel evenwicht en er is slechts een
klein stootje nodig om hem te doen besluiten te gaan. De motieven die hij
Loor zijn Map opgeeft, zijn ofwel triviaal ofwd beantwoorden aan de te
verwachten algemeenheden. Er is in dit geval vaak sprake van een ge-
meens,·hap in de oude wereld. die intensieve relaties onderhoudt met cir
cercler, ertrc,kken streekgenoten. Deze streekgenoten vormen in de nieu-
wc· wereid een geschikt milieu voor eerste vestiging van nieuwkomers uit
de oude wet·eld. Kortom. er is een traclitie waarmer nietiwe gc·lieraties
opgroeieti. soms zich uitend in een ware Amerikakoorts.

Deze vorm van massa-emigratie is vooral voorgekomen in de periode
van de algemene trek van het platteland naar'nieuw land' of naar de stad
en er is geen wezenlijk verschil tussen emigratie en binnenlandse migra-
tie in deze fase. Als na de Eerste Wereldoorlog de emigratie door allerlei

wettelijke maatregelen terugloopt, is dat geen teken van het verminderen
van de massa-migratie: nog steeds neemt het aantal toe van diegenen die

-") 1,indherg. The Background of Swedish Emigration to the United States.
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in een andere plaats dan hun geboorteplaats hun levenseinde zullen
vinden.

Samengevat zijn volgens Petersen de kenmerken van massa-migratie,
in haar ideale vorm, in vergelijking met die van vrije migratie, dat bij
massa-migratie het collectief gedrag zwaarder weegt dan de persoonlijke
afweging, dat de gemeenschap meer de drijfkracht is dan de eigen hoge-
re aspiraties, dat de reeds bestaande kolonie belangrijker is dan de groep
waarin men vertrekt en dat men niet uit is op pionieren maar op aanpas-
sing.

b. Peter Marschalck

Ein Beitrag zur soziologischen Theorie der Bewdlkerung is de ondertitel
van Marschalck's werk over de Duitse transatlantische migratie in de ne-
gentiende eeuw.27 Evenals Petersen heeft Marschalck een sociologische
benadering. Daarbij formuleert hij in de inleiding zeer duidelijk de theo-
retische uitgangspunten van zijn studie en wel als volgt. 28
1. Noodzakelijke voorwaarde voor migratie  is een niveauverschil,  bij-

voorbeeld lage lonen tegenover hoge lonen of politieke onderdruk-
king versus politieke vrijheid.

2.  Een andere noodzakelijke voorwaarde is informatie, waardoor het ni-
veauverschil bewust kan worden ervaren.

3.  Niveauverschil is er ook als er te veel mensen in een ruimte zijn en el-
ders te weinig.

4. Onder 'ruimte' moet men niet alleen verstaan materiele bestaansmo-
gelijkheid. Zo kunnen bijvoorbeeld politieke onderdrukking of over-
bevolking, hoe relatief die begrippen ook mogen zijn, evenzeer als ge-
brek aan ruimte ervaren worden.

5.   Stel het evenwicht tussen mensen en ruimte als 1.
Is in een gebied de verhouding groter dan 1. dan is dat gebied een po-
tentieel vertrekgebied; is die verhouding kleiner dan  1, dan is dat ge-
bied een potentieel vestigingsgebied.

6. Voor het vaststellen van de grootte van de ruimte is men afhankelijk
van wat er werkelijk gaat gebeuren: eerst als er vertrek heeft plaats
gehad, kan men het gebrek aan ruimte aan het aantal vertrokkenen
afmeten.

7.  Pas als men de redenen van vertrek kent, kan men de vraag naar de
kwaliteit van de ruimte beantwoorden.

27) Marschalck. Deutsche Uberseewanderung im  19. Jahrhundert.
28) a.w.,13.
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8.  De verhouding van mensen lot ruimte kan veranderen:
a) door verandering van het voortplantingspatroon bij gelijkblijvende

structuur van de ruimte:
b) door verandering van die structuur bij gelijkblijvend voortplan-

tingspatroon,
c) door gelijktijdige verandering van structuur en voortplantingspa-

troon. wanneer die veranderingen elkaars effecten niet opheffen.
9.  Als de verhouding van mensen lot hun ruimle niet in evenwicht is zai

herstel van het evenwicht gezocht warden en wel op de lange duur
door aanpassing en op de korte duur door migratie.

Pieter Stokvis gebruikt dit model in zijn proefschrift over het begin van
de Nederlandse massa-emigratie in 1846-1847.29 Hij ontbindt echter de
complexe factor ruimte in verschillende aspecten (demografische, econo-
mische, sociale, kerkelijke en politieke) en maakt bij de redenen onder-
scheid tussen (objectieve) oorzaken en (subjectieve) motieven. Daarbij
hesteedt hij veel aandacht aan de voorwaarden: de informatie, positief en
negatief; de organisatie in verenigingen en gezelschappen; de houding
van de overheid, zowel in Nederland als in de Verenigde Staten; de om-
standigheden van het transport. Steeds heeft hij oog voor de interactie
tlissen de betrokkenen in de oude en de nieuwe wereld.

Duidelijk toont Stokvis aan de hand van zijn beschrijving van de Neder-
landse trek in die jaren aan, dat het ruimteverschil niet alleen er moet
7.ijn, maar ook als zodanig ervaren moet worden, wil er sprake zijn van
emigratiebereidheid die kan leiden tot een emigratiebesluit. waarbij ge-
noemde voorwaarden van beslissende beteketiis zijn. 30

c. J.E. Ellemers

Na de 7'weede Werelcic,orlog ontstond er ee,1 massale emigratie \ariuit
IVederland.3' Door de sterk toenemende bemoeienis van de overheid
(emigratiepolitiek) verschenen er vooral in de jaren vijftig en zestig enke-

29) Stokvis,a. u·., 1-3.200.
10.

I a. u. passim: zie Ipeciaal hoofdstuk 6: 'Oorzaken en motieven' en hoc,fdstuk  l l: '(.on-

(·Iiisie'.
1 11   Tot en met 1963 emigreerden volgens offiriele cijfers 409.724 personen; 147.511 Iiaar
Canada (36%) en 76.218 (18%) naar de Verenigde Staten. Verder 29% naar Australie. 8%

naa,· Zitici-Afrika. 6% naar Nieuw-Zeeland en 3% naar andere landen. Zie Ellemers. The De-
velopment of Emigration from the Netherlands since  1946, in Soc·iologia Neerlandica. li. il

(fimmer  1965I, 59.62.
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le wetenschappelijke studies over de buitenlandse migratie op sociolo-
gisch en sociaal-psychologisch gebied.·32 Het interessante van deze pu-
blikaties is dat zij gebaseerd zijn op verantwoorde enquetes, niet alleen
van voor, maar ook van tijdens de migratie en niet alleen onder migran-
ten, maar ook onder niet-migranten, waardoor vergelijking mogelijk is.
Bovendien verschaffen een tweetal wetenschappelijke beschouwingen
over de binnenlandse migratie belangwekkende uitgangspunten. Daarbij
is vooral van belang voor het betoog van Ellemers de nauwkeurige analy-
se door H.M. In 't Veld-Langeveld van de redenen van blijven of vertrek-
ken bij een onderzoek in Oost-Groningen rond 1955. Van haar afkomstig
zijn onder andere de door Ellemers gebruikle termen '(standaard-)mi-
gratiemotief en '(standaard-)migratieaanbod'.33

Onder andere op grond van deze literatuur kwam de socioloog J.E. El-
lemers tot het volgende kader van determinanten, van belang omdat de
psychologische momenten hierin meer tot uiting komen dan in de andere
hier behandelde theorieen en de gecompliceerdheid van het keuzepro-
ces wordt ontrafeld. 34

Ellemers stelt vast dat bij wat grotere aantallen migranten uitgegaan
moet worden van een structurele spanning die vooral invloed heeft, als er
structureel al een losmakingsproces ('losweking') van de eigen omgeving
aan de gang is. Bij spanning kan men denken aan het gevoel van bedrei-
ging van het bestaan in de oorspronkelijke omgeving, maar meestal be-
staat die spanning in subtielere vorm en in het algemeen zou men kunnen
zeggen dat het individu een incongruentie ervaart tussen zichzelf en de
sociale en/of culturele omgeving, nog afgezien van spanningen tengevol-
ge van de persoonlijkheidsstructuur.

Uit de studies van Hofstee, Frijda en Wentholt is gebleken dat de emi-
granten vaak personen zijn met verminderde deelname aan het sociale
leven of althans met minder binding aan en minder culturele vereenzelvi-
ging met hun omgeving. In een aantal gevallen was er sprake van een pro-
blematische achtergrond.3.5 Men kan dan spreken van losweking, maar
die kan leiden tot spanning.

Het is wel duidelijk dat als (lerde voorwaarde voor de migratie er be-

32)  Onder meer van Hofstee, Frijda, Beijer en Wentholt. Hun studies, berustend op inter-
views, zijn in een verkorte vorm in het Engels herdrukt in Beijer, ed., Characteristics of (}uer-
Seas Migranti.
1.1)  In 't Veld-Langeveld. De Trek naar het Westen: migratientotieven en migratiebereidheid.
Boekestijn. Binding aan een.streek.
34)  Ellemers. t. a.p., 41-58.
35)  Zie noot 32.
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wuste en'aring van spanning moet zijn. Dan pas kan men spreken van
pen migratiemotief en als zo'n motief collectief ervaren wordt, kan men
dat een standaard-migratiemotief noemen.

Er kan zich nog een 'buffereffect' voordoen in die zin dat de persoonlij-
ki· \erwerking (le spaiinitig sterker of minder sterk maakt dan die objec·-

tief is.
Persi,onlijke aspiraties spelen eveneens een rc,1,1,ijvoorbeeld bij feite-

lijke of dreigende maatschappelijke achteruitgang (spanning) kan men
zich daarbij neerleggen of proberen die achteruitgang in een andere om-
geving te voorkomen of te verminderen.

Wil de spanning tot migratie lei(len dan moet die waarschijnlijk ook
niet te erg zijn. Mensen in echt ernstige economische, sociale of psycho-
logische moeilijkheden besluiten zelden te emigreren.

Migratie is natuurlijk maar 66n reactie op spanning. Men kan ook ati-
ders reageren, bijvoorbeeld zich laten omscholen of berusten.

Voorts zijn er nog vele persoonlijke omstandigheden van invloed, bij-
voorbeeld leeftijd, burgerlijke staat, aantal kinderen, aard van het werk.
bezit van een woning.

Verder moet er sprake zijn van een migratieaanbod. De aspirant-mi-
grant mort. op grond van informatie, kunnen verwachten dat in het vesti-
gingsgebied zich betere mogelijkheclen voordoen, waarbij men zich laat
leiden door aspiraties en de referentiegroep: personen in dat gebied met
wie men zich kan vergelijken. maar die het net iets verder hebben ge-
brachI.

In  het  geval de goede hansen  iii  het immigratieland sterk leveti  iii  (1(·

waardering #ati een grote groep. kan men spreken van een stanclaardaan-
1,c,cl  en  claarpan  kan een sterke autonome zuigkrac·lit  uitgaan.  waardoor
metiseti kinnen worcien aangetrokken die anclf'rs ni,oil tot migratie z.,)u-
cl,·11 zij,i o,eigegaan. Zo'n grote aantrekkingskracht gaat algemeen uit
r ,in re|alic·s <familit·|rc|eti. 1)f·k,-,icle,11 cli · e,·rdc·r z.ij,1 \eitiokkt·n (·n liet
goed maken. Men kan in dat geval van relatie-migratie spreken.

Soms geeft al het bovenstaande nog niet genoeg motivatie en is een ver-
Arie llc nde factor nodig, bijvoorbeeld de stormramp in  1953.

Van belang is verder de persoonlijkheidsstructuur. Hoewel emigranten
in het algemeen vrij normale mensen zijn, met een actieve persoonlijk-
heidsstructuur. een individualiserende levensinstelling en een grote vita-
liteit (dus beslist geen 'kneusjes'), liggen in een klein aantal gevallen per-
soonlijke psychische problemen aan de migratiebeslissing ten grondslag.

Tenslotte is er nog de sociale controle, die kan gaan van dwingen, be-
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vorderen, tolereren, bemoeilijken tot verbieden van emigratie, wanneer
het de overheid betreft.

Het is duidelijk dat vele factoren van invloed zijn en dat die onderling
in een relatie staan, elkaar versterkend of afzwakkend. De keuze om te
migreren of niet is afhankelijk van de onderlinge wisselwerking van deze
vele factoren, die overigens niet beslist allemaal in het spel hoeven te zijn.
Tot zover het betoog van Ellemers.

§ 7.   Aan  de  hand van de theorie5n  te  beantwoorden uragen

Het is vanzelfsprekend dat ook in het onderzoek van de Noordbrabante
situatie allerlei vragen gesteld moeten worden.

Zo zal de historische demografie antwoord moeten geven op de vraag
naar de opbouw van de bevolking in de behandelde eeuw om na te gaan
of er sprake is van overbevolking, maar de economische geschiedenis
van het gewest is bij het beantwoorden van die vraag evenzeer van be-
lang. In hoeverre is dan die overbevolking een dwingende factor ge-
weest? (Malthus, Marx)

Zijn er wetmatigheden in de dynamiek van de transatlantische migra-
tie, samenhangend met het ontstaan van een Atiantische economie, met
investeringen en arbeidsmarkt in een Atlantisch verband? En wordt het
ritme der emigratiegolven beheerst door de conjunctuurbeweging in die
economie? (Thomas)

Moet men emigratie zien als een soort investering in menselijk kapitaal
in het vestigingsland en een verlies aan dat kapitaal in het vertrekland?
Zijn 'push' en 'pull' niet meer potentiele krachten in een krachtenveld
dan mechanische krachten in elkaars verlengde? Wat was de betekenis
van de verbeterde en goedkopere transportmogelijkheden? (Potter)

Moct men niet goed onderscheid maken tussen min of meer gedwon-
gen migratie (waartoe ook massa-migratie behoort) en vrije migratie, indi-
vidueel (pioniers) of'en groupe' (volgelingen)? En welke invloed hadden
die pioniers op de volgelingen? Was migratie niet zowel een innoverend
proces als een conserverend proces? (Petersen)

Zo zal nagegaan moeten worden, of er gebrek aan ruimte werd gevoeld
(materieel en ideeel) en door wie? Welke oplossingen daarvoor werden
nagestreefd. En of de infurmatie over 'ginds' als betrouwbaar werd erva-
ren en men een gunstig beeld van Amerika kreeg (Marschalck). Waren er
standaard-migratiemotieven en was er soms sprake van een standaard-
migratieaanbod? Wat was eigentijk het verschil tussen migranten en non-
migranten in dezelfde omstandigheden? Is dat wel te achterhalen? Welke
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betekenis had de houding en activiteit van de wereldlijke en kerkelijke
<,\ erheid, iii het algemeen de sociale controle? Wat waren. kortom. de ve-
k. mogelijke en feitelijk aanwezige determinanten? (Ellemers) En hier-
mee zijn nog lang niet alle ,ragen gesteld die opgrond van het bo-
vt·ristaancle mogelijk zijn.

In dit hoofdstuk zijn vele suggesties gedaan clip helpen bij het onder-
zoek. „ok iii cle Noordbrabantse sittiatic. Iii het laatste hoofrist,ik z.ullen
die suggesties worden getoetst aan de resultaten van dat onderzoek.

§ 8. Samenvatting

Het eerste gedeelte van dit hoofdstuk is gewijd aan de gekozen termi-
nologie en de afbakening van het onderzoeksterrein, in temporele en ge-
ografische zin.

Of de term 'emigrant' voor iemand toepasselijk is, hangt in dez Mudie

niet af van een bepaalde tijdsduur dat hij in het immigratieland gevestigd
is. maar van zijn intentie om er zich blijvend te vestigen.

Aan de hand van de theorieen over migratie van drie economen en drie
scriologen zal getracht worden bij het onderzoek de juiste vragen te stel-
len, waarna in het slothoofdstuk de eigen bevindingen aan die theorieen
zullen worden getoetst.

De theoretische benadering ,an de emigratie heeft een ontwikkeling
doorgemaakt. De aanvankelijke neiging lot monocausale verklaring (Mal-
thus: absolute overbevolking; Marx: relatieve overbevolking: verder ras.
religie of 'Wanderlust'), heeft plaats gemaakt voor erke,ining van de ge-
complic·eerde en dynamische wijze waarop maatschappelijke krachten
werken. en van de ruimte die de mens in de meeste omstandigheden ge-
boden wordt om keuzen wei of niet te maken. Van wetmatigheden heeft
men daarcim afgezien: men spreekt hoogslens nog van tendensen.

Intussen is er wei meer helderheid gekomen over de vele factc,ren clip

1,ij cic. 1,1igratie pen rol spelen. In concrete gepallen kan de historicus die
fac·loren opsporen en trachten te combineren. zodat er een aannernelijke
verklaring uit voortkomt, waarbij de theorieen hem ric:htlijnen aanreiken.
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HOOFDSTUK III

ROOMS-KATHOLIEKE MISSIONARISSEN ALS
VOORTREKKERS

§  1.   De achtergrond van de missie-actie vanuit de Nederlanden in Noord-
Amerika

Een niet onbelangrijk onderdeel van de expansie van Europa in de we-
reld sinds de vijftiende eeuw bestond uit de verbreiding van het christe-
lijk geloof en de vestiging van kerkelijke instituten als dragers van dat ge-
loof. Dat geschiedde behalve door kolonisten en andere emigranten door
'specialisten': missionarissen van de rooms-katholieke kerk en later ook
zendelingen van de vele protestante kerken en sekten.

In de vijftiende en zestiende eeuw ressorteerde de missie, volgens het
principe van de eenheid van kerk en staat, onder de vorsten, vooral die
van Portugal en Spanje. Hoewel regeringen nog lang een soort patronage
over de kerken in de overzeese gebieden zouden uitoefenen. gingen in de
tijd van de Contrareformatie of Katholieke Restauratie steeds meer stem-
men op om het bestuurscentrum van de missie in Rome te vestigen en in
1622 werd door paus Gregorius XV opgericht de 'Congregatio de Propa-
ganda Fide', die nog steeds als een pauselijk departement aan de wereld-
missie leiding geeft. 1

Vanaf het begin waren het vooral de grote geestelijke orden, zoals
Franciscanen, Dominicanen, Carmelieten, Capucijnen en JezuYeten,
waaruit aanvankelijk de missionarissen gerecruteerd werden en die zich
later als orden op de missiegebieden gingen richten.

De Nederlanden, in de zestiende en zeventiende eeuw verdeeld ra-
kend in de zelfstandige Noordelijke Nederlanden, zelf een missiegebied
vormend (de 'Hollandse Zending'), en de onder Spaans bewind blijven-
de Zuidelijke Nederlanden, toonden een grote belangstelling voor het
missionaire werk. Men kan dit nog waarnemen aan de hand van de in die
Nederlanden uitgegeven missieliteratuur en zelfs werden er toneelstiik-
ken vervaardigd en opgevoerd waarin missioiiarissen een hoofdrol speel-
den. Vooral de gedrukte verslagen van de belevenissen der missionaris-
sen waren populair.

4  Voor dit hooldstuk is veel gebruik gemaakt van het prciefschrift van A.J.J.M. van den Ee-
renbeemt: De /Wi.ide-actie in Nederland. Het eerste hoofdstuk behandelt,le zestiencle. xeven-
tiende en achitiende ee,iw.
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Alin het stichtingsjaar 1622 werd door de 'Congregatio de Propagan-

cia Ficle' aan de pauselijke nuntius in Brussel opgedragen de zorg op zich
te nemen voor de missie in Holland. Engeland. Ierland. Sc·holland, Noor-
wegen. Zwe(len, Denemarken en Noord-Duitsland.2 Ook naar Curafao
en S,iriname werden Nederlandse missionarissen uitgezonden. 1

De ac·httiende eetiw was door allerlei oorzaken. waaraan hier voorbij
gegaan w(,rdt. pen tijd van verval van de inissie. Pijnlijke slagen werden
toegebracht door de opheffing der Jezuietenorde door paus Clemens
XIV in  1773. door de Franse Revolutie en door de concurrentie der pro-
testanten, die zich meer en meer deed gevoelen.

4

Een nieuwe bloeitijd van de missie begon echter na de tijd van Napole-
on. in het tijdvak der Restauratie en Romantiek. In zijn De Missie-actie in
Nederland noemt A.J.J.M. van den Eerenbeemt daarvoor verschillende
oorzaken. Al was de rooms-katholieke kerk zwaar geteisterd in de tijd van
de Franse Revolutie, door de aanvaarding van het beginsel van scheiding
van kerk en staat werd de kerk bevrijd van vele knellende banden. Die-
zeMde Franse Revolutie had de burgers meer macht gegeven en de weg
geopend voor een massale deeiname aan het sociale leven, ook dat van
de kerk. Het rooms-katholieke kerkvolk, vooral in de meer democrati-
sc·he landen. werd als het ware gemobiliseerd voor de missie-actie.
R('stauratie en Romantiek brachten een geestelijke reactie op de geloof
en kerk vijanclig gezinde stroming der Verlichting. Toenemende belang-
stelling ontstond voor de ontsluiting van nieuwe gebieden en de kennis
van vreemde volkeren. De koloniserende regeringen waardeerden de
missionarissen als verbreiders van de, toen algemeen hoger geachte.
Kitropese c·ultuur en steunden hun werk. Hierbij kwamen nog de verbe-
terde reis- en communicatiemogelijkheden.

Het bc·langrijkste was echter een diepgaande innerlijke actie van de
kerk met een nieuwe orientering op 'Rome'. ook als centrum van een

missiebeweging. Nieuwe zogenaamde liefdewerken „ntstc,nden om te
F oorzien in  de  financiele  noden  van de missie na de confiscaties van het
kerkelijk bezit in de periode van de Franse Revolutie en Napoleon. De
'Socifteit van Jezus', de JezuYetenorde, in 1814 hersteld, stortte zich
weer op het missiewerk. dat door steeds meer priesters en religieuze
zusters en broeders in vele orden en congregaties, waarvan sommige
echte missiecongregaties, steeds beter werd georganiseerd, waarbij het

2) a. u.. 20·
i) a. u'..23-25.
'1   a. ic..26.
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werk en de financiele ondersteuning van ontelbare particulieren en orga-
nisaties in de Europese landen van wezenlijk belang waren. Zo kan men
terecht spreken van een mobilisatie voor de verbreiding van het geloof,
het apostolaat, waaraan geen rooms-katholiek ontkwam.5

In Nederland kwam sinds  1795 in principe gelijkstelling voor de ach-
tergestelde rooms-katholieken. De Nationale Vergadering bepaalde op 5
augustus  1796 dat er geen bevoorrechte of heersende kerk meer geduld
werd en dat al de plakkaten en resoluties uit het oude stelsel der vereni-

ging van kerk en staat werden gehouden voor vernietigd. Vrijheid van
godsdienst en scheiding van kerk en staat werden als grondrechten in de
Staatsregeling van 1798 vastgelegd.  In de volgende jaren kwamen  deze
principes onder druk te staan, zowel door de reactie van de kant van de
gerefurmeerden die hun voorrechten, bijvoorbeeld het bezit van de vroe-

ger katholieke kerkgebouwen, niet wilden afstaan, als door het optreden
van Napoleon, vooral tijdens de periode van de Inlijving (1810-1813).
Alhoewel Napoleon in  1801 een concordaat met paus Pius VII had geslo-
ten dat voor de katholieke kerk in Frankrijk, na (le albraak in de tijd van
de Revolutie, niet ongunstig was en dit concordaat na de annexatie ook in

de Noordelijke Nederlanden ging gelden, bepaalde Napoleon dat in deze
gebieden, net als in Frankrijk, de kloosters moesten worden opgeheven,
voorzover zij niet in dienst stonden van onderwijs of ziekenverpleging.
Onder koning Willem I werd in 1814 deze supprimatie bestendigd in iets
verzwakte vorm: de vroegere kloosterlingen mochten weer samenwonen,
maar zij mochten geen nieuwe leden aannemen (behalve onder bepaalde
voorwaarden, als zij zich op onderwijs en ziekenverpleging toelegden).

Bij de aanvaarding van de regering door koning Willem II in  1840 werd
deze maatregel ingetrokken.

Voor de priesterstudenten betekende de supprimatie dat zij 6f op de
seminaries van de vicariaten 6f in het buitenland moesten gaan studeren.
Voor de kloosterorden dat zij een steeds nijpender tekort aan leden kre-
gen. Voor de missie heeft deze toestand belangrijke gevolgen gehad.
Waar vanuit Nederland de missie opnieuw opgezet moest worden, name-
lijk in Nederlands Oost-India (vanaf 1808), gebeurde dat door wereld-

geestelijken. Verder nam het aantal priesterstudenten op de groot-semi-
naries der vicariaten zo toe dat gesproken kan worden van een overschot,
zodat het niet verwonderlijk is dat een deel zich van daaruit meldde bij-
voorbeeld voor de missie in Noord-Amerika en dat de naar priesters
snakkende Amerikaanse kerk alle medewerking kreeg van de presiden-

s) a,W•,27-30.
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ten der groot-seminaries als Van Gils en Cuyten in het vicariaat 's-Herto-
genbosch.

Ook maken de geschetste omstandigheden begrijpelijk dat de klooster-
orden in de eerste helft der eeuw niet of nauwelijks konden gevolg geven
aan de roep vanuit Amerika om meer missionarissen. Een goed voor-
heeld daarvan is te vinden bij de Dominicaan Theodorus van den Broek.
wiens grote ideaal. in Wisconsin een klooster te stichten van Dominica-
tien (liefst ook nog ee.n van Dominicanessen), door gebrek aan ordeleden
in Nederland niet in vervulling kon gaan.

Een andere belangrijke factor voor het beschikbaar komen van Neder-
landse missionarissen is de invloed van de Zuidelijke Nederlanden, na
1830 het onafhankelijke Belgie, vooral op de rooms-katholieke kerk in
het gebied beneden de grote rivieren. Niet alleen waren er bestuurlijke
banden, ook de universiteit van Leuven, waar Van Gils hoogleraar was
geweest en Cuyten goede relaties had, de vele betrekkingen tussen de re-
gulieren, wier provincies vanuit dat Zuiden geleid werden en de gemeen-
schappelijke talen (zowel Nederlands als Frans, dat voor de ontwikkelde
Nederlanders de tweede moedertaal was), maakten de banden stevig.
Bewegingen vanuit dat Zuiden, op zichzelf weer opgeroepen vanuit het
toonaangevende missieland Frankrijk, hebben in de zuidelijke provin-
cies van Nederland ge.makkelijk weerklank gevonden.

Van grote betekenis voor de verspreiding van de missiegedachte was
de rooms-katholieke pers met in de eerste helft der negentiende eeuw pe-
riodieken   als De Godsdiensturiend (vanaf  1818), de Catholijke Neder-
landsche Stemmen (vanaf 1835), De Katholiek (vanaf 1842), een lande-
lijk dagblad als De Tijd (vanaf 1846)  en  regionale  dagbladen  als  De
Voord-Brabander (vanaf 1829, sinds 1849 De  Noord-Brabanter\.

Samengevat maakte de herleving van de missiebeweging in een sterk
c)1) Rome gerichte, zelfbewuste en expansieve katholieke kerk in een tijd
van toenemende emancipatie van de burgerij en helangstelling poor
iii('llw te betreden gebieden, vooral in exotische verre landen. onder in-
vloed van de Romantiek, de geesten van een aantal jonge mannen ont-
pankelijk voor het werken in de missie, en dit gebeurde onder meer in
Vlaanderen en Noord-Nederland. In dat laatste gebied speciaal op de
groot-seminaries in Noord-Brabant.

Tenslotte nog een citaat uit De Missie-actie in Nederland·.
"Van alle missielanden heeft Noord-Amerika de meeste aantrek-
kingskracht uitgeoefend op de Nederlandse priesters. Terwijl de ei-
gen kolonien zo moeilijk aan een voldoend aantal priesters kunnen
komen. voelen zich talrijke priesters uit Noord en Zuid, aangelokt
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om in Amerika apostolaat te gaan uitoefenen. In de ontwikkelingsge-
schiedenis van de katholieke kerk in de Verenigde Staten hebben de-
ze priesters een groot aandeel gehad. Werkte de regeringscontr6le
en - bemoeienis in onze kolonien misschien afschrikwekkend - voel-
de men zich in Amerika misschien vrijer? - leefde men er minder
eenzaam? - of was het de aantrekkingskracht van het jonge van de
Amerikaanse republiek?."6

De invloed van (leze de gehele rooms-katholieke kerk anderhalve eeuw
lang doordrenkende missiebeweging, de aantrekkingskracht van Ameri-
ka verhogend, moet ook onder de gewone landverhuizers direct en indi-
rect zich hebben doen voelen. Maar waren de priester-missionarissen en
de religieuze broeders en zusters eigenlijk wel landverhuizers?

a.  In hoeverre waren deze missionarissen landverhuizers?

Volgens de in het tweede hoofdstuk aangenomen definitie van landver-
huizer moet men depriesters of aanstaande priesters, de broeders en
zusters rekenen tot de landverhuizers.7 Zij waren immers van plan hun
bestaan in Amerika voort te zetten voor in beginsel onbepaalde tijd. De
grote meerderheid is in Amerika gestorven en begraven. Hun afhanke-
lijkheid van Nederlandse kerkelijke overheid was, indien aanwezig, van
tijdelijke aard. Dat een aantal ooit naar Nederland is teruggekeerd geldt,
evenals voor leken, niet als reden om hen de status van landverhuizer te
ontzeggen.

b.  In hoeverre waren de missionarissen voorlopers van andere landver-
huizers?

Indien men onder voorlopers moet verstaan verkenners of pioniers die
de weg bereiden voor een groep die na hen komt, hetzij dat zij door die
groep erop uit worden gestuurd, hetzij dat zij uit zichzelf het initiatief ne-
men om een groep te laten overkomen, dan zijn slechts weinig uit Neder-
land afkomstige priesters daartoe te rekenen. Wel bijvoorbeeld de Domi-
nicaan Theodorus van den Broek met de kolonisatie in de Fox River Val-
ley in Wisconsin in  1848.

Een aantal priesters en religieuzen heeft pionierswerk verricht voor de
vestiging van de eigen orde of congregatie in Noord-Amerika. Zo werden

6)   a. 11•.,59.

9  7.ie hoofdstuk II. § 1
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de twee Kruisheren uit tiden, die in 1850 naar 1.ittle Chute in Wisconsin
gingen met het doel om de orde in Amerika te vestigen, nog door zeven
andere Kruisheren gevolgd. In totaal vijf priesters en vier broeders. On-
der hen Eduard Daems. die een zustercongregatie stichtte ('Franc·iscan
Sisters of the Holy Cross'). Ook de Zusters van Liefde uit Tilburg hebben
in de bestudeerde periode (vanaf  1874) huizen in de Verenigde Staten
opgencht.8

§  2.     De  rooms-katholieke  kerk  in  Noord-Amerika  in  de  tijd  van  John  Car-
roll (1735-1815)

Gaat men uit van het huidige grondgebied van de Verenigde Staten en
Canada, dan vindt men tot de onalhankelijkheid van de Verenigde Staten
geen vrije rooms-katholieke kerk in Noord-Amerika. De Spaanse en
Franse regeringen behartigden de zaken van de staatskerk in de grote ge-
bieden die onder hun bestuur stonden op een onverdraagzame wijze.

Zo deden ook de regeringen in de Engelse kolonien aan de Oostkust.
waar het katholicisme verboden was, zoals in de kolonien van New Eng-
land (behalve in Rhode Island), of aan beperkende bepalingen onder-
worpen, dat laatste in navolging van de toestand in het Verenigd Konink-
rijk. zoals in de middelste of zuidelijke kolonien. De kolonien waar de
rooms-katholieken nog het meeste vrijheid gene,ten, waren Rhode Island,
Pennsylvania en vooral Maryland, waar enkele katholieke families be-
hc,orden tot de politieke en sociale elite.

Na het einde van de Zevenjarige Oorlog tussen Engeland en Frankrijk
{ 1756-1763), tijdens welke oorlog het anti-papisme, een steeds terugke-
rencl verschijnsel in Amerika. opnieuw was opgelaaid, waren er in de
(i,·rtien k„lonien niet meer dan rond 25.000 rc,oms-katholieken, niet
in(·et· clan 6#n procent van het totaal aan kolonisten. In Maryland en
Prtirisvlsania Maren in 1 776 23 priesters. allen po<,1 malige Jezuiiiten
(paus Clemens XIV had de orde in 1773 opgeheven): ac·ht geboren Ma-
rylanders, zeven Engelse missionarissen. vier Duitse en telkens 66n uit
lerland, Oostenrijk, de Oostenrijkse Nederlanden en Luxemburg. Van
hen waren er zes in Pennsylvania, de rest in Maryland. In het Oosten was
verder nog maar 6tn Ierse priester (voor 300 Schotse katholieke kolo-
nisten in de Mohawk Valley in New York). Van de Franse missionarissen

H) 1.Uuret. Imperatief Maruiaat, 47-48.
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in  het voor 1763 Franse en daarna Engelse Westen (ten oosten  van  de
Mississippi) waren er slechts twee overgebleven.9

Teleurgesteld en bedroefd vanwege de opheffing van de Jezuietenorde
keerde John Carroll in  1774,  na een 25-jarig verblij f in Frankrijk en de
Oostenrijkse Nederlanden, terug naar Maryland. Hij behoorde tot een
van de rijkste families van wat enkele jaren later de Verenigde Staten
werd en in deze welvarende katholieke families was het gebruikelijk hun
zonen en dochters naar Europa te sturen ter voltooiing van hun opvoe-
ding. Op dertienjarige leeftijd was John Carroll in St. Omer in Noord-
Frankrijk aangekomen. Na zijn studietijd aldaar, in Luik en aan het colle-
ge der Jezuieten in Brugge en zijn intrede in de Societeit was hij verbon-
den geweest aan dat college in Brugge en belast met de zorg voor de En-
gelstalige studenten.

Onder invloed van de gebeurtenissen werd hij spoedig van zeer grote
betekenis voor de katholieke kerk in Amerika en de eerste bisschop en
aartsbisschop in de Verenigde Staten.

De katholieken speelden een ondergeschikte rol in de Vrijheidsoorlog,
maar Charles Carroll,  neef van John, was een van de ondertekenaars (en
de enige katholieke) van de Onafhankelijkheidsverklaring. In gezelschap
van zijn neef Charles en Benjamin Franklin maakte John Carroll deel uit
van de eerste Amerikaanse diplomatieke missie, in 1776 gezonden naar
Montreal, om de Canadezen over te halen de zijde van de Amerikanen te
kiezen, hetgeen mislukte. 10

De Amerikaanse Vrijheidsoorlog was een echte revolutie, ook in die zin
dat er voortaan principieel uitgegaan werd van vrijheid van godsdienst en
scheiding van kerk en staat binnen de Unie (een aantal staten kenden
echter nog lang maatregelen ter beperking der vrijheid en gelijkheid).
Politiek en juridisch bleef dit overeind ondanks steeds weer opdoemende
anti-katholieke bewegingen.

Sinds de erkenning van de onafhankelijkheid der Verenigde Staten in
1783 was er behoefte aan een kerkelijke organisatie van eigen Ameri-
kaanse signatuur. De plannen daartoe van John Carroll mislukten in die
zin dat de Amerikaanse katholieke kerk een missiekerk bleef, geheel af-
hankelijk van de 'Congregatio de Propaganda Fide'  (tot  1908) en van  de
paus, die door vele Amerikanen als een absolute vorst werd gezien en

") Hennesey. American Catholics. 55. Voor de geschiedenis van de r.k. kerk in de Verenig-
de Staten is behalve van Hennesy's werk gebruik gemaakt van Hertling. Geschichte tier Kat/to-
lischen Kirche in den Vereinigten Staaten.
I 0)  Hennesy, a.w., 64-65.
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wiens gezag over de kathe,lieken als inmenging van een vreemd staats-
hoofd in Amerikaanse aangelegenheden werd ervaren. Bovendien was
de organisatie niet aangepast aan de democratische geest die in de Ver-
enigde Staten heerste, ook in de kerken.

In  1784 werd John (:arroll benoemd tot  apostolisch  prefect van  de
Verenigde Staten, in  1789 tot bisschop van Baltimore. In  1808 werd Bal-
tim„re verheven tot aartsbisdom en werd Carroll aartsbisschop.

De eerste bisschop van Boston. Jean Lefebvre de Cheverus, gevlucht
uit het revolutionaire Frankrijk, bestuurde succesvol de kerk in New Eng-
land, waar overigens in  1820  maar 4.600 katholieken woonden,  de
meesten Fransen en Ieren en 750 in de Indianen-missies in Maine. Le-
febvre ging in 1823 terug naar Frankrijk, werd daar bisschop van Mon-
tauban en later aartsbisschop van Bordeaux en kardinaal. Ook in Frank-
rijk zou hij de missie in Amerika blijven bevorderen. In Bostori werd hij
opgevolgd door de zeer bekwame Jezu*fet (de Jezuititenorde was in de
Verenigde Staten in  1804 al hersteld), Benedict Fenwick.

In Bardstown in Kentucky (het latere bisdom Louisville) was de Franse
Sulpiciaan Benedict Joseph Flaget gedurende 42 jaar een kundige bis-
schop." Het Franse element, in de Amerikaanse kerk, vanouds aanwe-
zig door de Franse kolonisatie in Noord-Amerika en in de tijd van de
Franse Revolutie en Napoleon versterkt door gevluchte Franse priesters,
verklaart mede de grote belangstelling voor de Amerikaanse missie in
Frankrijk en via dat land ook in de Nederlanden.

Het grootste probleem was het tekort aan priesters voor de snel toene-
mende en zich deeds verder verspreidende katholieke bevolking. Het
aantal rooms-katholieken in de Verenigde Staten liep op lot 318.000 in

121830 om daarna nog veel sneller te stijgen.
Na deaankoopvan Louhmnadoor de Verenigde Staten in 1803 (voot

sijftien miljoen dol]ar) was het grondgebied verdubbeld en lagen zowel
de weg naar de Stille Oc·eaan als die naar de (iolf , an Mexic·c, open.

Carroll werd door de paus benoemd tot administrator van het bisdom
pan  1.ouisiana en  de Twee Floridas.  De in  1815 voor New Orleans  be-
noemde bisschop, de Sulpiciaan Guillaume Dubourg, trof echter een ker-

n)  a.w.. 90. De Sulpicianen, wier hoofda(·tiviteit was de opleiding van priesters, kwamt·n als
geroepen oncier invloed van de Franse ontwikkelinger, naar de Verenigde Staten. Zij stic·htten
ren Heminarie in Baltimore dat tot 1 8 1 5 3 0 priesters alleverde. Hertlin, a.,i·., 46.47.
12)  a. u...5. De cijfers zijn ruwe schattingen. Bij de immigratie en de volkstellingen werd niet
naar de godsdienst gevraagd. De tellingen waren per hisdom nogal eens verschillend van op-
zet. Zie voor de onbetrouwbaarheid van de kerkelijke statistiek Hertling. a.ir..  160-165.
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kelijk verdeeld en verwaarloosd bisdom aan en verbleef tot  1823  in St.
Louis. Drie jaar na zijn komst naar New Orleans deed hij afstand en ver-
trok naar Frankrijk. 13

De behoefte aan priesters eiste de oprichting van seminaries (het eerste
ontstond in Boston  l n  1790),  maar ook hiervoor waren priesters nodig,
liefst met grondige opleiding. De roep om priesters van over de oceaan
werd zeker ook in de Nederlanden, waarmee al zoveel banden waren,
goed verstaan.

§  3.    Het  begin  van  de  missie-actie  vanuit  de  Nederlanden  naar  Noord
Amerika.  Een eenzame Francbcaan

Steeds als men de missie vanuit de Nederlanden in Noord-Amerika be-
schouwt valt het op dat het onderscheid tussen Noordelijke en Zuidelijke
Nederlanden in deze zeer betrekkelijk was. De eerste van afkomst Noord-
Nederlandse missionaris in Noord-Amerika, Theodorus Brouwers, gebo-
ren in  1738 in Rotterdam, trad in de Oostenrijkse Nederlanden in de or-
de der Franciscanen, was tien jaar apostolisch-prefect op CuraGao en ver-
trok daarna (1787) naar Philadelphia.14 Hij werkte  de drie laatste jaren
van zijn leven met succes in het westen van Pennsylvania. in Westmore-
land County. 15 De Franciscanen zouden vanuit Nederland niet naar
Noord-Amerika gaan, met een opvallende uitzondering, de verderop te
behandelen Godthardt.  die  in 1848 vertrok zonder toestemming van de
provinciale overste.

§ 4.    De Jezureten

De opheffing van de JezuYetenorde in 1773 was een zware slag voor de
wereldmissie (er waren toen 3.260 Jezuietenmissionarissen).16 Voor de
snel groeiende kerk in de Verenigde Staten, met een steeds nijpender te-

''9 a.w., 34,35. Over deze bisschop verscheen  in  1986 een tweedelige biogralie van de

hand van Annabelle M. Melville: Loui, William Du Bi,urg
")  A. van (len Eerenbeemt, a.w., 24,192.
Is)  1,ucas, De Reize naar Noord-Amerika van Theodorus J. van den Broek. O. P.. in Aeder-

lands   A r,·hief voor Kerkge.,chiedenis, XI.1 (1956). 96. 97. Daarin is vermeld al: literatutir:
Fellner, The Rev. Theodorus Brouwers O.F.M., in Rec·cirds of the American Cath,ilic  Iii.wori-
cal Societ¥·.  X XV (1914). 356-363. Zie ook:  Meersma,1, 'De Minclerbroeders (ler (i,·riliallia
Inferior op Citrafao' in : Collectanea Franc·Ac'ana Neerlandic·a. ll. 587.590.591.
16

1 Zie voor de hier volgende geschiedenis van de Jezuieten Van Hoec·k. Schets l'(111 de Ke-

schiedent.i van de,/ezuieten in Nedertand. Vill en IX.
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kcirt aan priesters, een tekort dat steeds zo goed mogelijk door de Jezuie-
teii in Europa was aangevuld. leek het niet minder dan een ramp.

Toch werd het geen echte ramp. In  1814 werd de orde immers volledig
her'steld. In de tussentijd bleef het onderling contact tussen de voormali-
9· ordebroeders, zij het langs minder officiele kanalen. in stand. Wat be-
langrijker was: de or(le werd niet overal opgeheven. In Wit-Rusland bleef
zij l)estaan. paus Pius VII erkende in 1801 officieel dat de Wit-Russische
1,1 (,\in('ie leden uit andere landen mocht opnemen en het lag voor de
hand dat cliegenen die Jezuiet wilden blijven of Jezuiet wilden worden
zic·h in St. Petersburg als gegadigden aanmeldden.

In het gebied van de Hollandse Missie waren enkele ex-JezuYeten op
deze wijze weer lid geworden van de Soc:iete.it en de in Rusland zetelende
plaatsvervangende generale overste machtigde de pastoor van de Jezuie-
tenstatie 'De Krijtberg' in Amsterdam. de in 1803 weer in de orde opge-
nomen en in 1805 tot overste der JezuYeten in de Nederlanden benoem-
de Adam Beckers, om priesters en leken die hij geschikt vond naar St.
Petersburg te zenden om de orde le versterken. Dat werden er onder
hem en zijn opvolger als overste, Henricus Fonteijne, enkele tientallen,
onder wie de latere 'Generaal' (algemene overste) van de orde, de beken-
de Nederlander Joannes Roothaan.

Adam Beckers, geboren in Maastricht (1744), leraar geweest  op  het
college in Mechelen. had na zijn priesterwijding in Keulen in 1.euven the-
ologie gestudeerd en was na het belialen van zijn baccalaureaat enige ja-
ren werkzaam geweest in de zielzorg in Mechelen en vandaar naar 'De
K,·ijtberg' gekomen. Hij overleed daar in 1806.

Jezulet te worden was het ideaal van de priester Antonius Kohlmann.
mw Elzasher. die. geholpen door Adam Beckers, via Amsterdam, Enge-
land. Rusl:ind en waarschijnlijk opnieuw Amsterdam als Jezuiet in  1806
in Maryland belandde. waar inmiddels de Socifteit gel·estaureerd was. 17

Hij werd in Maryland overste der Jezuietenenwasvan 1808-1815 vica-
ris-genc.raal van het 1,isdom New York. waar hij de bc·ke,id(· St. l'atric·k-
kathedraal bouwde. Hij kc,n claar echter geen bisschop wc„·den. omdat

I 8deze zetel toekwam aan de lerse Dominicanen.
Door bemiddeling van pastoor Beckers en door hem van het benodigde

voorzien gingen  in  1806 nog meer missionarissen op verzoek van John

' rj   Pan    Miert.    Some    Historical    i)ocumelit,   Concerning   the    Mission    of   Maryland
C 1807-1820). in The• IM,odstock Letter.f, 1(3<X. 3. 333-343. Aidaar i,ok brieven van Ki,hl-
mann. gestuurd naar dE· pastorie van 'De Krijtberg'.
1")  Hennesey. a.u·.. 90,91.
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Carroll naar Amerika. Het waren de JezuYeten Adam Britt (afkomstig uit
de Palts), Jean Henri (uit Luxemburg), Frangois Malev6 (waarschijnlijk
geboren in Leuven en een vriend van de hieronder genoemde Karel Ne-
rinckx),  in 1807 gevolgd door Johann Beschter (eveneens uit Luxem-
burg) en diens reisgenoot Karel Wouters (uit Frans-Vlaanderen). Men
vindt in The Woodstock Lette,3 van al deze Jezuieten gegevens en
brieven. '9

Kan men het bovenstaande de eerste Nederlandse missie-actie voor de
Verenigde Staten noemen, meer gevolgen had het initiatief van de al ge-
noemde Vlaming Karel Nerinckx, die nooit JezuYet is geworden, maar
aan de uitbreiding van die orde in Amerika veel heeft bijgedragen.20 Ne.
rinckx, als dokterszoon geboren in  1761  in het plaatsje Herfelingen in
het Pajottenland in (Belgisch) Brabant, weiger(le als pastoor van het
dorpje Everberg (gelegen tussen Brussel en Leuven) zowel de eed op de
Franse constitutie als later de eed van trouw aan Napoleon af te leggen.

Omdat hij zo zijn ambt niet kon uitoefenen, in contact gekomen met de
ex-JezuYeten in Amerika, ging hij met hulp van de I.euvense wijnhande-
laar en belangrijke begunstiger van de Amerikaanse missie, Jozef Pee-
mans, in 1804 naar John Carroll, van wie hij de opdracht kreeg te missio-
neren in Kentucky. Een brief van Nerinckx vanuit Kentucky aan zijn
ouders uit 1807 werd gedrukt en uitgegeven. 21

Na succesvolle missiearbeid en het stichten van de eerste Amerikaanse
zustercongregatie (de onderwijscongregatie van de zogenaamde Zusters
van Loretto) kwam hij in  1814 naar Europa om de regels van zijn congre-
gatie in Rome te laten goedkeuren en in Vlaanderen jonge mannen voor
de Amerikaanse missie te werven.22 Tijdens zijn verblijf in de Nederlan-
den publiceerde hij twee brochures. Van beide wordt als auteur vermeld
C.N.M.A., welke letters staan voor Carolus Nerinckx Missionarius
Apostolicus. De eerste verscheen  in  1815,  kort  na zijn aankomst.  de
tweede in 1817, kort voor zijn vertrek. Het is een aanwijzing voor de be-

"')  771e Woodstock Letter.s. XXX. 3, 333-351.
21)

) 7.ie over Nerinc·kx A. van den Eerenheemt, (t. 1(• 9 59-64. Ken daar niet genoe,nde bic,gra-

fie is Howlett. Life of Rev. Charles  Nerinckx. 7.ie verder Griffin. The Contribution i,f Belgium  to
the Catholic Church in A merica (/523-/85 71.  Het  standaarciwerk over de Jezifieten van  Nlis-
:ouri is Carraghan. The Jesuits ofthe Middle United States. waarin ec·hter onvolcloencle onder-
s(·heid gemaakt worcit ttissen Nederlanders en Belgen zi,lang (le Provincia Belgic·a van de So-
(·ii:trit ook het Noorclen ornvatte (tot  18491.  De Neclerland.se Jc·zilieten worcle,1  lot dir lijci
cloor (iarraghan als Belgen :ezien.
21)  Zie literatuurlijst onder Nerinckx. Een exemplaar. dat in het bezit is gi'weest va,1 Antoiii-
us van Gils. is aanwezig in de bibliotheek van de Thee,logische Fac u Iteit in Tilb,irg.
22)  K. Schi,eters. P.J. de NeL 43-48.
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trokkenheid van Antonius van Gils, oprichter en eerste president van het
groot-seminarie van het vicariaat 's-Hertogenbosch. dat deze brochures

in zijn nalatenschap aanwezig waren.
Behalve om ijverige priesters, financiele middelen om jonge priesters

te vormen. boeken, sieraden en kerkornamenten, vroeg Nerinckx ook
. - . .

deugdelijke en ieverige vrouwspersoonen  voor zijn c·ongregatie. In
1817 nam hij tien missionarissen mee. van wie twee priesters. Ac·ht van
lien kwamen op het noviciaat van de Jezuieten in Georgetown hoen nog
Maryland. nu Washington D.C.). Bij een tweede werftocht in 1821 volg-
de een negental, onder wie de later beroemde Pieter de Smet. Van hen
traden er zeven in bij de Jezuieten in White Marsh (Maryland), waar toen
het noviciaat gevestigd was. Zij werden ontvangen door de Vlaamse novi-
cenmeester Karel van Quickenborne.

Er waren nog anderen die wervend rondgingen, zoals de bovenge-
noemde bisschop van New Orleans (tot 1823 zetelend in St. Louis), de
Fransman Dubourg, die na zijn bisschopswijding in Rome in 1814 een
rondreis maakte en in totaal 29 missionarissen meenam, van wie een
aantal uit de Zuidelijke Nederlanden. Dergelijke wervingen stuitten nogal
eens op verzet van burgerlijke en kerkelijke autoriteiten. De burgerlijke
autoriteilen waren bevreesd hun controle op de kerk le verliezen en ove-
rigens waren enkele jonge mannen nog minderjarig. Zo werd Nerinckx
pervolgd en veroordeeld wegens onttrekking aan de ouderlijke macht. De
kerkelijke autoriteiten waren het evenmin met de werving eens. Zij zagen
niet graag dat onder hun duiven werd geschoten.

Nerinc·kx wist ook in de Noordelijke Nederlanden belangstelling voor
de Amerikaanse missie te wekken en stond in nauwe relatie tot Joachim
(leorge le Sage ten Broek. die verschillende brieven van Nerinckx publi-
c·eerde (in 1819 en. na de dood van Nerinckx, iii 1825).23

Na Nerinkx' activiteiten zijii die van de Vlaming Pieter de Smet, afkom-
stig tiit Dendermonde. van wezenlijke betekenis pocir clc  Amerikaa,ise

missie geworden. Hij werd de grootste propagandist voor de Amerikaan-
se missie door zijn talrijke brieven, de boeken over zijn werk onderde In-
dianen van de Rocky Mountains, maar vooral door zijn persoonlijke con-

tacten op zijn reizen in de Nederlanden. Hij was een goede vriend van
Jacques Cuyten (1799-1886), vanaf 1837 president van het groot-semi-
narie van het vicariaat, later bisdom, 's-Hertogenbosch, vanaf 1839 ge-
vestigd in Haaren. 24

211 ibidem
25)  a. u)..67-68.
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De langzamerhand grootscheepse actie om tientallen mannen voor de
Amerikaanse kerk te werven, te laten overbrengen, opleiden en te voor-
zien van het noodzakelijke om hun werk goed te kunnen doen zou niet
mogelijk zijn geweest zonder de steun van velen, onder wie zeer vermo-
gende begunstigers. Genoemd is al de Leuvense wijnhandelaar Jozef
Peemans, die Karel Nerinckx naar Amerika hielp. In een biografie over
Antonius van Gils wordt vermeld dat deze in  1808 in Leuven een onder-
houd met Peemans had, onder andere over de Amerikaanse missie,
waarover Van Gils enige tijd later door John Carroll zelf schriftelijk werd
geYnfurmeerd.25

De Amsterdamse families Roothaan, Van Has, Damme en Koedijk
droegen in  1821  bijin de kosten van de reis van Pieter de Smet. 26

In rechtstreeks verband met de missie-actie vanuit Noord-Brabant
stond het werk van Pieter-Jan de Nef uit Turnhout, die men een missie-
ondernemer zou kunnen noemen. De Nefwerd in 1774 geboren als zoon
van een redelijk welvarende landbouwer te Gierle, gelegen in de Kem-
pen, tussen Turnhout en Herentals. Hij studeerde aan de Latijnse school
in Turnhout en de universiteit van Leuven. In de Napoleontische tijd
werd hij als textiel- en wijnhandelaar en verder door zijn huwelijk zeer
vermogend. Hij wist zijn goed lopende zaken te combineren met grootse
activiteiten in de politiek, het onderwijs en de organisatie van de Ameri-
kaanse missie vanuit de Nederlanden. Zijn inspiratie putte hij uit een
sterk geloof en hij gaf blijk van grote aanhankelijkheid aan de hierarchie
van de rooms-katholieke kerk in het Zuiden, strijdend tegen Gallicanisme
en Josephisme, in de personen van keizer Napoleon en koning Willem I.
Een staat die zich neutraal verhield ten opzichte van godsdienst en kerk
en waar bovendien zoveel zielen te winnen waren als de Verenigde Staten
moest hem wel na aan het hart liggen.

De Nef stichtte in Turnhout  in   1811 een onderwijsinstituut,  met  het
doel om jongemannen kosteloos voor te bereiden om priester en missio-
naris te worden (de klein-seminaries waren in de tijd van Napoleon en ko-
ning Willem I aan door de kerk niet aanvaarde beperkingen onderwor-
pen). Men zegt dat meer dan vijfhonderd priesters daar hun eerste vor-
ming hebben gekregen. De winst van zijn zaken ging hoofdzakelijk naar

2.SM Allard, Antonius van GiL, en de kerketijke gebeurtenissen van zijn tOW,  170. Van Gils heeft
waarschijnlijk toentertijd al. maar zeker later in Turnhout. De Nef bezocht. Zie Schoeters,
a.w.,47.
26)  A. van den Eerenbeemt, a.w.,67.
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de school en naar de missionarissen. Hij betaalde het reisgeld van zijn
oud-leerlingen die missionaris werden en raakte zo betrokken hij de le-
zuietenmissie in Amerika. 27

Daar had de bovengenoemde bisschop Dubourg ren belangrijke rol
gespeeld bij de stichting van een nieuwe Jezuietenmissie in Missouri
(1823). Door onderhandelingen met de Sec·retar> of War, John C. Cal-
houn. under wiens departement de zaken der Indianen ressorteerden. en
met president James Monroe, verwierf Dubourg morele en materiele
steuti voor zijn plannen om de Indianen te 'civiliseren: onder andere
door oprichting van een Indianenschool. Daarvoor moest hij Jezuieten
aantrekken.

Dit kwam bijzonder gelegen voor het noviciaat in Georgetown (Mary-
land. nu Washington D.C.), waar door de komst van de vele Vlamingen
langzamerhand het evenwicht tussen Vlamingen en Amerikanen verbro-
ken was. wat tot spanningen leidde, terwijl bovendien de materiele
toestand onhoudbaar was geworden. 28

Dubourg sloot met de Jezuieten een akkoord en twee paters, onder wie
bovengenoemde novicenmeester Karel van Ouickenborne, zeven novi-
cen, onder wie Pieter de Smet, allen Vlamingen. drie broeders. onder
wie de Noord-Nederlander Henricus Rieselman (ook weI geschreven
'Reiselman'), en drie neger-echtparen bereikten na een avontuurlijke
reis St. Louis.lets verder werd in Florissant, bij de samenstroming van
de Missouri en de Mississippi, een nieuw noviciaat en een nieuw centrum
van de Jezuietenmissie in Amerika gevestigd (1823).29

Voor De Nef en zijn 'Hollandse' vrienden was dit ontstaan van een
VIaamse' missie in Amerika zeer stimulerend. De eerste Noord-Neder-

landse en Noordbrabantse Jezuietenmissionaris. Joannes van Lommel
uit Terhe>·den. 'afgestaan' door Joannes pan Hooydonk, administrator
  an het apostolisch vicariaat Breda, werd met een grc,te vracht goedereti
naar Amerika verscheept (1826). Van I.ommel bleef zelf ,oorlopig in
Maryland, maar de goederen arriveerden in Missouri. Van 1.ommel's
neef. Petrus Havermans uit Baarle-Nassau, eveneens uit het vicariaat

-' 3 a. w.. 64.
28)  Schoeters. a. ir.. 76-79.
29) a. m. 80. 81. Zie voor Henricus Rieselman: Albers. De Hoogeerwaarde Pater joannes

Philippus Root/wan, 1.17.18. Als Amsterdammer had hij, evenals Roothaan. godsdienstlew
van pastoor Berkers genoten. In 1803 was hij met enkele Franse en Vlaamse Trappisten naar
Ainerika vertrokken. In  1810 ging hij echter als 26 jarige naar de Jezuieten in Georgetown en
werd daarin 1813 lekebroeder. Zijn noviciaat maakte hij pas in Missouri door. In 1857 over-
leed hij in Florissant in Missouri.
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Breda en oud-student van het groot-seminarie Hoeven, vertrok als
priester in 1830. Hij ging wel naar de JezuYeten in Georgetown, maar is
geen JezuYet gebleven. 30

In 1829 begon  De Nef rechtstreeks brieven te zenden met ingesloten
een bericht van de provinciaal van de Amerikaanse Jezuieten, Franci-
scus Dzierozynski, onder anderen aan de bovengenoemde administrator
van het apostolisch vicariaat Breda, Joannes van Hooydonk, tevens pre-
sident van het groot-seminarie van dat vicariaat in Hoeven, professor An-
tonius van Dijck aldaar en professor Philippus van de Ven van het groot-
seminarie van het apostolisch vicariaat 's-Hertogenbosch, toentertijd
gevestigd in Nieuw Herlaer in Halder (St. Michielsgestel). Van Gils, eer-
ste president van dat laaistgenoemde seminarie, kwam, evenals Van
Dijek. van dezelfde Turnhoutse Latijnse school als De Nef. Met Van Gils
heeft De Nef zeker al in 1818 gecorrespondeerd met het oog op het wer-
ven van missionarissen voor Amerika.31  Met Van  de Ven, opvolger van
Van Gils en voorganger van Cuyten als president van het Bossche groot-
seminarie, ging De Nef geregeld op bedevaart naar Scherpenheuvel. 32

Behalve door middel van vele brieven wist De Nef door een circulaire
belangstelling en financiele steun voor de Missouri-missie te verkrijgen.
Onder andere door bovengenoemde contacten.33 Publiciteit verkreeg hij
ook door medewerking van enige redacteuren van de Courrier de la Meu-
se, waarin geregeld kerkelijk nieuws uit Amerika verscheen.34 Met enke-
le weldoeners uit Antwerpen had De Nef een associatie gevormd om in
effecten te handelen. De winst ging naar de Amerikaanse missie. 35

In 1831 ontstond in Nederland, vooral door toedoen van Le Sage ten
Broek, het 'Genootschap tot Voortplanting des Geloofs', een zuster van
de  in  Lyon  al in  1822 tot stand gekomen 'Association de la Propagation

30
) a.w., 87-91. In het archief van het groot-seminarie Haaren, aanwezig in het Archief van

het bisdom 's-Hertogenbosch, (Van Lomrnel aan De Nef, 8 April 1828), en in het Arehief
Provincia Neerlandica S.J. in Nijmegen zijn brieven van Van Lommel bewaard. Over Haver-
mans De Godsdienstvriend, LXV111 (1852), 33-37.A. van den Eerenbeemt, a.w., 210. geeft
over het jaar en de aanlei(ling van zijn vertrek verke.erde informatie. Van Hoeck, Nederlandse
Jezuieten in de Verenigde Staten, in Het Missiewerk. XXVill (1949), 1. noemi hem niet. Be-
grijpelijk omdat hij de orde heeft verlaten. Het archief van het bisdom Breda (1, 20, Brieven-
boek 1844,220) bezit een brief van Havermans inzake financiele kwesties, waarin zijn secu-
here status wordt bevestigd.
31)  Schoeters, a. w, 58,59.
32) a.w.,138.
33) a.w., 134-135.
3 ) a.w.. 138.
35) a.w..215.
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de la Foi'. De le(len verplichtten zich. behalve tot gebed. tot het bijdra-
gen van tenminste een halve stuiver per week voor de missie. Vanaf 1842
verschenen de Annalen van dit genootschap, louter een vertaling van de
Franse Annales. Deze in enkele duizenden exemplaren verspreide Anna-
len hebben velen voor de missie enthousiast gemaakt. Vooral iii de
Noordbrabantse vicariaten (Breda. 's-Hertogenbosch en Megen-Ra-
venstein-Grave) was de belangstelling poor dit genootschap en zijn A,ina-
leii groot.36  In  het latere  Belgie  was  in  1826  al  een  aftakking van  het

Franse genootschap ontstaan. In 1828 was daar echter de Broederschap
van Franciscus Xaverius opgericht, die uitsluitend werkle poor de Vlaam-
se missionarissen in Amerika en gelden inzamelde voor de bouw van
kerken en kapellen aldaar. Deze gebouwen werden voorzien van het in-
schrift 'Sumptibus Belgarum' ('Op kosten der Belgen'). In 1843 verlang-
de de 'Propaganda' dat deze vereniging zou samengaan met het genoot-
schap in i.yon, hetgeen geschiedde. Doch onder voonvaarde dat de in
Noord-Brabant opgehaalde gelden naar de missie in Missouri zouden
gaan. Hier viel weer het onderscheid weg tussen Vlaanderen, gezien als
het  na 1830 Nederlandstalige Belgie,  en de Nederlandse provincie
Noord-Brabant, die kerkelijk bleef ressorteren onder het aartsbisdom
Mechelen (de apostolisch vicariaten Breda en 's-Hertogenbosch en na
1842 ook Megen-Ravenstein-Grave).37

De Nef organiseerde, gesteund  door vele weldoeners,  na  1830  nog
ac·ht expedities tot versterking van de missie in Missouri. Sinds 1829 was
de Amsterdammer Joannes Roothaan. vanouds vertrouwd en bevriend
met de Amerikaanse missionarissen, de hoogste overste der Jezuieten in
de wereld, de zogenaamde Generaal. Hij machtigde De Nef, behoudens
(·en onderzoek op de geschiktheid door de presidenten der groot-semina-
ries. kandidaten voor de Societeit in Amerika aan te nemen.

Roothaan bepaalde in  1830 dat de missie van Miss ,uri los van die van
Maryland kwam te staan. Maryland werd in 1833 een prc,vinc·ie. Missoll-
ti in  1839 een vice-provincie van de Societeit. Alle Belgischeen Neder-
laridse aspirant-missionarissen die naar de Jezuieten in Amerika gingen,
moesten zich melden bij het noviciaat in Florissant (Missouri) (hieraan
werd niet geheel de hand gehouden). 38

In  1832.  na de moeilijkheden  van de Belgische Opstand, vertrok  de

.1,i

1 A. van den Eerenbeemt. a.w.. 81-85.
·37)  a. u., 85.7.ie ook Sc·hoeters. a.w.. 267.
M) Albers. a.16'.. 11. 186-187; Schoeters. a.,4., 208-209; A. van den Eerenbermt. a.ir.

64-65.
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eerste grote expeditie van De Nef: vier Noord-Brabanders en een Vla-
ming en een groot bedrag aan geld, gedeeltelijk ook uit Noord-Brabant
afkomstig.

"Van de circa  11.000 fr.  uit U.E. provincie is door Professor Van
Dijck van Breda en de zijnen bij de 4.000 fr. bezorgd; de rest is door
Uw ijver en die van Uw goede kennissen van de omtrek van 's-Bosch
verstrekt. 9,

Aldus De Nef in een brief aan Van de Ven·39 Verder ging een grote hoe-
veelheid goederen mee. De Noordbrabanders van deze expeditie waren
Johannes Blox (Bergeijk), Christiaan Hoecken (Tilburg), beiden oud-
leerlingen van De Nef, Mattheus Sanders (Breugel) en Petrus Kroes (Bre-
da). Hoecken en Sanders waren oud-studenten van het Bossche groot-se-
minarie en kort voor hun vertrek tot priester gewijd.40

In 1833 vertrokken Joannes Schoenmakers (Waspik) en Cornelis Wal-
ters (Wijler bij Groesbeek), beiden jonge priesters, afkomstig van het
Bossche seminarie, met twee Vlamingen en zeer veel geld en goederen

richting Missouri. 41

In 1834 kwam Pieter de Smet naar Europa. Hij was belast geweest met

de zorg voor het Indianenschooltje in Missouri, dat echter, door het weg-
trekken der Indianen, geen bestaansmogelijkheid meer had. Daarna was
hij verbonden geweest aan het college (dat uitgroeide tot een universiteit)
in St. Louis. Zijn mede-missionarissen wensten dat de Missouri-missie
aan  de  in 1832 gestichte Belgische provincie zou worden gehecht  (hier-
toe behoorden ook de Nederlandse Jezuieten tot 1850). Hiervan kwam
niets terecht, maar wel zou de provinciale overste van de Belgische pro-
vincie der Jezuieten de kandidaten voor de Missouri-missie mogen exa-
mineren, met andere woorden mogen uitmaken of zij voor de Sociateit

19)  Gec.iteerd uit Sehoeters. Zie noot 40.
1 )

) Schoeters, a.w., 215-218. Zie ook Van Hoeck. t.a.p.. 48. Over M. Sanders en Chr.
Hoecken en alle anderen die uit het Bossche groot-seminarie naar de Verenigde Staten ver-
trokken  zijn  (tot 1870) raadplege men Schutjes, Geschiedenis van het bi,dom 's-Henogen-
bosch, II. bijlage XII, 291-305.
Christiaan Hoecken is van de vier Brabanders het meest bekend geworden door zijn werk on-
der de Indianen. Brief in De Codsdiensturiend, 54 (1845), 90-99 en 142-146. Een bericht
over zijn dood, overgenomen uit de Noord-Brabanter, vinclt men in De God,dienstvriend.
LXVI11(1852), 101-104.
Een brief uit 1839 verscheen posthuum (] 918) in 1.elie en De Beer, Uit het dagboek van een
7'ilburger. 98-105. Brief van P. Kroes, oud-student van het groot-seminarie Hoeven, in De
God,dienstvriend, XXX (1833), 280-285.
H ) Sc'hoeters. a.w., 220-222. Zie ook Van Hoec·k, t.a.p.. 48 (waar bij Schoenmakers een
verkeerd jaartal stuat) en Srhutjes,  a. w., 11, bijlage  X 11. 297.
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geschikt z.ouden zijn.42 Pieter de Smet hielp nog de derde expeditie van
De Nef te organiseren (met de theologant Hermanus Aelen uit Ooster-
hout. een Viaamse theologant, een student. twee aanstaande lekebroe-
ders, meer dan vijftig kisten en koffers met onder meer een kloosterbibli-
(,theek, pen fysica-kabinet, dertig schilderijen, kleding, benodigdheden
voor de eredienst en een groc,t bedrag aan geld). maar tijdens de zeereis

naar Amerika werd hij in Engeland ziek aan land gezet, kwam terug naar
Belgie. vroeg en kreeg ontslag uit de Sociateit en werd enige tijd rector
van een zusterklooster. De expeditie ging rechtstreeks naar Missouri. 43

Zo  ook de vierde tocht,  in 1835, waarbij de priesters Bartholomeus
Krijnen en Theodorus de Leeuw, beiden Bredanaren, Antonius Eysvo-
gels uit Oss, de theologant Henricus van Mierlo uit Soerendonk en drie
Vlamingen vertrokken uit Antwerpen.44 Het reisverhaal van Bartholo-
meus Krijnen is in 's-Hertogenbosch uitgegeven. 45

De Jezuieten in Missouri besloten om, na verkregen verlof van de fede-
rale regering, 'onder (le wilden' in de Indian Territory een missie te ope-
nen. Er volgde een vijfde expeditie. waaraan geen Nederlanders deel-

46namen.
In  1837 ging De Smet, intussen weer Jezuiet geworden, terug naar

Amerika met onder anderen de studenten Gulielmus Boex uit Eindhoven
en Arnold Damen uit Leur en de lekebroeder Adrianus Hendrikx uit Bre-
da. Arnold Damen werd later zo bekend dat er in Chicago nog een ave-
nue en een brug naar hem genoemd zijn. 47

Met de zevende tocht, in 1839. vertrokken de theologanten Adrianus
Hoecken uit Tilburg (broer van Christiaan) en Adrianus van Hulst uit
Veldhoven. De seminaries van Den Bosch en Breda hadden juist genoeg

48bijgedragen om de reiskosten te hetalen.
Iii  1840 was de achtste en |aaiste expeditie van De Nef (sinds  1832

was er elk jaar (:tn geweest, zoals De Nef aan de Amerikaanse ptopinciaal

'2) Sc hoeterb, a. u,.. 223-225.
13)  a. u.. 223-229. Brieven van H. Aelen in De Codsdien,·tvriend, XI.III (1839),23-27 en I.
(1843), 276-277.
") a.w.,82. Brief van T. de Leeuw in De Cod,dienst,inend, X t.VII ( 1841 M 34-43.
15

1 Krijnen, Reist,erhaal.
7 S(·hoeters, aw.. 232.
17)  aw.. 234.235. Van Hoeck, t.a.p.. 44. Conroy, Arnold Damen S.J. A Chapter in the ila-
king of Chicago.
18)    Schoeters.   a. w.,   264.   Brieven van Adrianus Hoecken   in   De  Go L,dienstrriend.   X LIV
(1840). 92-98: XI.VI (1841). 228-236: XI.IX 11842). 316-321: 1.XXXVI (1861).
3()3-308: LXXXIX (1862), 152-155.
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had beloofd) en vertrokken uit Noord-Brabant nog de studenteri Theodo-
rus van der Does de Willebois uit's-Hertogenbosch en Abraham Baekers
uit Eindhoven, vergezeld van broeder Arnold van den Heuvel uit Oir-
schot.49

De Nef, die in 1844 stierf, zou in totaal geYntermedieerd hebben voor
55 jonge mannen, bestemd voor de Jezuietenmissie in Amerika. Van hen
waren er zeventien oud-leerlingen van zijn onderwijsinstituut in Turn-
hout, onder wie de genoemde Blox, Damen, de gebroeders Hoecken en
Schoenmakers. 50

Steeds meer moesten de Indianen in het Midden Westen wijken voor
de Europese kolonisten. Daarbij trad de regering soms meedogenloos
op. Een schrijnend voorbeeld is de deportatie van achthonderd zoge-
naamd brutale katholieke Potawatomi-Indianen uit het gebied van India-
na en Michigan, waar zij vreedzaam leefden, naar Kansas. Begeleid door
dragonders te paard en plaatselijke vrijwilligers, de Amerikaanse vlag
voorop, maakten zij de zware tocht. Dertig van heti stierven onderweg;
meer dan honderd vluchtten. Het protest van de bisschop bij de federale
regering leidde tot de beschuldiging van oppositie tegen regeringsmaat-
regelen, genomen 'for the benefit of these Indians'.In Kansas werden
deze Indianen opgewacht door Christiaan Hoecken die het werk van de
Franse missionarissen van v66r 1763 onder hen voortzette. 51

De Indianen van het Verre Westen daarentegen leefden in die tijd nog
in vrijheid en zochten steun bij de rooms-katholieke 'Zwartrokken' (al
eeuwenlang'Robes Noires' of'Black Robes' genoemd) en hun Romeinse
'Groot-opperhoofd' tegen de federale regering, beducht als zij waren
voor deze hun onafhankelijkheid bedreigende macht. Van de protestante
zendelingen, door die regering gesteund, geholpen met geld van welva-
rende Amerikaanse geloofsgenoten, wilden zij meestal niets weten, ook al
omdat zij goede ervaringen hadden met de Franse missionarissen, door
wie zij gedeeltelijk tot de rooms-katholieke godsdienst waren bekeerd.
Diezelfde Amerikaanse regering gebruikte echter behalve de zendelin-
gen ook de missionarissen om haar normen aan de Indianen op te leggen
en vond hen goede bemiddelaars in de veelvuldige conflicten. Door de

w)  a.w.. 265. Van Hoeck. t.a.p.. 48. laat De Willehois al een jaar eerder vertrekken.
51 1 )   a.u·.,282.
sl)  Hennesey. a.u·., 130-131.In Uit het Dagboek i an een Titburger. Croniclue. aangetekend

door L.D. I.elie en J.B. de Beer en iii 1918 uitgegeven door Het Niellw·shlad iii Tilburg.
98-105. verhaalt Christiaan Hoecken in een brief aan zijn ouders over zijn werk onder die
verbannen Indianen.
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missionarissen zelf werd het bekeren van de Indianen, 'de roodkoperen
wilden'. gekoppeld aan het beschavingswerk. Hieronder werd verstaan
het aanleren van de Europese beschaving: van accomodatie aan de Indi-
anenbeschaving was ook bij de rooms-katholieke missionarissen geen
sprake. WeI werd hun taal geleerd, zelfs werd in die taal onderwijs gege-
Ben. maar hun gebruiken werden als primitief ervaren en hun oorspron-
kelijke geloof als bijgeloof.;2

Vanaf 1831 kwamen in St. I.ouis Indianen van het Verre Westen, met
het verzoek om priesters te zenden. Het duurde echter tot 1840 voordat
Pieter de Smet als eerste een verkenningstocht naar het Rotsgebergte on-
dernam. Daarna heeft hij nog acht reizen naar het Verre Westen ge-
maakt, en doopte hij duizenden Indianen van talrijke stammen (die hij in
reducties, zoals de Jezuieten in Paraguay hadden, wilde onderbrengen).
Dit werk heeft hem waarschijnlijk de meeste voldoening verschaft, maar
historisch gezien was zijn grootste verdienste het in een aantal veelgele-
zen boeken en vele honderden brieven en lezingen op zijn talrijke reizen
bekend maken van het leven der Indianen en de betekenis der Ameri-
kaanse missie.53 Voor zijn missiepropaganda is hij negen maal naar
Europa teruggekeerd. Door zijn boeiende verhalen zal hij de missionaire
geest van velen hebben aangewakkerd.

Na De Smet en De Nef is de grootste promotor van de Amerikaanse
missie in Nederland ongetwijfeld geweest Jacques Cuyten, geboren in
1799 te Nuenen. vanaf 1837 president van het groot-seminarie van het
apostolische vicariaat.  na 1853 bisdom, 's-Hertogenbosch, eerst  nog in
Nieuw-Herlaer in Halder (St. Michielsgestel), maar vanaf 1839 in 'zijn'
nieuwe  gebouw in Haaren. Hij doceerde daar vanaf 1825 theologie.
,%(·rd verse·hillende malen gevraagd voor een leerstoel aan de universiteit
Ban 1.c·uven. maar kon in het Bossche vicariaat niet gemist worden. Hij

'21 Henn,·Mev.aw., 1 32.
21 a. u., 133. Voor zijn hoeken raadplege men de literattiurlijst. De Smet had e,·n zepi in-
ti·nsief (·cintac·t met ('uyten. waarvan getuigt een tiental brieven aan Ctiyten uit cle periode
1854-1872 (Archief bisdom 's-Hertogenbosch. archief van het groot-seminarie Haaren. 186
a, c·orrespondentic (.uyten). Hij heeft Cuyten zeker bezocht v66r zijn vertrek naar Amerika in
1857 (brief van Cuyten aan de Provinciaal van 30 april  1857 in lift archief van de Provin(·ia
Neerlandica S.J. in Nijmegen). Hoe populair De Smet ook in deze streken was blijkt uit enkele
lierichten in De Cod,dienst,·riend.  1.X  C 1848),  164.  In De God,diencti,riend verschenen. al of
niet vertaald uit het Frans. vele tientallen brieven van De Smet. onder anclere van 1853 lot en
met  1863 (·en Kerie van 51 brief en. overgenomen tilt de Pr#ci: Historiques. De belarigrijkhte
1,iografieen over De Smet zijn Chittenclen en Richardson. life. I.etters and Trarel.v of Father
Piene-Jean de.imet Cilric· clelen) en I,aveille. 1.e Pbre de Smet.
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kreeg vele nevenfuncties en eretitels, waarvan die van ere-vicaris-gene-
raal van het bisdom Louisville en later van het aartsbisdom Baltimore
hier genoemd moeten worden. Hij zette de traditie voort van Van Gils en
Van de Ven, voorgangers in het ambt, in het bevorderen van de Ameri-
kaanse missie zoals hierboven geschetst, maar in het aankweken van roe-
pingen voor die missie heeft hij hen verre overtroffen.

Dank zij een bijlage van Schutjes' Geschiedenis van het Bisdom 's-Her-
togenbosch is er tot 1872, het verschijningsjaar van dit werk, een nauw-
keurige lijst gepubliceerd van 'seminaristen, die naar de uitlandsche mis-
sikdn zijn vertrokken', met bijzonderheden zoals plaats en jaar van ge-
boorte en wanneer en waarheen zij zijn vertrokken.54 Hierin vindt men
de volgende Noordbrabantse missionarissen die vanuit het groot-semina-
rie te Haaren na de expedities van  De Nef,  dat wil zeggen  na  1840,  naar
de Jezuieten in Missouri zijn gegaan (achter (le naam het jaar van ver-
tre k):

Tabel 2: Vanuit het groot-seminarie Haaren naar de Jezureten in Missouri vertrokkenen

Naam Jaar Priester/Theolog. Geb.plaats              Jaar
A. I.evisse 1841 theologant Den Bosch 1822

J. van Zeeland 1853 idem Geldrop 1831
C. van Zeeland 1856 idem idem 1834
J. van Goch idem priester Den Bosch 1834
H. Baselmans 1860 idem Meerveldhoven 1836
W. Boex 1862 idem Eindhoven 1835
M. van Agt 1865 theologant idem 1844
M.  A arts 1867 priester St. Oedenrode 1841

J. Driessen idem idem Someren 1841
A. van der Eerden idem idem Boxtel 1842
W. van der Heijden idem idem Vught 1842
A. Sweere idem idem Zevenbergen 1841
H. Bronsgeest 1868 idem Den Haag 1842

(ouders in Tilburg)
V. van der Putten idem idem Dennenburg 1845
P. van den Bergh 1869 idem Veghel 1839
A. van der Heijden 1870 idem VIijmen 1846
F. Heuvelmans idem idem Vught 1846

Vervolgens vermeldt F. van Hoeck nog als uit Noord-Brabant afkomsti-
ge JezuYeten, die hierboven niet zijn genoemd en in Missouri zijn ingetre-
den (na 1840):

64) Sehutjes a.w.,11,291-305.
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, ,TaI,el 3: ()rerige uit \'o,ird-Brabant nciar Jezilleten in Muis„un itertrf,kkenen

N aam                                       j aar Priester/Broeder Grb.plaat»              Jaar
(:. Smarius 1841 pnester 1823Till, trg
A. van ch·n Hetivel 1846 i(1(·m Oirsi·hot 1826

D. SwagemakerM 1848 idem Tilburg 1828

F. de Kcic·k 1855 broeder Halsteren 1827

J. Pat ken 1857 priester Duizel 1832

C.Olen 1861 broecler Ginneken 1835

P. Koopmans 1867 priesler t.tten 1830
..

J. van L(·ent 1872 idem Geldrop 1839

H. Wolters 1874 idem Rosmalen 1852

W. vander Hagen 1876 idem Lith 1843

A. van der Velden 1882 idem Woensel 1848

M. Bronsge,·st 1883 idem Tilburg 1857

J. van der Pc,1 1887 idem Oosterhout 1862

Het kwantitatieve aandeel van Noord-Brabant in de JezuYetenmissie in
Noord-Amerika kan nu voor de gehele periode van 1827 lot en met  1887
gesteld worden op 50 personen, van wie 4 broeders. Op de inbreng van-
uit Nederland van 65 in totaal is (lit 77%. Verreweg de grootste bijdrage
leverde het groot-seminarie van het vicariaat, later bisdom 's-Hertogen-

56hosch.

Voor het kwalitatieve aandeel, de werkzaamheden van de missionaris-
sen, volgt hier een samenvatting van een gedrukte brief van Pieter de
Smet uit 1862, de tijd van de Burgeroorlog:57

.. Mij nu alleen bepalende tot de Societeit van Jesus in Missouri, aar-

'·'i  \'ail HA„·i·k. t.(1.p.. 48-49. ()i, gror)(l variaaritekenirigen van \ an HoeI·k *Ar,·hiet  i ri,L.
Neerl.  S.J.hen vermeldingen bij A.  van den  Eerenbeemt. a. w..  hijlage Vill,  1 8 1 -257  is dez,·
lii.t ,·nig:zin. gec·orrigi·,·ril i·n aange# tild. 1'.(:. Kooliman. t·11 J.B. ian cler Pul komen v<,cir iii
(le lijst van oud-Kludenten van het grc,ot-seminarie Hoeven. W. van der Hage,i was (,u(l-stu-
dent van Haaren en professor aan het klein-seminarie in St. Michielsgestel.
".1 Nog enkelen meer kwamen van dat seminarie, maar zijn niet meegeteld omdat zij alkom-

stig waren wit het Gelderse deel van het vicariaat/bisdom 's-Hertogenbosch. namelijk C.W.
Walters uit Wyler bij Groesbeek (geb. 1807, vertrokken  1833) en J. van Krevel uit Hurwe-
nen (geb. 1846. vertrokken 1866). Van Hoec·k noemt in zijn artikel. t. a.p., 47, een aantal van
63. maar in zijn lijst op het eind van dat artikel. op 48 en 49. zijn het er 65. Deze lijst begint
ec·hter  in   1826 en noemt niet broeder Rieselman.  noch  de in Amerika uitgetreden Haver-
mans. Van de andere kant komt wei in de lijst voor J. Meuffels uit Susteren die volgens A. van
clen Eerenbeemt, a.w..228, in 1874 naar Brits Honduras ging.
57)  De Smet. Onze Nederlandsche Missionarissen in Missouri, in Kerkelijke Courant K.N.S..
i l l.  1-7.
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zel ik niet te verklaren, dat wij het welslagen onzer pogingen in dit ge-
deelte van het uitgestrekt Amerika, inzonderheid mede te danken
hebben aan de seminarien van Noord-Brabant en Holland. Ziet eens
hoe voortreffelijke medearbeiders zij ons hebben opgeleverd.

"

En dan prijst De Smet de al overleden Christiaan Hoecken, vooral voor
zijn werk onder de Indianenstam der Potawatomies. Ook diens broer,
Adrianus Hoecken, voor zijn arbeid onder de stammen der Plathoofden,
Kalispels, Koetenezen en Elzenharten in het Rotsgebergte.

9,

In de onmetelijke vlakten van Missouri volgde hij de Zwartvoeters,
en op dezen oogenblik wijdt hij zijnen ijver aan het zielenheil der
Osagen, aan de boorden van den Niosho, die zich in den Arkansas
uilstort. 9,

Onder de Osagen werkte eveneens Joannes Schoenmakers, die zorgde
dat er een bloeiende jongensschool kwam en dat de Zusters van Loretto
uit Kentucky een meisjesschool voor hen stichtten. Hij voorzag tevens in
de geestelijke behoeften der blanke kolonisten. Hij werd daarbij vijfjaar
geassisteerd door Jacobus van Goch, die daarna Arnold Damen in Chica-
go bij ging staan.

De al in 1833 overleden Joannes van Lommel wordt door De Smet ge-
prezen als een uitmuntende predikant en een uitstekende catecheet en
de eveneens jonggestorven Bartholomeus Krijnen en Cornelius Walters
worden nog herdacht als voorbeeldige werkers zowel in de colleges als op
de missieposten. De Smet schrijft verder:

,'Aan onze universiteit te St. Louis, en in onze collegies te Bardstown
in Kentucky, en te Cincinnati in Ohio, worden onderscheidene be-
langrijke bedieningen door verschillende Hollandsche Paters en
Scholastieken met gelukkig gevolg waargenomen.

,'

In dit verband worden genoemd Daniel Swagemakers, vice-rector der
universiteit in St. Louis, docent in de botanie, geologic en natuurlijke
histori ; Theodorus de Leeuw, mede bekend om zijn retraites; Antonius
Levisse, na zijn leraarschap werkzaam in de St. Franciscus Xaveriuspa-
rochie in Cincinnati. Ook Adrianus van Hulst bediende een kerk, niet ver
van St. Louis, waar hij in het kerkelijk verenigingsleven zeer actief was.
Arnold Damen had zich duidelijk onderscheiden in het maken van be-
keerlingen. Als pastoor van de parochie van de H. Familie in Chicago
werd hij nog steeds uitgenodigd tot het houden van retraites en volksmis-
sies. Ook wist hij veel godsdienstige verenigingen te stichten. Tenslotte
nog een wat langer citaat uit De Smet's verslag:

"De eerw. Pater Smarius, van Tilburg, die een bijzonder talent voor
de talen bezit, gaf in onderscheidene collegies, alsmede aan de uni-
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versiteit. o,ider vrel toejuichingen lessen iii de welsprekendhrici. Na
het vertrek van P. Damen heeft hij diens plaats ingenomen te St.
1.oitis. Ik durf gerust ,·erklaren. dat P. Smarius eene eerste plaats be-
kleedt onder de heste redenaars van Amerika. In de controvers is hij
\oc,ral uitstek*·iici. Veeltijds zijn de kerken niet in staat de toe-
gestroomde menigte. zoo van Pri,testanten als Katholieken. te bevat-
ten. Tot dusverre zijn alle c·ontrovers-preken van Pater Smarius
(,p(·iii}aar gemaakt in eeti protestantsch nieuwspapier. De uitgever
deed goede zaken met zijne speculatie. Zijn blad wordt gevraagd van
het eene einde van het land tot het andere, en men vindt het in alle
116tels, op stoombooten en spoorwegen. De burgeroorlog heeft de
zucht tot controvers, voor zijne uitbarsting hier zoo levendig, intzis-
schen veel verminderd. Ook bepaalt zich de werkzaamheid van P.
Smarius voorshands meestal lot het geven van missi#n en retraites in
steden en dorpen. Sedert Augustus arbeidt hij gezamenlijk met P.
van Goch.
De eerw. Pater van Mierlo, uit de diocees van 's-Herlogenbosch,
werkt met ijver en goeden uitslag onder de Westphalingen die zich in
Missouri hebben neergezet. Hij werd opvolger van P. Antonius Eys-
,(,gel. van Oss geboortig, die na 22 jaren arbeidens, door een heili-
gen dood de kroon opzette aan een verdienstelijk en voorbeeldig
leven.

De eerw. P. Panken. uit de omstreken van Eindhoven, is kortelings
Priester gewijd. Hij is een uitmuntende Religieus. en geeft thans on-
derrigt aan onze jonge scholastieken.
Nog bevinden zich onder ons twee scholastieken, insgelijks uit de na-

..buurschap van Eindhoven, met name van Zeeland.
l I it dit verslag blijkt duidelijk de gevarieerdheid van het wei·k der missio-
nat isse,i. Zij legden zic·h toe op bekering der Indianen. iwarten en pro-
testanten. op parochiewerk. retraites en volksmissies. op onderwijs en
opleiding van goed-katholieke leken en religieuzen. In velerlei opzieht
deden zij pionierswerk.

Van enkele Noordbrabantse JezuYeten zijn later biografieen geschre-
ven, verantwoord, maar vallend onder de rubriek 'stichtelijke lectuur'.58

In kranten en tijdschriften werden de katholieken van reilen en zeilen
der missionarissen goed op de hoogte gehouden. Gedeeltelijk was de ver-
slaggeving bedoeld om de interesse in het missiewerk aan te wakkeren en

M)  Conroy over Arnold Damen, a.u'. Van Hoeck. De Manke Zu,artrok /:en Noord-Brabant-
1,·he missdinaris onder de Indianen. 18,en.ischets van den E.P. Aloysius van der Velde,z S.J..
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ondersteuning te verkrijgen, vooral in de vorm van giften en roepingen.
Zij paste echter goed in de algemene sfeer van rooms-katholiek leven in
Nederland.

In 1886 eindigde de emigratie van Jezuyeten uit Nederland naar Ame-
rika. De Nederlandse provincie der Societeit had steeds meer andere
missiegebieden opgedragen gekregen en de Amerikaanse kerk kon zich
zelf redelijk redden, al waren vooral voor de missie onder de niet-blan-
ken nog Europese priesters welkom.

§ 5.  De Dominicanen

De verschillende groepen van priester-missionarissen apart behande-
lend, enigszins in tijdsvolgorde, is nu de beurt aan de Predikheren of Do-
minicanen. De banden van de Amerikaanse Dominicanen met de Neder-
landen dateren van de achttiende eeuw.

De behoefte aan scholing van priesters voor de Britse eilanden en kolo-
nien, een missiegebied dat ressorteerde onder de nuntius in Brussel, ver-
oorzaakte, dat in de toenmalige Oostenrijkse Zuidelijke Nederlanden
meerdere Engelstalige colleges waren. E6n ervan was het Dominicaanse
college  van het Heilig Kruis te Bornhem bij Antwerpen,  in  1658 door de
Engelse Dominicaan Philip Thomas Howard gesticht. Na de opheffing
van de JezuYetenorde  in 1774 gingen jongemannen van katholieken huize
in Maryland naar dat college, onder anderen John Ceslas Fenwick
(1759-1815) en zijn neef Edward Dominic Fenwick (1762-1832). De
laatste keerde in 1804 terug in Amerika en werd in 1806 door John Car-
roll naar Kentucky gezonden, waar hij in datzelfde jaar de Dominicanen-
provincie van St. Joseph stichtte met een priorij van St. Rose te Spring-
field. Twaalfjaar later stichtte hij een priorij in Somerset (Ohio). Daar-
mee waren de Dominicanen in de Verenigde Staten gevestigd en kregen
zij een groot missiegebied toegewezen. 59

Het is dan ook niet vreemd dat in De Codsdiensturiend een verslag over
de  missie van Edward Fenwick  (in  1821 de eerste bisschop van Cincin-
nati in Ohio geworden) en zijn bezoek aan Rome, Frankrijk en Vlaande-
ren (onder andere het klooster te Bornhem) met een oproep voor hulp
aan de missie werd afgedrukt (1824).60 De hoofdpersoon van het volgen-
de hoofdstuk van deze studie, de Dominicaan Theodorus Johannes van

59) I.ucas, De reize naar Noord-Amerika van Theodorus J. van den Broek O.P., in Neder-

tand, Archief voor Kerkgeschiedenis, 41 (1956),97,98.
60)  De Godsdienstvriend, XII (1824), 147-152.
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den Broek, toen nog past<,or van de St. Dominicusparochie in Alkmaar,
zal deze oproep ongetwijfeld hebben gelezen. De eerste Nederlandse Do-
minicaan echter die naar Noord-Amerika ging was niet Van den Broek.
maar de Vlaming Johannes Baptista de Raijmaecker, die al in  1822 in
Kentucky zijn geloften allegde maar later om gezondheidsredenen uit
Kentticky naar Nederland terugkeerde en vele activiteiten ontplooide om
de reis van Van (len Broek en de zijnen in 1832 te laten slagen. Zo wer-
den gel(len verzameld om in Noord-Amerika vanuit Nederland een novi-
c·iaat en missiehuis te stichten. nadat het oprichten daarvan in Cent, het
oorspronkelijke plan, niet was doorgegaan.61 Tegelijk met Van den
Broek vertrok de voormalige pastoor van de Dominicanenkerk in Tiel, de
Vlaming Adrianus van de Weijer (1832).In 1851 gingen de Dominicaa·
Jac·obus Aerden uit Wouw en de schoenmakersgezel Franciscus de Kock
uit dezelfde streek (de laatste als lekebroeder) naar het bisdom Vancou-
ver. Daar werd De Kock Jezuiet. Waarschijnlijk is Aerden geen Domini-
caan gebleven.

Meer Nederlandse Dominicanen zijn waarschijnlijk niet naar Noord-
Amerika vertrokken, ondanks verzoeken van Van den Broek die plannen
heeft gehad voor de stichting van zowel een Dominicanenklooster ali een
Dominicanessenklooster. 62

Vergeleken met die der Jezuieten lijkt de inbreng van de Nederlandse
Dominic·anen aan de Noord-Amerikaanse missie zeer gering. De bijdrage
van Van den Broek aan de landverhuizing der Oostbrabanders overtrof
ec·hter die van alle andere missionarissen tesamen. Daarover gaat het k(,1-

gende hoofdstuk, maar het is hier de plaats om de relatie van de Domini-
c·anen met Uden en omgeving. het centrum der Oostbrabantse landver-
huizing iii 1848 en later, kort te behandelen, omdat het een der verkla-
ringen kan zijn voor de weerklank die Van den Broek's oproep in  1847
,·n  1848 in die streek heeft gekregen.

Na cle inname van 's-Hertogenhosc·h en dc· verc,vt·ring van cle M,·it·rij
cloor de Staaise troepen in  1629 werd de uitoefening van de rooms-ka-
tholieke godsdienst in dat gebied onderdrukt. maar bleef zij toch bestaan
door de weerbaarheid van priesters en kerkvolk. Er waren bij alle over-
heidsdwang enkele gelukkige omstandigheden. Een daarvan was het be-

c'' b   Meijer,  Gedenkbeek van de Dominicanenin Nederland, 51-52.
62)   Van den Broek. zowel in brief (1840) aan de Nederlandse overste der Dominic·:inen. Ar-
nold  Rakeri  (Meijer, a. u., bijlage X 111, 54 1-544)  als in circu laire 2 1 848) C Meijer, a. u·.. bijlage

XIV. 544-547).  Aerden schree·f enkele reisbrieven in De G,*L,dienstvriend, 1.XVIll (1852).
]90-197.
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staan van enclaves waar die godsdienstuitoefening wel was toegestaan,
omdat het gezag van de Republiek er niet gold, onder andere in het graaf-
schap Megen en de heerlijkheid Ravenstein. Priesters en kloosterlingen
zochten er hun toevlucht en de gelovigen uit de gebieden waar de kerk-
gang verboden was, maakten gebruik van de zogenaamde grenskapellen
in de enclaves. Daar bestond dientengevolge een bloeiend kerkelijk le-
ven. Het graafschap Megen en de heerlijkheid Ravenstein ressorteerden
tot 1831 onder de bisschop van Luik, die plaatsvervangers aanstelde in
de kerkelijke districten Ravenstein en Megen. In 1831 kregen Ra-
venstein en Megen een afzonderlijke apostolisch vicaris,  die   in   1840
ook apostolisch vicaris werd van het vicariaat Grave.

Dit laatste bestond uit drie vroegere heerlijkheden: het land van Gra-
ve, de heerlijkheid Cuijk en de baronie van Boxmeer, waar de Republiek
meer te zeggen had gehad en de kerk in die tijd niet vrij was, en die ker-
kelijk vielen onder de bisschop van Roermond tot 1801, toen zij werden
verenigd, eveneens onder de bisschop van Luik, in het district Grave.

Beide mini-vicariaten Megen-Ravenstein en Grave) werden  in  1842
door een personele unie met het apostolisch vicariaat 's-Hertogenbosch
verbonden.

Intussen waren deze gebieden politiek gezien sinds het ontstaan van de
Bataafse Republiek (1795) geen enclaves meer en golden de supprima-
tiebepalingen van het bestuur in de tijd van de inlijving bij Frankrijk en
van koning Willem I er onverkort: er mochten geen nieuwe leden in de
kloosters worden aangenomen, zodat bijvoorbeeld de orde der Kruishe-
ren, al enige tijd alleen nog gevestigd in oostelijk Noord-Brabant (St. Aga-
tha te Cuijk en Uden). bijna uitgestorven raakte.

Maar er was wei voor de opleiding van geestelijken in Megen-Raven-
stein en Grave een (zeer kieine) 'Hogeschool', eerst te Huisseling en vanaf
1823 te Uden. De priesterstudenten aan dit instituut werden zelfs in
1831 vrijgesteld van militaire dienstplicht. Nadat al eerder postulanten
en fraters der Dominicanen in Uden hadden gestudeerd, werd door de
orde in 1837 een herenhuis aldaar ingericht als noviciaat, al mocht het
wegens de bepalingen van de regering niet die naam hebben. De suppri-
matiebepalingen vervielen echter direct na de troonsbestijging van Wil-
lem II. Ook mochten de regulieren toen weer in het openbaar hun habijt
dragen en, wat belangrijker was, er werd gesproken over invoering van
het  concordaat  van ]827, waardoor  er  weer een kerkelijke hierarchie
zou worden ingesteld.

In de tengevolge der veranderingen onder de rooms-katholieken ont-
stane euforie (de protestante reactie bleef niet uit) kreeg Uden in april
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1841 bezoek van de Amerikaanse Dominicaan Richard P. Miles. bis-
schop van Nashville (Tennessee), die zijn medebroeders kwam bezoeken
(en waarschijnlijk missionarissen onder hen werven) en met spontane
feestelijkheid in Uden en omgeving (hij consacreerde ook de kerk te
Schaijk) werd ingehaald.

Ondanks verzet van enkelen„ onder wie de conservalieve overste der
Dominicatien. Arnold Raken. tot in Rome toe. werden de afzonderlijke
vicariaten Megen-Ravenstein en Grave en dus ook de 'Hogeschool' defi-
nitief opgeheven (1842) en verdwenen het noviciaat en de opleiding der
Dominicanen, die eerst nog met de Kruisheren de schoolbanken hadden
gedeeld, in  1846 naar Nijmegen en in  1852 naar Langenboom in Escha-

63ren bij Grave.

Samenvattend kan men nu stellen:
1.  Oost-Brabant had een andere kerkelijke geschiedenis meegemaakt

dan  de  rest  van de provincie:  er  was  na  1629  in een gedeelte  van
Oost-Brabant een zich duidelijk manifesterende kerk met een zekere
vrijheid blijven bestaan en dit had geleid tot een conglomeraat van
kloosters en andere kerkelijke instellingen, zoals Latijnse scholen:

2.  er was een nauwe band tussen de bevolking en de clerus;
3.  (le Dominicanen waren in Oost-Brabant geen onbekenden;
4.  gedurende een aantal jaren waren er nauwe betrekkingen tussen de

Dominicanen en de Kruisheren in Uden.
Deze vier draden passen goed in het weefsel dat deze studie tracht te re-
(·onstrueren en dat in de volgende hoofdstukken zichtbaar wordt.

§  6. Ni,g een eenzame Franciscaan

Het is nodig even stil te staan bij een metgezel van Van den Broek en
zijn groep landverhuizers in 1848: Adrianus Dominicus Godtharcit van
(le orde der Franciscanen (kloosternaam: Pacificus Maria. in de Verenig-
de Staten ook bekend als Pacificus d'Arlem). Zowel Van Hinte als Lucas
behandelen hem kort en onnauwkeurig. Van Hinte noemt hem nog min-
der bekend dan Van den Broek.64 Lucas laat 'Father Godhert' uit Uden
komen, geeft hem het leiderschap van een groep Brabanders die met de
'Libra' arriveerden en later in de buurt van Little Chute Franciscus

'·')  Me,jer. a. u·...51 -73 en  92. Clver het  hezoek van  bisschi,p Miles aan  liden  en Schaijk
vindt men een verslag in De God,·diensttinend, XLVI ,< 1841), 302-310.
"'I  Van Hinte. Vederlanden in Amerika, 320.
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Bosch, het latere Hollandtown (Wisconsin) stichtten.65 Lucas ontleende
zijn informatie voornamelijk aan door hem gepubliceerde herinneringen
van Jan Verboort en Adriaan Verwijst. 66

In een boekje, uitgekomen bij gelegenheid van de viering van het hon-
derdjarig bestaan van de parochie in Hollandtown (1848-1948),  met als
eerste hoofdstuk een door een 'pionier' verhaalde geschiedenis van de
kolonie (voor een groot deel meer legende dan historie), volgt in hoofd-
stuk twee een overzicht van de pastoors, te beginnen met 'Godhert', daar
ten onrechte een Capucijn genoemd, die maar twee jaar bleef in Holland-

town, toen nog Franciscus Bosch geheten.Hij was in die tijd ook nog
pastoor geweest van de St. John parochie in Green Bay. 67

Is het moeilijk na te gaan waarom Godthardt Franciscus Bosch verliet
(in De Godsdienstvriend werd gerept van een "hoogst betreurenswaardi-
ge omstandigheid" en "een huurling" die zijn plaats verliet 68) en hoe
het daarna met hem ging, over zijn verleden is meer bekend. Van den
Eerenbeemt vernoemt hem en vertelt enkele feiten, maar vraagt zich af of
het dezelfde Godthardt is die eerst naar Nederlands Oost-Indie ging en
toen naar Amerika.69 Deze vraag is positief te beantwoorden en het is
mogelijk gebleken veel meer over hem te weten te komen, zodat het vol-
gende beeld ontstaat.

Adrianus Dominicus Godthardt is in  1811  op  12 juli gedoopt in Haar-
lem in de R.K. Statie van St. Joseph (Begijnenhof) als vierde kind van
Ferdinand Dominicus en Catharina  la  Tour.  In  1829  trad  hij  in  bij  de
Franciscanen, doch vanwege de supprimatie niet in Nederland, maar in
Urbino (de Marken) in Italie. Zijn Woosternaam werd Pacificus Maria. In
1832 kon hij naar Nederland terugkeren en daar verder studeren. Van
1839-1842 was hij assistent ('socius') aan de  kerk van St Franciscus van
Assisia ('Het Boompje' of'De Boom', een voormalige schuilkerk tussen
Kalverstraat en Rokin) in Amsterdam.

Via de internuntius in Brussel en zonder toestemming van zijn provin-
ciaal kreeg hij van de 'Congregatio de Propaganda Fide' een missieop-
dracht in Nederlands Oost-Indie. In die tijd moest het Departement van
Kolonien daarmee instemmen en de missionaris in functie aanstellen en

65)  1.ucas. Netherlanderf in America, 218-221.
66

) I.ucas, Dutch immigrant Memoirs and Related Writings, 11,145-151 en  174- 187.
"1)   Souvenir Book Commemorating the Centennial  Jubilee of the Establishment of Saint  Fran-
ci, Parish, Hollandtown, WL,consin /848-1849,14.
68)  De CO( dien,trriend. 1.XIV (1850),49.
(,9

) A. van den Eerenbeemt, a.w., 207.
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bezoldigen. Zo werd hij henoemd tot pastoor le klas in Soerabaja, ge-
lijkstaande met een kapelaan in Nederland. Hij kreeg wegens bezuini-
ging geen subsidie van het departement op de reiskosten. Een rijke wei-
duenster en de internuntius 7.orgden voor het nodige reisgeld en eind ok-
1()her 1842 arriveerde hij in Batavia.

Vanuit Weltevreden stuurde hij meteen na aankomst een uitvoerig vcr-
zi,ek naar het generalaat der Franc·iscanen in Rome om allerlei volmach-
ten en rechten le verkrijgen in de hoedanigheid van overste van de Fran-
ciscanenorde in het gebied tussen Kaapstad en Australie. Antwoord op
dit verzoek heeft hij waarschijnlijk nooit ontvangen. Na enkele maanden
in Soerabaja gewerkt te hebben ontstonden er grote moeilijkheden met
zijn pastoor, die zich dan ook weinig voorbeeldig ge(lroeg. In die tijd wa-
ren er behalve Godthardt slechts zes missionarissen in Nederlands Oost-
Indie. allen wereldheren. van wie er later drie gesuspendeerd zijn. Dit
leiide tot 'de zaak Crooff, waardoor de verwijten en aanklachten van
Godthardt bij late. re historici meer aandacht kregen dan anders het geval
z.ou geweest zijn.
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Toen aan Godthardt's herhaald verzoek aan de kerkelijke gezagsdra-
ger in Nederlands Oost-Indie, de vice-prefect in Batavia, om overplaat-
sing naar de Molukken, niet werd voldaan, vroeg hij hem verlof om naar
Nederland terlig te keren. Het burgerlijk bestuur had Keen bezwaar. De
5 Ke-prefect bleef weigeren en dreigde met ontheffing uit zijn priesterlijke
functies (suspensie), met welk wapen deze vice-prefect ook in andere ge-
vallen nogal gauw dreigde. (;odtharcit ging echter toch. zonder toestc.m-
ming, maar niet naar het vaderland, doc·h naar Belgie, om in afwachting
\ an de reactie van de 'Congregatio de Propaganda Fide' op zijn uitvoeri-
ge beschrijving van de wantoestanden der missie in Oost-India als het wa-
te oncier te cluiken. Of de 'Propaganda' hem geantwc,ord heeft is niet be-
k(·Iici. maar weI heeft Codthardt nog in 1845 in de zaak van zijn vroegere
pasloormorten gettligen bij fle intern,intills.71 Indeperic,cle 1844-1846
was Godthardt weer assistent. nu aan de Francisc·anenmarkt van de H.H.
Antonius en Lodewijk in 9-Gravenhage. 72

-"1  Van  der \ elden. /)e Room.,ch-Kathi,lieke Missie in  Nederlandich Ocist-/i,dif. 95-98 e,1
Klevntjens, Mgr. (,rooff. Ap(,stolisch-Vic·ari+ vati Batavia, in Bijdragen u<,i,r de Geschiedenis
1·an het Hi,·dom t'an Haarlem. XI.VII (1931) 384.385.393 en 395 nocit en Xi.1X (19:12).
Hijlagen IX en X. 5-6 (brieven van Gi,dthardt).
9  I)e ;titvcierigste infc,rmatie en publikatie van (ioilthardt'x brieven clie iii Rome zij,1 tertig-

g,·vi,ticlen. vindt men inhet tijil +chrift der Nederlancise Franc·isc·an ·n. Neerlandia Seraphica.
irg. 1933. 622-624 en jrg.  1934.38-48.
:21  41(Yled,·ling arc·hivaris Prciwinc·idal Arc·hi,·f Minderbri,eclers Neclerlan(l in tltrec·ht.
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Door het recentelijk ontdekken van wat men zou kunnen noemen 'de
verzameling Godthardt', een reeks manuscripten en gedrukte curiosa,
gevonden in de bibliotheek van de 'St. Bonaventure University' in St. Bo-
naventure (bij het Eriemeer in de staat New York), waaronder een reisbe-
schrijving, is over Godthardt en zijn rol bij de vestiging van rooms-katho-
lieke kolonisten in Wisconsin veel meer bekend geworden. In het volgen-
de hoofdstuk zal daarover verslag worden gedaan.

Na twee jaren heeft hij Hollandtown, door hemzelf het Bosch of Franci-
scusdorp of Bissettlement genoemd, verlaten, en in  1851 was hij missio-
naris in Winnebago (Wisconsin). Zeker heeft hij tijdelijk vertoefd in
het genoemde St. Bonaventure, en vandaar is hij met medebroeders gaan
missioneren in Texas.73 Een (voorlopig?) laatste levensteken van God-
thardt is een brief aan het generalaat van de Franciscanen in Rome. ge-
schreven in 1866 vanuit Pulaski (Illinois), waarin hij verzoekt in de Pro-
vincia Westphalia van de Franciscanen in Amerika te worden opgeno-
men, hetgeen waarschijnlijk niet gebeurd is, want hij komt in de lijsten
van de genoemde provincie niet voor. Door het generalaat in Rome werd
hem geantwoord zich eerst tot zijn Nederlandse overste le wenden (die
hem echter niet meer als provinciegenoot erkende).

Er blijven nog raadsels over, maar het lijkt duidelijk dat deze monnik
met al zijn geloofsijver, inzet en goede bedoelingen, ongeschikt was voor
het kloosterleven, zoals hij in zijn gedrag demonstreerde en op latere
leeftijd ook zelf erkende.74 Als leider van een groepje pionierende
Noordbrabanders, die een woudkolonie stichtten, heeft hij ongetwijfeld
zijn verdiensten gehad, doordat hij niet alleen hun zorgen enkele jaren
deelde, maar ook de mogelijkheden schiep het vertrouwde geloofsleven
te continueren.

§ 7.  Capucijnen die veelal wereldheren werden

De eerste priester die. na een periode waarin Gerardus van den Heuvel
en de Kruisheren de geestelijke verzorging waarnamen. weer vast aan de

73)   Mededeling van Paul J. Si,aeth. 'rare bc,oks librarian' vati de Friecisani Memori.il l.ilirary
viui (le St. Bonavent,ire University. St. Bonaventure. N.F.
7 1) 'De verzameling Godthard t' be vincit zi,·h in d,· Friecisa iii Memi) rial I,i biary va,i de St. B„-
naventure I.ilirary. St. Bonaventure. N.Y. 7.ijomput zes manuscripten. waaionder een 7.c,ge-
naaind Missit·hoek van  1842-1852, met o. a. rle Reisbesc·hrijving, behelze,icle e(·n ;erslag 5ai
(le reis met de kolonimen in Amerika eli (le et·rste twi'e jany) claarlia. \'cicir cle be„<irde ling \·an
(;0(ltharcit. gi·baseerd op zijn (·cirrt·Kponcli·nlie. zij verwezen naar leerlandia Seraphic·a. Jrg
1933.622-624 en jrg.  1934.38-48.
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kerk van Hollandtown was verbonden, van 1857 tot  1860, was de gewe-
zen Capucijn Egbertus Spierings uit Uden.

De Nederlandse Capucijnen hadden geen missie in Noord-Amerika,
waar de orde pas in 1856 (officieel 1858) door een tweetal Zwitserse we-
reldheren werd gevestigd (hetgeen niet wil zeggen dat er daarpoor geen
Capucijnen werkzaam waren). Het Amerikaanse moederhuis kwam in
Mount Calvary, niet ver van Fond du I.ac en in het bisdom Green Bay ge-
legen.

De aanleiding om naar Amerika te vertrekken was voor Spierings waar-
schijnlijk de werfkracht van een der Zwitsers, later genoemd pater Fran-
ciscus Haas van Metzerlen, in 1857.7.5 Verder moet men bedenken  dat
een aantal belangrijke Capucijnenvestigingen, zoals de kloosters in Velp
bij Grave en in Handel, midden in het concentratiegebied der Brabantse
landverhuizers waren gelegen, de Capucijnen nauwe betrekkingen met
de bevolking onderhielden en al honderden landverhuizers daarvandaan
waren vertrokken, ook familieleden van de hier genoemde Capucijnen.

Egbertus Spierings  was  in  1827  in  Uden uit Udense ouders geboren.
In   1850  werd  hij als Capucijn tot priester gewijd.76 Hij zorgde  in  Hol-
landtown voor uitbreiding  van de 'blokkerk'. Van 1860-1865  was  hij
pastoor in Little Chute en begon hij aldaar met het bouwen van een defi-
nitieve kerk. Door de armoede van de parochianen was het werk bij zijn
vertrek (om gezondheidsredenen) nog niet voltooid. Hij stierf als pastoor
van Oconto (Wisconsin) in 1868.77

In Hollandtown werd Spierings opgevolgd door Mauritius Hens, gebo-
ren in  1831 in Turnhout, een Vlaming dus, maar weI oud-kloosterling
van Velp bij Grave. Hij was slechts korte tijd pastoor, in Hollandtown en
in andere plaatsen, en aanvaardde  in   1871  weer het kloosterleven,  in
Mount Cab ary. waar hij zeer gezien was. Hij overleed in 188 1.78

Hoewel in I.ittle Chute Spierings niet werd opgevolgd door een Capu-
cijn (maar door de uit Uden afkomstige. in 1853 op 21 iarige leeftijd mel
zijn familie in Amerika gearriveerde en daar opgeleide wereldheer Anto-
nius Verberk), werden nog twee Capucijnen pastoor in Little Chute: Ma-
rianus de Wilt of Elzearius van Uden (de Capucijnen plachten een

r"j   Bittle,  A  Romance  of Lady  Poverty.  The  Histon  of the  Protince  of St.  Joseph of the  Capu-
chin Order in the United States. 30-31.

-9  Hildebrand. Ons Roemrijk Verleden. in Uni Trinoque. V ( 1936- 1939). 109.
Tr)   Soutienir  Book  Hollandtown.  1 4-15·.  Centennial  cif  St.  John  Congregation  I.ittle  Chute.
29. Hildebrand. t.a.p.. 127-128.
11 Hildebrand. t. a.p., 129; Bittle, a. ir.. 278-279.
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kloosternaam aan te nemen met als achternaam de plaats van afkomst) en
Justinus de Louw of Cajetanus van Celdrop, respectievelijk 1869-1874
en 1879-1881.

De Wilt, geboren in 1827, docent aan het groot-seminarie der Capucij-
nen in Handel, vertrok in  1868. Na verschillende pastoraten stierf hij in
1907 in Wrightstown in het bisdom Green Bay, waar hij ruim dertig jaar
succesvol had gewerkt, temidden van zijn voor een groot deel Nederland-
se parochianen. 79

De Louw, geboren  in  1839,  werd tot Amerika aangetrokken  door een
bezoek van de bisschop van Savannah (Georgia) aan Antwerpen in 1870.
In  1871  werd hij aanvaard door de bissehop van Green Bay en gesecula-
riseerd (uit de orde ontslagen). Hij werkte in verschillende parochies in
dat bisdom. Van 1881 lot zijn dood in 1901 in Hollandtown, waar hij een
nieuwe kerk bouwde, nadat de vorige door brand was verwoest. 80

Joannes  de Goey (Bonaventura van Grave), geboren  in  1824,  ging in
1860 naar Ierland  en  kwam  in   1863 in Amerika,  waar  hij een aantal
pastoraten vervulde. Zo ook dat van Hollandtown, waar hij een kerk en
een school bouwde (1865-1870).81

Behalve de vijf bovengenoemden, die in Little Chute of Hollandtown
werkzaam waren, zijn er nog vier Capucijnen uit de Belgisch-Nederland-
se provincie der orde (pas in 1882 kwamen twee aparte provincies) naar
Amerika vertrokken, van wie tenminste drie in het bisdom Green Bay
werkzaam geweest zijn.

De  eerste is Augustinus Spierings,  de  in 1828 geboren broer van  Eg-
bertus, die nogal veel moeilijkheden met de orde had, maar zichzelf met
enig recht als Nederlandse Capucijn bleef beschouwen. Hij vertrok in
1859 naar Wisconsin en stichtte daar een parochie in Freedom, waar de
meeste parochianen Nederlanders waren, ging, toen zijn broer als
pastoor aldaar gestorven was, korte tijd naar Oconto, maar daarna trok
hij naar Cleveland (Ohio) en Fort Lee (N.J.), waar hij zeven jaar werkte.
In een andere parochie in dat bisdom Newark (N.J.), na 1881 behorende
lot het nieuwe bisdom Trenton (N.J.), kreeg hij echter grote problemen
met zijn parochianen, voornamelijk Ieren, en met zijn nieuwe bisschop.
Waarschijnlijk vertrok hij daarom in  1882 naar Europa. Weer terug be-
gon voor hem een ware lijdensweg omdat zijn Nederlandse ordegenoten

79) Hildebrand, t. a.p., 113-114,128-129: Centennial St. John Congregation Little Chute,
33.

80)   Hildebrand,  t.a.p.,  115-116,127; Souvenir Book Hollandtown,  15.
81)  Hildebrand, t.a.p., 111-112,128; Souvenir Book HoHandtown. 15.
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hem als gesec·ulariseerd brschouwden. terwijl hij c,ok niet in zijn parc,-
rhic· kon blijven. Kerkrec·htelijke proc·essen brachten geen oplossing en
iii 1892 stierf de toch verdienstelijke pastor in een Antwerps Capucijnc·n-
k 10(,ster.82

Philippus  Nerius van Steenwijk, geboren in  1828 in Rotterdam. was
I.jolgens (le bronnen een zeer lal,iele figuur (Hilciel)rand normt hem   een

c,ngelukkige zenuwlijder. stellig slechts gedeeltelijk verantwoordelijk
,.\ 4,(,r zijn daaen  ). Bij zijn moeilijkheden met de orde vond hij geen enke-

le bisschop bereid hem op te nemen. Ten einde raad stuurde men hem
riaar Amerika (1862). Waar hij gebleven is en wat hij gedaan heeft is niet
bekend. Hij komt niet voor in de Official  Directory of the  American Cler-
g,. Iii 1874 moet hij nogin Amerika geleefd hebben:3

Emiel I.eopold Hoffen (Hippolytus van Brussel), geboren  in  1831,
wiens vader uit Breda kwam, ging in 1865 naar Wisconsin en werd in de
stad Green Bay pastoor van de zogenaamde Franse kerk. Hij stierf in
Green  Bay in 1879.84 Tenslotte Antonius  van Grootel, kloosternaam
Arsenius van Mierlo, geboren in 1824. Zijn ouders kwamen beiden uit
U(len. Hij vertrok in  1868 naar het bisdom Green Bay en werkte in De
Pere. Daar stierfhij ook i„ 1882.85

Nahet ontstaan van een afzonderlijke Nederlandse provincie in  1882
zuner tenminste nog vijf (ex-)Capucijnen naar Amerika gegaan. Het zijn:
Hva ·inthus Heijster uit Venray (1851), vertrokken in 1887 en onder an-
dere pastoor iii De Pere; Arnold Vollebregt uit Delft (1853), vertrokken

in 1891. werkzaam in Illinois; zijn jongere broer Simon (1857), werkend
in Wisronsin, maar gestorven in Oregon; Adrianus Dikmans uit Ammer-
zoden (1860). in 1893 gegaan: Petrus Hoevenaars uit Uden (1862). in

861892 vertrokken. Allen waren voor hun vertrek uitgetreden.
De groep Capuc·ijnen als geheel overziende kan men zich niet aan de

inclruk onttrekken dat de Belgisch-Nederlandse en (na 1882) Nederland-
se prmitic·ies hen niet graag zagen ,·ertrekken. op re,i,·nkele onguristige
uitz ,nciet·ing tia. Hierdoor ontstonden in een aantal gevalen zelfs kerk-
i echtelijke moeilijkheden. Iii bijna alle gevallen was er sprake van feite-
lijke secularisatie. later ook juridische secularisatie.

82) Hildebrand. t.a.p.. 109, 128. 142-143: Hildebrand. Pater Augustintis Spierings van
l'(jen. Captic·ijn. Missionaris in Noord-Amerika, in Uni Trinoque. 11, 226-234.
21')  Hildebrand, t.a.p.. 110-111.127.130.
813  t.a.p.,112-113,127,131
8,3 t. a.P, 114-115,127.
*1  t.a.P.  114-115.127.
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De bisschoppen van aanvankelijk het bisdom Milwaukee en later het
bisdom Green Bay en ook andere bisdommen zagen hen echter graag ko-
men om de priesternood te lenigen. Zij voldeden in het algemeen aan de
verwachtingen. De vestiging van de orde in Amerika in Mount Calvary,
eveneens respectievelijk in de bisdommen Milwaukee en Green Bay gele-
gen, heeft maar weinig voor hen betekend, omdat zij meestal de band
met de orde verbroken hadden. Hierop is een uitzondering: Mauritius
Hens.

Van de veertien genoemden waren er twee Belgen. Van de twaalf overi-
gen kwamen er zeven uit oostelijk Noord-Brabant (buiten deze groep is er
nog een achtste; zie noot 87).

In hun Amerikaanse parochies waren vele Nederlanders, die weer voor
een groot deel uit hun eigen geboortestreek afkomstig waren. Het lijkt er-
op dat zij een goede keuze gemaakt hadden door te midden van hen te
gaan werken, maar dat de Nederlandse provinciale overheid van de orde
er niet goed raad mee wist. 87

§ 8.   De Kruisheren

De grote overeenkomst van de Kruisheren met de Capucijnen is dat zij
in Amerika eveneens werkten temidden van hun land- en streekgenoten,
hoewel ook temidden van andere immigranten, voornamelijk in Wiscon-
sin. Bij landgenoten moet gedacht worden zowel aan Nederlandse als
Belgische compatriotten. Het grote verschil is echter dat in het geval van
de Kruisheren hun komst het gevolg was van een beslissing van het eigen
bestuur om de orde in Amerika te vestigen, iets wat de Belgisch-Neder-
landse en later Nederlandse provincies van de Capucijnen zeker niet be-
oogden. Evenmin was dit bij de andere in dit hoofdstuk behandelde or-
den het geval, die immers al in de Verenigde Staten gevestigd waren.

Het initiatief voor de vestiging van de Kruisheren was van oostelijk
Noord-Brabant uitgegaan. Het is daarom verleidelijk de geschiedenis van
de orde in relatie tot de eerste vestiging in Amerika uitgebreid te behan-
delen, maar dat zou een studie apart kunnen betekenen, niet passend bij
de opzet van onderhavig werk. En passant zal in het volgende een en an-
(ler daarover worden opgemerkt, zoals in het eerste hoofdstuk zeer kort

87)  t. a.p.. 129-132 en 142-144. A. van den Eerenbeemt. a. w., bijlage VIII. 211, noemt nog
Adriaan Heuvel, Capucijn, geboren in Boxmeer in  1830,  die.  na 27 jaar in  Engeland en
Australie als missionaris gewerkt te hebben. in Amerika missionaris is geworden. Hij stierf in
Tilburg in  1889.
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erbij is stilgestaan. Uitgebreide behandeling is nu niet mogelijk, maar
wellicht ook niet nodig omdat er voldoende op de primaire bronnen geba-
seerde literatuur in boekvorm aanwezig is.

Hierbij dient allereerst gewezen te worden op het boek van Scheerder:
Henricits van den Wijmelenberg: een religieus emancipator in Oost-Bra-
bant (1800-1881). Bij alle verdienstelijk spitwerk zijn er enkele kluiten
verkeerd gevallen. Zo wordt van Van den Brc,ek vermeld, dat hij na een
vijfiarig verblijf als missionaris in Amerika naar Nederland kwam.88 Hij
was toen al vijftien jaar in Amerika geweest. Verderop op dezelfde blad-
zijde staat dat er twee schepen met emigranten vertrokken en dat waren
er drie. Van den Broek was bij de aankomst van Daems (1851) niet 86
maar 67 jaar oud (hij was geboren in 1783).89 Maar overigens staat hier
in een gering aantal bladzijden het begin der vestiging goed be-
schreven. 90

Over wat men zou kunnen noemen het verdere verloop van de geschie-
denis der mislukte vestiging van de Kruisheren in Wisconsin, tot de dood
van Eduard Daems in 1879, geeft Scheerder vanuit de in Nederland en
Belgie (Diest) aanwezige bronnen en de historische literatuur der Kruis-
heren een goede samenvatting.91 Het is echter vreemd dat hij zo weinig
aandacht besteedt aan de Belgische Franstalige (veelal Belgisch-Bra-
bantse) landverhuizers die zich vanaf 1853 ten Noordoosten van Green
Bay vestigden, na een toevallige ontmoeting met Eduard Daems. Het be-
gon met veertig A vijftig personen en toen de Belgische immigratie in Wi-

92Sconsin tijdelijk ophield, in 1857, waren er enkele duizenden.
Daems, sinds 1852 pastoor van de kerk te Bay Settlement, na de

oprichting van het bisdom Green Bay (1868) vicaris-generaal, stichter
\ an  de  zustercongregatie  van St. Franciscus  van het Heilig Kruis,  een
zeer bekwaam man, stak een groot deel van zijn zorg in de Belgische ko-

lonisatie en was dientengevolge gebonden aan Bay Settlement, waar ook
het eerste convent van de Kruisheren werd gesticht. Dit ec,nvent. in 1857
lot stand gekomen, was gedoemd te mislukken door verschillende oorza-
ken: het gebrek aan materiele en personele hulp uitNederland. waar in

88) Scheercler, Henric·w tian den Wijmelenberg: een religieus emancipator in ()ost-Brabant
(1800-1881), 52.
89) a. w.. 54.
"c,)  a. w..52-55.
91) a. w..127-135 en 197-200.
921  De Smet. 15 Communauti belge du Nord-E'st du IFiscon.sin. 17, 30. Aan (le Waalse land-
verhuizers besteedt Scheerder in a.w. slec·hts zeven regels op p. 55. waarin hij Daems wei
noemi met zijn erenaam: "Stichter van de Belgische nederzetting"
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die tijd slechts weinigen in de Kruisherenorde intraden; het gebrek aan
novicen in Amerika; het zware missiewerk over grote afstanden; tenslotte
ook de Burgeroorlog met de dienstplicht, waarvan religieuzen niet waren
vrijgesteld.

Ter vervollediging volgt nu een lijst van de in Noord-Brabant gebore-
nen onder de landverhuizende Kruisheren, in volgorde van jaar van aan-
komst in de Verenigde Staten.93

Tabel 4: Uit Noord-Brabant ajkomstige, naar de Verenigde Staten vertrokken Kruisheren

Naam Jaar Priester/Broeder Geb.plaats              Jaar

H. Nuyts 1850 pnester Bergeyk 1823
H. Schoenmakers 1855 broeder Uden 1818
A. Arts 1856 priester Ravenstein 1808
W. van Vlijmen idem broeder OSS 1819
P. Huygens idem idem Breda 1818

§ 9. Vrouweliike religieuzen

De behoefte aan vrouwelijke religieuzen (zusters) was in Amerika
groot. Voor het onderwijs aan kleine kinderen en aan meisjes, voor ver-
pleging van zieken en verzorging van bejaarden, voor ondersteuning van
het kerkelijk leven waren zusters onmisbaar. In de hierboven geschetste
levens van Karel Nerinckx en Eduard Daems is al vermeld dat zij erin
slaagden krachtige zustercongregaties van de grond te krijgen. Toch was
het grootste deel van de Amerikaanse zusters geen lid van een van origine
Amerikaanse congregatie. Vooral uit Frankrijk, later ook uit andere lan-
den zoehten Europese stichtingen een nieuw werkterrein in Amerika, ge-
deeltelijk uit missieijver, voor een ander deel vanwege een voor lien on-
veilig of onzeker klimaat in Europa. Men denke hierbij aan de revoluties,
(lie zich nogal eens tegen de kerk keerden en in het algemeen het anti-cle-
ricalisme of anti-papisme van regeringen, bijvoorbeeld Bismarck's 'Kul-
turkampf. De Verenigde Staten boden niet alleen een overvloed van
werk maar ook garanties voor de vrije uitoefening der religie en de on-
aantastbaarheid der godsdienstige instellingen.

Vanuit Nederland zijn weinig vrouwelijke religieuzen de Atlantisch
Oceaan overgetrokken. Waarschijnlijk de eerste, althans geboortig uit de

93) Rausch, The Crosier Story. 44-90, geeft een goed relaas over hun leven en werken in
Amerika.
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Noordelijke Nederlanden, was de sticliteres van de aftakking van de Bel-
gische congregatie van de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Namen in
de Verenigde Staten, Jozefien van der Schriek, geboren in Bergen op
Zoom in 1813. Bijhaar dood in 1887 waren er 27 huizen van die con-
gregatie in de Verenigde Staten. 94

De congregatie van de Zusters van Liefde uit Tilburg is de enige Neder-
landse zustercongregatie die zich voor 1880 in Noord-Amerika vestigde.
Deze schepping van pastoor Zwijsen takte zich af naar de Verenigde Sta-
ten in 1874, en wel naar de plaats Baltic in Connecticut, waar een Neder-
landse pastoor, A. van Laar, via J. Pulsers, die toen aan het hoofd stond
van het Amerikaanse College in Leuven, met Zwijsen contact zocht, met
vruchtbaar resullaat.

In Noord-Amerika waren er in  1880 twee huizen (Baltic en Willimantic
in Connecticut) met zeventien zusters.95 Het aantal dat uit Nederland
kwam is beperkt gebleven. Uit Noord-Brabant gingen in 1874 J. Smarius

uit Tilburg en I. Kerkers uit Asten naar Baltic.

§  10.    Een  legertje van wereldheren

Zoals gebleken is bleven de acties van Nerinckx, De Smet, De Nef en
een flink aantal Amerikaanse bisschoppen niet zonder resultaat. Velen
zochten echter als priester of (in mindere mate) als priesterstudent liever
rechtstreeks een Amerikaanse bissehop om hun diensten aan te bieden,
uit welke grond ook. Om na te gaan wie van hen uit Noord-Brabant af-
komstig waren zijn er onder andere de lijsten van oud-studenten van bei-
de Brabantse groot-seminaries ('Nieuw-Herlaer', later 'Haaren' en 'Hoe-
ven') met aantekeningen over hun verdere levensloop. Voorzover zij bij
de Jezuieten in de Verenigde Staten, voornamelijk in het noviciaat in Flo-
rissant bij St. Louis (Missouri) zijn ingetreden (9 uit 'Hoeven' en 25 uit
'Herlaer' en 'Haaren'). zijn zij al genoemd en worden zij hier huken I,e-

schouwing gelaten.
Steeds is uitgegaan van missionarissen van wie de geboorteplaats (of al-

thans de woonplaats van de ouders) in Noord-Brabant lag. zodat enkelen
van die missionarissen (afkomstig uit het gedeelte van Zeeland dat bij het
vicariaat, later bisdom Breda en uit het gedeelte van Gelderland dat bij
het vicariaat, later bisdom 's-Hertogenbosch hoort) niet zijn vermeld.

"9  A. van den Eerenbeemt. a. u·.. 70.
45

) 1.auret. a.ir., 47-50. De namen zijn verkregen van het Archief van het Generalaat der
Zusters van Liefde in Tilburg.
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Het is opvallend dat tot omstreeks  1850 alle wereldheren JezuYet wer-
den, duidelijk onder invloed van de campagnes om de missie in Missouri
te steunen. Na 1850 gingen er nog wel naar de Jezuieten (tot 1886),
maar een steeds groter decl bleef seculier (enkelen traden in Amerika in
een orde of congregatie en richtte zich tot een Amerikaanse bisschop,
nogal eens iemand van Nederlandse of Vlaamse afkomst.

De verklaring daarvoor is eenvoudig:  rond   1840  was het aantal  bis-
dommen nog betrekkelijk gering, rond 1850 moest in verband met de
komst van vele, ook rooms-katholieke landverhuizers (voornamelijk Ieren
en Duitsers), de trek naar het Westen en de vermeerdering van de katho-
lieke bevolking in het algemeen, het kerkelijk bestuur snel uitgebreid
worden. In samenhang daarmee is het volgende staatje i]lustratief:

Tabel S: Aantal bi,dommen in de VS tussen 1 790 en 1870 96

laar Toename in 20 jr Totaal

1790                 1                       1

1810                 5                      6
1830                 5                     11
1850                21                     32
1870                21                     53

Hoewel de missie onder de Indianen doorging, was dat niet meer het
voornaamste doel van de missionarissen. Hiervoor kwam in de plaats de
zorg voor de katholieken, die nogal eens hun geloof verwaarloosd of ver-
loren hadden in de nieuwe omgeving. Maar tevens richtten de priesters
zich op de bekering der protestanten. Vooral voor de Burgeroorlog wer-
den er veel volksmissies en disputen tussen katholieke geestelijken en
protestante predikanten gehouden. Zij trokken massale belangstelling. 97

Hoe verleidelijk het ook is om van iedere Noordbrabantse missionaris
bijzonderheden te vermelden, in het bestek van deze studie is dat niet
mogelijk. Alleen een opsomming van namen e.d. is niet bevredigend,
omdat er ook in deze beweging structuur school: de missionarissen

9.
) De aantallen zijn gedistilleerd uit de chronologische opgave van de stichtingen in Hert-

ling, a.w., Zeittafel, 313-320.
47)  C. Smarius S.J. uit Tilburg was een beroemde volksmissiepredikant en apologeet. Van-
wege zijn redenaarstalent werd hij genoemd "de I«acordaire van Amerika". Hij werd 'ont-
dekt' bij een openbare redetwist met een vermaarde methodistische predikant voor een ge-
hoor van meer dan zevenduizend belangstellenden. Hij stierf in 1870 als een bij vriend en vij-
and populaire pastoor in Chicago. Zie Van Hoeck, t.a.p., 44-45.
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vestigden zich niet willekeurig verspreid over geheel het bewoonde deel
van Noord-Amerika. De structuur werd vooral bepaald, doordat een aan-
tal Amerikaanse bisschoppen een band onderhield met de groot-semina-
ries en later, in versterkle mate. met het Amerikaanse College in Leuven.

Zo behoorden de bisschoppen van Louisville en Detroit, Martin J.
Spalding en Peter Paul Lefevere, tot de initiatiefnemers van dat college
en waren zij de eerste schenkers van donaties, gevolgd door talrijke an-
dere bisschoppen toen bleek dat het college levenskracht had: het lever-

de de eerste vijftig jaar van zijn bestaan 730 goed voorbereide priesters
af, van wie er 82 Nederlander waren.

De Amerikaanse bisschoppen, die het college financieel steunden en
die trouwens later voor een zeer groot deel op het college hadden gestu-
deerd, voor een klein deel in het bestuur ervan zaten, hadden daardoor
mogelijkheden priesters aan te trekken of Amerikaanse priesters daar te
laten studeren.

Het gebied van de Fox River in Wisconsin, maar ook grootstedelijke
gebieden met veel geYmmigreerde Nederlanders en Vlamingen (Detroit,
Chicago, Cincinnati) waren, vanwege de aanwezigheid van landgenoten,
voor priesters aantrekkelijk.

Daarom zullen de missionarissen, afkomstig uit de Noordbrabantse
bisschoppelijke groot-seminaria hier zoveel mogelijk naar Amerikaans
bisdom van (eerste) tewerkstelling gegroepeerd worden.

Met een * achter de naam zal worden aangegeven of zij oud-studenten
van het Amerikaanse College in I.euven zijn geweest, grotendeels volgens
een lijst van oud-leerlingen voorkomend in Van der Heyden's The Lou-
vain American College 1857-1907 (Appendix E).

76



Tabel 6: A merikaanse bisdommen en daaraan verbonden Noordbrabantse priesten

Bisdom Jaar Pr./Theologant Geb.plaats              Jaar
Milwaukee (Wisc.)

C. v.d. Heuvel 1850 pr. Haaren98 Uden 1816

Detroit (Mich.)

J. Pulsers 1851 idemgg Waalwijk 1818
H. Schutjes idem th. Haaren Woensel 1827

J. van Cennip idem idem Heeze 1818

F. van Erp idem idem OSS 1826

C. Moutart 1852 th. Hoeven Fijnaart 1829
F. Peeters 1853 idem Roosendaal 1830

R. van der Heijden 1858 pr. Haaren Waalwijk 1828

W. de Bever 1868 idem Udenhout 1830

A. Hendrickx 1868 pr. Haaren Till)urg 1843

M. Canters idem idem Oisterwijk 1842

C. Roche 1870 idem Best 1838

J. Denissen 1872 pr. Hoeven Nispen 1847

98) Gerardus van den Heuvel was kapelaan in Boekel. Hij begeleidde rond tweehonderd
Oostbrabantse landverhuizers  in  1850  naar het gebied van de Fox River in Wisconsin  en
ging daar werken. In deze studie wordt in volgende hoofdstukken meer aandacht aan hem
besteed.
99)   Pulsers was professor in 'Haaren' en vertrok in  1851  na een bezoek van de Vlaming Pe-
ter Kindekens, vicaris-generaal van de bisschop van Detroit (de Vlaming Peter Lefevere) na
toestemming van vicaris Zwijsen, met drie Haarense theologanten. Hij zou in Detroit, waar
veel Vlaamse priesters werklen en duizenden Vlaamse immigranten zich vestigden, theologie
doceren aan het nieuw opgerichte groot-seminarie, maar dit stelde niet veel voor en de meeste
tijd was hij actief in de zielzorg. In 1858 kwam hij naar Europa terug, mogelijk in verband met
de stichting van het Amerikaans College in 1857 door Spalding, Lefevere en Kindekens. De
laatstgenoemde was de eerste rector van het college.
In het Archief van het bisdom 's-Hertogenbosch. in het Cuyten-archief, t.a.p., bevinden zich
zeven interessante brieven van hem uit zijn Detroit-tijd. Na zijn terugkeer studeerde Pulsers
enkele jaren in Rome, doceerde hij korte tijd aan het college in I.euven, trad hij voor vier jaar
in bij de Kruisheren in St Agatha (Cuijk), tot welke orde hij niet definitief toetrad, werd hoog-
leraar theologie en waarnemend rector aan het college en stierf in  1885 in Uden, waar hij een
eigen huis bezat. Zie Scheerder, a.w., 184-188: Van der Heyden, a.w. 160-165; Verth6,
150Jaar Viamingen in Detroit, 47-58 en passim.
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\ er\(,1%  1,11)4'1  6:  ·tmerikaan.,e  /,i.,chimmeit  en  daaraan  i·erhonden  ititirdbrabatit, e
1,1-le Ver'

Bisd„m Jaar Pr./Theologant Gel).pluats               Jaar

IA,ui.st·ille (Ky.) 1 041

1.. Bax 1853 th. Haaren 1.eend(· 1828

1·'. \:t,1 Deuti·ki,m idem dem 4-Hert. 1828

J. cle \ ries Mem idem cierwen 1831

J. van Luijtelaar idem pr. Haaren WI,ensel 1822

F. van Emstede icle m th. Haaren Till)urg 1828

J. Bekke rs 1854 pr. Hoeven Druten 1821

Th. van 1.uiltelaar 1855 pr. Haaren Woensel 1822

Col·ington (Ky.) '°'

L. Jongen 1859 pr. Haaren Schijndel 1834

A. Egelmeers idem th. Haaren Geldrop 1832

St. IA,uis (Mo.)

J. Bertens 1866 pr. Haaren Udenhout 1835

Richmond (Va.) 102

F. Janssens * 1868 th. Haaren Tilburg 1843

G. van der Plas * idem idem Raamsdonk 1843

Chicagi, (Ill.) 1(}3

M.  van de 1.aar 1873 pr. Haaren St. Oedenrode 1844

W)  In I.ouisville was Martin J. Spacing. een goede vrienc| van (ilyten. hiss(·hoi, 1.ater wid
hij aartshisschop van Baltimore. In 1853 bracht hij de eerste wereldheren. na pen Europese
reis. mef' tiaar 1.ouisville. In 1857 benoemde Spalding Cuyten tot vicaris-generaal van zijn
bisd im (een erefunctie). In datzelf(le jaar was Spalding mede-grondlegger van hc·t Ameri-
k.ianse College iii 1.euven.
Al, aartshisschi,p van Baltimore maakte hij (iuyten. clie hij nu cic,k tot e re-vic aris-generaal van
hi·t  aartsl,isciom  Baltimort' benorind  hail.  iii  1867  zijn  voornemen bekend  hern opnieuw te
bezc,rken met cle hedoeling enkele wereldheren mee te· nemen natir Am, rika. 1)it %*·Ilikte iiI-
tliati. iii Haareii nit·t. Wellii·lit maakte de stichting vaii het Amerikaanse College een andere
w,·g vrij voor de kandidaat-missionarissen. Er zijn vij f hrieven van Spalding aan Cuyten in het
archief van het groot-seminarie Haaren.
Met de opvolger van Spalding in I.ouisville kregen Bax en De Vries moeilijkheden, zodat Bax
zelfs in beroep moest gaan in Rome (brief van Bax aan Cuyten). Wellicht dat daardoor de laat-
ste Nederlandse priesters uit dat bisdom zijn verdwenen. Al rerder gingen J. van 1.uijtelaar

(naar Cincinnati. Hollandtown en de Redemptoristen), Van Emstede (werd ook Redempto-
rist) en Bekkers (ging naar het bisdom Covington en later naar de Indianen in het Mississippi-
gehied).
1(jl

) Covington in Kentucky grenst aan Cincinnati in Ohio (slechts ges(·heiden door de rivier

de Ohiol. waar de Jezuieten vanuit Missouri gevestigd waren, maar ook een wereldheer als J.
#an I.uijtelaar in de jaren na 1855 een 'Nederiandse' paroc·hie bediende.
Iii De Kathotieke Missien, I (18741. 93. 94. worden als werkzaam in het bisdom Covington
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§   1 1.    De ciyers

Het aandeel van Noordbrabanders aan de Noord-Amerikaanse missie
tussen 1820 en 1880 mag indrukwekkend genoemd worden, vooral dat
vanuit de groot-seminaries Haaren en Hoeven.

Samengevat komt men tot de volgende aantallen:

Tabel 7: Overzicht pers·onele bijdrage aan Amerikaanse missie vanuit Noord-Brabant

Priesters/Theologanten Broeders/Vrouwelijke religieuzen

Haaren wereldheren                      22             naar JezuYeten                             4
Hoeven idem 4 Kruisheren                          2
Haaren naar JezuYeten                 26           Zusters van Liefde                    2
Hoevenidem                 9

Overige Jezuieten                         11
Dominicanen                            1
(Ex-)Capucijnen                      8
Kruisheren                              5
Rest priesters                           2
Totaal                                          88                                                           8

acht Nederlandse priesters opgesomd, onder wie J.H. Bekkers uit Druten. inmiddels uit
I.ouisville vertrokken, en J. van de Wiel uit Stratum, niet genoemd als oud-student van
Haaren.
102

) Frangois Janssens en zijn vriend Gerard van der Plus waren in  1866 naar het Ameri-
kaans College in Leuven gegaan om hun studie te voltooien. Daar waren zij onder de indruk
gekomen van een toespraak van de bisschop van Richmond, Mcgill, die met tranen in de ogen
sprak over het kleine aantal goede priesters in zijn bisdom. Zo besloten de twee vrienden naar
Virginia te gaan, waar Van der Plas alin 1870 stierf en Janssens zijn indrukwekkende carria-

re begon als vicaris-generaal en later administrator van dat bisdom.  In  1881  werd  hij bis-
schop van Natchez in Louisiana en  in 1888 aartsbisschop van New Orleans. Hij overleed  in
1897.

'c")   Martinus van de Laar schreef in 1874 twee brieven aan Cuyten (Archief bisdom 's-Her-
togenbosch, t.a. p.). In de eerste doet hij verslag van zijn reis met Danial Swagemakers S.J.,

met wie hij als jong priester (hij was al kapelaan in Aalst geweest) vertrokken was om zich naar
het noviciaat der JezuYeten in Florissant te begeven (Swagemake.rs was enige tijd terug in Ne-
derland geweest). Verder vertelt hij wat over het noviciaat. In de tweede. vijf maanden later-
geschreven, verhaalt hij van zijn twijfels tijdens het noviciaat en zijn besluit Keen Jezuiet te wil-
len wor(len, waarna zijn leidslieden hem aanraden zich tot de bisschop van Chicago te rich-
ten. Deze is gelukkig met de aanwinst, temeer omdat op veertig mijlen afstand van de stad
zich ongeveer driehonderd Nederlandse katholieken bevonden, die de bisschop al vaak om
een Nederlandstalige priester hadden gevraagd.

79



§  12.    Samenvatting

Met de ontdekking en kolonisatie van de Nieuwe Wereld gAng de
rooms-katholieke missionering vanuit Spanje en Frankrijk in Noord-
Amerika hand in hand. Lang voor de komst van protestante kolonisten.
die later cle oostelijke Britse kolonies zouden beheersen. werd door Do-
minicanen. Franciscanen en vooral Jezuieten het kruis geplant vanuit het
Spaanse Zuiden en het Franse Noorden.

Toch hebben noch Fransen noch Spanjaarden en zelfs niet de later ve-
le miljoenen rooms-katholieke immigranten (vooral uit Canada, Ierland,
Duitsland, Oostenrijk-Hongarije, Italie, Polen en Latijns-Amerika) het
imago van de Verenigde Staten als een overwegend protestante natie we-
zenlijk aangetast.

En dat komt niet zozeer doordat de leden van alle protestante kerkge-

nootschappen gezamenlijk de rooms-katholieken in getal overtreffen (al
is de rooms-katholieke kerk verreweg het grootste kerkgenootschap ge-
worden), maar door de historische betekenis van de dertien oudste sta-
ten. oorspronkelijk Engelse kolonien en vooral de invloed van Nieuw-En-
geland, met in de koloniale tijd vele denominaties, maar bijna uitsluitend
protestant.

Het is dan ook cen wonder, overigens wel verklaarbaar, dat bij de
Amerikaanse Revolutie de intolerantie of beperkte tolerantie in de kolo-
nien plaats maakte voor de principes van vrijheid van godsdienst en
scheiding van kerk en staat in de gehele l]nie. Deze toen nog nergens
voorkomende grondregels waren, zoals de Amerikaanse vrijheidsideolo-
gie in het algemeen, bedoeld om de macht van de overheid in te perken.

Daarmee kreeg de rooms-Latholieke kerk in Amerika op het eind der
achttiende eeuw in beginsel de vrijheid, inclusief die van organisatie en
onderwijs, die zij in Nederland pas halverwege de negentiende eeuw ver-
wierf.

Het waren in de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden. na 1830 Bel-
gie en Nederland, de Jezuieten, die de eeuwenoude traditie van missie-
werk onder de Indianen opnamen, daarbij gedragen door een sterke mis-
siebeweging die haar wortels in Frankrijk had maar een zeer krachtige

vertakking in de ultra-montaanse Vlaamse en Nederlandse kerk. Deze
JezuYeten van Missouri moesten hun aandacht echter verdelen tussen de
Indianen, die nog lang Nederlandse missionarissen zouden blijven aan-
trekken, en de uit Canada en Europa afkomstige immigranten, voor  ,e
zij naast de zielzorg en de prediking van volksmissies het onderwijs in
hun colleges wilden verzorgen.
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De behoefte aan Europese priesters voor het snel toenemende aantal
bisdommen leek oneindig groot: Amerikaanse bisschoppen maakten
wervingsreizen en richtten later opleidingsinstituten in Europa op, waar-
van het Amerikaanse College van Leuven na een moeilijke beginperiode
vele honderden goed voorbereide priesters afteverde.

Daarmee werden de wereldheren een grotere groep missionarissen
dan de regulieren, al zullen de Kruisheren als het ware met hun streekge-
noten uit Oost-Brabant mede emigreren en hun orde in Amerika trachten
te grondvesten.

De overige Nederlandse regulieren zullen zich in de tweede helft van
de negentiende eeuw vooral richten op de Nederlandse kolonien en an-
dere overzeese gebieden, evenals de leden der echte missiecongregaties.

Het is opvallend dat vanuit Nederland zich voor 1880 maar 66n zuster-
congregatie en geen congregatie van fraters of broeders in Noord-Ameri-
ka heeft gevestigd. Waarschijnlijk is de reden dat er nog veel werk te
doen was in Nederland en de kolonien. Voor wereldheren lag dat anders.
omdat er relatief een overschot was.

Toch is dit maar gedeeltelijk een verklaring voor de grote belangstel-
ling voor Noord-Amerika onder de groot-seminaristen en priesters. Ze-
ker getuigde hun belangstelling voor de missie van idealisme, wat roman-
tisch van aard, passend bij de geest van de tijd. Ter verklaring van de
apostolische drang dient de ultra-montaanse gerichtheid van de rooms-
katholieke kerk in Nederland in de negentiende eeuw benadrukt te wor-
den.

Slechts incidenteel, doch niet geheel zonder betekenis, was de bemoei-
enis van een aantal priesters met Nederlandse rooms-katholieke emi-
granten. Hierop zal in volgende hoofdstukken uitvoerig worden inge-
gaan.

Belangrijk voor vele gewone aspirant-emigranten zal echter geweest
zijn, dat zij door de berichten van en de contacten met de missionarissen
wisten dat zij in hun nieuwe omgeving op de steun van de kerk zouden
kunnen blijven rekenen.

De maatschappij in Amerika leek op die in het geboorteland: tussen
protestanten en katholieken was er een muur. maar binnen de eigen ker-
kelijke gemeenschap onder leiding van vertrouwde geestelijkheid zou
men de geborgenheid van het verlaten vaderland nog kunnen blijven er-
varen.
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HOOFDSTUK IV

THEODORUS J. VAN DEN BROEK
EN DENOORDBRABANTSE I.ANDVERHUMERS

§  1. Het beeld van Van den Broek: de eerste zestig jaart,an zijn leren

Aan materiaal over Van den Broek's leven is voldoende aanwezig om
een duidelijk, zij het niet volledig beeld van hem te vormen. Allereerst is
er wat hijzelf geschreven heeft. Zijn biografe, de Dominicanes Mary Alp-
honsa de Jong heeft voor haar boek The Story of Father Van den Broek
(1907) gebruik gemaakt van een notitieboek van de Dominicaan en in zo-
verre zij hieruit citeert geeft zij eerstehands informatie. 1  Voorzover zij
buken de citaten om over zijn leven vertelt, is haar nogal eens met een
prome. zoete saus overgoten verhaal vrij oppervlakkig en af en toe on-
juist. maar zij is de hoofdbron gebleven voor latere biografen, die meestal
wei correcties hebben toegepast. 2

Van den Broek heeft nog meer geschreven dan notities: godsdienstige
boeken uit zijn tijd als zielzorger in Nederland; brieven, al of niet gepubli-
ceerdi een brochure. kranteberichten en een circulaire in verband met
de organisatie van de landverhuizing uit  1847 en  1848 en tenslotte zijn
teslament.'1

Dan zijn (·r de getuigenissen over hem uit de eerste hand, gecleelielijk

4   M.A.    7'he  St,in  ,4 +'ather Van dn Brtiek. O. P. 12.48. 30-55. 11,·1 Iicitilirl)(„·k 01 '11 i ile-

lic„ ik' Iati \ ati cler, Brciek i: t(,1 (11, hi·(len omindliaar.
4 Van Hintr. 11'eder/anden in Amenka. 1, 189-194. 203-204. 320-324..339: Lucas. l'e-
ther/andet·.+ in Anteric·ci, 217-225. 634. Jutisen. The I.ife „f The Reverend '1'heoci„re J. vari
flf·n Brciek. ().1'.. in (entennial (tf St. Jtihn Con#regati  n. 1 9-48: I)cipli,·ti. Theocli,cir J. \ati
cleii Broek: Missionary and Emigration 1.eader.  in  U..5.  Catholic· Hi,·torian.  111  1 19831.  3.
2()2-223
2 k„or deze .tudic· (gern biografie) zijn van b,·lang zijn brief algedrtikt iii De Gicisdienst-
triend.  1.1  1 18431. 257-263. over de eerste elf jaar van zijn missionarisleven en zijn brieven
aan Rakt·,1. provinc·iaal der Nederlandse Dominic·anen (Arc·hief l)ominic·anen Nijmegen. (·01-
lectit· RakenL waarin de wens tot het stichten van een Nederlandse Dominicanengemeen-
*chap in l.ittle Chute (Wisr.) tot uiting komt. I.i,(·as heeft in het Nederlands ArchiefwOr Kerk-
ge.*chiedenis. X 1.1 (19561, 96-123, zowel de inhoud van de brochure als (lie van de brief aan
de God,diensturiend gepubliceerd. Een brief aan Raken uit  1840 en de inhoucl van de circu-
laire vindt men afgedrukt in Mrijer. Gedenkboek tian de Dominic·anen in Nederland, hijlage

X XIII, 541 -547. Van zijn conflic·t met het Bureau of indian A ffairs zijn documenten gepubli-
c·et·rci cloor Joht}son (ed.) in  77:e Saleseanum. Lil I ( 1958).  19-211. Een kopie van zijn testa-
ment en stukken hetreffende zijn nalatenschap hevinden zic·h in het arc·hief van het bisdom
(,re,·,1 Bav in (,reen Bay (Wisc.I (second folderl.
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geciteerd door de Norbertijn De Vries in de Katholieke Illustratie.4 Als
niet gepubliceerd horen daarbij notities van een interview van Van den
Broek's secretaris, Van Niel, en een in manuscript bewaard gebleven
reisbeschrijving van de hand van pater Godthardt.5

Tenslotte zijn er (le vele verhalen, soms geruchten, soms legenden. die
een eigen leven zijn gaan leiden. Een enkel gerucht kan wellicht nog be-
trouwbaar gevonden worden, in het algemeen dient men eraan geen ge-
loof te hechten als zij niet in vastgestelde feiten bevestiging vinden.

Welk beeld rijst uit al dat materiaal op?
Geboren  in  1784  uit een Amsterdamse, vermogende, vrome, rooms-

katholieke familie werd hij een man van de burgerklasse, met zakelijke
inzichten en interessen, ook al had hij als Dominicaan een gelofte van ar-
moede afgelegd en mocht hij zich, zoals hij zelf beweerde, om die reden
met de zorg van het tijdelijk welzijn van zijn landverhuizers niet inlaten.6

Een sterk geloof in de rooms-katholieke leer en praktijk van zijn tijd
was de drijvende kracht in zijn leven. Zowel met Franciscanen als met
Dominicanen was hij in de Amsterdamse staties vertrouwd geraakt. In
1808  werd  hij als Franciscaan priester gewijd,  in  1817  trad  hij,  in  zijn
vaderstad, na verkregen verlof van de paus, in de orde der Dominica-
nen.7 De reden van deze overgang is onbekend. Intussen moet hij lange-

r
re tijd in het buitenland en in het Zuiden van het Verenigd Koninkrijk
vertoefd hebben, waar hij zowel Duits als Frans goed leerde beheersen
(Engels leerde hij pas later, voor zijn vertrek naar de missie). Dat kwam
hem in Amerika van pas, want in het gebied waar hij missioneerde waren
vele Duitse en Franstalige Amerikanen.

In de zielzorg in Nederland, korte tijd in Amsterdam en Groningen,
van  1820-1830 als pastoor in Alkmaar,  moet hij goed hebben voldaan.
In Alkmaar kreeg hij te maken met een ernstig venvaarloosde parochie
en had hij veel geldzorgen in verband met verval en restauratie van kerk

1) De Vries. Een Hollandsche Kolonisatie in Wisconsin, Kathotieke illustratie, 1909.
208-271.
') Het eerste in Wisconsin State Historical Society, Madison  (Wisc. h. John  R.  Roesler,  Cor-
respondence on National (iroups 1885-1890, Brown and Outagamie Counties. Het tweede in
het zogenaamde Missieboek van Godthardt,  125- 138, hewaard  in  de  bibliotheek  van  de
Friecisam Memorial I.ibrary van de St. Bonaventure University in St. Bonaventure (N.Y.). De
naam 'Reisbeschrijving' is misleidend: het begint met de landing in Amerika en eindigt
abrupt twee jaar later.
6)  Lucas, De Reize naar Noord-Amerika, t.a.p.. 117.
') Archief Dominicanen  in  Nederland, Annotatio provisionalis profitentium religionem  ff.
Praedicatorum prov. Germaniae Inf. (1808-1841).
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en pastorie.8 De eeuwige geldzorgen en het weinig inspirerende leven
van een pastoor in een klein provinciestadje kunnen mede een reden
voor zijn vertrek naar de Amerikaanse missie zijn geweest. Niet gering
waren de godsdienstige publikaties uit zijn Amsterdamse en Alkmaarse
tijd. passend in de opdracht van Sint Dominicus om te prediken en le do-
c·ereri. Maar ook deze uitgaven getuigden van Van den Broek's prakti-

9sche geaardheid.
Zijn missionaire gezindheid moet sterk geweest zijn, want hij was al 46

jaar toen hij Alkmaar verliet om, na een kort verblijf in de pastorie van
Tiel en een langer in het Dominicanenklooster in Cent. in  1832 met een
aantal medebroeders naar Amerika te vertrekken met als doel de bis-
schop van Cincinnati, de Dominicaan Edward Dominic Fenwick, in zijn
uitgestrekte missie te hulp te komen. In zijn brief aan De Godsdienst-
t,riend in 1843 deed Van den Broek uitvoerig verslag van de volgende elf
jaar, waarvan hier een samenvatting volgt. 1 ()

Toen Van den Broek en zijn metgezellen in Cincinnati aankwamen,
vernamen zij dat bisschop Fenwick kort tevoren aan cholera was bezwe-
ken. De groep verspreidde zich. Van den Broek ging eerst naar het Domi-
nicanenklooster van St. Rose in Springfield (Kentucky) om zich taal en
cultuur van Amerika eigen te maken en vervolgens naar dat van St. Jo-
seph in Somerset (Ohio) om in de wijde omgeving de Duitse gemeen-
schappen in de steden Columbus, Zanesville, Chillicothe en I.ancaster te
bedienen.

In 1833 werd het bisdom Detroit in Michigan gesticht en door een ont-
moeting met de pas gewijde bisschop van dat diocees trok Van den Broek
naar Michigan, met de intentie om van nut te zijn voor 'de Wilden'. Op 4
juli 1834 kwam hij in Green Bay aan als assistent van de Dominicaan Sa-
muel Mazzuchelli, die daar in  1831 op instigatie van bisschop Fenwic·k
de eerste kerk gebouwd hacl. Bij zijn aankomst vond hij er niet meer dan
tien U elf huizen van kolonisten. Verder waren er veel Indianen. De br-
polking van kolonisten nam echter snel toe lot ongeveer duizend in de pe-
riode tot december  1836. toen er drie Redemptoristen kwamen om Van

8)   Van Rijn, Drie eeuu,en Dominicanenwerk in Alkmaar,  1630-1930,52-57.
")   in  1818 verschenen De Goddelijkheid der Roonisch-Katholijke Gelooj -Leer bewezen in zes
teerredenen. een vertaling uit het Duits en Codsdienstig Handboek voor Kranken, en voor diege-
nen, utelke Kranken en Sten,enden bijstaan, herdrukt in 1826.
In  1824 verschenen de twee eerste delen eli in  1826 het derde deel van 1.eerredenen op alle
Z(in- en Feestdagen van het Jaar.
"1)  De Go,i,dienitvriend. 1.1 (1843). 257-263.
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den Broek's zorg over te nemen. Hij begaf zich naar La Petite Chute (Litt-
le Chute), een kleine waterval bij Kaukauna, 24 mijl stroomopwaarts aan
de Fox River.

Met behulp van de Indianen bouwde hij een pastorie en een kerk voor
de snel aangroeiende groep gelovigen, van vijftig in het eerste jaar tot zes-
honderd in 1843 (de kerk moest dan ook in 1839 worden vergroot).
Daarnaast bediende Van den Broek nog vele missieposten in de, soms
verre, omgeving. Hij werkte, behalve voor de Indianen, voor de Frans-
Canadese, Ierse en Duitse immigranten:

,.

Mijne bezigheden zijn ongeloofbaar groot. Des Zondags voormid-
dag preek ik tegenwoordig in de Fransche, Engelsche en Hoogduit-
sche taal, des namiddags in het Indiaansch; voorts heb ik alle dagen
school en doe dikwerf Missiereizen".11

Zijn levensonderhoud kwam uit zijn eigen agrarisch bedrijf:
"... geld hebben wij hier niet, ofschoon wij levensmiddelen genoeg
hebben. Ik denk, dat velen uwer lezers wel met genoegen zullen le-
zen, op welke wijze de Missionarissen hier leven, en wat zij al doen,
tot bekeering der ongeloovigen, zonder eenige ondersteuning van
menschen te genieten, ten minste ik heb nu 10 jaren in armoede ge-
leefd zonder onderstand uit Europa te ontvangen, dan hetgene mij

"12door mijne moeder en eenige vrienden gezonden is geworden.
Zeer vereerd was Van den Broek met het bezoek van de bisschoppen uit
Detroit (zij verrichtten visitatie en dienden het vormsel toe) en hij schreef
over de enthousiaste ontvangst van bisschop Lefevere  in  1842  door de
Indianen (Menominees) in Little Chute.13 Deze Indianen kwamen naar
de school van Van den Broek om lezen, schrijven en handwerk te leren.
Maar er waren ook groepen waarvoor hij lange reizen moest maken, zelfs
van meer dan tweehonderd mijl, om zijn diensten te verlenen. Hij voelde
zich  echter op zestigjarige leeftijd daartoe sterk genoeg. 14 Toch gingen

de problemen met de Indianen hem parten spelen. Frans H. Doppen
heeft in een artikel in de US. Catholic Historian in 1983 aan die kwestie
een degelijke beschouwing gewijd, waarvan hier een samenvatting
Volgt.15

u)  t.a.p.,262-263.
12)    t.ap,  262.

m)    t.a·P' 261.
14)  t.a·P' 262 en 263. Volgens een telling van 1842 waren er acht groepen Menominees met
in totaal 2.464 leden, die op verschillende plaatsen verbleven. In Little Chute werden 93 fa-
milies geteld, in totaal 288 personen. Hun 'chief was I-au-me-tah. Men vindt deze gegevens
in Ourarda, 77:e Menomini /ndians, A Histoo, 103.
15)  Doppen, t.a.p., 211-215.
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De missie en zending onder de Indiatien vormden v<,c,rde Amerikaan-
se Indianenpolitiek, zowel op het niveau van de federatie als van de af-
zonderlijke staten, een onderdeel van het streven om de westelijke gebie-
cle,i koor de blanke kolonisten open te leggen. De Indianen moesten zo-
w(·1 met hun woc,ngebied als hun cultuur voor die snel wassende stroom
van kolonisten plaats maken. Om dr Indianen te cultiveren, dat wil zeg-
gen te assimileren aan de Europese Amerikaanse ctiltuur. was er enig
geld beschikbaar. dat aan missie en zending werd verstrekt voor onder-
wijs en (Vnoeding. Daartoe bestond een ambtelijk apparaat, een bureau
, oc,t· Indianenzaken, lot 1849 ressorterend onder het Ministerie van Oor-
log. daarna onder dat van Binnenlandse Zaken. Het bureau werd geleid
door een regeringscommissaris en de gouverneurs van de deelstaten wa-
ren aangesteld als toezichthouders op agenten en subagenten, die. onder
verantwoordelijkheid van het bureau, met de uitvoering van de federale
1ndianenpolitiek waren belast. 16

Tengevolge van een verdrag moesten de Menominees van Little Chute
in 1843 36 mijl verder naar het westen gaan wonen, in het gebied van het
Lake Poygan. 17 Deze verhuizing had als gevolg dat Van den Broek, on-
danks zijn inspanningen, de Menominees niet meer naar hun wensen kon
bedienen. Zij klaagden hierover bij de pas gewijde bisschop van het in
1843 opgerichte diocees Milwaukee, de Zwitser Johannes Martinus Hen-
ni, toen die hen in de zomer van 1844 bezocht. Zij wensten een onderwij-
zer voor hun kinderen en een priester om Van den Broek te vervangen,
omdat hij door zijn leeftijd niet meer tegen zijn taak was opgrwassen. De
bisschop beloofde morite te doen voor een priester en een onderwijzer
was gatiw gevonden. 18

Blijkens een in 1845 aan cle aartsbisschop van Wenen geschreven
brief had Henni waardering p oor Van den Broek's werk (bijna alle India-
ne,11,ij ht·t I.ake Poygan wisten door landbouw in hun eigen onderhoud
te \oorzien. er waren twee scholen en pen bescheiden kerk). maar hij ;pr-
zocht de aartsbisschop om een actieve en krachtige priester om het werk

7 t.a.p, 206-208.
' r)   E.en vercirag van  1848 dwong hen zelfs Wisconsin te ver|aten en te verhuizen naar Min-
nesota. Toen zij daarover hun beklag deden in Washington. kregen zij in 1854 een reservaat
in Wisconsin toegewezen. Ourarda, a.w.. 115- 121.
181  Doppen. t.a.p.. 212-213. Een gedeelte van het rapport dat bisschop Henni na afloop van
zijn visitatie s<·hreef. is geciteerd in M.A. Corry de Jong, a. u·.. 60-71.
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van Van den Broek, die te oud was om het missiewerk daar goed te doen,
over te nemen. 19

Eind  1845 liet Henni Van den Broek weten dat hij  zijn werk aan een
jongere moest toevertrouwen, maar het duurde nog bijna een jaar voor-
dat de bissehop de Belgische missionaris Florimond Bonduel als vervan-
ger stuurde, na een verzoek daartoe van het Bureau of Indian Affairs.
Want Van den Broek wilde nog steeds geen afstand doen en kwam zo, be-
halve met zijn bisschop, in conflict met de subagent voor Indianenzaken
in  Green  Bay,  die in september  1846  Van den Broek, op grond  van
klachten van de Indianen aan het Lake Poygan, verzocht zich terug te
trekken uit dat gebied. Toen de subsidie rechtstreeks aan bissehop Hen-
ni werd betaald, richtte Van den Broek zich tot de congresafgevaardigde
van Wisconsin, zijn vriend Morgan L. Martin, en deed zijn beklag over

het ten onrechte niet uitkeren van de subsidie voor onderwijs aan hem-
zelf. Hij weet de klachten van de Indianen aan laster van een handelaar
die een familielid een plaatsje als tolk wilde bezorgen. Daarenboven
diende Van den Broek een rekening in voor onkosten die hij voor de Me-
nominees had gemaakt.

De betreffende subagent meld(le in februari  1847 aan Henry Dodge.
gouverneur van het territorium Wisconsin (Wisconsin werd pas in  1848
een deelstaat) en als zodanig toezichthouder, dat de Indianen van het
Lake Poygan hadden meegedeeld dat Van deh Broek in zijn jaarlijkse rap-
porten over zijn werk onder hen bedriegelijke informatie had verstrekt en
dat de school verwaarloosd was. 20

§  2.     Van den Broek en zijn motieven om zich aan het hoofd te stellen  van
een groep landverhuizers

Wellicht waren de motieven van Van den Broek met de door hem geor-
ganiseerde landverhuizing van 1847/1848  niet zo idealistisch als hijzelf
voorstelde.21 De kwestie met de Menominees had financiele consequen-

'<')   t.a.p.,213. Doppen's bron is: Letters of Bishop John M. Henni, in Wiscon,in Magazine of
History, X (1926-1927), 72-74.
20)  Doppen. t.a.p.. 215. Doppen baseert zich hier op gepubliceerde archiefstukken van het
Bureau of Indian A ffairs: Johnson (ed.), Records of the Bureau of Indian Affairs; Lette.rs Re-
ceived, in The Sale,eanum,  LIII ( 1958),  19-21 L
21)  Blijkens zijn brochureen zijn circulaire was het uitsluitend zijn bedoeling goede inlichtin-
gen te verstrekken en diegenen die toch al van plan waren naar Amerika te vertrekken te hel-
pen het geloof te bewaren, in een aantrekkelijke omgeving zich te vestigen en voor bedrog te
behoeden.
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ties en beroofde hem van trouwe. zij het arme, parochianen. Van den
Broek richtte zich daarna op vernieuwing van zijn kerk en uitbreiding van
zijn bezittingen, om een nog betere basis te verschaffen aan een eventue-

le. vestiging van Nederlandse Dominicanen, waarop hij nog steeds hoop-
te.

Al in  1840 had hij aan de Nederlandse provinciaal der Dominicanen.
Raken, geschreven dat hij genoeg goederen bezat om een convent van
Dominicanen te stichten, dat dan onder Raken's leiding zou moeten
staan. Daarnaast zou nog een nonnenklooster mogelijk zijn. Hij zou ook
graag twee of drie broeders willen hebben voor de landbouw en was van
plan nog veel land aan te kopen en drie of vier pachters aan te stellen, zo-
dat een gemeenschap van twaalf personen er goed van zou kunnen be-
staan. De bisschop kon geen aanspraak maken op zijn goederen en, om-
dat Van den Broek toen al 56 jaar oud was, wilde hij alles aan de Neder-
landse provincie der Pominicanen vermaken. 22

Al kon Raken om verschillende redenen niet positief op het voorstel
reageren, Van den Broek bleef aan zijn idee van kloosterstichting vast-
houden, zoals blijkt uit de circulaire van januari  1848 23:

"Ach. gave de Hemel, die mijne wenschen zoo dikwerf reedsver-
hoorde, dat mijn wensch, om op het erfdeel mijner bekeerlingen, der
orde van den H. Dominicus een Klooster te stichten nog voor den
draad mijns levens worde afgeknipt, verwezenlijkt mogte worden".

Het kan ook in dat streven passen dat Van den Broek in 1845 en 1846
337 acres (136 ha) grond had bijgekocht en met de al genoemde Morgan
1.. Martin en andere grondspeculanten geregeld contact had gehad.
Vooral Martin werd vaak om advies gevraagd en beiden waren hevig

geinteresseerd in de ontwikkeling van het gebied na het vertrek der Indi-
anen.21 Pikant is de vermelding van zijn secretaris in  1847/1848, J.C.
9 an Niel, clat Van den Broek voor de bouw van zijn kerk, van een koren-
ing,len en pen zaagmolen zijn eigendommen belast had met een hypo-
theek van 10.000 dollar bij dezelfde Morgan i.. Martin. 1.ater, na zijn
reis naar Nederland in 1847 en 1848, zou blijken dat hij die schuld niet
kon aflossen en aide grond aan de Fox River kwijt raakte.2.5 Toen in Am-
sterdam de resterende erfenis van zijn moeder, 10.000 gulden, waarop

221   Arc·hief der Dominicanenin Nederland. collectie Raken. brief van 4 oktober  1840.
2,1   De (·irculaire is in genoe.md archief der Dominicanen in (le collectie Raken aanwezig.

21)   Y(la Schreuder,  Dutch Catholic /mmigrant Settlement in  Wisconcin,   1850-1905.  78 en
97. noot 31.
2-,1  Roc,sler. t.a.1).. 5,7,16-17.
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hij gerekend had, niet meer aanwezig bleek, was hij gedwongen een be-
roep te doen op de vrijgevigheid der gelovigen, zoals men in zijn brochu-
re en in zijn circulaire kan lezen.

Zowel in de brochure als in de circulaire schrijft hij over de armoede
van vele beginnende gemeenten in Amerika, de noodzaak om schulden
te maken en de kans dat de renten niet betaald kunnen worden. Ook hij
liep, zoals hij mededeelt, het gevaar om die reden kerkeigendommen te
verliezen, tenzij de Nederlandse gelovigen bereid zouden zijn hem
krachtig te ondersteunen.26 Verder is er een brief bewaard, van 3 janua-
ri  1848,  van  Van den Broek aan Raken, waaruit blijkt  dat hij zelfs voor
zijn reisgeld steun nodig had.27
steun nodig had.27

Uit dit alles moge blijken, dat Van den Broek zich in een financieel
moeilijke positie bevond en dat hij daarbij noch op zijn bisschop noch op
zijn, veelal behoeftige, parochianen, noch op de Dominicanen in Ameri-
ka noch op de Dominicanen in Nederland kon terugvallen. Het idee om
een groepsemigratie te organiseren moet hem dan ook zeer hebben aan-
gesproken: het maakte zijn reis toch nog zinvol, omdat hij voor zijn mede-
mensen nuttig werk zou kunnen doen. 28

Een tweede motief kan zijn geweest dat hij in zijn missie een hele groep
parochianen erbij zou krijgen en zo een steviger basis verkreeg voor het
behoud van wat hij met veel moeite tot stand had gebracht.

Als derde motief kan gelden dat hij zijn grond nu voordelig zou kunnen
verkopen en de hoge schuld, al was het slechts gedeeltelijk, zou kunnen
aflossen. Inderdaad kochten later de meeste kolonisten land van Van den
Broek.29

Nog een vierde motief is mogelijk, namelijk Van den Broek's betrok-
kenheid bij de projecten ter kanalisatie van de Fox River, zoals gesugge-
reerd door Yda Schreuder.3o De al genoemde Morgan L. Martin speelde

bij de kanalisatieprojecten een hoofdrol. Hij bezat veelland in de Fox Ri-
ver Valley en zag in de ontwikkeling van dat gebied, in samenhang met
immigratie en uitbreiding van de landbouw, een profijtelijke zaak. 31

26)   Voor de brochure zie Lucas, t.a.p.,  116; voor de circulaire Meijer, a.w.. bijlage XXIV,
545-546.
27

) Archief Dominicanen in Nederland, collectie Raken.
28 )   In zijn genoemde brief van 3 januari  1848 aan Raken schrijft hij letterlijk: "lk hoop dat
Ueerw mij niet zult weigeren mij behulpzaam te zijn, waar ik voor het laatst de vaderlandsche
grond te verlaten besloten heb om mijne laatste dagen nog tot nut mijner evenmensch te zijn".
2,5  Roesler, t.a.p., 11.
39 Yda Schreuder, a.w., 67-77.
31) a.w.. 69.
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Vanaf 1833 waren er projec·tmaatschappijen actief om de waterwegen
lussen het Michiganmeer en de rivier de Wisconsin bevaarbaarder te ma-
ken, overigens in concurrentie met spoorwegmaatschappijen, welke laat-
ste (le strijd uiteindelijk zouden winnen. Het Congres schonk 300.000
acres van het van de Indianen afgenomen gebied aan het Territorium Wi-
sc·onsin om te verkopen voor ten minste $ 1.25 per acre op voorwaarde
dat (le opbrengst gebruikt werd voor cle kanalisatie. De percelen lagen
langs het water. De overheidsonderneming, die toen werd opgericht.
ging echter failliet en in 1853 zou een particuliere onderneming het pro-
ject overnemen: de 'Fox Wisconsin Improvement Company', waarin
Martin een belangrijk aandeel had.32

Over de gevolgen van deze projecten voor de inmiddels gearriveerde
Nederlandse landverhuizers valt te lezen in een later hoofdstuk. Hier is
het van belang op te merken,dat Van den Broek bij zijn vertrek naar Ne-
derland wist van het voorgenomen project en daarbij aan de combinatie
van voldoende ongeschoold werk en goedkope grond voor de landverhui-
zers zeker gedacht moet hebben.

De motivatie van Van den Broek om zijn oproepen tot aspirant-landver-
huizers le richten lijkt niet vrij te zijn van zakelijke belangen, al waren dat
niet de persoonlijke belangen van Van den Broek. Het King hem om het
behoud van zijn kerkelijke onderneming. Toen die in gevaar kwam door
het verlies van zijn erfenis, iets dat hij pas nazijn aankomst in Amsterdam
in augustus 1847 ontdekte, ontstond  het plan, voorgesteld door Amster-
damse vrienden en mede naar aanleiding van de groepsemigraties die
aan de gang waren, om een rooms-katholieke landverhuizing te orgam-
sereii.

Het moge op grond van het bovenstaande duidelijk zijn dat het onjuist
is aail te nemen dat hij. zoals een reuw later werd beweerd, bij Morgati l..
Martiti orider c·ontract stonel en dat die had toegezegd le betalen voor een
sc·herpslacling landverhuizers. u Is de mc,ti,atie ,an Van den Brc,ek pic,-
faner dan in de vrome taal van die tijd door hemzelf en later nog meer
door anderen werd voorgesteld, dat is op zichzelf geen reden om hem
van misleiding te beschuldigen.

§  3.    Gaf Van den  Broek te gunstige of bedrieglijke  voorlichting?

De vraag moet nu gesteld worden of Van den Broek. die zijn delicate fi-

32)    a. u. .  69.70.
'3) Dit verzinsel werd geptiblic·eeril bij hetee,iwfeest in  1947 en later in Wise·on:in. Zie Yda
Sc·hretider. a.zi., 70.
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nanciifle toestand niet verborg maar juist etaleerde om bijdragen van wel-
doeners te verwerven, een bedriegelijke voorstelling van zaken heeft ge-
geven om landverhuizers aan te trekken, ter verbetering van zijn eigen
positie? Die indruk krijgt men wel, wanneer men sommige fragmenten
van zun Reize naar A med/ca leest. 34

"De luchtstreek is in de Wisconsin meestal aan die van de Neder-
landsche provincie Noord-Braband gelijk; men treft er voortreffelij-

99ke velden aan met tarwe, rogge, haver, garst, vlas, tabak, enz.
Een jaarlijkse opbrengst per acre van 20 dollar acht hij niet uitgeslo-
ten.35 Dan is de prijs van $ 1,25 per acre niet hoog.36 Bovendien zal de
waarde van de gronden, alle aan de Fox River gelegen, snel toenemen

',door de kanalisatie van die rivier waardoor eene vaart van New York
"37naar de Mississippi en New Orleans geopend zijn zal.

Erger wellicht is wat Van den Broek weglaat: dat de ontgonnen grond

veel duurder is, dat de prijs van drie gulden per acre geldt voor grond
waar het oerbos nog op groeit, dat de verbindingen zeer moeilijk zijn. dat
men zeer afhankelijk is door gebrek aan kennis van taal en gewoonten,
dat er cholera-epidemieen heersen, dat men blokhutten zelf moet bou-
wen, dat men last heeft van barre koude, wilde dieren, kortom dat men
alle ongemakken van het pioniersleven moet ondergaan. Wel stelt hij de
reiskosten niet te laag voor (de landreis kostte ongeveer evenveel als de
zeereis), waarschuwt hij dat men zich niet op reis moet begeven zonder
een gids die de taal machtig is en dat men bij aankomst nog voldoende
geld moet hebben voor aankoop van grond.38

Men kan zich echter afvragen, of Van den Broek's voorlichting wel zo-
veel invloed gehad zal hebben op de Oostbrabanders die hem volg(len.
Zij hadden ongetwijfeld een fundamenteel vertrouwen is de ervaren mis-
sionaris, een vertrouwen dat na aankomst in Wisconsin bij een groot aan-
tal sterk zal slinken, zoals in het volgende zal blijken. Maar het belang-
rijkste is dat velen hunner op het moment van Van den Broek's oproepen
al wachtten op een kans om onder betrouwbare leiding te vertrekken. En
zo kwam Van den Broek voor hen als geroepen.

De conclusie kan zijn, dat bij de verstrekking van informatie en bij de
werving Van den Broek niet geheel onbaatzuchtig te werk is gegaan, al

31)  Lucas, t.a.P·, 113.
35) t.a.p.,109.
.,6
)  t.a.p. 109,  113.

37) t. a.p., 113.
38) Lap' 1 14.
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moet men aannemen dat hij van mening was een betere gids te kunnen
zijn dan een onervarene en dat hij zichzelf als de aangewezen persoon
zag om, bij een toch al bestaande drang, leiding te geven. Als men Van
den Broek vergelijkt met andere informanten en wervers van landverhui-
zers, zoals de afgescheiden predikanten, is er geen reden om hem van
ernstige opzettelijke misleiding le verdenken.

§ 4.  De verwachting overtroffen: drie schepen vol landi,erhuizers

Zijn brochure moet Van den Broek in korte tijd hebben geschreven,
want op 16 september 1847, de dag van het feest van St. Cornelius in
diens parochie in Zeeland in Noord-Brabant, kocht Cornelis van de Heij
na de hoogmis van een vrouw die bij de kerkdeur zat Van den Broek's
Reize naar Noord-Amerika.39 Cornelis had al half het plan opgevat naar
Amerika te gaan, maar door deze brochure werd de drang sterker. Eerst
werd nog de pastoor geraadpleegd, die er zeer negatief tegenover stond,
maar wel bereid was Van den Broek zelf te schrijven om nadere infurma-
tie te vragen. Het antwoord was bemoedigend en Cornelis van de Heij
bracht een som van 9.000 gulden bij elkaar van aspirant-landverhuizers.
terwijl de overtocht, exclusief het eigen onderhoud, slechts 56 gulden
per persoon zou kosten. Dat geld werd op een primitieve manier persoon-
lijk naar Van den Broek in Amsterdam gebracht.40 Hieruit blijkt dat Cor-
nelis van de Heij voor een grote groep Brabanders als een contact- en
vertrouwenspersoon fungeerde.

Over de organisatie van de groepsemigratie zijn wij niet goed ingelicht.
Enkele personen zoals de Amsterdamse student J.C.  van Niel. secretaris
van Van den Broek, en de eveneens Amsterdamse J.H. Wigman, later
een belangrijke rechtsgeleerde in Wisconsin, fungeerden als mede-orga-
nisatoren. Misschien ook de hierboven beschreven pater Adrianus Domi-
nicus  Godthardt.  die de leiling over de groep aan boord  van  een  der
schepen. de 'Libra', op zich zou nemen.

Een relatie met de in 1846 opgerichte 'Commissie ter bevordering van
geregelde landverhuizing van Nederlandsche Catholijken naar Noord-
Amerika', zo die commissie na het vertrek van mr. Christiaan Verwayen

·i')  De Vries. t.a.p.. 242.
w) t.a.p.. 242-243.
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en zijn groep landverhuizers in februari  1847 nog heeft bestaan, is niet
aantoonbaar.41 Wel was, zoals Cornelis van de Heij liet blijken, bij hem
en een aantal andere personen, waarschijnlijk onder de invloed van deze
kolonisatiepoging vanuit Nijmegen, waarbij enkele Brabanders betrok-
ken waren geweest, de intentie om te emigreren tevoren al aanwezig.42

Met zijn gevoel voor publiciteit zorgde Van den Broek voor niet geringe
gedrukte informatie. In het dagblad De Tijd verscheen in augustus en
september 1847 onder de kop 'Landverhuizing' vier maal een adverten-

.43tie, met daarin de volgende passage.
"Een R.K. Missionaris, die 16 jaren lang woonachtig en werkzaam is
geweest in de bijzonder gezonde streek van Wisconsin, in de nabij-
heid der stad Greenbay en aan eene bevaarbare rivier, alwaar hij het
geluk had honderden wilden tot het Katholicisme te mogen bekee-
ren, bevindt zich op dit oogenblik te dezer stede, en zal gaarne aan
de belangstellenden die inlichtingen geven, die hun het bezit kunnen
waarborgen van datgene, wat zij zoeken en hen zullen vrijwaren van
alle schade. In de landstreek, welke hij bewoont, zijn verleden jaar

een zaag- en een korenmolen aangelegd; binnen kort zal daar een
klooster en een seminarie gevestigd worden; de grond is daar van het
Amerikaansche gouvernement te bekomen tegen 3 gulden de akker;
400 familien zouden er nog gemakkelijk huisvesting en onderhoud
vinden, en waren deze allen Katholijk, dan was de grond gelegd tot
eene voortreffelijke R.K. Kolonie".

Dit was duidelijke taal: het stichten van een kolonie zoals die van de afge-
scheidenen en deze keer onder gunstiger condities dan de poging van
Verwayen en de zijnen daarvoor, lag binnen de mogelijkheden.

Intussen schreef Van den  Broek zijn brochure, die in De Tijd geintro-

duceerd werd op 21 oktober en nog negen keer werd geadverteerd (blij-
4I

1 De oproep van deze commissie verscheen in de Cathotijke Nederiandsche Stemmen, XII,
7 november 1846,367,368. De groep van Verwayen arriveerde volgens de scheepslijst met
de bark 'John Parker' op 26 april 1847 vanuit Antwerpen in New Orleans. De bestemming
was Iowa. Waarschijnlijk doelt Van den Broek op deze groep, wanneer hij schrijft: "Eenige
lieden van Nijmegen zijn dezen zomer naar Iowa, niet verre van St. Louis, vertrokken; ande-
ren naar New Orleans, maar in deze streken is men meer aan jaarlijksche ziekten onderhevig,
want er heerschen vele koortsen en ook soms de gele koorts. Deze landstreken liggen ook ver-
der van New York". Lucas, t.al.,  114-115. In het volgende hoofdstuk wordt meer aandacht
aan de kolonisatiepoging van Verwayen c.s. besteed.

'2)  Op de scheepslijst van de 'John Parker' vindt men Cornelis Bongers (40), zijn vrouw Jo-
hanna Maria van Gerven (34) en hun zoon Johannes (9) uit Zeeland (Noord-Brabant). Verder
vindt men op die scheepslijst landverhuizers uit Uden, Mill en Huisseling. Zie National Archi-
ves, Washington, Customs Passenger Lists, New Orleans (M. 259,26)
43)  Dagblad De TO.d, 1847,10,14 augustus; 2,22 september.
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kc·ns ren to(,gevoegcle mededeling emd november raakte die kNon al uit-
, erk oc'ht).4,

Heeft men ook nog pen wervingsreis gemaakt naar Noord-Brabant?
Volgens latere mededeling van Van Niel, secretaris van Van den Broek in
clie tijd, gingen zij (Van den Broek en Van Niel?) naar NIc,ord-Brabant en
F otiden zij er in een korte tijd zo'n  150 die verlangden te gaan, allen be-
horende tc,t de 'boerenstand': landhouwers of landarbriciers.13

Omciat de osertocht 56 gulden (exclusief proviand) poor een volwasse-
ne kc,stte (kinderen beneden twaalf jaar kregen reductie, zuigelingen
reisden gratis), heeft Cornelis van de Hey met het brengen van 9.000
gulden naar Van den Broek waarschijnlijk voor alle Noordbrabantse land-
verhu izers passage betaald. Uiteindelijk vertrokken met Van den Broek
tenniinste  190 Noordbrabanders. allen uit Oost-Brabant, dat wil zeggen
dat zijn oproep in dat gebied verreweg het meeste gehoor vond, want het
totaal van de passagiers aan boord van de drie schepen was 323 en daar
waren ook nog Duitsers bij. 46

Het is moeilijk van iedere passagier zijn afkomst te achterhalen. Aan
1,oord  van  de 7,ibra' waren  alle 79 passagiers Nederlanders  en  op  de
A msterdamse familie Denkboom en pater Godthardt na Oostbrabanders.

Tabel 8: C)„stbrahanders aan bo,rd ran de '1.ibra'

Nlan Vrciuw Kinderen Plaats

Nic. Denissen Maria van der Elsen               7            tlden (Volkel)
J„h. Tielemans geen ge<.,1 Boekel

·'lliiI. \'erkampen Corn. Adriaanseti              6         lIden {Volkel)
J„h. \,erlic,ort Thecid. van de R,·ijt            5         iclem
Roelof 5 rrwijht Joh. van (ier Berg               4          11(len
Hericir. (,i-ciens Maria Opsteri                        3            t. clen (Volkel)
Mart. \ i·,·kuijk·n Sier, Gei, rw,·rk                    2           l,der,
Alh. van iii·n Berg 4. van cler Kruu.                   9           (:atijk
gren Anna van Lieshout gec.n Boekrl

(;er. van den Heuvel geen idem Mill

Joh. Klaassen idem 3 Grave

geen Joh. Klaassen geen idem

Adr. Kempen Joh. ?                           1          Mill
Arn. Ebben Geertruida Gerrits                 3            idem
Joh. van Grinsven Maria Rijnen 3 Herpen

9 Dagblad De Tijd. 23,26 en 30 oktober en 6,9.16.20.23.25 en 27 november  1847.
Blijkens een mededeling op 23 oktober was die brochure verkrijgbaar in bijna alle grote
steden.

9  Rciesler. t.a.p.. 9.
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Van de reis en de eerste jaren van vestiging van dit gezelschap van bij-
na uitsluitend Oostbrabanders bestaan drie authentieke verslagen: een
brief van Jan Verboort,  voor het eerst gepubliceerd in  1897  in een  Ne-
derlandstalig tijdschrift, De Gids, dat verscheen in De Pere in Wisconsin;
de Reminiscenses ofa pioneer missionag van de Franciscaan Chrysosto-
mus A. Verwijst, verschenen in 1916 in de Proceedings van de 'State
Historical Society of Wisconsin' (beide teksten te vinden in Lucas' Dutch
ImmigTant Memoi,s and Related W,itings) en de Reisbeschrijving van pa-
ter Adrianus Dominicus Godthardt.47 Het gezelschap vertrok op 9 maart
1848 uit Volkel (Uden), ging met de trekschuit vanuit Veghel naar 's-
Hertogenbosch, waar de trekschuit op sleeptouw werd genomen naar
Rotterdam.  Op 10 maart ging men aan boord van de 'Libra', een kleine
Nederlandse driemaster (bark) onder bevel van kapitein U.H. Trip. De
'Libra' verliet Hellevoetsluis op 14 maart en arriveerde in Boston op 5
mei 1848.48

De tweede groep vertrok uit Hellevoetsluis op 26 maart  1848 met de
Hamburgse bark'America', onder bevel van kapitein M. Houschild, met
Philadelphia als bestemming.49 In deze groep waren tachtig Oostbraban-
ders en 39 van hen kan men zien als behorend tot de Van de Heij-clan,
aangevoerd door Driek van de Heij (56), een tamelijk welgestelde land-
bouwer uit Zeeland en de vader van de al genoemde Cornelis. Tot zijn ge-
zin behoorden nog zijn vrouw, Petronella van Bree (55); haar moeder,
Gerdina Arts (78), weduwe Van den Berg en eerder weduwe Van Bree en
zeven thuiswonende kinderen, van wie de oudste, Ardina (26), verloofd
was met Hendrikus Verkampen (36), die als verloofde op de'Maria Mag-

16)  De scheepslijsten zijn gepubliceerd door Scott Vandehey in Wooden Shoes Wat, 23-24,
26-27, 29-31. De passagiers zijn op deze lijsten genummerd, behalve vier babies van nog
geen jaar op de'Maria Magdalena', waar echter de kapitein is meegeteld. Met deze correcties
telt men in totaal 79 passagiers op de 'Libra' (vier zijn duhbel geteld), 146 op de 'Maria Mag-
dalena' en 94 op de 'America'.
47)   Lucas. Dutch /mmigrant Memoirs  and Related  W,itings,  Il,   145-148,   174-187;  God-
thardt, Missieboek, t.a.p.
18)  Verboort in Lucas, t.a.p., 145-146. Codthardt, t.a.p., noemi ten onrechte 6 mei. want 5
mei was op een vrijdag, zoals Verboort schreef. Volgens Verboort ging men zaterdag al op de
trein en dat stemt overeen met het verhaal van Godthardt.
Gegevens over de bark 'I.ibra' vindt men in het archief van het Nederlands Historisch
Scheepvaart Museum in Amsterdam, evenals over de bark 'Maria Magdalena': Inventarisatie
van  de Nederlandse koopvaardijvloot  in  de  19e eeuw,  Inv.  no.  N.  1,  Rubr.  G  no.  51.  De
'America' was een Duits schip.
19

) Nieuwe Rotterdamsche Courant, 27 maart  1848.
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dalena' naar Amerika moest reizen. Maar er gingen bovendien drie ge-
trouwde kinderen van Driek met hun gezinnen mee: bovengenoemde

Cornelis van de Heij (36), zijn vrouw Maria Jacobs (36) en hun vijf kinde-
ren; Maria Catharina (30), gehuwd met Hendrikus Hoevenaars (34):
Hendrika (28),gehuwd met Johannes Arts (33) en hun twee kinderen.
Hoevenaars was landbouwer in Uden, de anderen hadden hetzelfde be-
roep in Zeeland.

Eveneens uit Zeeland Maren afkomstig de landbouwer Martinus Prin-
sen (56) met zijn vrouw Maria Verbruggen (43) en hun twee kinderen.
Waarschijnlijk hoorde nog bij de Van de Heij-clan het gezin van de land-
bouwer Dirk Koenen (48), wiens vrouw, Johanna van den Berg (48) mo-
gelijk een dochter was van de schoonmoeder van Driek van de Heij, uit
haar tweede huwelijk. Zij kwamen met hun negen kinderen uit Boekel.

De andere Oostbrabantse landverhuizers van deze groep kwamen uit
Beugen, Boekel, Grave, Mill, Oeffelt, Oss en Uden (Volkel).

Tabel 9: Oostbrabanders aan boord van de 'America'

Man Vrouw Kinderen Plaats

Arn. Ebben Joh. Emers                     6         Beugen
Hub. Jansen Hendr. Ebbers                7        idem
Hendr. Hoevenaars M. Cath. van de Heij geen Ud e ri

Mart. van Duijnhoven Hendr. van den Hoek           4           Grave
Joh. Ebbers Arnoldina E. (?)                    3            Mill
J. Krerners geen geen Boekel

Hendr. Ki,enen Joh. van den Berg                9           idem
Ant. Kuijpers Hendr. van den Berg geen Uden (Volkel)

Joh. Kuijpers Elis. van den Berg                1           idem
Anton. van den Burgt achtergebleven met

kinderen 0$
Mai·. Verclijk Hendr. Smit                   1        Oeffelt
Keen M. Zegers. wed. Verdijk geen i d(· m

(,ir·n. van dc, Heij Maria Jacobs                           5             Zeeland
Hendr. van de Heij Petr. van Bree                   7          idem
geen Gerdina Arts.

wed. van Bree: geen idem

eerder wed. van den Berg
Mart. Prinsen Maria Verbruggen                 2            idem
Johantles Arts Hendr. van de Heij             2          idem

De scheepslijst vermeldt in totaal 94 namen, van wie elf van Duitsers,
zodat er nog maar een drietal Nederlanders buiten de tachtig Oostbra-
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banders aan boord waren. Van hen valt nog te vermelden Theodorus van
de Poel (30) uit Arnhem, die ten onrechte staat vermeld als priester. Blij-
kens de Reisbeschrijving van Codthardt was hij een broeder.so Heeft
Van den Broek hem als een soort geestelijke leider aan boord van dat
schip mee laten gaan?

Van de zeereis van de 'America' is niets bekend. Volgens een latere me-
dedeling van Johannes Koenen, de tijdens de reis veertienjarige zoon van
Dirk Koenen uit Boekel, arriveerde het schip na een zeereis van 48 da-
gen in Philadelphia.51  Dat zou dan op of omtrent  12  mei  1848 geweest
moeten zijn, een week nadat de 'Libra' in Boston was aangekomen.

De derde groep reisde onder leiding van Van den Broek zelf. De 'Ma-
ria Magdalena', onder bevel van kapitein D. Smit, was een zo goed als
nieuwe,  in 1847 gebouwde  bark. Het schip vertrok uit Hellevoetsluis op
dezelfde dag als de 'America': 26 maart, met als bestemming New York,
waar het arriveerde  op  8  mei  1848. Aan boord waren 146 passagiers,
van wie tenminste 41 Oostbrabanders.52

Over de reis van de groep die aan boord van de'Maria Magdalena' ver-
trok, zijn de meeste berichten bewaard. Men vindt die geciteerd door de
Norbertijn J.W. de Vries in zijn artikelen in de Katholieke Illustratie in
1909. Deze artikelen geven een nog altijd zeer lezenswaardig en redelijk
betrouwbaar overzicht van vestiging en verblijf der Nederlandse rooms-
katholieken in het gebied van de Fox River. 53

Zo vertrokken drie schepen met landverhuizers in een periode van re-
volutie en oorlog in Europa, maar uit geen enkele bron blijkt dat deze
Amerikagangers daarvan toen weet hebben gehad.

50)  Godthardt, t.a.p., 128,130,132.
M)  Brown Counti· Biogmphical Record. 287.
52)  Zie tabel 10 op p.98. Het is mogelijk dat bij nader onderzoek nog meer Noordbrabantse

91 passagiers gevonden worden, die niet in de Landverhuizerslijsten zijn vermeld Te denken valt
bijvoorbeeld aan de gezinnen van Hendrik Derks en Theodorus Willemsen, van wie de echt-
genotes de naam Boomkamp dragen, evenals de vrouw van Johannes Jansen uit Maashees en
Overloon, van wie de ambtenaar noteerde: "Deze persoon. wiens geldelijke omstandigheden
niet zeer gunstig waren, stelt zich voor in Amerika met minder moeite dan hier de kost te kun-
nen verdienen. tot welk vertrek hij ook door zijne familie tr Beugen die zich mede derwaarts
begaf, was aangemoedigd". ARA, 's-Gravenhage, Staten van Landverhuizers, Noord-Bra-
bant. 1848, Maashees en Overloon.
53)  De Vries. t.a.p.. 208-214, 221-223, 241-245, 270-273.
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Tab,·110:    0„stbra/,ander, aan boord ran de 'Alana 4/agdalena '

Man Vrouw Kinderen Plaats

geer, Ant. Maasen, 3 Mill
wed. Gieshers

Mart. van Kempin geen geen idem

Adr. van Ri,oij idem idem idem
(ier. van (len Heuvel idem idem idem
jae. F ..rmers 1(tem i(iem Oeffell
Joh. Adriaans idem idem idem
Joh. Janssen Boomkamp                       4          Maashees
Wilh. Diels Gertruda ?                        1          ()ploo

./
Jon. (,errits geen?                                1           idem
Joh. Gisbers Jacomijn Vogelzang            2         idem
Joh. Toonen Elisabeth Gerrits geen idem

Herm. van den Heuvel geen idem Zeeland
Hendr. idem idem idem idem
Hendr. Hermens idem idem idem
Mart. van Doren idem idem idem
Hendr. Verkampen idem idem idem
Jac·. Coenen Corn. Jacobs                     6          Reek
Mart. van der
Nieuwenhuizen geen geen St. Oedenrode

Jac. van der Morselaar idem idem idem

§  5.1)e zee- en  landreis  der drie groepen

a.   De zeereis

Zoals gezegd vertrokken alle drie de schepen uit Rotterdam. Aan per-
voer en reis naar Amerika in de tweede helft van de jaren veertig heeft
Sic,k; is een lezenswaardig hoofdstuk in zijn dissertatie gewijd.34 Door de
toenemende scheepvaart tussen Amerika en Europa was het vervoer be-
trekkelijk goedkoop: vanuit Amerika kwamen grondstoffen, de minder
plaats innemende eindprodukten uit Europa lieten ruimte over voor tus-
sendekspassagiers en juist  in   1847  nam het aantal Nederlandse  sche-
pen  dat op Amerika voer snel toe (het nam  in 1848 overigens weer af).
Het lijkt crop dat Van den Broek met de Rotterdamse cargadoorsfirma
Hudig en Blokhuyzen voordelig zaken heeft kunnen doen. De door hem

51)   Stokvis. De Nederland,e Trek naar Amerika  /846-1847.  X.
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aan de landverhuizers berekende prijs van 56 gulden was niet echt
laag.55 Daarbij kwam dat men zelf voor proviand moest zorgen, hetgeen
ongeveer 40 gulden per persoon kostte. Als men dan ook nog eens de
kosten van de landreis in Amerika, ongeveer 100 gulden, en de verblijf-
kosten daar in de allereerste periode in aanmerking neemt, is het duide-
lijk dat de allerarmsten niet tot landverhuizing konden overgaan en de
wat minder armen niet direct het binnenland in konden reizen. Christi-
aan Verwijst, bij aankomst van de 'Libra' in Boston een zesjarige zoon
van de als behoeftig geregistreerde wever Roelof Verwijst uit Uden, be-
schrijft later als Franciscaanse pater Chrysostomus, hoe zijn familie en
die van de als mingegoed arbeider geregistreerde, eveneens Udense, An-
toon Verkampen, in Boston moesten achterblijven, omdat er geen geld
meer was, en hoe zij in de bossen waterkers en bessen gingen plukken
om in leven te blijven. De vader en oudere broers van Christiaan werkten
aan de oostkust in fabrieken en aan de aanleg van een spoorlijn en pas in
1855 reisde de familie Verwijst door naar Hollandtown in Wisconsin. S6

Uit dit verhaal valt tevens af te leiden dat Van den Broek niet als weldoe-
ner fungeerde: elke familie moest haar eigen boontjes doppen.

De zeereis telde vele ongemakken. Ten eerste was zij in  1848 lang:  de
'Libra', die nog (lrie dagen vanwege de storm in de haven van Wight lag,
deed er 52 dagen in totaal over, de 'America' 48 en de 'Maria Magdale-
na' 44, waarbij rekening gehouden moet worden met de drie verschillen-
de bestemmingen. Verder was het weer in de periode maart-mei, hoewel
niet zo ongunstig als in de winter, nogal eens stormachtig. John Verboort
vertelt:57

"Later Ina de storm met het oponthoud op Wightj hadden wij nog
groote stormen te doorstaan waarvan de felste, zoo ik mij goed herin-
ner, op Paasch-Zondag begon en drie dagen duurde en zoo geweldig
woe(lde dat de luiken van het schip overal werden dicht gemaakt en
er voor de passagiers maar eene kleine ruimte werd gelaten om uit en
in te gaan, als de noodzakelijkheid dit vereischte".

Het was deze storm waarover ook de reeds genoemde Wigman vertelde,
die toen dacht dat zijn laatste uur gekomen was. Hij zocht vanuit zijn hut
Van den Broek op: 58

55
) De passageprijs was in 1847 minimaal 47 gulden; kinderen beneden twaalfjaar kregen

korting; zuigelingen reisden gratis. Stokvis, a. tv., 180.
56) Lucas, Dutch Immigrant Memoirs and Related Writings.  175- 176.
97) a.w.,146.
58)  De Vries, t.a.p.. 243.
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"Ik vond hem in zijn hut neergeknield voor zijn kruisbeeld, met war-
me tranen God om uitkomst hiddend. Toen hij vernam, dat de kapi-
tein op het punt stond den mast om te hakken, sprong hij op, verliet
ijlings zijn hut, wandelde, schoon de golven over het dek rolden,
naar den kapitein en hield hem van de uitvoering van zijn plan terug.
De kapitein stond verslagen, volgde den raad van onzen brapen

priester-lridsman en zie. weldra bedaarde de storm".
Het voedsel, dat men zelf gekocht had, het water dat men verkreeg, even-
als de brandstof om het voedsel te bereiden, werden door de kapitein ge-
rantsoeneerd. Gekookt werd op het achterdek in een open kombuis met
meerdere kookgaten (als het weer het toeliet en volgens een rooster). Het
voedsel bestond uit aardappelen, erwten, bonen, gedroogd vlees en
spek, scheepsbeschuit met boter en de Brabanders zullen menig kopje
koffie hebben genuttigd (sterke drank was aan boord verboden). Kajuit-
passagiers, zoals Van den Broek en Wigman, werden uiteraard bediend
vanuit de scheepsvoorraad. Hun reis was redelijk comfortabel. hetgeen
van de tussendekspassagiers niet gezegd kan worden. 59

Voor de passagiers waren bij landing de formaliteiten nihil: noch
paspoort noch andere documenten waren vereist. Elke kapitein had
sinds  1820 de verplichting om een passagierslijst in te dienen bij de
Amerikaanse havenautoriteiten. Deze lijst was meestal bij het begin van
de reis al opgemaakt (hierover later meer). De passagiers werden aan de
hand van de lijst geteld, een dokter kwam aan boord vragen stellen over
zieken en geston'enen en daarna kon iedereen zijns weegs gaan.

b.   De landreis

Waren de plaatsen van aankomst verse·hillend. uiteindelijk verliep de
reis binnen Amerika langs dezelfde route: vanaf Albany via Buffalo over
het Eriemeer. het Huronmeer en het Michiganmeer naar Green Ba> en
over de Fox River naar Kaukauna in de buurt van i.ittle Chute, dus gro-
tendeels over het water. De groepen van de 'Libra' en de 'America' gin-
gen respectievelijk vanuit Boston en Philadelphia met de trein naar Alba-
ny, vanwaar de 'Libra'-groep met de trein (nog steeds met 'boxcars', dus
goederenwagens) en de America-groep met de trekschuit via het Erieka-
naal naar Buffalo reisden. De groep van Van den Broek voer met een

39) Stokvis. a. w., 186-187.
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stoomboot over de Hudson vanuit New York naar Albany en eveneens
met de trekschuit over het Eriekanaal naar Buffalo, waar Van den Broek
problemen kreeg met de kapitein die opnieuw betaling van de passage
eiste (Van den Broek moest weer terug naar New York om de zaak te re-
gelen).60

Vanaf Buffalo voeren grote raderboten, zoals de 'Michigan' en de 'Su-
perior'. De 'Superior' voer echter niet naar Green Bay, zodat de reizigers
van de'Libra' en de 'Maria Magdalena' op Mackinac, bij de scheiding van
het Huronmeer en het Michiganmeer, over moesten stappen op kleinere
zeilschepen. Om de sfeer aan boord van zo'n raderboot enigszins le il-
lustreren volgt hier een fragment uit de Reisbeschrijving van pater God-
thardt:61

"Des avonds 8 uren voeren wij van wal onder een vrolijk muzijk dat
wij aan boord hadden. Wij waren nagenoeg met 750 passagiers aan
boord. De kajuit  was  een  zaal  van 150 voeten  lang  en 90 breed,
waarvan 50 tot dames- en 100 tot heerenkamer was ingerigt, onbe-
grijpelijk prachtig beschilderd en behangen. Alle avonden hadden
wij bal, dat mij en andere bedaarde reizigers eenigzins incommo-
deerde".

De reis tot Mackinac duurde in dit geval zes dagen, waarbij men 66n dag
op een zandbank vast zat. De boot schommelde steeds, doordat de
stoommachine niet precies in het midden geplaatst was, waardoor het
moeilijk was het evenwicht te bewaren.

Godthardt vervolgt: "Het was een ruwe boel, ja de ruwste dien wij in
America nog hadden aangetroffen, daarbij vol afzetters en schelmen".
Vanaf Green Bay voer de groep van de 'Libra' de Fox River op in plat-
boomde schuiten, die met vaarbomen tegen de stroom in moesten wor-
den geduwd, en dat duurde nog twee volle dagen. Het laatste stukje, de
drie mijl van Kaukauna naar Little Chute, werd de 'Libra'-groep, althans
wat er van restte (drie families waren in Boston, de familie Denissen in
Buffalo en de familie Klaassen in Green Bay achtergebleven) met twee
wagens met elk zes ossen naar Little Chute gebracht.62 De groep van de
'I.ibra' arriveerde op 22 mei in Little Chute. Volgens Godthardt waren

6 )
) Over de 'Libra'-groep hebben zowel Jan Verboort (in Lucas, a.w., 146-147) als God-

thardt (t.a.p., 125) een kort verslag nagelaten. Over de 'America'-groep zijn wij ingelicht door
Joh. Koenen's mededeling in de Brown County Biographical Record, 287 en over de 'Ma-
ria Magdalena'-groep door Van Niel in De Vries, t.a.p., 243.
61) Godthardt, t.a.p.,125.
62)  Verboort in Lucas, a.w., 146-147.
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63le andere groepen er zestien en zeventien dagen later, dus 7 en 8 juni.
Dat  betekent dat de reis binnen Amerika respectievelijk  17,26 en 31

dagen duurde en vrij kostbaar geweest zal zijn, onder andere omdat on-
derweg nog dagenlang gewacht en dus gelogeerd moest worden. God-
thardt, die met zijn groep zo vlug en goedkoop mogelijk reisde, beweert
dat deze landreis hem evenveel gekost had als de reis van Nederland
naar Boston. 64

Alles bij elkaar had men al veel opgeofferd en het ergste kwam nog: het
reisdoel beantwoordde niet aan de verwachtingen. Codthardt noteerde
later:65

..

Maar helaas, eene algemeene verslagenheid heerschte er onder de
landverhuizers toen zij de zoo lang gewenschte plaats van P. van den
Broek zagen. Niemand wilde op die plaats blijven, verre van alle cor-

..

respondentie gelegen, zonder handel, en maar ordinaire grond.
Maakte de Amerikaanse droom plaats voor een bitterharde werkelijk-
heid?

§ 6.   Was Van den Broek een mislukte koloniestichter?

Het kon eigenlijk niet anders of de Brabanders waren zeer teleur-
gesteld. Van den Broek had geschreven dat de grond goedkoop was en
veel opbracht. maar hij had er niet bij vermeld dat op de goedkoopste
grond bijna ondoordringbaar bos stond, dat eerst verwijderd moest wor-
den. Was het wellicht misleidend geweest in plaats van over goedkope
acres', over goe(lkope 'akkers' te schrijven? Had hij laten weten dat er

geen woningen waren en dat men de eerste tijd in bladerhutten zou moe-
ten wonen? Had hij de lange afstanden genoemd die men lopend af
mc est leggen over moeilijk begaanbare pacien. bijvoorbeeld om een zak
meel te halen? Kortom, was de 7.waarte van het pioniersleven ook maar
enigszins bekend gemaakt?

De grootste moeilijkheid om de ware stemming tegenover Van den
Broek te peilen is, dat de ego-documenten die wij van de pioniers hebben
en waaruit telkens weer geciteerd wordt, uit veel later tijd zijn. Dan is al-
les uiteindelijk goed afgelopen en de priester die voorloper is geweest van
velen in het dal van de Fox River, wordt bewonderd en bewierookt. Toch

6.4  Verboort in 1.ucas. a. u'.. 147 noemt 22 mei. Godthardt, t.a.p., 126. vertelt. dat de ande-
re groepen  16 en 17 dagen later arriveerden.
64)  Godthardt. t.a.p.. 126.
9 t.a.p.. 126.
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zijn er meer dan alleen geruchten, dat menigeen zich van hem als kolo-
nistenleider afkeerde, al zal men de priester en missionaris in hem zijn
blijven respecteren. Het enkele feit dat nog voor Van den Broek's terug-
komst in Little Chute een aantal gezinnen, onder leiding van pater God-
thardt, dertien mijl verder, aan de overkant van de rivier, in de grootste
wildernis, een eigen nederzetting stichtte, wijst op gemis aan vertrouwen
in diens leiding.  Men kan zich zelfs afvragen, of Van den Broek zich wel
echt bekommerde om het stoffelijk lot van de Brabantse plattelanders.
Het standsverschil was zo groot dat hij persoonlijk moeilijk met hen in
contact zal zijn getreden, temeer omdat hij hen nauwelijks zal hebben
verstaan.

Het duidelijkst negatief oordeel over Van den Broek vindt men in de
Reisbeschrijving van Godthardt, maar hier doet zich het probleem voor
dat de figuur Godthardt uitmunt door harde oordelen, ook bijvoorbeeld

66over zijn 'boeren', die hij lui, dom, eigenzinnig en baatzuchtig noemt.
Bovendien ontpopte Godthardt zich als een rivaal van Van den Broek
(speelde in dit nauwelijks ontgonnen gebied de aloude tegenstelling tus-
sen Dominicanen en Franciscanen een rol?) en dat maakt hem niet tot
een betrouwbare getuige. Godthardt's gedrag direct na aankomst was
nogal grillig: hij wist eerst niet wat te doen, besloot toen de "ongelukkige
landverhuizers" niet te verlaten en "... in een bosch tuschen de Paters
Predikheren" (Van den Broek en zijn assistent, Mannis d'Arco, die hem
tijdens zijn afwezigheid vervangen had) "en de Paters Capucijnen van
Calumet neer te slaan. 9,

Vijf huishoudens volgden hem en hij kocht land om een kerk en klein
klooster te bouwen en zich verder op de missie der 'wilden' toe te leggen.
De pioniers moesten eerst een weg dwars door de wildernis banen en ver-
bleven aanvankelijk in bladerhutten. Na de aankomst van de twee ander
schepen kwamen er nog eens vijftien huisgezinnen in het bos bij, zo ver-
meldt Godthardt. Het duurde enige maanden voordat er een primitieve
kerk klaar was en intussen moesten enkele kerkelijke feesten gevierd
worden, telkens met processie:67

"H. Sacramentsdag hield ik de plegtige processie bij P. van den
Broek. Item den 4 Augustus, festo S. Dominici, hielden wij bij hem
een plegtig feest dat de geloovigen niet weinig opwekte. Des morgens
vroegtijdig verscheen ik met mijne processie uit het bosch, met 4 va-
nen en alles naar rato, werd aan den grooten weg door 2 Paters en in

66) t.a.P., 128.
67) t.a.p., 126.
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de kerk door P. van den Broek plegtiglijk ingehaald. Alle hoorden
wij biecht en om half 11 zong ik de plegtige Hoogmis en predikte ik
in het Fransch en Hollandsch. daarna eene allerplegtigste processie

..
enz. enz.

Al in augustus 1848 liet Godthardt plotseling zijn kolonisten in de steek
en verving hij een Franse pastoor van Green Bay en wijde omgeving. Hij
kwam nog maar een keer per week, op donderdag, naar zijn 'Bosch: In
totaal had hij elf missieposten te bedienen, vaak ver uit elkaar liggend.
Dit toch zeker niet rustige bestaan beviel hem kennelijk goed, maar de
oorspronkelijke pastoor van Green Bay kwam weer terug en Godthardt
keerde weer naar zijn 'Bosch'. Hij hield op Van den Broek te assisteren
en besloot zelfs..68

.9 Pater van den Broek niet meer te bezoeken, die mij even als alle an-
dere Hollanders door zijn wonderlijk gedrag in vele onaangenaam-
heden gebracht had. Trouwens, die man had mij die plaats en land

'9te veel opgehemeld, en mijn geld was op.
Na verloop van tijd werd Godthardt, die intussen in allerlei intriges ver-
wikkeld was geraakt, overgeplaatst. Soms keerde hij nog naar zijn
'Bosch' terug, maar het is duidelijk dat de Brabanders aldaar het niet ge-
lukkig vonden dat hun 'pastoor' meestal afwezig was.

In  1850 was er het gerucht dat een rijke Brabantse priester met twee-
honderd nieuwe kolonisten naar Franciscus Bosch (zoals de plaats ook
wel werd genoemd) op weg was. Dit was klaarblijkelijk Gerardus van den
Heuvel en zijn groep. Het bericht gaf nieuwe hoop op uitbouw van de ge-
meente. Godthardt organiseerde de parochie beter, zorgde voor een
kerkhof. een school en een 'store: de Brabanders hielpen hem zijn land
le bebouwen en zamelden geld in, kortom, een model Brabants dorp
rond kerk en pastorie was aan het verrijzen, maar helaas, op dat moment
eindigt de Reisbeschrijving van Godthardt abrtipt.69 Men moet aanne-
men dat Godthardt voorgoed verdween. waarschijnlijk naar Winnebago,
waar hij in 1851 verbleef.ic' Was het omdat hij aannam dat Cerardus van
den Heuvel hem wel zou opvolgen? Of heeft de bisschop hem vanwege
moeilijkheden overgeplaatst?

Bij dit alles is duidelijk, dat Godthardt weinig sympathie voor Van den
Broek koesterde. Maar evenzeer blijkt uit Godthardt's verhaal, dat er nog
al eens rivaliteit was tussen de missionarissen die met voortdurend ge-

68) t.a.P.. 127.
69) t.a.p. 134-138.
7()

) Codthardt, Missieboek (manuscript 41), 145,146.
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brek aan geld niet alleen zichzelf in leven moesten zien te houden,  maar,
reizend van missiepost naar missiepost over vaak grote afstanden, de
kerk moesten zien te bewaren en uit te breiden. De Reisbeschrijving
maakt in ieder geval duidelijk dat Van den Broek in die tijd, net als de an-
dere missionarissen, in persoonlijke armoede leefde. 71

Bij anderen moet er eveneens ontevredenheid over Van den Broek zijn
geweest, zoals blijkt uit uitlatingen die Cerlacus van den Elsen zestigjaar
later nog kon vernemen.72 Zeer teleurstellend voor de Brabanders was
het tekort aan werk. Velen hadden hun geld aan de reis opgemaakt (voor
een gezin van vier personen was dat al gauw een kleine duizend gulden)
en konden daarom geen land kopen. Zij moesten werk zoeken en hadden
de verwachting dat er in Amerika veel goed betaald werk te vinden
was.73 In de eerste tijd, toen het kanalisatieproject in het slop zat, was er
bijna geen werk, laat staan goed betaald werk ter plaatse te vinden.

Van den Broek's grootste teleurstelling moet zijn geweest dat hij er niet
in slaagde een Dominicanenklooster met Nederlandse priesters en broe-
ders en liefst ook een klooster met Nederlandse Dominicanessen te stich-
ten. lets dergelijks was zijn confrater Samuel Mazzuchelli in 1845 wel ge-
lukt. Die had tijdens een verblijf in zijn vaderland (hij was afkomstig uit
Milaan)  in  1843 en 1844, genoeg middelen verzameld om in Sinsinawa
in het zuiden van Wisconsin een missiehuis en college te openen, met
toestemming  van de Heilige Stoel.  In   1849  werd het overgedragen  aan
de Dominicanen van St. Rose. 74

Maakt men een vergelijking met de kolonies van de afgescheiden domi-
nees dan kan Van den Broek slechts zeer beperkt een stichter van een ko-
lonie genoemd worden. Van Raalte in de wouden van Michigan, Scholte
op de prairie van Iowa, gaven vanaf het begin tot het eind leiding aan de
vestiging van hun Nederlandse geloofsgenoten. De kolonisatie was in hun
landverhuizersverenigingen al in Nederland voorbereid en reis en vesti-
ging werden in verenigingsverband uitgevoerd. Zij stichtten vestigingen
van uitsluitend geloofs- en landgenoten, uitgaande van een godsdienstige
en kerkelijke bezieling.

Bij Van den Broek was het plan om een kolonie te stichten min of meer
meer toevallig ontstaan. Van den Broek had eigenlijk al een kolonie,
voordat de Nederlanders in Little Chute kwamen. Velen vestigden zich

") Godthardt, Reisbeschrijving, 132.
72)  Van den Elsen, Twintig Brieren uit Amerika,  19,72.
73)  Roesler. t.a.p., 16.
74)  M.A. Corry de Jong, a.w., 93-94.
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daar of in andere al hestaande plaatsen in de omgeving, hoe klein ook.
En wat ern belangrijk verschil was: Van den Broek had noch de intentie
noch de middelen om de landverhuizers te helpen zich een nieuw he-
staan le verschaffen.

Codthardt heeft ineer met de protestante kolonistenleiders gemeen,
c,mciat hij. overigens zonder vooropgrzet plan. zeer tijdelijk en met on-
derbrekingen, leiding gaf aan een nieuw gestichte woudkolonie.

Een ander groot verschil is. dat het kerkelijk-godsdienstig motief ont-
brak bij de rooms-katholieke landverhuizers. Zoals Van Niel, de secreta-
ris van Van den Broek, beweerde: "Hun reden voor emigratie was noch
politiek, noch godsdienstig, maar uitsluitend economisch".75

Men kan dan ook Van den Broek beter voorstellen als geestelijk leider
van een groep landverhuizers dan als stichter van een rooms-katholieke
kolonie in Wisconsin. Het gevolg van zijn optreden was echter weI de ves-
tiging van uiteindelijk duizenden rooms-katholieke Nederlanders, voor
een groot deel Noordbrabanders, in een door de aanwezigheid van land-
en streekgenoten toegankelijker gemaakt gebied, langs de Fox River in
Wisconsin, zodal zijn betekenis in dat opzieht wel die van Van Raalte in
Michigan en Scholte in Iowa evenaart.

§ 7. De laatste jaren vari Van den Broek

Na zijn tertigkomst werden Van den Broek teleurstellingen niet
1,espaard. Behalve onder de hierboven besproken slec·hte persoonlijke
verhoudingen moet hij geleden hebben onder het feit dat hij geen kans
zag om zijn hypotheek van 10.000 dollar af te lossen. Hij moest al zijn

76grond aan de rivier verkopen. Een grote zorg zal geweest zijn. of in
zijn parochie wel een assistent en te zijner tijd een opvolger zoii komen.
Zijn laatste jaren mocht hij het geluk ervaren van een paste hulp en oppol-
gc·r te mogen begr„eten.  Aanvankelijk in de persoon , an de jong<· kape-
laan Gerardus van den Heuvel. die zich in 1850 aan het hoofd van twee-
honderd Oostbrabantse landverhuizers naar Wisconsin had begeven. Op
I april 1851 overleed echter deze waardevolle helper. die de zwaardere

taken van Van den Broek had overgenomen.
Inmiddels was hulp van Kruisheren toegezegd en waren in oktober

1850 de eersten van hen, Wilhelmus de Jonge en Hubertus Nuyts. in Wis-
consin gearriveerd. Waarschijnlijk was dit het resultaat van een bezoek

'')  Roesler. t.a.p.. 2.
-") l. a.p.,16-17.

106



van de bisschop van Milwaukee, de Zwitser Joannes Martinus Henni, aan
Johannes Zwijsen in Tilburg in 1848. Zwijsen was in die tijd kerkelijk be-
tuurder van de apostolisch vicariaten 's-Herlogenbosch en Megen-Ra-
venstein-Grave.77 In ieder geval was het een gevolg van de belangstelling
van Henricus van den Wijmelenberg, de overste van de Kruisheren, voor
het stichten van een klooster in Amerika, ongetwijfeld daartoe aangemoe-
digd door zijn omgeving die de landverhuizing uit het gebied waar de
Kruisheren gevestigd waren naar het bisdom van bisschop Henni met
aandacht en zorg gevolgd had.78

De beide Kruisheren gingen eerst naar Franciscus Bosch, maar na de
dood van Van den Heuvel naar Green Bay omdat daar toen de priester-
nood groter was. Franciscus Bosch werd door hen nog af en toe be-
zocht.79 Nog in 1851 kwamen hun confraters Eduard Daems en broeder
Petrus Witvens in Little Chute aan, want bisschop Henni had Daems tot
assistent voor de zwaardere taken van Van den Broek bestemd. 80

Van den Broek kon door dit alles zeker zijn dat zijn zielzorg zou worden
overgenomen,  zij  het  niet door Dominicanen.  Hij   had  dan  ook  op   10
augustus 1850 zijn testament gemaakt, waarbij hij al zijn bezitttingen
vermaakte aan de bisschop van Milwaukee onder voorwaarde dat die zou
zorgen voor een vaste priester in de kerk van St. John Nepomucene, de
parochiekerk van Little Chute. Ornamenten, kerkgewaden, kelken en
dergelijke mochten hoogstens tijdelijk voor bediening elders door de pa-

rochiepriester(s) dienen. Elke week moest een mis en elk jaar een hoog-
mis worden gelezen voor het zieleheil van Van den Broek. Gerardus van
den Heuvel werd tot testamentair-executeur benoemd.81

Voor Van den Broek was het een grote vreugde toen in september
1851 Eduard Daems en broeder Peter Witvens in Little Chum arriveer-
den. De jonge en veelbelovende Vlaming moet op de al ernstig zieke Van
den Broek een goede indruk gemaakt hebben en omgekeerd was Daems

77)   Milwaukee Archdiocesan Archives, brief van 23 april  1815 van J. van der Hagen. pro-
fessor van het groot-seminarie in Haaren, aan bisschop Henni.
78)  Scheerder. Henncus van den Wijmelenberg. 52-55.
79

) Rausch, The Crosier Story. 42-50.
7 Scheerder, aw., 54. Het moge uit het bovenstaande duidelijk geworden zijn, dat de
Kruisheren al hadden besloten te hulp te komen voordat Van den Heuvel in een in De 606-
dienstrriend geplaatste brief van begin september  1850, gericht aan zijn familie, de hoop uit-
sprak dat andere priesters hem zouden volgen. De brief vindt men in De Codsdienstz,riend,
I.XV (1850), 245-247 en in Lucas, t.a.p.. 122-123.
81 )  In het bisschoppelijk archief van het bisdom Green Bay in Green Bay (Wise.) bevindt
zich een aantal stukken betreffende de nalatenschap, zoals een kopie van het testament, boe-
delbeschrijving, eigendomsbewijzen (second folder).
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zeer getroffen door de indrukwekkende figuur van Van den Broek.82
Hun samenwerking duurde echter nog geen twee maanden.

Op 1  november 1851 vierde Little Chute het feest van Allerheiligen,
met Van den Broek als celebrant in een plechtige mis met drie heren. Na
de mis richtte hij zic·h tot de gelovigen en verlelde van de schoonheid van
de hemel en de glorie der heiligen, toen hij werd getroffen door een be-
roerte. Hij viel in de armen van Daems. Hij blerf hewusteloos en stierf op
5 november, 67 jaar oud. Hij werd op de begraafplaats van zijn kerk be-
graven. Twaalfjaar later werd de kerk uitgebreid en, zonder het te weten,
bouwde  men  over zijn  graf heen.  Pas  in  1894,  bij een nieuwe verbou-
wing, werden zijn stoffelijke resten teruggevonden en in een houten kistje
in   de kerk herbegraven.   In 1928 werden die resten   in een koperen
schrijn aan de binnenmuur van de toren van de huidige kerk bijgezet.83

Het moge overdreven zijn Van den Broek 'Apostel van Wisconsin' te
noemen, zeker heeft hij voor de opbouw van de katholieke kerk in dat ge-
bied belangrijk werk verricht, voor alle aanwezige nationaliteiten, in het
bijzonder voor de Indianen. In zijn laatste jaren kwamen daar nog bij de
honderden Nederlanders, voornamelijk Noordbrabanders, voor wie hij
een gidsfunctie vervuld had en die op hun beurt de weg hebben bereid
voor vele andere Nederlandse katholieken die zich in Wisconsin hebben
gevestigd.84

§ 8.  Samenvatting

In 1846/1847 organiseerde een commissie onder leiding van de Nij-
meegse advocaat mr. Christiaan Verwayen een grootscheepse landver-
huizing van rooms-katholieke Nederlanders met het doel om tot stichting
pan ren kolonie in de Verenigde Staten te kc,men. Na het vertrek van de
 ·el·ste grc,ep, in het voorjaar van 1847. liet de commissie in tegenstelling
toi haar brlofte niets meer van zic·h horen. waarsc·hijnlijk omciat de kolo-

nisatiepoging was mislukt.
Enkelen uit oostelijk Noord-Brabant hadden zich bij Verwayen aan-

gesloten, anderen zullen gewacht hebben op een tweede gelegenheid en
een halfjaar later kwam er een nieuw appel, nu van de Dominicaan The-
odorus Joannes Baptista van den Broek.

82) Heming. 7'he Catholic Church  in   Wiscon.sin,  600.
8.11 Jansen. in Centennial  of St.  John Congregation,  44.
8,1 'Apostel van Wisconsin' werd hij weI genoemd. Zie Emond, Uit onze Amerikaansi·he
Missie: I)e voormalige missie der E.E. Kruisheren in Wise·onsin (1850-1879L in De Zege-
praal des Kruises, 11 (1923).8.185.
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Berichten en advertenties in het dagblad De Tijd, voorts een brochure.
later nog een circulaire, maakten bekend dat aspirant-landverhuizers
zich konden wenden tot Van den Broek, een betrouwbare leidsman, al
ruim vijftien jaar missionaris in Wisconsin, in een gebied dat snel bevolkt
werd door immigranten.

Er werd een aantrekkelijke voorstelling gegeven van dat gebied, zoals
later bleek een mooier beeld dan de werkelijkheid die de landverhuizers
bij hun aankomst ervoeren, de nader ingewonnen informatie wekte ver-
trouwen en in korte tijd waren een kleine tweehonderd Oostbrabanders,
vooral uit de streek van Uden en langs de Maas, als gegadigden aange-
meld.

De missionaris Van den Broek was al op leeftijd en had juist de laatste
tijd enkele tegenslagen gekend.

Zijn geliefde Indianen waren ver weg gaan wonen en aan zijn zorg ont-
trokken.

Hij had altijd gehoopt dat de Nederlandse Dominicanen zich in zijn
Amerikaanse missie zouden vestigen en daartoe in Little Chute bezittin-
gen verworven. Daarvoor had hij de laatste tijd schulden aangegaan, die
hij dacht af te lossen met een erfenis, die hij in  1847 in Amsterdam ging
ophalen. De erfenis bleek echter niet meer aanwezig te zijn.

Het zag er niet naar uit, dat de wens van een Dominicanenstichting in
zijn missie nog in vervulling zou gaan.

De rol van leidsman van landverhuizers, waaraan hij bij zijn vertrek uit
Amerika nog niet had gedacht, maar die hem door Amsterdamse vrien-
den was gesuggereerd, had hem echter weer moed gegeven en de over-
tocht met drie schepen vol landverhuizers werd perfect georganiseerd.

Geen twijfel kan rijzen over de kwaliteiten van Van den Broek als missi-
onaris, al werd zijn goede verhouding met zijn geliefde Menominees
tenslotte door zijn star gedrag verstoord.

Zijn vroeger als pastoor in Alkmaar al gebleken zakelijke kwaliteiten,
zijn talenkennis, vooral zijn vroomheid en geloofsijver, maakten indruk
op de kolonisten van allerlei nationaliteiten in het aanvankelijk door blan-
ken schaars bewoonde, maar in een snel tempo door hen bevolkt en ge-
cultiveerd rakende gebied van de Fox River.

Het centrum van Van den Broek's activiteiten was zonder twijfel Little
Chute, maar hij bediende van daaruit vele missieposten, soms op verre
afstand gelegen.

Al was het hem dan niet beschoren Dominicaanse medebroeders uit
Nederland in Little Chute te mogen verwelkomen, wel ondervond hij,
kort voor zijn dood, de voldoening van de komst van priesters en zelfs
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kloosterlingen (Kruisheren) uit Nederland en Belgie. waardoor cle toe-
komst van zijn kerk in Little Chute verzekerd leek.

Men moet, hoe verleidelijk het ook is, Van den Broek niet gelijk stellen
met echte koloniestichters als de voormannen der afgescheidenen, bij-
\ oorbeeld Scholte en Van Raalte.

Zijn grote verdienste ligt in het pionieren voor de rooms-katholieke
kerk in Amerika, niet in zijn werk voor de grondvesting van een kolonie,
want die is eigenlijk nooit echt, en zeker niet als een puur Nederlandse
kolonie, tot stand gekomen. Het meest gelijkend op een Nederlandse en
dan wei een zuiver Brabantse rooms-katholieke kolonie, een uitvloeisel
van Van den Broek's onderneming, was de nederzetting Franciscus
Bosch, het huidige Hollandtown, gesticht door Van den Broek's rivaal,
de Franciscaan Adrianus Dominicus Godthardt.

Ondanks de teleurstellingen en de ontevredenheid over Van den Broek
onder althans een deel van de meegekomen landverhuizers in de begin-
tijd van de vestiging in de Fox River Valley, zag men hem toch als een
voorbeeldige geestelijke vader van de kerk,waaraan men zeer verknocht
was en waarin men de meegebrachte gemeenschappelijke identiteit innig
kon beleven.

Toen later, door een onstuimige ontwikkeling van het gebied, de mate-
riele omstandigheden duidelijk en snel beter werden, kreeg Van den
Broek van de steeds groeiende groep Nederlandse, vooral Brabantse en
I.imburgse katholieken, een nagedachtenis, die doet denken aan de vere-
ring van een heilige of mythische stichter. I.egendevorming speelde daar-
bij, zoals gebruikelijk, een rol.

Ontdaan van het aureool blijft er nog een daadkrachtige, soms heroY-

*·he. begaafde en deugdzame man over, een waardige vertegenwoordi-
ger van de priesterlijke en missionaire idealen binnen de rooms-katholie-
ke kerk in zijn tijd.

Door zijn initiatief. tenslotte. zijn velen. op den duur duizenderi. te-
refht ge·konien in een ver en vreenid land, maar in een enigszins ver-
trouwde omgeving. temidden van streek- en geloofsgenoten.

110



HOOFDSTUK V

VERHALENDE BRONNEN OVER DE NOORDBRABANTSE
LANDVERHUIZERS TUSSEN 1820 EN 18801

§  1.   DeAnities en methodiek

a.  De aard en de betrouwbaarheid der primaire verhalende bronnen

De aard van de verhalende bronnen laat zich gemakkelijker omschrij-
ven als eerst duidelijk is gemaakt wat onder niet-verhalende bronnen
moet worden verstaan. Niet-verhalende bronnen, zoals die in het volgen-
de hoofdstuk aan de orde komen, zijn registraties, van ambtelijke aard,
bedoeld voor bevolkingsadministratie, statistiek, belastingheffing, ka-
daster, militie, toelating of wering van vreemdelingen, kortom in het ka-
der van de uitvoering van wetten en regelingen van de overheid. Zij ko-
men tot stand door ambtenaren of vergelijkbare personen (notarissen).
Zij worden gekenmerkt door objectiviteit, algemeenheid en daardoor ho-
ge mate van vergelijkbaarheid. Zij vormen ideale bronnen om kwantita-
tieve geschiedschrijving te beoefenen en hebben het voordeel dat zij in-
formatie verschaffen over 'gewone' mensen die meestal weinig sporen
hebben nagelaten.

Verhalende bronnen bieden het voornaamste materiaal voor de meer
traditionele geschiedschrijving. Het zijn getuigenissen, in schrift vastge-
legd, die ons over een onderwerp uit de geschiedenis inlichtingen ver-
schaffen. Zij kunnen voor publiciteit bestemd zijn ofjuist niet, maar een-
maal publiek gemaakt bepalen zij voor een groot deel het beeld van het
verleden.

Zowel niet-verhalende als verhalende bronnen moeten echter voldoen
aan de betrouwbaarheidscriteria die de historici plegen te hanteren. Zal
er in het kader van deze studie niet gauw sprake zijn van vervalste docu-
menten, het is wel voorgekomen dat een hele verzameling brieven in der-
mate bewerkte vorm is uitgegeven, dat de oorspronkelijke tekst er nauwe-
lijks nog in is te herkennen. Het grootste deel van de desbetreffende be-
werking werd in Lucas Dutch Immigrant Memoi,3 and Related Wntings
integraal overgenomen. Bij een andere gelegenheid werd daarna uit het

9   Dit hoofdstuk gaat voornamelijk over de leken; de missionarissen onder de landverhuizers
zijn in hoofdstuk 111 en IV behandeld.
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Engels iii het Nederlands tertigvertaaid. En uit dit alles werd en wor(it
nog steeds geciteerd.2 Doordat hier Keen onderscheid is gemaakt tussen
de oorspronkelijke tekst en wat de bewerker. overigens te goeder trouw,
eraan veranderd en erbij gevoegd heeft, is deze ogenschijnlijk zo heldere
brc,n sterk vervuild.3

Behalve brieven zijn er andere ego-documenten als notities, dagboe-
ken. memoires, autobiografisc·he beschrijvingen. Tot deze categorie kun-
tien gerekend worden notities van interviews en mondelinge mededelin-
gen, door anderen opgetekend. Zij geven directe informatie van de be-
trokkenen. Indirecte informatie van primaire aard geven de berichten en
commentaren door buitenstaanders opgesteld. Men kan hier denken aan
de rapporten van diplomaten, aan reisbeschrijvingen, aan dagbladen en
periodieken, maar ook aan ambtelijke verklaringen in de staten van land-
perhuizingen.

Moet men bij gebriiik van de ego-documenten nagaan wat de bedoeling
was van de makers, bij het putten uit het tweede soort materiaal zal men
zich eveneens van de achtergronden moeten vergewissen. Een voorbeeld
is hoe zowel de liberale als confessionele oppositiepers de uittocht van zo-
vele landgenoten in de tweede helft van de jaren veertig aangreep als een
teken des tijds en die uittocht de conservatieve regering aanwreef.4 Kri-
tisch commentaar zal daarom bij de bronnen noodzakelijk zijn.

b.  Het gebruik van de secundaire bronnen over het onderwerp

In het inleidende eerste hoofdstuk is de voornaamste literatuur over
het onderwerp genoemd. Tevens is gesteld dat het niet de bedoeling is in
herhaling te vervallen: waar iets al goed uiteengezet is zal er naar worden

21 Het l,etreft hier de hrieven van Arnold Verstegen. alkomstig uit Zeelmici bij tlden. 1-IiI
:tilur(1(· a'ijftic·n liric·ven naar zijn schoonfamilie m Erp. Veertien van deze 1)rieven werden uit-

gang,punt van Matthias van den Elsen's 1.etters of Arnold Verstegen. afgedrukt in The Anna6
ojft. Jo.seph. 1.V (1943) en 1.Vi ( 1944). Van deze zeer vrij bewerkle brieven. met vele uitwei-
dingen van de bewerker, zijn er twaalf integraal overgenomen in Lucas, Dutch immigrant Me-
moirs and Related Writing3.11.   151-174.  In  het plaatselijke orgaan  Uit onze knollentuin uit
Boekel komt in de afeveringen 99-109 (november 1974-september 1976) een Nederlandse
vertaling van voorgaande bewerking voor.
 )  Een deel van de oorspronkelijke brieven (zes geheel, twee gedeeltelijk) is aanwezig in het
archief van St. Norbert Abbey in De Pere (Wise.) bij de door J.W. de Vries nagelaten papie-
ren. Dat deel en de vijftiende brief (teruggevonden in Gemeentearchief Erp. inv. nr.  1605)
wcirden in het hoofdstuk over de acculturatie en assimilatie (hoofdstuk Vill) verwerkt.
9  Over het perscommentaar over de landverhuizing in de jaren 1846-1848 kan men lezen
in Stokvis, De Nederland.,e Trek naar A merika,  113-120.
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verwezen, zal het eventueel kort worden samengevat en zo nodig van
kanttekeningen worden voorzien.

Er moet onderscheid gemaakt worden tussen literatuur die een weten-
schappelijk karakter heeft, en geschriften die dergelijke pretentie niet
hebben. De laatste, bijvoorbeeld familiegeschiedenissen, kunnen zeer
nuttig zijn en worden hier bij de literatuur gerekend, ook at voldoen zij
niet aan alle wetenschappelijke criteria. lets moeilijker ligt het bij gedenk-
boeken en herdenkingsartikelen. Zij willen meestal een afgerond beeld
geven, maar vertonen nogal eens de gebreken van de menselijke behoef-
te tot mythologisering van het verleden. De retoriek van het droeve ge-
denken of het feestelijke herdenken is een hindernis voor nuchtere be-
schouwingen. Maar in het beste geval is de inbreng nog niet zo gering.

c.  De hoofdlijn

In dit hoofdstuk zal het verloop van de landverhuizing voornamelijk
chronologisch worden behandeld, maar om te grote verbrokkeling te
voorkomen zal steeds een hoofdvraag impliciet gesteld worden: wat was
de motivatie om te emigreren? Bij de motivatie gaat het om de opgegeven
redenen. Pas in een later hoofdstuk zal in deze studie getracht worden de
werkelijke achtergrond te analyseren.

§ 2.     Enkele  sporadische  gevallen  tot  1847

Buiten de missionarissen (zie hoofdstuk III) zijn er tot 1847 maar zeer
weinig gevallen van landverhuizers uit Noord-Brabant naar Noord-Ame-
rika bekend. De opgaven van de Noordbrabantse gemeenten, zoals in de
Staatscoumnt  in 1848 samengevat, geven  voor  1831   en 1832 telkens
66n landverhuizer aan (waarschijnlijk missionarissen); voor 1844 een ge-
zin met vijf kinderen en een dienstbode, dat echter naar Guatemala ging;
in 1846 vier echtparen met in totaal drie kinderen.5

Merkwaardigerwijs zijn in de Staatscourant in het overzicht niet opge-
nomen een tweetal mannen uit Oeffelt die in  1834 uit Bremen naar Ame-
rika zijn vertrokken: Willem Graat en Arnoldus Arts Krol, beiden rooms-
katholiek, beiden welgestelde landbouwers, toen ongehuwd. Zij waren
respectievelijk in  1831  en  1832 naar Belgisch Limburg gevlucht om aan
de dienst in de schutterij te ontkomen. Beide vrienden konden waar-

h  Nederlandsche Staatscourant. 5 september 1848. ARA, 's-Cravenhage. archief Departe-
ment van Binnenlandse Zaken, Staten der Landverhuizingen, Noord-Brabant (voor 1847).
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schijnlijk daarc,m nic·t naar Nederland terugkeren en zijn naar Baltimore
(Marylatid) en ,erder naar Calena (Illinois) gegaan. De in 1848 registre-
re 1 7 Cle ambtenaar was goed op de hoogle. want hij wist te vertellen dat
Arts Krc,1. die in Amerika gehuwd was met een meisje uit Hanover (Illi-
11(,is). (,i) 28 maart  1842 in (-:alena moest zijn overleden. waarna de we-
dil;,e hertrc,u,#·d was met met Willem Graat  '  ... die aldaar het loodgra-
\en en (len landbouw Uitorfent".c' De plaats Galena werd in 1848 nog
enkelc·male·n door land,erhuizers uit Noord-Brabant als bestemming ge-
noenid.7

Als  in  1846 vertrokken landverhuizers vindt men vermeld: Andries
Vermeulen met vrouw uit Oosterhout. rooms-katholiek, eerst bakker. la-
ter, door drankprobleem (volgens de ambtenaar), metselaar en opper-
nian: Hendrik van der Kolk uit Dussen. gereformeerd, met vrouw en
kind. "omdat hij van zijn beroep als kleermaker alhier niet kon bestaan":
uit Meeuwen Leendert de Rooy. gereformeerd. met vrouw en Dirk de
Craaf„ gereformeerd, met vrouw en twee kinderen. Beide mannen waren
arbeiders en gingen naar Amerika om een beter bestaan te vinden.8 De-
ze gerefc,rmeerden behoorden tot de afgescheidenen.9

§   3.    Noord-Brabant   haakt   in    /847  aan   bij  de  mwsa-emigratie:  met
Schi,lte en Vencayen naar Amerika

Pas; oor het jaar 1847 wordt er een groter getal landverhuizers van in
totaal  1 1 6 personen in de Staatscourant vermeld.  Van de 44 hoofden
san  gezinnen  of alleenstaande personen  zijn  in 1847 drie hervormd,
\rertien  gereformeerd  en  elf christelijk-afgescheiden  (de als gere for-
meerd genoteerclen zullen ook tot de afgescheidenen hebben be-
hoo ril ).

1()

Dat cle lanel\(·rhuizirigslijsten ,an Noord-Brabant over 1847 niet be-

")  Stuat ,·an I.andverhitizingen (voor 1847), t.a.p.
9 Arnoldus Ebben en Hubertus Jansen uit Beugen. met hun gezinnen aan boord van de
'Americ·a' in  1848 vertrokken. gaven die bestemming op aan de gemeenteambtenaar. blij-
kens de Staat van l.andverhuizing van dat jaar.

+I  Staat vaii I .andverhuizingen (voor 1847 j. t.a.p
"1  7.ie voor lien De (iast. Af,cheiding en Dole•antie in het Land van Heladen en Altena, 65.
ll'j  Xederlandsche Staatscourant. 1.a.p
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waard zijn gebleven (met uitzondering van die van vier gemeenten  11) is
bevreemdend en maakt het moeilijker om over de hierboven genoemde
116 landverhuizers wat meer te weten te komen. Men kan aannemen dat
zij, voorzover protestant, uit West-Brabant kwamen en zich hadden aan-
gesloten bij hun kleine achthonderd emigrerende geloofsgenoten die in
april 1847 naar Iowa vertrokken, naar de kolonie van Scholte in Pella.

Dat dit niet geruisloos ging blijkt uit De Landverhuizing, een leerrede
door de felle tegenstander en bestrijder van Scholte, de hervormde pre-
dikant en kerkbestuurder te Heusden, C.W. Pape. Geen wonder dat Pa-
pe de landverhuizing om allerlei redenen verwierp. Hij constateerde in

.. 9,zijn voorbericht een ongelukkige zucht tot landverhuizing , voorname-
lijk onder afgescheidenen, maar ook onder hervormden. De armen werd
wat voorgespiegeld en dat er steeds meer armen bijkwamen was ook een
gevolg van onberaden huwelijken. Beter was het daarom het kwaad bij de
wortel aan te pakken en binnenlandse kolonisatie te bevorderen. Pape
zocht bijbelse argumenten om landverhuizing af te wijzen, al wilde hij
toegeven dat er ook bijbelse argumenten waren om landverhuizing te be-
vorderen, zij het bij andere omstandigheden dan de toenmalige. 12

De invloed van de hervormde, modernistische Pape als kerkbestuur-
der in het Land van Heusden en Altena, waar hij sinds  1834 de afgeschei-
denen bestreed, is waarschijnlijk onder de hervormde gelovigen niet ge-
ring geweest, maar ook een aantal afgescheiden voormannen loonde zich
van landverhuizing afkerig. Daarom zijn uit dit kernland van de Afschei-
ding, waar Scholte tussen 1833 en 1837 in Doeveren-Genderen-Gansoy-
en predikant was, een gebied met vanouds vele orthodoxe calvinistische
protestanten en vanaf 1834 talrijke afgescheidenen. maar betrekkelijk

")  Deze gemeenten zijn Klundert, Zevenbergen en Hooge en Lage Z.waluwe. De lijst vindt
men niet in het ARA in 's-Cravenhage, maar in het RANBr. in 's-Hertogenbosch, archief
Prov. Bestuur, inv. nr. 12534. De lijst vermeldt: uit Klundert Aldert Plugge, winkelier en
pakkendrager, 39 jaar, christelijk-afgescheiden, met echtgenote, met als reden "godsdiensti-
ge denkbeelden en vrees voor teruggang in hun bestaan"; uit Zevenbergen Christoforius
Pals. landbouwer, 55 jaar. met echtgenote. met als motief "lotsverbetering"; uit Hooge en 1.a-

ge Zwaluwe (allen vrijgezel) de afgescheiden onderwijzer Cornelis van Malsen (21) en zijn
zus, Cornelia (26), om godsdienstige redenen naar de kolonie Holland: de rooms-katholieke
broers Matthijs (25) en Johannes (23) Sprangers, landbouwers, om economische redenen.
naar Cibbsville (Wise.) en Jan van Bavel (32), gereformeerd, landbouwer, "was onder naauw
toezigt der policie en haakte naar betere middelen van bestaan".
12)   pape, De Landrerhuizing, Voorberigt ill, IVen  1-29. Deze leerrede is gedateerd 30 no-
vember 1846.
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weinigen naar Amerika vertrokken (ondanks overbevolking en grondle-
kort).1 ;'

Voor de emigratie van 1846 en 1847. de jaren van beginnende massa-

emigratie, de voorgeschiedenis en het verdere verloop in de jaren veertig
zij zowel verwezen naar de dissertatie van Stokvis, De Nederlandse Trek
naar Amerika, als naar het vorige hoofdstuk, over Theodorus van den
Broek en zijn landverhuizers. Op de landverhuizing van Verwayen en de
zijnen in  1847  moet hier nog wat nader worden ingegaan omdat steeds
weer ten onrechte wordt gewezen op de godsdienstig-kerkelijke motivatie
van rooms-katholieke landverhuizers en daarvoor de aanhef van de
oproep van Verwayen in de Catholijke Nederlandsche Stemmen als
hoofdargument wordt gehanteerd. In dit blad van de ultra-montaanse Le
Sage ten Broek was de landverhuizing der afgescheidenen met aandacht
en instemming gevolgd. Een artikel uit De Reformatie, het orgaan van
Scholte, waarin deze zijn kolonisatieplannen verder toelichtte, was over-
genomen en van instemmend commentaar voorzien. De Stemmen waar-
schuwde dat duizenden van de beste Nederlanders het land zullen verla-
ten wegens gebrek aan vooruitziehten en noemde daarbij ook het ontbre-
ken van volledige godsdienstvrijheid en vrijheid van onderwijs als
motief: 14

.'

... zij zullen hun ondankbaar vaderland verlaten om in de Veree-
nigde Staten eene vrije onbelaste lucht in te ademen en er te leven
onder eene regering die godsdienst en onderwijs volkomen vrij laat
en die geen onderscheid maakt tussehen de belijders van verschil-
lende godsdiensten".

En daarna volgde een waarschuwing aan de regering:
"Men zegge niet. het zijn slechts eenige afgescheidenen, eenige

dweepers, die hun vaderland verlaten willen. Morrende gelukzoe-
kers, onverzettelijke stijfhoofden die verwarring maken en den gang
van de regering bemoeijelijken. Gij zoudt U bedriegen! Ook reeds
onder de Catholijken, inzonderheid bij dezulken, die talrijke huisge-

';9  De Cast, a.w., 65, noemt een aantal afgescheidenen, zoals voor 1847 Jan Killewinger en
zijn vrouw, Marigie de Waal (zij overleed tijdens de overtocht) uit Sleeuwijk. Zijn lijst. gaande
tot  1877. it, echter onvolledig.  Het kan niettemin waar zijn dat zoveel meer mensen uit het
[.and van Heusden en Altena emigreerden naar de  Haarlemmermeer die in  1853 werd droog-
gelegd, zoals De Cast op de volgende bladzijde beweert. Zip over Scholte hehalve het boek
van De Cast onder meer Th. Branten, Scholte, de leider van de Afscheiding in het Land van
Heusden, in Met Gamen Trou. XV-XVII (1965-1967).
"1  Catholijke Nedertan,Liche Stemmen, XII (1846), 228-230.
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zinnen hebben en die, schoon niet geheel onbemiddeld, geenerlei
uitzigt hebben, geenerlei kans meer zien, om voor hunne zonen een
eerlijk en betamelijk middel van bestaan te vinden: reeds bij zulke
Catholijken, zeg ik, begint zich (le zucht naar landverhuizing te open-
baren".

Le Sage verwachtte dat het voorbeeld van Scholte, een georganiseerde

landverhuizing en kolonisatie in Amerika, gevolgd zou worden door ka-
tholieken. 15 Waarschijnlijk was Le Sage toen al op de hoogte van het
plan van de advocaat mr. Christiaan Verwayen uit Nijmegen.

Verwayen, geboren in 1810 als zoon van een timmerman en houtkoper
in Nijmegen, was eerst seminarist, maar ging later rechten studeren in
Utrecht en vestigde zich als 29-jarige in zijn geboortestad Nijmegen als
advocaat. Daar werd hij een geruchtmakende figuur, een strijder voor
katholieke emancipatie in die in grote meerderheid rooms-katholieke,
maar door een protestant establishment geregeerde stad. Hij kwam in
conflict zowel met het gemeentebestuur, de schutterij als de president
van de rechtbank, waarbij hij zeker in het eerste en laatste geval streed
voor een rechtvaardige zaak. Daarvoor richtte hij zelfs in 1843 een eigen
blad op, De Batavier, dat heeft bestaan tot 1845. In dat jaar wilde hij met
een compagnon een sigarenfabriek oprichten, maar daarvan is niets of
niet veel terecht gekomen. Men moet dan ook concluderen dat alles erop
wijst dat Verwayen in  1846,  toen  hij  met zijn plannen tot kolonisatie  be-
gon, nog maar weinig succes in zijn leven had gekend.

Verwayen had wet veel voor zijn idealen over gehad, want zowel voor
het ontduiken van de dienst in de schutterij als voor een weigering om
een getuigenis af te leggen had hij vrijheidsstraffen moeten ondergaan.

" "
Zijn verachting voor het domme burgerstadje Nijmegen drukte Ver-
wayen uit in de spotnaam 'Abdera', in de klassieke oudheid een stad die
bekend stond als een plaats van zotte of onnozele kleine burgers. Later
zou hij voor zijn Amerikaanse kolonie de naam 'Disabdera' ('Weg van

16Abdera') voorstellen.
De figuur Verwayen dient men te plaatsen, zij het op het tweede plan,

bij de liberale en democratische katholieken die later Papo-Thorbeckia-
nen genoemd zouden worden. In tegenstelling tot de conservatieve ka-
tholieken verwachtten zij geen verdere emancipatie meer van de koning,

15) t.a.P·•230.
I 6

) Bijna al deze infurmatie over Verwayen is ontleend aan Beck, De Batavier, Staat- en Let-

terkundig Weekblad. een onuitgegeven kandidaatsscriptie van de Katholieke Universiteit van
Nijmegen, vakgroep Geschiedenis (1978).
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maar hadden zij hun hoop gevestigd op een liberate grondwet, goals
Thorbecke had voorbereid (maar die in 1844 verworpen was), met volle-
dige vrijheid van godsdienst en onderwijs. Met behulp van het gedri,kte
woord hepleitten zij hun zaak, onder andere in de dagbla(len De Tijd en
/)e Noord-Brabander.  Zelfs 1.e Sage ten Broek steunde hen na 1844.17

Om die rede,i werd de beroering rondom de landverh„izing een instru-
ment voor liberale. katholiek-liberale. ultra-montaans katholieke en or-
thoclox-Calvinistische c·ontestanten ter verbetering van de binnenlandse
politieke situatie. In dit verband was het optreden van Verwayen en zijn
commissie een gerede aanleiding om nog eens een waarschuwing le laten

horen. Meer hoeft men er niet achter le zoeken: niet 66n van de leken on-
der de katholieke landverhuizers, ook Verwayen zelf niet, gaf voor zijn
landverhuizing bij zijn vertrek een godsdienstig motief op.

Op zeven november 1846 verscheen in de Catholijke Nederlandsche
Stemmen de oproep van de Nijmeegse commissie met de volgende
aanhef: 18

9. Daar de Nederlandsche Catholijken, sedert meer dan dertig jaren
beroofd worden gehouden van het genot der dierbaarste vrijheden.
bij meer en meer drukkend wordende belastingen en toenemende
cluurte van levensmiddelen, waardoor zoowel hunne materiele als
godsdienstige en zedelijke welvaart, vooral sedert eenigen tijd, aan-
merkelijk verminderti zoo hebben in onderscheidene deelen des va-
derlands, zoowel Catholijken als onCatholijken het voornemen ge-
maakt. om naar de Vereenigde Staten van Noord-Amerika te vertrek-
ken, aldaar gronden aan te koopen en er zich te vestigen: welk doel
nooit gemakkelijker en beter kan worden bereikt dan door zamen-

werking van allen die hetzelfde voornemen hebben gemaakt".
De oprc,ep ,ervolgde met cir mededeling dat in Nijmegen verschillende

..kathe,lic·kc. ' wel gezetene  huisgezinnen besloten hadden in februari
1847 1,· vert,·ekken naar Nc,ord-Amerika om claar aan d,· Missouri grc,nci
te kupen. Om een kolonie gezamenlijk te organiseren was een commissie
benoemd, met Verwayen als secretaris. De commissie was zeker bedoeld
als een organisatie op langere termijn. maar na de eerste poging werd van
haar niets meer gehoord. Hoewel niet uitdrukkelijk vermeld volgde de
c·ommissie het voorbeeld na van de afgescheiden leiders die in 1846 ver-
enigingen voor landverhuizing hadden gesticht.

Een Nijmeegse kroniekschrijver meldde dat in de zomer van 1846 vele

1 -) Beekelaar. Rond grondwet,herziening en heatel der hifrarchie. 23-24.
'm)    Cathollike Nederiandsrhe Stemmen.  XII. 7 november  1846.367.
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Duitse landverhuizers per stoomboot langs Nijmegen waren gekomen,
maar dat in oktober verscheidene Nijmegenaren waren vertrokken, 19

'. ... staande door nog meerderen gevolgd te worden, terwijl de zucht
tot landverhuizing derwaarts meer, vooral in den Achterhoek van
Gelderland, veld wint".

De Nijmeegse commissie wilde niet zozeer landverhuizing entameren als
wel richting geven aan een reeds bestaande drang. Op 21 februari  1847

.20was het dan zover. De Tijd geeft het volgende verslag.
9,Zoo even hadden wij hier voor het eerst een tooneel van volksver-
huizing in het groot. Nadat Mr. C. Verwaijen met zijne 120 katholijke
togtgenooten vroeg in den morgen het H. Misoffer had bijgewoond,
en de meesten zich, voor het laatst op vaderlandschen bodem, met
de H. Communie gesterkt hadden, beklom hij de stoomboot onder
het gejoel en gewuif van duizende aanschouwers, met welke 1 :eds
vroeg de kade en aangrenzende straten waren volgepropt. Het is on-
geloofelijk, welke sensatie dit tooneel op de menigte verwekte; van
rondom hoorde men gesprekken, waarin het plan werd goedge-
keurd, en bij bittere klagten over den achteruitgang van het volks-
bestaan, den lust geuit werd, om het zinkend vaderland te ontvlug-
ten. Menige zegenwensch werd uitgegalmd, menig stil gebed voor
een gelukkigen overtogt ten hemel gestuurd, en zal er iederen Zater-
dag worden opgezonden, wanneer er eene bijzondere dienst tot die
bedoeling, onder het aanroepen der H. Maagd, zal worden opgedra-
gen. Eerstdaags zullen de agenten, die belast zijn met het geven van
inlichting, omtrent den nieuwen staat 'Disabdera', welken de advo-
kaat C. Verwaijen met de zijnen gaat stichten, hunne advertentiiin
verspreiden. Binnen eene maand zeilt de tweede expeditie van Ant-
werpen uit, welke, naar het zich nu reeds laat aanzien, uit het getal

dergenen, die zich hebben aangemeld, veel grooter zal zijn dan de-
ze, welke met die van Tiel, Gorkum, Rotterdam enz. nabij 200 per-
sonen bedraagt. Wij zullen van de naauwkeurigste berigten omtrent
de stichting en aanwas van het Amerikaansche Disabdera van tijd tot
tijd verslag doen".

Opvallend is dat in deze strijdbare katholieke krant het religieus-kerkelijk
motief niet doorklonk. Dit ondersteunt de stelling dat het religieus-kerke-

19)  Van Druijnen, Vervolg op de Kronyk van Nijmegen, 149. Deze kroniek is in manuscript
aanwezig in het gemeente-arc·hief van Nijmegen.
211)  De Tijd, 23 fehruari 1847.
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lijk motief bij rooms-katholieke leken under de landverhuizers, zo al aan-
wezig, zeer ondergeschikt was.

Van een volgende groepsemigratie, zoals aangekondigd, is niets be-
kend (n de Nijmeegse commissie heeft, voorzover men weet, niets meer
K'an zic·h laten horen. Misschien omdat al in de zomer van 1847 Van den
Broek en zijn medewerkers hun plannen publiceerden. Disabdera is niet
te vinden op de kaart van de Verenigde Staten en de groep van Verwayen
mc)et na aankomst verspreid zijn geraakt. Was het toch weer een mislukle
underneming van de advocaat die zich als landbouwer had laten registre-
ren in de scheepspassagierslijst?

Doordat deze lijst van het schip waarmee men uit Antwerpen vertrok,
de bark 'John Parker', bewaard is gebleven, weten wij dat het gezelschap
New Orleans of Iowa als bestemming opgaf. De 'John Parker' arriveerde
op 26 april 1847 in New Orleans. Omdat men naar Iowa wilde was deze
haven niet slecht gekozen: men kon er via de Mississippi het gemakke-
lijkst komen. Zo vertrok ook de voorhoede van Scholte's vereniging in ok-
lober  1846  naar New Orleans  (de rond achthonderd anderen arriveer-
den iii mei en juni 1847 in Baltimore, gewaarschuwd dat New Orleans in
de zomer te lijden had van het warme, ongezonde klimaat).

De uitstraling naar Oost-Brabant van Verwayen's onderneming was
niet toevallig: Nijmegen was voor vele Oostbrabanders d# stad. Hier volgt
de lijst van de op de 'John Parker' aanwezige Noordbrabanders, de
meesten afkomstig uit het oosten der provincie.

2 1Tabc·1 l l: Noordbrabanders aan boord van de 'Ji,hn Parker

Man Vrmm Kinderen Plaats

Jac·. i.an Wei·Ii· M.E. Kan (1,·n Hi,ogen 2 41 ami Den Bi,sc·h

bi),ir,1 g,·b.1
Ccirn. Bongers J.M. van Gerven                 1          7.eeland
(:<brn. i·an Hc,lit g(.f' 1/ 619•11 idem

Joh. van Huisseling idem ideni HiiiAspling

Hub. van Huisseling idem idem idem
Ant. van Aar idem idem idem
Franc:. Boekhorst geen idem Steenbergen
Ant. Haps J.M. Verweijen                 3         Mill

21)  National Archives. Washington (D.(:.). Customs Passenger 1.ists. New ()rleans CM. 259.
26).
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1  LANDVERHUIZERS I 1
Directe en hillijke overtogt  naar  A)IlfliTK A  met

STOOM- en ZE1LBOOTEN, 's wekelijks tlit RO T l'E it-
DAM. inlichtingen zijn te bekomel, en col,tracten wor-
den gesloten bij den Heer J. VAN STAVEL
Frzn, te SCillJNDEL,   bij   '8  nosdi.

 ]DEEIGT-
AAN

_ANDVERHUIZERS.
Per  Sl'4)0MBOOT,  via  Engeland. bestaot elken

zaturdag     GELEGENHEID.      om van ROTTERDAM
naar NE W-FOR'C te vertrekken. - VOED1NG, uit-
nemend en geheel voldoende, is begrepen in den vaar-
prijs. - Voor de PASSAGlERS wordt overal BEHOOR-
LUK GEZORGD.

Nadere informatien geven : WAMBERSIE &
ZOON, Cargadoors te Rotterdam, of hunne AGEN-
TEN: J. M. KEMPS,  te St. Ordenrode ; G. MAN-

' DERS,  le  Venray; H. BEESKENS,  le  St.  Anthonis.

9 HERTOGENBOSCH, 18 Maart. - Ruim 200
landverhuizers naar Noord-Amerika, de meeste uit
Uden, Volkel, Mil en Boekel ec ook 2 :iit Vegchel,
gingen heden middernacht in  laatstgem. plaats scheep
en kwamen ten 5 ure des morgens athier zingende aan.
Zij vervolgden onmiddelliik hiinne reis per stoomhoot
naar Rotterdam, om aldaar te worden ingescheept per
stoomboot op Engeland, zullende zij  uit de haven van
Liverpool de groote reis aai,vaarden ; 2 van hen zijn
vroeger reeds in Amerika geweest; zij zijil in liet najaar
van 1852 overgekomen, alleen om hunne vriet,den aan
te raden hun vaderland te verlaten.

Alb.  1 3  \ i.rs,·hille,tili· krantebrric·ht,·n c·n advertenties uit het Weekl,lad 1'(,Or de Stad

en het Kanton Grare



....
KERKEIAJKE BEHIGi'EiN.

- Men leest in het jongste Weekblad van 17/burg : Wij
vernemen, dat de Ew. hr. W. de Bever, kapellaan te Nu-
land, binnen weinige dagen, vergezeld van nog meerdere
Nederl. priesters,  naar de Ver. Staten van N.-Amerika zal
vertrekken, om aldaar 7.ijne diensten aan Gods Kerk toe te
i,ijdeit. 'rot ofscheid  v66r dit vertrek gaf de WEK. hr. F.
A. Pollet. pastoor dier gem., woensdag (verl. week) een of-
scileids·diner, waarbij een 30tal geestelijke„ getioodigd wa-
ren ; nodat eei, 10tal joren de Ew. hr. de Bever zijne be-
dirning met di. grootste liefde aan Nuland's R. K. heefl
getoond,   n ordt dit verlies  door de gemeentenarer,  diet
betretircl.

- De Ew. hr. Suijs is benoemd tot kapellaan te Nuland.
- De WEw. hr. v.d. Heijdeti, van Warilwijk, sedert een

nontal jaren pastoor te St. Loilis
C Amerika), vertrekt den iii

drier weder naar zijne pastorij, in gezelschap van eellige
nirtine Nederl.  lissionnarissen.
-.,

's BERTOGENBOSCU, 21 April.- in het laatst der af-
geloopen week zijn uit de gem. Berlicum on den Diingen
wederom 4 jouge handwerkslieden naar N.-Amerika ver-
trokken ;  de  lust  tot  verhuizing  naar de nieuwe wereld
(waarom   niet  naar  Ned. Overzeesche BezittingenT) wordt
sterk aangewakkerd door brieven  van  ¥riendeit  en  beken-
den. die derwaarts vertrokken, in gutistige omstandigheden
verkeeren en ook aan anderen goode vooruitzigten ge,en.
Daarenboven maket, zich uit die gem. 14 huisgezionen ge-
reed, om derwaarts de reis aan te nemen, her vaderland
zullende verlaten, nadat zij hunne jandhoe, en en lande-
rijen publiek zullen hebben verkocht en te gelde gemaakt.

81<AVE, 23 Alaart. - In de eerste dagen dezer week
werd alhier met genoegen tiit 1'1,iladellihia (N.-lmerika) helberigt ontvangen, dat  de jeugclige schilder Frinciskits v. d.
Wielen, (gravenaar van get,oorte, benoeind is tot ali:. hoofd-
onderwuzer  aan de akademie val, beeldende ku„slen aldaar.Dit is iets, waarop N.-Brabar,t. alll,ans (irave troisch mag
ziln, te nleer wijl de benoemde direktcur eerst del! ouderdom
ian 2; jaren heeft bereikt.
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Waar zijn zij gebleven? Het enige gevonden spoor van de gehele groep
"

van Verwayen is een Extract uit een brief van een der Katholieke Nijme-
gensche landverhuizers", C. Auwerda, in de Catholijke Nederlandsche
Stemmen  van 8 januari  1848. Hij schreef vanuit Wapello  in  Iowa,  niet
ver van de Mississippi en op ongeveer zestig kilometer van de afgeschei-
denen (de groep van Scholte) in Pella. Auwerda had driehonderd acres
(121 ha.) gekocht, geen goedkope staatsgrond, want die moest nog ont-
gonnen worden. Hij had ongeveer zeven gulden per acre betaald, maar
van zijn grond waren vijftig acres bezaaid v66r de aankoop en de op-
brengst daarvan lag nu al in de schuren. Hij begreep niet waarom niet al-
le enigszins bemiddelde Nederlanders het land verlieten waar alle bron-
nen van welvaart gestopt waren en waarom zij niet liever een land gingen
bewonen waar ook voor de geringsten ruimschoots brood te verdienen
was en waar de belastingen zo gering waren dat men ze bijna niet be-
merkte. Bij ontvangst van Nederlandse kranten en tijdschriften waren
hem meteen de belastingzegels opgevallen en het ontging hem 22

9,

hoe een volk, dat altoos van vrijheid droomde en naar dezelve
haakte, al die knevelarijen en uitzuigerijen blijft dulden, terwijl het
wetboeken heeft, die verkondigen, dat drukpers en nog zoo veel an-
dere zaken vrij zijn. Wat een contrast van praktijk en theorie. Neen,
wilt gij in uwe godsdienstige overtuiging niet worden gekwetst of ver-
hinderd; wilt gij in het winnen van uw bestaan niet worden verkort
door allerhande monopolien, dan verlaat, even als de Afgescheide-
nen, waarvan zieh een duizendtal op 12 uren afstands van hier heeft
neergezet, en als wij, dat zinkend land, om hier alles te vinden, wat
de maatschappij verpligt is voor hare leden, naar vermogen te waar-
borgen: het levensonderhoud in het genot eener redelijke vrijheid."

De redacteur van De Stemmen was het daarmee geheel eens. Men hoort
in deze geluiden de motieven van wat meer welvarende en ontwikkelde
landverhuizers in 1847, het verlangen naar vrijheid, maar vooral het
voorkomen van verdere achteruitgang, het verlaten van het zinkende
schip.

§  4.    De groep  van  kapelaan  Gerardus van den  Heuvel  in  1850

De laatste grotere groepsemigratie die hier behandeld moet worden
(die  van 1848 vindt  men  in het vorige hoofdstuk)  is die van de Oostbra-

22)  Catholiyke Nederlandsche Stemmen, XIV (1848), 16.
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banders onder leiding,an kapelaan (:erardus ,an den He,ivel in  1850.
De lijd nodig voor uitwisseling van informatie, Boorbereiding en reis
(liefst in een gunstig jaargetij) bepaalde de golfbeweging van de zoge-
naamde kettingmigratie. een beweging die voor U(len, Zeeland en Boe-
kel hoogt(·punten looncle in de jaren 1848.1850 en 1853 <·n dieptepun-
ten iii de jaren 1849 en  1852.23

O,er di· groepsemigratie van 1850 is maar weinig hekc·nci. Pater G,od-
tharcit ont,ing in het voorjaar van 1850 bericht dat een Nederlandse
priester met tweehonderci Nederlanders naar Franciscus Bosch zou ko-
men. Hij zou een rijk man zijn. Zijn kolonisten raadden hem aan met de
bisschop van Milwaukee te overleggen zodat die tweehonderd zich ook
ec*ht in Franciscus Bosch zouden vestigen. Aan deze raad gaf Godthardt

ge\olg. maar van de verdere gang van zaken vertelt zijn Reisbeschrijving,

die kort na deze mededeling plotseling eindigt, niets meer. 24

Gerardus van den Heuvel, de genoemde priester. behoorde lot een op-
vallende familie. Zijn vader, Arnoud. een welvarende zakenman, had
zich met zijn vrouw, Maria Verhoeven, in  1811  als jonggehuwd paar in
Uden gevestigd. Zij kregen elf kinderen, van wie twee later priester wer-
den: Gerardus (1816-1851) en Antoon, Kruisheer en prior te Maaseik
\an  1865-1898. De oudste zoon, Petrus, werd advocaat en lid van de
Tweede Kamer, de tweede zoon, Hein, burgemeester van Oss. De vijfde
zoc>n. Johannes of Hannes. nam later de zaken van zijn vader over. Een
aantal neven van Cerardus heeft in het begin van de twintigste eeuw een
rol gespeeld in kolonisatieprojecten in Minnesota en Monta-

23na. Gerardus was sinds  1845 kapelaan in Boekel.  waar in het paro-

c·hie-archief later werd aangetekend dat hij om zijn godsvrucht en ijver bij

iecler hooggeacht was en dat hij een voorbeeld was van alle priesterlijke
deug(len. Verder dat hij met een dertigtal inwoners van Boekel naar

76Nooril-Amerika was gegaan.   Bij zijn vertrek kreeg hij een brief mee

11,  , ,|.1 >4·hremler. /)utrh Cathtilic· Inintigrallt Settlein.elit m W i.i ·on.*m. /8,30-/9('3. 8 3. 1),'
drie gemeenten samen verloonden de volgende aantallen in de opeenvolgende jaren:
1848:85.1849: 13: 1850:91. 1851:40; 1852:3;  1853: 150; 1854:24. De informatie leidde
ertoe dat in tijden van economis(·he (·risis in de Verenigde Staten (1857 e. v.) en Burgeroorlog
(1861-1865) zeer weinig emigratie plaats had.  Deze drie gemeenten telden  in al die jaren
Aechts 38 landverhuizers.  Pas in  1867 nam hun aantal weer wat toe: in 1866: 7; in  1867:35:
in 1868:24: in 1869:30: in 1870:22.
211  Godthardt, Reisheschrijving, t.a.p.. 137-138.
23) Over deze familie en haar hetrekkingen met Amerika zie men de door J. Sluijters ge-

schreven bijsluiter bij de heruitgave in 1987 van Van den Heuvel. Net lustige le,ien van Naat

Piek.
26

) Streekarc·hiefdienst Brabant-Noordoost. archief Boekel. Registrum Memoriale Parochiae
(le Boekel. 6.5.
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van J. van der Hagen, professor in de theologie in Haaren, gericht aan
bisschop Henni van Milwaukee, waarin stond dat Gerardus wat naYef
was, maar dat zijn naiviteit door zijn vroomheid ruimschoots werd ge-
compenseerd.27

Le Sage ten Broek maakte op de volgende wijze melding van het besluit
van kapelaan Van den Heuvel om te vertrekken naar het bisdom Mil-
waukee: 28

,' Reeds is ons een Priester bekend, die, bij het vernemen van het
droevig lot der in de lente van het vorig jaar [bedoeld is 18481 uit de
omstreken van Zeeland, Uden, Veghel, enz. vertrokkene landverhui-
zers, door eene hoogst betreurenswaardige omstandigheid van Zie-
lenherder en daardoor van alle godsdienstige leiding beroofd, lang
met zoodanig plan zwanger gaande, bij dat berigt in zijn voornemen
versterkt, moedig besloot, zich van hem hartelijk minnende vrienden
en magen te scheiden, om de lege plaats te gaan vervullen, die een
huurling [pater Godthardtl verlaten heeft".

Hoe Van den Heuvel reisde en hoe zijn groep was samengesteld is niet
direct duidelijk. Een schip met veel Oostbrabanders was de 'Triskina'.
Volgens de scheepspassagierslijst was de 'Triskina' vanuit Rotterdam op
25 mei 1850 gearriveerd in New York. Aan boord van de 'Triskina' wa-
ren volgens die lijst 79 Oostbrabanders: uit Berlicum (7), Boekel (9), Erp
(4), Gemert (29), Haps (1), Mierlo (6), Mill (5), Oploo (1), Ravenstein
(3), Sambeek (6), Uden (5) en Veghel (3).29 Als men aanneemt dat twee-
honderd landverhuizers met Van den Heuvel zijn meegekomen, zoals
men overal leest, kan men veronderstellen dat de scheepslijst niet volle-
dig is (of niet volledig is gepubliceerd) of dat een aantal met een of meer
andere schepen is vertrokken. Het tweede is aannemelijk, maar dan in
dezelfde tijd omdat een groot aantal landverhuizers uit Uden, Zeeland en
Boekel uit het bevolkingsregister uitgeschreven is rond de twintigste
april, zowel van diegenen die op de scheepslijst zijn genoemd als van die-
genen die daarop niet zijn genoemd.30 Als men alleen de geregistreerde
passagiers van de 'Triskina' opsomt komt men tot de volgende lijst:

27                                                                                                         '•) Brief van 23 april 1850 in Milwaukee Archdiocesan Archives. 1.etterlijk staat er  ...
quod optandum foret ut paululo minus simplex esset. sed pietate ut puto abunde compen-
satur".

28)  De 60(Lidienstvriend, 1.XIV (1850), 49.
29)  De namen uit de landverhuizingslijsten zijn vergeleken met die van Swierenga, Dutch /m-
migrantf in U.S. Ship Passenger kfanifeits.
·30) Yda Schreuder, a.w., 86. schrijft dat 27 van de 35 landverhuizende gezinnen uit deze
plaatsen  18,  19 of 20 april zijn uitgeschreven.
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Tabel 1 2: 00.,tbrabanders  aan  boord,·an  de  'Triskina'

Man Vrouw Kinderen Plaats

Gloudemans                                 1                         5                Berlicum
Joh. Heesackers                  1 Keen Borkel
Petrus Heesackers gren idem Mem
Mart. Heesacken,                1 idem dem
Thomas Heesackers geen idem idem

Ant. Heesackers idem idem idem
Johanna Heesackers idem idem
Hendrica Heesackers idem idem
Petrus Ottens 1 2         Erp
Arn. van den Broek                 1 4 Gemert
Ant. van den Broek geen geen idem

Nic. Nooyen                        1                  6           idem
Joh. van Beek                      1                  5           idem
Joh. Willems                       1                  5           idem
Arn. Smits geen geen Haps
Hendr. Manders                  1 idem Mierlo
Joh. Manders                       1                  2           idem
Joh. Smits                            1                   3            Mill
Hendr. Hendriks geen geen Oploo

Joh. Gernes                        1                  1           Ravenstein
Herm. Smits                        1 4 Sambeek
Joh. van Eert                             1                       1               LIden
Lamberdina van Hees                                             1                idem
Ger. Constant                       1                  1           Veghel

In totaal betreft het hier 79 landverhuizers die met (ierardus van den
Heuvel zeer waarschijnlijk waren meegereisd en die zeker op 25 mei
1850 aan boord van de 'Triskina' in New York arriveerden. Men kan
aannemen dat er een groepsemigratie georganiseerd was. mogelijk door
mensen uit de omgeving van Gerardus van den Heuvel of door hemzelf.
Van het voornemen een kolonie te stichten was geen sprake. Dat lag ze-
ker niet in de bedoeling van kapelaan Van den Heuvel. Blijkens bovenge-
noemd bericht in De Godsdienstvdend wilde hij in Wisconsin gaan missi-
oneren wegens het gebrek aan priesters.

De spreiding over zo'n groot gebied is interessant: met deze en de voor-
afgaande grotere groepsemigraties blijkt een patroon te zijn ontstaan, dat
tot  1880 niet wezenlijk meer zal veranderen. Zeer veel Amerika-emigra-

tie van rooms-katholieken uit Noord-Brabant gaat naar Wisconsin, voor
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een groot deel als kettingmigratie, in navolging van de groepen van Van
den Broek en Van den Heuvel in 1848-1850.

Op 8 juni  1850 is Gerardus van den Heuvel aan zijn assistentschap bij
Van den Broek begonnen.31 In een brief aan zijn broers en zusters (zijn
ouders waren al overleden) van 4 september 1850, die werd geplaatst in
De Godsdienstvriend, deed hij verslag. In Franciscus Bosch kon hij toen
maar een zondag per maand komen,  maar dan bleef hij vijf of zes dagen.
De overige zon- en feestdagen assisteerde hij in Little Chute. Intussen be-
diende hij vele plaatsen, onder andere Bay Settlement, meer dan vijftig
kilometer van Little Chute gelegen. Rijdend op een klein paardje, met
een grote valies met altaarbenodigdheden aan het zadel, met een hoedje
met brede rand tegen de zon, en intussen zijn brevier biddend. Een aan-
tal Franse kerkboekjes, crucifixen en rozenkransen zouden hem welkom
zijn, vooral om de kinderen aan te moedigen om de catechismus te
leren.32

De twee eerste Kruisheren die in het najaar van  1850 in Wisconsin ar-
riveerden, De Jonge en Nuyts, vestigden zich in Franciscus Bosch en
overwinterden daar, waardoor Van den Heuvel elders zijn werk kon
doen. Op 1 april 1851 overleed hij in Green Bay aan tyfus, waarna hij in
Allouez (grenzend aan Green Bay) werd begraven.33 Na de dood van
Van den Heuvel gingen de twee Kruisheren in Green Bay assisteren. De
komst van Eduard Daems, zoals in het vorige hoofdstuk beschreven,
zorgde enige maanden later voor nieuwe assistentie voor Van den Broek
in Little Chute. Franciscus Bosch kreeg tot 1857 geen eigen pastoor.

§  5.    Het  cyclische  verloop van de  emigratiedeelname

De fluctuatie van het getal deelnemers aan de landverhuizing (hoe
klein dit getal in Noord-Brabant ook was) was afhankelijk van politieke en
economische factoren, zowel in het land van vertrek als in dat van be-
stemming.

Volgens de opgaven in de Staarscourant, gebaseerd op de Staten van

11)  Centennial of St. John Congregation, 23.
32)  De Godsdienstvriend, LXV (1850), 245-247.
33)  Van den Elsen bezocht zijn graf aldaar en las op de grafsteen: "De Eerw. Heer Gerardus
Joannes Baptista van den Heuvel, geboren te Uden in 1816, priester gewijd  in  1842, kape-
laan te Boekel in 1845, vertrokken  naar de Missie in 1850, overleden te Creenbay  1  April
1851. R.I.P.". Van den Elsen, Twintig Brieven uit Amerika, 85.

125



I.andverhuizing waren de aantallen landverhuizers uit Noord-Brabant als
volgt over de jaren tot en met 1875 verdeeld:34

Tali,·113: 1,(indrerhuizers uit  Noord-Brabant  volgens de Staats,·ourant  (1848- 18751

1848 244 1854 252 1860    12 1866 118 1872 112

1819 63 1855 157 1861 30 1867 207 1873   43
1850 221 1856 165 1862 24 1868 2()0 1874 24

1851 289 1857 135 1863   52 1869 150 1875   25

1852 119 1858 69 1864   53   1870   93
1853 270 1859   29   1865   53 1871 62

Men ziet hier duidelijk de invloed van de Amerikaanse depressie, die
in 1857 begon, en van de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865), die
na enige jaren gevolgd werd door een inhaalreactie. Daarmee bleef
Noord-Brabant gelijke tred houden met een algemene cyclische bewe-
ging in noordelijk Europa met hoogtepunten in de perioden 1847-1857
en 1865-1873 en dieptepunten tussen die perioden en daarna, dit in le-
genstelling tot I.imburg. 35

§  6.    Berichten en  advertenties  m de  Noordbrabantse regionale pers

Vanwege het regionale karakter van de landverhuizing naar Noord-
Amerika verwacht men enige weerklank in een aantal regionale Noord-
brabantse kranten. V66r 1880 verschenen nog weinig regionale kranten.
mecic· in verband met het dagbladzegel dat tot zijn opheffing in 1869 een

",   \eclerl(indsche Stantwintrant. \ 849-1876. Zip,wk ·llgenieette h'tatijtiek i·an T ecip ri <1 ra d .

1 :0 It,it .·it nk·11863). |),·ze cijfer, moeti·,1 iii al hun betrekkelijkheid warden bekek,·,i. In
werkelijkh,·id wari·n er meer landverhilizers, maar niet allen gingen naar Nimrd-Amerika
(rcind 90% w·ell.
1.-,1 7.ie vocir drze cyclische beweging Swierenga. Ilutch Immigration Patterns in the Nine-
kv·nth and Twentieth Centuries, in Swierenga, ed., 78£ Dutch in America. 27,30.31. In
I.imburg veroorzaakten verschillende omstandigheden pen golf van emigratic· in Mid(len-
1.imhtirg, jilist tijdens de Bilrgeroorlog. zodat in de periode 1861-1865 liefst 37.5% van het
aantal landverhuizers uit Nederland uit I.imhurg kwam. Deze gingen vooral naar Benton (.ar-

ver (Minnesota). Daarl,uiten was er in 1.imburg betrekkelijk weinig emigratie. maar er be-
st,ind wei cluidelijk enige samenhang met de Oostbrabantse landverhuizing in het noord-
westen van die provinc·ie. 7.ie Kaeweiden-Wijcleven, Vergeten Emigranten. doc toraaisc'riptie
gesc·hiedenis. Katholieke l'niversiteit Nijmegen. 1982 eneen samenvatting (laarvan in S/,ie-
gel Historiael. XIX (1984). 3. 120-124 en  154 Cliteratuurl.
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abonnement nogal duur maakte. De oplage van de verschijnende kranten
was gering tot zeer gering.

36

Omdat De Noord-Brabander, vanaf   1849 De Noord-Brabanter ge-
noemd, een krant uit 's-Hertogenbosch, hierboven al meermalen aan de
orde is geweest, wordt op deze plaats aan dit opinieblad geen aandacht
meer geschonken. Het gaat in het vervolg van dit hoofdstuk slechts om
enkele nieuws en advertentiebladen: het Prouinciaal Dagblad voor
Noord-Brabant en 's-Hertogenbossche Courant, vanaf 1853 voortgezet on-
der de naam Prouinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Cou-
rant, kortweg 'De Provinciale' of'De Bossche Krant' geheten, het Week-
blad voor de Stad en het Kanton Grave, vanaf 1852, later Graafsche Cou-
rant genoemd en, vanaf 1868, de Boxmeersche Courant.

Andere kranten verschenen niet in gebieden waaruit veel landverhui-
zers vertrokken of zijn nu niet meer te raadplegen. 37

In het algemeen was er duidelijk belangstelling voor nieuws uit Ameri-
ka, niet zozeer politiek nieuws, maar gevarieerde berichten over presta-
ties, rampen en sensationele feiten. Het katholieke karakter van de bla-
den maakte dat er relatief veel aandacht besteed werd aan het kerkelijk
nieuws.

Wat betreft de landverhuizing valt op, dat de streekbladen van Grave
en Boxmeer meer nieuws verschaften dan de Bossche courant, waar-
schijnlijk omdat in hun respectievelijke spreidingsgebied meer landver-
huizing voorkwam. Terwijl men anders zou verwachten meldde de Bos-
sche krant niets over het vertrek van de groepen van Verwayen (1847),
Van den Broek (1848) en Van den Heuvel (1850). Wel vindt men in
1847 advertenties: een aantal malen wordt de brochure Verzint eer gij be-
gint geadverteerd en in diezelfde tijd verschijnt een advertentie van
Smith en Comp. te Rotterdam over een scheepvaartverbinding via Le Ha-
vre.38 De berichten in dit blad waren uiterst schaars. Daarbij lijkt nogal
:16) Zo had een landelijk dagblad als De 7Ud in  1851 slechts ongeveer honderd abonnees.
Het grootste landelijk dagblad. her Algemeen Handetsbtad, telde toen ongeveer 5.400 abon-
nees. Schneider, De Nederlandse Krant,  151.
37) Eerstgenoemde krant is aanwezig in de bibliotheek van de Katholieke Universiteit Bra-
bant (Brabantica Collectie). de andere twee zijn te raadplegen op microfoto's in het Streekar-
chivariaat Brabant-Noordoost. rayon land van Cuijk in Grave. Voor kranten in Noord-Bra-
bant: Kappelhof, Liist van Noordbrabant.,e kranten en hun vindplaatsen; Hollenberg, 's-Her-
togenbosch als perscentrum, in Varia //L,torica Brabantica, IV. 165-238. In het artikel van
Hollenberg wordt '/)e Protinciale' op pagina 215 beschreven als een blad dat alleen nietiws
uit de tweede hand, advertenties en raadsverslagen publiceerde. Na 1880 veranderde dat.
48)   Prouinciaal  Dagblad  van  Noord-Brabant  en  's-Hertogenbossche  Stads-Courant.  1847.
17-18.
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veel nadruk te zijn gelegci op mislukkingen. Zo werd er op 26 mei 1856
gemeld dat een man uit Werkendam. in 1855 vertrokken, in  1856 weer
teruggekeerd was. 39

Op 23 april 1857 berichtte de Bossche courant dat vier handwerkslie-
len uit Den Dungen en Berlicum naar Amerika waren vertrokken.40 Al

veertien gezinnen zouden besloten hebben te volgen. In feite betrof het
wat de vertrekkenden aangaat een groepje van twaalf personen uit Den
Dungen, drie gezinnen en twee vrijgezellen, allen landbouwers en een

molenaarsknecht uit Berlicum.41 De molenaarsknecht kwam echter te-
rug, volgens een bericht in dezelfde krant van 7 november van dat jaar:
..

... hij wekt ieders nieuwsgierigheid op, wegens zijne verhalen over den
aldaar heerschenden toestand der landverhuizers". Die toestand schijnt
niet rooskleurig geweest te zijn (een conjuncturele crisis was uitgebro-
ken), want voorlopig emigreerden geen Dungenaren meer, ondanks de
vroegere voornemens. 42

In oktober 1865 meldt deze krant dat twee gezinnen uit Werkendam,
samen twaalf personen, naar de Verenigde Staten vertrokken zijn: "... de
gunstige berigten van hunne aldaar reeds wonende betrekkingen schij-
nen de aanleidende oorzaak van hunne verhuizing naar die streken te
zijn".43 Kort daarna, in diezelfde maand, bericht over het aanstaande
vertrek van nog enige gezinnen van landbouwers uit De Werken c.a.: "In
(le laatste jaren was de landverhuizing derwaarts hier op den achtergrond
geraakt".44 De krant  legt  hier de vinger aan  de  pols, maar reden tot ver-
der commentaar was er nog niet en zal er niet meer zijn, gezien de kleine
aantallen van vertrekkenden tot 1880.

Opvallend zijn de reeksen advertenties van scheepsagenten, zowel van
Amsterdam als van Rotterdam, die in oostelijk Noord-Brabant subagen-
ten hadden. 45

5"I t.a. p.. 1856,42.
")  Hc·1 wari·n laridbi,tiwi·r:. g(rn haticivt·i·k. lircien . 7.ic· iic,c,t  t l .
; 1

) Maas. De emigratie van Diingenaren naar cle Verenigde Staten vcidr de F,erste Wereld-
oorlog, in Den Dungen OIngeploegd. 76-78.
12)  Mails, t.a.p.,78.
44  Prouinciaal Dagblad van Noord-Brabant. 1865.82.

111  t.a.P.. 1865.84.
'5)  t.a.P·,  1866,  17-42  van Th.  Breuker. scheepsmakelaar te  Amsterdam:  iclem  1867.
21-26. van Wambersie en Zn. te Rotterdam. in heide gevallen was J van Stavel Frzn. in
Schijndel de regionale agent: idem  1870,2,6.10,27,36,40,45.54,58,62.67. van
Wambersie en Zn., waarin agenten werden genoemd te St. Oedenrode. Venray en St. Antho-
nis. in De Noordbrabanter van 1871.4,10,20,32, 38,51.55. 65.81.91.113.132.139
verschenen eveneens dergelijke advertenties. waarin onder andere werd medegedeeld dal
men elke zaterdag via Engeland naar New York kon vertrekken.
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Het Weekblad voor de Stad en het Kanton Grave (vanaf 1852; vanaf 19
mei 1877 Graafsche Courant) meldde in februari  1853 dat uit de omstre-
ken van Uden circa honderd personen zich naar Amerika zouden bege-
ven.46 In een nummer van begin april van datzelfde jaar volgde een be-
richt dat interessant genoeg is om hier te citeren:47

'.'
s-Hertogenbosch, 18 Maart. Ruim 200 landverhuizers naar Noord-

Amerika, de meeste uit Uden, Volkel, Mil en Boekel en ook 2 uit
Veghel, gingen heden middernacht in laatstgem. plaats scheep en
kwamen ten 5 ure des morgens alhier zingende aan. Zij vervolgden
onmiddellijk hunne reis per stoomboot naar Rotterdam, om aldaar te
worden ingescheept per stoomboot op Engeland, zullende zij uit de
haven van Liverpool de groote reis aanvaarden; 2 van hen zijn vroe-
ger reeds in Amerika geweest; zij zijn in het najaar van 1852 overge-
komen, alleen om hunne vrienden aan te raden hun vaderland te

I.verlaten.
Het interessante van dit bericht is dat weer eens blijkt dat men bij voor-
keur met groepen reisde. Hier is sprake van een even groot gezelschap
als dat van kapelaan Van den Heuvel, maar over hun gezamenlijke on-
derneming was tot nu toe in de literatuur nog niets bekend. Verder ver-
neemt men hieruit dat de invloed van eerdere Amerikagangers groot was.
Helaas is de scheepslijst van het schip, waarmee deze groep uit Liverpool
zou zijn vertrokken, niet bewaard gebleven. 48

Wel meldde hetzelfde weekblad op 16 april van dat jaar  1853  dat vier
landverhuizers uit Uden en twee uit Veghel zijn teruggekeerd 49

.' ... en dit niet omdat de commissionair met de reisgelden zou zijn
doorgegaan, maar omdat de passageprijzen waren verhoogd, en zij
die verhooging niet konden betalen".

Vertrek van groepen landverhuizers werd in deze krant nog enkele malen

vermeld. Zo is er het bericht van de Dungense emigratie in 1857, kenne-
lijk overgenomen uit de Bossche courant of omgekeerd. 50

Aan de missie in Amerika werd aandacht besteed: zowel aan het ver-
trek van enkele Kruisheren  in  1855  als  aan  dat van een aantal aspirant-

16)   IFeekblad wor de Stad en het Kanton Gmt'e.  1853.7.
") t.a.p., 1853,14.
'H) Scott Vandehey, Wooden S/wes West, 39, beweert dat hij zeer intensief heeft gezocht in
de National Archives in Washington D.C. omdat zijn voorvader Johanties Henricits van cle
Heij, zoon van Driek, met diens tweede vrouw Ardina Boudewijns en de kinderen uit het
eerst huwelijk toen in Amerika arriveerden.
1   Weekbtad mor de Stad en het kanton Grave, 1853.16.
")     ta.P..   1 8 5 7,1 7.
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Jezuieten eri ancler<·,7. 0,idc·r meer kapelaan W. de Bever uit Nuland in
1868.''

Na de Amerikaanse Bi,rgeroorlog wer(len nieuwe groepen laridverhui-
zers gesignaleerci: iii maart  1868 een tac·htigtal uit Noord-Brabant en
I.iniburg: iii 1869 uit verschillende niet-Brabantse gemeenten, onder an-
clert· de omgeving van Horst en Venraij.52 Over deze imigrariten is ver-

dc·r nic·ts hekencl. Voorts verschenen er in die tijd advertenties van ren
Rottercianise scheepsagent. gericht aan landverhuizers, met vermelding
van subagenten uit Schijndel. St. Oedenrode en St. Anthonis.53

Het blad voor Boxmeer en omgeving, De Maasbode, verschenen vanaf
1868  en  een jaar later Boxmeench Weekblad Maasbode genoemd, heeft
op 5 oktober 1872 een bericht over een internationaal postwisselsysteem
dat in Anierika was ingevoerd. Men kon nu tegen een kleine vergoeding
\ rilig geld aan familie in Europa overmaken. Dat bericht attendeert op de
hulp van velen om familieleden te laten overkomen, maar eveneens om
bijvoorbeeld ouders te ondersteunen."4 Dat de reis naar Amerika, behal-
ve deeds sneller en veiliger, ook goedkoper werd, blijkt uit een adverten-
tie in deze Boxmeerse krant waarin vervoer vanaf elk station in Neder-
latid via Rotterdam naar Noord-Amerika werd aangeboden voor f. 70.-,
i,ibegrepen uitmuntende voeding. 55

§  7.    Samen vatting

De \rrhalende bron,ien kan men onderscheiden in die van de landver-
huizers zeIf (ego-doc·umenten) en verslagen van niet-landverhuizers. Dr
kwaliteil van de onderzochte specimina van heide soorten is zeer ver-
schillend c.n moet kritisch getoetst worden. evenals de literatuur. De zo-
grnaanch'brieve,1 van Arnold Verstegen. onder andere door I.ticas ge-
publiceerd. blijken ce,1 zeer vrije bewerking en aanvulling van de echte
1,1 ic·\,·11. ge(le,'ltelijk tc·rugge\ onde,1 (·,1 iii deze stuclie iii het hooidstuk
0, er de aanpassing verwerkt. De overige hier behandelde verhalende
bronnen komen voornamelijk uit tijdschriften en kranten uit de beschre-
j·en periode.

De trek van landverhuizers uit Noord-Brabant tussen  1820 en  1880
valt als volgt te periodiseren:

2)  t.a.p..1855.24.1868.32 en 43.
321 t. a.P. 1868.17 en 1869.15.
3.g  t.a·P. 1869.20.24,28 enzovoort en ook in 1870.
")  Boxmeench Weekblad Maast,tide. 1872.40.
") t.a.p..1874.19-21.
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1820-1845: vertrek van zeer weinigen;
1846-1848: deelname aan de beginnende massa-emigratie en aanslui-

ting bij grotere groepen geleid door voormannen als Schol-
te, Van Raalte voor orthodoxe Calvinisten en Verwayen,
Van den Broek voor rooms-katholieken;

1849-1880: ketting-emigratie, meestal in kleinere groepen.
Toch blijken in 1850 en 1853 zich nog grotere groepen te hebben gefor-
meerd in Uden en omgeving, waarschijnlijk een naijl-effect. Het decen-
nium 1857-1866 vertoonde een dieptepunt door conjunctuurcrisis en
Burgeroorlog in de Verenigde Staten.

Telkens weer bleek de informatie, door correspondentie en door con-
tacten met terugkerende streekgenoten, van zeer grote betekenis.

Het familieverband was overwegend van invloed bij de beslissing om te
gaan of te blijven, waarbij de kansen met behulp van berichteri van eer-
der vertrokken familie en bekenden goed werden afgewogen.

Formele en informele organisatie lagen ten grondslag aan de wijze van
verplaatsing.

Men kan spreken van een transplantatie van de eigen vertrouwde ge-
meenschap uit Noord-Brabant naar een herkenbaar stukje van Amerika,
dus van regio naar regio.

Aan deze transplantatie werd evenwel slechts zeer beperkt en selectief
deelgenomen en in de volgende hoofdstukken zal duidelijk moeten wor-
den waarom juist deze selecties van de Noordbrabantse bevolking aan de
landverhuizersbeweging deelnamen.
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HOOFDSTIJK VI

NIE ERHAI.ENDE BRONNEN OVER DE
NOORDBRABANTSE LANDVERHUIZERS

TUSSEN 1820 EN 1880

§ 1. De waarde der niet-verhalende bronrzerl roor ket uncierzoek

Statistische gegevens van de overheid, ambtelijke registraties en ver-
meldingen in notariele archieven hebben op het eerste gezicht een grote
mate van betrouwbaarheid. Bij nader inzien blijken er tal van tekortko-
mingen Deze kunnen een gevolg zijn van geheel onjuiste of onnauwkeuri-
ge opgaven van de betrokkenen. al of niet opzettelijk, maar ook van ver-
keerde weergave. Door vergelijking van verschillende bronnen, indien
aanwezig. kan achteraf nog door de onderzoeker correctie plaats vinden.
Als de bronnen onvolledig zijn, kan de onderzoeker met behulp van an-
dere bronnen trachten aan te vullen. Om deze redenen is een vergelijking

van zoveel mogelijk bronnen al gewenst.
De belangrijkste reden om zoveel mogelijk niet-verhalende bronnen te

raadplegen is echter om op die wijze een beeld te krijgen van grotere
groepen mensen, hun omstandigheden en motieven. De onderlinge ver-
gelijkbaarheid opent daartoe de weg.

In dit hoofdstuk vindt men eerst het resultaat van het raadplegen van
direct op de landverh,tizers betrekking hebbende niet-verhalende bron-
nen voor de provincie Noord-Brabant en haar toentertijd 185 gemeen-
ten. Daarna volgt het verslag van het onderzoek binnen achttien exempla-
rische gemeenten. Tenslotte zullen de gevonden variabelen over de land-
verhuizerspopulatie in verhouding tot de niet-landverhuizers de
m<,gelijkheid bieden tot het beantwoorden van de vragen welke selecties
van de Noordbrabantse hevolking deelnamen aan (1,· transatiantigche
emigratie en wai hun motieven waren.

§ 2.  De direct op de Noordbrabantse landverhaizers betrekking kebbende
niet-verhalende bronnen

a.  De Nederlandse bronnen: de Staten der Landverhuizingen, de Neder-
lankwhe Staatscourant en de provinciale en gemeentelijke verslagen. on-
derling vergeleken

Over de periode  tot 1880 bieden de Staten der Landverhuizingen.
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waarvan in het voorgaande al verschillende malen gebruik gemaakt is,
voor een vergelijking binnen geheel de provincie en met de rest van Ne-
derland, het beste materiaal.

Er kleven echter enkele gebreken aan, waarvan het belangrijkste is dat
zij van de tijd voor 1848 een incompleet beeld geven en geheel ontbre-
ken voor de periode 1875-1880. Op de lijst van 1872 van Noord-Bra-
bant worden de plaatsnamen niet genoemd. In december 1847 gaf de
minister van Binnenlandse Zaken aan de gouverneurs in de provincies
opdracht jaarlijks een 'Staat der Landverhuizingen naar Noord-Amerika
of andere Overzeesche Gewesten' in te dienen.1

Dezelfde maand nog stuurde de gouverneur van Noord-Brabant een
circulaire naar alle gemeenten in zijn provincie met het verzoek jaarlijks
in de eerste dagen van januari een staat volgens toegevoegd model over
de genoemde landverhuizingen van het afgelopen jaar in te zenden. In
het geval van geen landverhuizers werd eveneens bericht verwacht. On-
der het hoofd 'Aanmerkingen' diende zoveel mogelijk relevante informa-
tie  gegeven te worden. Indien  voor 1847 personen vertrokken waren
werd over hen op een staat opgave verwacht.2

De achtergrond van het overheidsoptreden wordt door Stokvis als volgt
samengevat:3

9,De Nederlandse overheden hielden de landverhuizing angstvallig
in het oog. De centrale overheid bepaalde zich tot het inwinnen van
statistische en andere informatie. In het geheim stimuleerde zij anti-
propaganda, die waarschijnlijk weinig effect sorteerde. Deze mens-
lievend bedoelde bemoeiing kwam voort uit gekwetste gevoelens van
paternalisme en patriotisme. Deze gevoelens werden in het algemeen
gedeeld door provinciale en gemeentelijke overheden, die het eerst

'.met het verschijnsel landverhuizing geconfronteerd werden.
Maatregelen om de landverhuizing tegen te gaan werden niet genomen,
maar op sympathie, laat staan hulp van de overheid, konden de landver-
huizers niet rekenen. De vrees voor het toenemen van het verschijnsel
verdween in de volgende jaren, met het verminderen van de aantallen.  In
de commentaren van ambtenaren kan men echter, evenals in die van

')  ARA. archief Departement van Binnenlandse Zaken, missive Minister van Binn. Zaken,
Afd. Nationale Nijverheid, 21 december 1847, nr. 100.
2)  Circulaire van 22 december 1847, nr. 115, te vinden in het Provinciaal Blad van Noord-
Braband over dat jaar, verschenen in  1848.
1)  Stokvis, De Nedertandse trek naar A merika, 160.
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journalisten en geestelijken, een kritische ondertoon blijven beluisteren.
De volgende jaren werden de gemeentebesturen door de Commissaris

des Konings nog jaarlijks aan zijn circulaire herinnerd en er is geen re-
den om aan le nemen dat gemeenten met landverhuizers geen staat zoil-
(len hebben ingestuurd. De landverhuizingslijsten Keven een betrouw-
baar hreid. temeer omdat met ingang van 1 januari 1850 bevolkingsre-
gisters moestrn worden ingevoerd waarin vestiging en pertrek
nauwkeurig moesten worden bijgehouden, zodat na afloop van een jaar
gemakkelijk een staat van landverhuizers kon worden samengesteld.

Op de provinciale griffie werden de staten van de verschillende ge-
meenten elk jaar op een staat van de provincie overgeschreven en die
prc,viticiale lijst werd naar het departement van Binnenlandse Zaken ge-
zonden. In het Algemeen Rijksarchief worden de staten van de provin-
cies, gemaakt tussen 1848 en 1877, nog steeds bewaard.4

Vanaf 1880 zijn de gegevens van de staten weI overgenomen in de sta-
listiek, maar de oorspronkelijke staten, komend van de griffies der pro-
vincies, zijn vernietigd. Eveneens zijn de van de gemeenten op de provin-
ciale griffie van Noord-Brabant binnengekomen staten vernietigd.5

Men kan aannemen, dat de gegevens van de Staten der Landverhuizin-
gen gebruikt zijn voor de statistieken die jaarlijks in de Staatscourant en
het Verslag van den toestand in Noord-Brabant zijn verschenen over het
voorgaande jaar, in het provinciale verslag voor het eerst in 1851. In de
gemeenteverslagen werd vanaf 1851  tot en met 1865 eveneens melding
grmaakt van aantallen landverhuizers, maar de overige gegevens. die in
de Staatscourant en het provinciale verslag teruggevonden werden. zoals
c,ver beroepen der hoofden van gezinnen of alleenstaande perso-
nen.pindt men niet in de gemeenteverslagen.

De l,este infc,rmatie Keven de Stalen der 1.andverhuizingen omdat dic
cle plaats waarheen zij zich begeven hebben" nauwkeuriger vermelden.

Dit vrrklaart waarsc·hijnlijk hel verse·hil in cir 1„talen vanaf 1851  1„1 en
met 1875 poor Noord-Brabant:

9 ARA. arc·hief Departement pan Binnenlandse Zaken, Staten van I.andverhuizing, 11.
N (,cird-Brabant  1848- 1876. Zie ook in ARA 1 )e Groot en De Kinkelder, Klapper op de Staten
ran I«anduerhuizers.
'1   In h,·t RANBr, archief provinciaal bestuur (inv. nr. 4298). bevindt zi(·h een gedrukte lijst
van 31 circ·ember  1896.  behorende bij een ministeriele beschikking van dezelfrle datilm,
waarin de termijn van vernietiging van opgaven betreffende de landverhuizers gesteld werd
o ) c·en jaar. 70'n lijsl is er ook van 6 juli  1910 bij een zelfde soort beschikking. Het ligt voor

de hand dat alle lijsten. die bij elkaar werden bewaard toen. zo niet rerder, vernietigd zijn.
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Staten der Landverhuizingen (Verenig(le Staten): 2.418;
provincieverslagen Noord-Brabant (Noord-Amerika): 2.528:
Nederlandsche Staatscourant (Noord-Amerika of andere overzeese ge-
westen): 2.743.

Een onbekend aantal landverhuizers zal niet zijn geregistreerd. Het
bevolkingsregister  was  pas  in 1850 ingevoerd  en  de  plicht tot uitschrij-
ving drong bij de bevolking langzaam door. omdat men een getuigschrift
bij verandering van werkelijke woonplaats in de gemeente van vestiging
moest overhandigen. Maar dit gold niet voor landverhuizers, die echter
tot 1862 een pas moesten overleggen bij het verlaten van het land, al was
de controle daarop gering. Zij konden onder overlegging van een doop-
ceel of geboorteacte van het gemeentebesluur een "certificaat tot verkrij-
ging van een paspoort naar buitenlands" ontvangen. Daarmee kon bij het
provinciaal bestuur of de commissaris-generaal der politie te Rotterdam
een paspoort verkregen worden.6

In het algemeen zullen de ambtenaren van de burgerlijke stand, die
voor het bevolkingsregister moesten zorgen, goed van de landverhuizers
uit hun gemeente op de hoogte zijn geweest, vooral bij kleinere ge-
meenten.7

Het emigreren van een gezin zal wellicht meer zijn opgemerkt dan het
vertrek van eenlingen. Het aantal alleenstaanden dat niet door de Neder-
landse ambtenaren is geregistreerd, is volgens Swierenga aanzienlijk gro-
ter dan de ongeregistreerde overigen, wat voorzover het jonge mannen
betreft ook iets te maken kan hebben gehad met het emigreren om aan
dienstplicht te ontkomen.8

Bij de bestudering van een aantal bevolkingsregisters verderop in dit
hoofdstuk zal de mate van afwijking met de overige gegevens voor het
achttiental exemplarische gemeenten blijken.

Binnen dezelfde gemeentelijke administraties is over de periode van
1851 tot en met 1865 over de aantallen landverhuizers nog meer te we-
ten te komen door de som van hen in een bepaald jaarin de staten te ver-

gelijken met het aantal genoemd in de vanaf de invoering van de Ge-
meentewet verplichte gemeenteverslagen (deze verslagen bevatten na

")   Groenendijk. Op weg naar een Nedertandse paspoortivet, 8-10.
7) Tot dezelfde conclusie komt Ycla Schreuder in Dutch Cathtitie Immigrant Settlenient in
Wivi·onsin, 1850-1905, 167-176, in de Appendix, waar zij uitvoerig ingaat op de problemen
van de. koppeling van namen in verschillende re.gistraties.
8) Swierenga, Dutch International Migration Statistics, in: Intemati,inal Migration Ret,ietc,
XV (1981),3, 463-464.
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1865 slechts bij uitzondering nog de vermelding van landverhuizers).4
Bij 56 Noordbrabantse gemeenten met tien of meer landverhuizers vol-

gens de Staten der Landverhuizingen over de periode 1834-1875 bleek
het totaal aan landverhuizers naar Noord-Amerika volgens die staten in
(le periode  1851-1865 1.420. Volgens de gemeenteverslagen van de-
zelfde gemeenten was het totaal in die periode  1.231. Slechts bij  17 van
de 56 onderzochte gemeenten waren er geen verschillen. Ziet men nu af
van kleine discrepanties dan lag bij alle gemeenten met een verschil van
meer dan vijf landverhuizers na vergelijking van staten en gemeente-
verslagen dat versehil aan een lager totaal in de gemeenteverslagen. De
conclusie moet zijn dat in veel van die verslagen het getal landverhuizers
niet o f lager is opgegeven dan het geval had moeten zijn.

Dat betekent voor het onderzoek dat in getalsmatig opzicht de gemeen-
teverslagen in het algemeen zeker niet betrouwbaarder zijn dan de Staten
van Landverhuizingen. Omdat zij maar voor een periode van vijftien jaar
(1850-1865) de betreffende informatie verstrekken, zijn zij daarenbo-
ven om die reden voor een vergelijking tussen de gemeenten minder nut-
tig dan de staten.

Zij geven echter in andere opzichten wel bruikbare informatie, bijvoor-
beeld in de verslagen over de landbouw, de nijverheid en de armoede,
zodat het raadplegen van de gemeenteverslagen in het onderzoek van de
exemplarische gemeenten niet nagelaten zal worden.

b.  Een Amerikaanse bron: de uitgegeven scheepspassagierslijsten

De wettelijke verplichting opgelegd aan alle gezagvoerders van sche-
pen die Amerikaanse havens aandeden om vanaf 1 januari 1820 aan de
havenautoriteiten lijsten af le geven met gegevens van buitenlandse pas-
sagiers. grotendeels immigranten, doet verwachten dat een goed over-
zicht van de massale binnenkomst mogelijk is en boven(lien daarmee een
middel geboden is om met de andere bestanden, bijvoorbeeld de Neder-
landse landverhuizingslijsten. le vergelijken. Het zou dan onder meer
mogelijk zijn om na te gaan hoevelen niet waren geregistreerd door de ge-
meentelijke ambtenaren, wie dat waren en of daar bepaalde tendensen in
te herkennen waren, zoals ontduiking van de militaire dienst.

Deze scheepslijsten bieden de onderzoeker nog andere mogelijkhe-
den: niet alleen de naam van het gezinshoofd of de alleenstaande per-

") Alle Keraadpleegde gemeenteverslagen van de Noordbrabantse gemeenten zijn aanwezig
in het RANBr, arc'hief provinciaal bestuur.
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soon die emigreerde is genoteerd, maar ook de meereizende familiele-
den zijn nominatim, met vermelding van geslacht, leeftijd beroep en van
familierelatie tot het gezinshoofd of de alleenstaande, geregistreerd.
Daarbij de plaats van vertrek, de naam van het schip, de plaats en de da-
tum van aankomst, de accomodatie aan boord en verdere bijzonderhe-
den, zoals sterfgevallen onderweg.

Zo verkrijgt men niet alleen de mogelijkheid over de perioden voor
1847 en na 1875, waarover de landverhuizerslijsten geen of geheel on-
voldoende informatie verstrekken, inzicht te verwerven in de emigratie
naar de Verenigde Staten, maar kan men ook vragen beantwoorden over
de beweging op zich: hoe reisde men. in welk verband (a1166n of in klei-
nere en grotere groepen), hoevelen remigreerden, hoevelen bezochten
het oude vaderland nog eens of meerdere malen?

Maar helaas zijn, ondanks de aanwezigheid van bijna 100.000 lijsten
over de periode 1820-1880  en de toegankelijkheid  van dat materiaal
dank zij het werk van Swierenga en zijn medewerkers wat betreft de Ne-
derlandse landverhuizers, de uitgegeven gegevens voor het onderzoek
van die Nederlandse en vooral van de Noordbrabantse landverhuizers
van zeer beperkte waarde. i 0

Allereerst omdat de provincie en de plaats van afkomst niet is aangege-
ven. Men kan daarom niet uit deze lijsten aftezen wie uit Noord-Brabant
zijn vertrokken buiten de elders bestaande registratie om.

Vergelijking van de Noordbrabantse landverhuizingslijsten en de
scheepslijsten is wel mogelijk en biedt aanvullende informatie. Bij een
nauwkeurige vergelijking, waarbij rekening gehouden werd met ver-
bastering van de familienaam, iets wat vooral bij uit het buitenland ver-
trekkende schepen frequent voorkwam, bleken van de 2.952 uit Noord-
Brabant naar de Verenigde Staten vertrokkenen volgens de landverhui-
zingslijsten er slechts 675 in de scheepslijsten terug te vinden, dat wil
zeggen bijna 23%. Swierenga wist met de computer te bepalen dat van
(le in totaal 57.000 Nederlandse landverhuizers naar de Verenigde Sta-
ten volgens de landverhuizingslijsten er 25.000 ook voorkomen in de
scheepslijsten, dat is 44%.11

io) Swierenga beschrijft de algemene tekorten van dit materiaal het duidelijkst iii zijn artikel
in de international Migration Review, XV ( 1981 ),3, 445-470. Desondanks heeft hij in  1983
het door hem verzamelde computermateriaal uitgegeven in zijn Dutch Immigrants in U. S.
Ship Passenger Manifests, 1820-1880.
") Swierenga. Dutch Immigration Patterns in the Nineteenth and Twentieth Centuries, in
Swierenga ed., The Dutch in America, 19.
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Men mort nu de vraag trachten te beanlwoor(len waarom in verhou-
(ling zo weinig Noordbrabanders, namelijk ongeveer de helft in vergelij-
king met alle Nederlanders gezamenlijk. op de scheepslijsten voor-
komen.

Swierenga heeft met behulp van de scheepslijsten het algemene Neder-
landse patroon van vervoer kunnen reconstrueren. 12 De Noordbrabant-
se o,ereenkomsten en afwijkingen komen het best tot uiting als beide pa-
tronen naast elkaar worden gelegd.

Eerst dient nog iets gezegd te worden over de feitelijke gang van zaken
bij het maken van de lijsten. Volgens Swierenga was het gebruikelijk de
lijsten voor vertrek uit Europese havens op te stellen. Nogal eens door
speciaal daartoe aangestelde klerken. De Nederlandse en Duitse opstel-
lers werklen het nauwkeurigst, dan volg{len de Engelse en van de slecht-
ste kwaliteit waren de lijsten van Antwerpen en I.e Havre. 13 Het vermoe-
den ligt voor de hand dat de in getalsverhouding op de scheepslijsten zo
achterblijvende Noordbrabanders veelal via Antwerpen zijn gegaan. Ter
vergelijking de volgende staatjes:

Tabel 14: Plaatsen en procenten uan inscheping landverhuizers naar de Verenig(le Staten
uit geheel  Nederland en uit de provincie Noord-Brabant tussen  1820 en  1880. afgerond
op hah,e procenten 1 /:

Plaats Nederland Noord-Brabant

Rotterdam 47% 68%
|.ij f.ri)(,<,1 19% 1 ().5%

Aiii w 9 )(·Ii 11 % 9.5%
Amsterdam 6% (),5%
1.(· Ha\,i·,· 6%                4%
1.oncit·n 6% 5%
Brcyneri 2% 0.5%
(;lasgi,w 2% 2 04,

()vt·rige 104 ()%

Als nu de 21% 'verloren' Noordbrabanders inderdaad voor een be-
langrijk deel via Antwerpen zijn vertrokken, zal ook het percentage via
Rotterdam vertrokkenen naar het Nederlandse gemiddelde dalen. Een

12) Swierenga. t.a.p.. 20-25.
")  Swierenga, Dutc·h International Migration Statistic,.1820-1880. t.(/.p.. 458-459.
11)  De percentages over alle Nederlandse landverhuizers die voorkomen in de scheepslijsten
wincit men in Swierenga. Dutch Immigrant Patterns iii the Nineteenth and Twentieth Cent 11-
ries, t.a.p.. 22, table 1.1.
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veel groter aantal via Antwerpen vertrokken Noordbrabanders moge aan-
nemelijk zijn, het bewijs is hiermee nog niet geleverd. 15

De Engelse havens werden aantrekkelijk vanwege hun goedkope tarie-
ven  op de vanaf 1855 speciaal voor emigranten ingerichte lijnschepen.
Een veelgekozen route was sindsdien per schip van Rotterdam naar Hull,
met de trein naar Liverpool en dan met een oceaanstomer naar New
York. Vanuit Antwerpen kon men in die tijd rechtstreeks, zonder Enge-
land aan te doen, met snelle driemasters goedkoper met hyndiensten naar
New York varen dan vanuit Rotterdam. Vanaf  1873,  na de oprichting
van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij (later Holland-Amerika
Lijn genoemd) gingen vanuit Rotterdam geregeld oceaanstomers naar
New York.

New York was voor 89% van de geregistreerde Nederlandse landver-
huizers de Amerikaanse aankomsthaven.16 Dat gold zelfs voor 93% van
de geregistreerde Noord-Brabanders. De emigranten aan boord van de
'Libra', die in Boston aankwam, vormden de grote uitzondering. Maar
ook bij deze constatering moet men voorzichtig zijn met conclusies, om-
dat de scheepslijsten van New York beter bewaard zijn gebleven dan die
van andere Amerikaanse havensteden en daardoor een vertekend beeld
kan zijn ontstaan.

Het vervoer van Nederlandse landverhuizers via Canadese havens
(Quebec, Montreal) heeft in die tijd zeker geen grole afmetingen gehad.
Swierenga ontdekte een totaal van 1.828 Nederlandse immigranten in de
sinds 1865 bestaande lijsten van Quebec (tot  1880). Dat is nog geen 6%
van alle Nederlandse landverhuizers naar Noord-Amerika, van wie ver-
reweg de meesten verder trokken naar de Verenigde Staten.17 Een Cana-
dese bestemming is niet te constateren bij de Noordbrabantse landver-

huizers voor 1880.
Het voorjaar was het favoriete jaargetij om te vertrekken. Bijna de helft

(47%) der Nederlanders arriveerde tussen 1820 en  1880 in de maanden

IS
) Dat bewijs zou missehien geleverd kunnen worden door de lijsten van schepen uit Ant-

werpen opnieuw te brkijken, iets waarvan hier is afgezien. Advertenties van Antwerpse
scheepsagenten zijn in de weinige kranten die over deze periode geraadpleegd konden wor-
den. niet verschenen. De midden-Limburgse landverhuizers uit de jaren zestig zijn weI via
Antwerpen gegaan en in die tijd verse'henen in Limburgse bladen geregeld advertenties van
de Antwerpse firma's Strauss en Steinman. Zie A. Koeweiden-Wijdeven, Vergeten emigran-
ten, in: Spiegel Historiaet, XIX (1984), 3, 120-124.
16) Swierenga. Dutch Immigration Patterns in the Nineteenth and Twentieth Centuries. t.a.p.
21.
17) Swierenga. Dutch International Migration Statistics, 1820-1880. t.a.p.. 455-456.
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april. mei. juni. na de winterstormen en voor de drukkend hete en vaak
zieklen veroorzakende zomer, als men ook nog op werk direct na aan-
komst kon rekenen.18 Van de Noordbrabanders was dat. voorzover was
na te gaan. 68%. een bewijs dat deze emigranten hun vertrek goed had-
den \oorbereid.

Met alle,oorbehorid. gezien het gering aantal Noordbrabanders in de
sc·heepslijsten. kunnen deze lijsten aanvullende informatie verstrekken

en    zan    dienst   zijn   voor   de reconstructie. Swierenga noemi   de
scheepslijsten zelfs de beste bron voor demografische en sociale gege-
vens over de landverhuizers ten tijde van hun verhuizing. 19 Swierenga's
meest relevante conclusies op basis van computerbewerkingen van de
scheepslijsten zijn de volgende:
1.   (le Nederlandse volwassen emigranten waren ouder dan  die van an-

dere Noord-Europese landen. waar de leeftijdsgroep 20-29 jaar do-

mineerde:
2.  de mannelijke emigranten waren groter in aantal, zoals gebruikelijk;

de groep alleenstaande vrouwen nam niet beduidend toe, zoals bij an-
dere nationaliteiten:

3. proportioneel waren er veel gezinnen, verreweg de meeste met kinde-
ren. zodat men niet kan stellen dat er geemigreerd werd omdat men
anders niet kon huwen;

4. de Nederlandse families waren in verhouding met andere groepen
kinderrijk; schoolgaande kinderen weerhielden de ouders niet.

Samenvattend concludeert Swierenga: de Nederlandse overzeese
landverhuizing voor 1880 was pre-industrieel, vooral voortkomend uit
de economische en kerkelijk-godsdienstige crisis van de jaren veertig. Zij
was voor 80% een beweging van het platteland rn had een uitgesproken
familic-karakter.De structurele veranderingen van de modernisering, in-
dien al in Nederland ervaren in die tijd. hadden nauwelijks invioed op het
emigratiepatroon. Tot het eind van de eeuw is het industri#le type onder
de Nederlandse landverhuizers nauwelijks aanwezig. De Nederlandse
overzeese emigratie was een echt familiegebeuren. 20

Deze conclusies gelden ook voor de Noordbrabantse landverhuizers, al

181 Swierenga, Dutch Immigration Patterns in the Nineteenth and Twentieth Centuries, t.a.p,
23-26.
19

) Swierenga. Dutch Immigrant Demography. 1820-1880. in Journal of Famih· Hist,iry.
Winter 1980.395.
20)  Swierenga, t.a·p.,403.
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ligt er veel minder nadruk op de kerkelijk-godsdienstige crisis van de ja-
ren veertig en moet ook het begrip economische crisis sterk gerelativeerd
worden als oorzaak van de transatlantische emigratie.

§ 3. Het onderzoek binnen achttien exemplarische Noordbrabantse ge-
meenten

a.  Verantwoording van de keuze van deze gemeenten

Om nu verder na te gaan welke groepen van de bevolking aan de land-
verhuizing deelnamen en meer inzicht in de motieven te krijgen leek
plaatselijk onderzoek gewenst. Dat was niet noodzakelijk in alle Noord-
brabantse gemeenten waaruit landverhuizers kwamen, als maar gezorgd
werd voor voldoende selectieve verdeling over de verschillende regio's.

Uitgaande van de groep gemeenten met vijftig of meer landverhuizers
in de periode 1820-1880 volgens de landverhuizingslijsten werd de vol-
gende verdeling verkregen: 21

Oost-Brabant: Uden (347), Boekel (158), Oploo (158),
Beugen (140), Zeeland  (116), St. Oeden-
rode (95), Oss (81), Gemert (81), Mill (67),
Nistelro(le (68), Berlicum (65), Sambeek
(62), Maashees (52), Nuenen (56);

Noordwest-Brabant: Klundert (104), Zevenbergen (85);
De Kempen: Oirschot (73), Vessem (53).

Het onderzoek heeft zich uitgestrekt over de archieven die betrekking
hebben op (de inwoners van) genoemde gemeenten.

b.  Doel en werkwijze van het onderzoek

Omdat de bestudering binnen de perken moest blijven en niet moest
verzanden in tijdrovende bezigheden, bijvoorbeeld in uitgebreid genea-
logisch onderzoek om de familierelatie van de landverhuizers trachten
vast te stellen of in gedetaillleerd demografische onderzoek om te ve.'ge-
lijken met de overige bevolking, lijkt het juist hier eerst de werkwijze en
doeleinden toe te lichten.

21)    De getallen  achter de plaatsnamen  zijn  niet de totalen  van de landverhuizingstijsten.  maar
de na het hier gehouden nauwkeurig onderzoek berekende aantallen.
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Per plaats werd nagegaan of er over de emigratie en aanverwante on-
derwerpen al iets was gepubliceerd. Voorts vond voor deze periode, uit-
gaande van de Staten van Landverhuizingen, controle van die staten plaats
met behulp van gemeenteverslagen (waarin de aantallen landverhuizers
lot 1865 waren vermeld). bevolkingsregisters  en soms dienstbodenre-
gisters. Dit alles voorzover aanwezig. De registers van de burgerlijke
stand werden een enkele maal geraadpleegd om familierelaties vast te
stellen. Doel pan het onderzoek was om. naast een nauwkeurige toetsing
van de gegevens, te trachten drie vragen te beantwoorden:
1.   Waren er aanwijzingen voor duidelijke externe oorzaken van landver-

huizing, bijvoorbeeld kerkelijke onvrijheid, aardappelziekte en ande-
re zieklen van het gewas, de achteruitgang van de huisnijverheid, toe-
nemende armoede en relatieve overbevolking?

2.  Waren de landverhuizers voor hun vertrek overzee al geografisch mo-
biel? Kwamen zij van elders of hadden zij in dezelfde gemeente een
ander woongebied gezocht?

3.  Waren de landverhuizers sociaal mobiel? Wat was hun sociale positie

vergeleken met die van hun ouders? Hierbij werden, zo mogelijk, de
beroepen van enkele generaties vergeleken. Het eigendom van roe-
rend en onroerend goed was in een aantal gevallen te bepalen: maak-
ten de landverhuizers hun goederen te gelde voor hun vertrek dan
werd er nogal eens een verkoopakte in het notarieel archief gevon-
den. Van onderzoek van de kadastrale registers wer(1 wegens het tijd-
rovende karakter afgezien.

Vanwege het uitvoerig en gepubliceerd onderzoek van Yda Schreuder
over Uden. Zeeland en Boekel werd besloten haar bevindingen over de
landverhuizers uit die plaatsen over te nemen en haar conclusies le toet-
sen iii de vijftien overige gemeenten.22 Vandaar dat dez drie plaatsen

hier gezamenlijk als eerste exemplarische gemeenten worden behan-
del(1.

00st-Brabant

Uden, Zeeland en Boekel

Deze drie gemeenten telden  bij de volkstelling  op 19 november  1849

22)  Het o„(lerzoek van Yda Schreuder was voor die drie plaatsen en vooral voor Uden zeer

grondig, mede dank zij de ondersteuning van de toenmalige arc·hivaris van het I.and van Ra-

venstein en Megen. J. Sluijters.
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respectievelijk 5.575,1.725 en 2.237 inwoners. In Uden woonden vijf-
tien hervormden en nog twintig niet-rooms-katholieken (bijna allen israe-
litisch), maar voor de rest waren de inwoners der drie plaatsen katho-
liek.23 De drie plaatsen hadden sinds de middeleeuwen nauwe banden:
zowel in het wereldlijk bestuur (zij behoorden alle drie tot de heerlijkheid
Uden die deel uitmaakte van het Land van Herpen, later van het Land
van Ravenstein) als op kerkelijk gebied (oorspronkelijk een parochie, la-
ter een dekenaat) als op het gebied van rechtspraak (een Heikantsge-
richt). In de achttiende eeuw was er in Boekel sprake van "veele hol-
landtgaenders".24 Het lijkt waarschijnlijk dat in het algemeen in de dor-
pen rond de Peel de trekarbeid een gewoon verschijnsel was.

Boekel en Zeeland waren  rond   1850 nog geheel agrarische dorpen,
Uden had een marktfunctie, bezat wat meer nijverheid en was centrum
van diensten voor de omliggende dorpen.

Volgens Yda Schreuder geven de landverhuizingslijsten van deze ge-
meenten nauwkeurige informatie. Afwijkingen van het bevolkingsre-
gister, van waaruit de lijsten jaarlijks werden opgemaakt, zijn voorname-
lijk een gevolg van administratieve keuzen. Zo werden zelfstandige,
meerderjarige kinderen, die buiten het ouderlijk huis verbleven, geteld
bij de thuisverblijvende kinderen die met het gezin mee emigreerden en
werd dienstpersoneel soms onder het hoofd 'Dienstboden' opgenomen
en soms zelfstandig geregistreerd. 25

In totaal emigreerden naar Noord-Amerika tussen  1848 en  1873  621
personen, 347 uit Uden,158 uit Boekel en 116 uit Zeeland (volgens de
eigen berekeningen).26 Op grond van een vergelijking van gezinnen en
alleenstaanden in landverhuizingslijsten en bevolkingsregisters van
1850-1860 kwam Yda Schreuder tot een percentage over de periode
van 1848-1870 van rond 10% huishoudens voor Uden, 19, 5% huis-
houdens voor Zeeland en 13% huishoudens voor Boekel.27 Vergeleken
23 ) De bevolkingsgegevens voor deze en de volgende gemeenten zijn overgenomen uit de
Uitkomsten der derde tienjarige volkstelling in het Koningrijk der Nederlanden. Noord-Bra.
bant. deeltwee.
21

) Streekarchiefdienst Brabant-Noordoost, Veghel, oud-archief Boekel, Akte, houdende
een verklaring der schepenen van Boekel betreffende enkele kwantitatieve gegevens over hun
dorp, deels afkomstig van de pastoor (Walther Wilh. Wijnants).  1739, mei 13.
25) Yda Schreuder, a.w., Appendix, 167-171.
26)  J. Sluijters. gewezen archivaris van het Land van Ravenstein, heeft van title Udense emi-
granten fiches gemaakt met daarop de registratie in het bevolkingsregister, in de landverhui-
zingslijsten en familierelaties volgens de burgertijke stand. Dit unieke materiaal is te raadple-
gen in de dependance van de Streekarchiefdienst Brabant-Noordoost in Uden.
29 Yda Schreuder, a.w.. 47. Het verschil in percentages van de totale bevolking en van de
huishoudens is gelegen in een relatief groot aantal alleenstaanden dat vertrok.
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met de meeste andere hier te behandelen plaaisen aanzienlijke percen-

tages.

De toename van de bevolking veroorzaakle volgens Yda Schreuder het
wegtrekken van agrariers binnen de woonplaats Uden naar de periferie
waar nog goedkopere grond aanwezig was, met name naar de rand van
de Peel. waar op de gemeenschappelijke grond heiplaggen voor de be-
mesting. turf voor de verwarming en voedsel voor het vee te vinden wa-
ren. Dit gold waarschijnlijk ook voor de andere gemeenten die in bezit
waren van uitgestrekte woeste gronden. Voor een aanlal landbouwers
was de verhuizing binnen de gemeente, nogal eens vanuit het ouderlijk
huis, naar zo'n buitengebied bij de Peel de inleiding op verdere verplaat-
sing, met name ook op landverhuizing. 28

Vergelijking van het aandeel van de plaatselijke belasting op basis van
de registers van de hoofdelijke omslag toont aan, dat de meeste Udense
landverhuizers uit de laagst aangeslagen districten voortkwamen. 29

De beroepsstructuur van de Udense bewoners der Peelrand was even-
eens anders dan die van de rest der Udenaren: hier meer arbeiders, we-
vers en kleine boeren met nevenberoepen. Onder de hiervandaan ko-
mende landverhuizers waren er enkelen die in het bevolkingsregister van
voor  1840 als landbouwer,  erna als arbeider waren geregistreerd.  De
nogal eens voorkomende wisseling van beroep duidt op achteruitgang en
moeilijkheid om het hoofd boven water te houden, zoals dan ook als mo-
tief van landverhuizing op de landverhuizingslijst werd genoteerd. Het
aantal dat van omliggende plaatsen kwam, was niet gering. De groep
landverhuizers uit Uden behoorde omstreeks het midden van de vorige
reuw in hoofdzaak tot de 'losgewoelde' ('uprooted') agrarische bevol-
king, van wie het bestaan steeds onzekerder werd.30

Men moet tevens rekening houden met het verloop der plaatselijke wel-
vaart of liever armoede. De landverhuizers behoorden weI niet zo vaak
toi de 'hehoeftigen' (een vijfde tot een kwart der bevolking moest in Uden
tijdelijk of het gehele jaar door de gemeente worden bedeeld). Zij
moesten mede de armen onderhouden en dat werd eind jaren veertig en
vijftig als een last ondervonden, zoals blijkt uit het voortdurend geklaag in
de gemeenteverslagen. Een kleine groep landverhuizers behoorde tot de

'welgestelden', de grootste groep lag echter wat hoofdelijke omslag be-

28) a. u·..46-54.
24

) a. ti.,47-49.
30)  a.u'., 50-52 en 61. De term 'uprooted' is ontleend aan de titel van Handlin's boek: 7'he
Uprocited:  The  Epic  Story  of the Great  Migrations  that  made the  American  People.
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treft onder het gemiddelde.31 Neemt men de gehele periode 1847-1870
dan is het aantal 'welgestelden' in Uden, Zeeland en Boekel onder de ge-
zinshoof(len en alleenstaanden die emigreerden  29  of  13%, het aantal
'mingegoeden'  140 of 65% en het aantal 'behoeftigen' 47 of 22% (van
35 is er geen vermelding). Een exacte vergelijking met de gehele bevol-
king is niet mogelijk, maar Yda Schreuder schat op grond van de hoofde-
lijke omslag 35 8 40% als 'welgesteld', 20 A 25 % als 'behoeftig' (de be-
deelden) en de rest (35 8 45 %) als 'mingegoed'. Er was duidelijk een
groter percentage 'mingegoeden' en een kleiner percentage 'welgestel-
den' onder de landverhuizers.32

In de jaren vijftig waren de gemeenschappelijke gronden nog niet ver-
kocht  (op een uitzondering  van 120 hectaren  na)  en de ontginning  van
heidegebied was nog onbeduidend. Bij de stijgende prijzen voor grond
was de opbrengst van enkele hectaren voldoende om de overtocht te be
talen voor het gezin en goedkope grond in Amerika te kopen. 33

Zoals te verwachten was, constateert Yda Schreuder een grote mate
van familievenvantschap onder de landverhuizers van de verschillende
decennia, de zogenaamde kettingmigratie. Uitgaande van de volkstel-
lingsgegevens in Wisconsin van 1850,1860 en 1870 en die verbinden-
de met de gegevens van de bevolkingsregisters en de huwelijksregisters
in de drie gemeenten toont zij aan hoe in Wisconsin de familieband
de plaats van initiEle vestiging in veel gevallen bepaalde, al moet men
zich niet voorstellen dat menging met andere Nederlanders niet voor-
kwam.   Duidelijk  zijn de grotere groepsemigraties  van 1848 ,   1850  en
1853 beslissend voor de trek erna. Voortaan was de Fox River Valley de
trekpleister voor landverhuizers rond de Peel en later, vanaf de jaren
zestig, ook voor de emigranten uit het aangrenzende Noord-Limburg.
Naarmate gebieden meer werden bevolkt, veranderde het patroon van
vestiging. Na de jaren zestig emigrerenden gingen niet meer in grote
groepen naar Wisconsin, een logisch gevolg van de gewijzigde omstan-
digheden.

Samenvattend benadrukt Yda Schreuder het gestructureerde karakter
van emigratie en vestiging: men liet zich leiden door infurmatie over de
ontwikkeling van de streek, opgedaan bij geestelijken en eerdere land-

verhuizers. Binnen de sfeer van de vertrouwde kerk, familieleden en

31 )  a.Itt., figure 3-2,59.
32) a.w.,55-57.
33)  a.w.. 60. Yda Schreuder heeft niet de notariBle archieven geraadpleegd.
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bilurtgenoten waagde men. eerst in grotere groepen, later als afzonderlij-
34ke families en individuen, de grote stap te zetten.

Nuenen. Gerwen en Nedentetten

Nuenen c.a. telde bij de volkstelling van  1849 2.510 inwoners. van \vie
75 11(.rvormil en (le overigen rooms-katholiek.

Al;orens de landverhuizers uit Nuenen aan de orde te stellen is het
dienstig bij deze plaats (evenals bij Gemert en Nistelrode) de hypothese
te vermelden van een direct verband tussen migratie en het teruglopen
van de proto-industrie of plattelandsnijverheid, in casu de textielnijver-
heid. Is er een directe correlatie tussen het verminderen van inkomsten
tiit weven en spinnen en migratie, eventueel landverhuizing? Deze vraag
clringt zich op omdat dergelijke samenhang wel is vastgesteld voor een
aantal Ierse graafschappen, waar door de proto-industrie en de aanwe-
zigheid van woeste gronden de bevolking aanzienlijk was toegenomen.
Daar leidden in de jaren veertig van de vorige eeuw lagere inkomsten uit
weven en spinnen (door de concurrentie van de toenemende moderne
textielindustrie) in combinatie met de aardappelziekte tot de 'Great Fa-
mine' en de daarmee verbonden massale uittocht naar Amerika.35

Het toetsen van genoemde hypothese is te meer noodzakelijk, omdat de
verminderde inkomsten uit de huisnijverheid en de inelastische vraag
naar landbouwprodukten volgens Yda Schreuder gedeeltelijk verk]aren
waarom landverhuizing in Oost-Brabant ontstond in het midden van de
emiw en zich voortzette in de periode na 1870, behalve in het zuidelijk
deel. waar de moderne industrie, in Helmond, Geldrop en Eindhoven,
cle groeiende bevolking kon opvangen. De statistische gegevens van de
landverhuizing in Oost-Brabant lijken deze hypothese te bevestigen. :96

Wai ec·hter steeds ontbrak bij het algemeen bestaande beeld in de ge-
,c·hiedsc·hrijving waar ookYda Sc·hreuder van  uitging. het beeld van de
landbotiwer en zijn gezinsleden die sponnen en weefden naar hartelust.
was een exacte, cijfermatige benadering.

Voor Nuenen rond  1880 is een nauwkeurige studie, aan de hand van

s'j a.u·.. 81-92.
33)  Zie voor een analyse van de lerse situatie Almquist. Pre-Famine Ireland and the Theory
of European Proto-industrialization: Evidence from the  1841  Census, in Journal of Economic
Histon·. XYXIX. 3 (september 1979), 699-718.
361 Yda Sc·hreuder, a.w., 53-55.
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37een eigen onderzoeksmodel, gepubliceerd door Cor van der Heijden.
Aan de hand van een aantal indicatoren wist hij een groep echte landbou-
wers van een groep echte wevers le onderscheiden. Slechts acht procent
bleek zowel in de landbouw als in het weven bestaansmiddelen te
vinden. 38

Zou  het  rond 1850 anders geweest zijn?  In  tegenstelling tot de textie-
lindustrie in het aangrenzende Celdrop en Helmond ging het met die in
Nuenen en Cemert, overheerst door huisindustrie, bergafwaarts. Tussen
1850  en 1870 werden daar de produktieomstandigheden ongunstiger,
doordat de fabrikanten in Geldrop en Helmond bij voorkeur werk ver-
schaften aan de thuiswevers in hun naaste omgeving, maar er was nog
weinig te merken van een verstoorde concurrentiepositie door toenemen-
de mechanisatie en concentratie van de produktie in fabrieken. Deze
nieuwe ontwikkeling leidde na  1870 en versterkt door een neerwaartse
conjunctuur tussen  1880  en  1895 tot definitieve afbouw  van de textiel-
nijverheid in beide plaatsen tussen 1900 en 1920.39

In een ander artikel beschrijft Cor van der Heijden uitgebreid de situa-
lie van de gemeente Nuenen c.a. in 1880. Hij constateert al ver voor
1880 een soort spanningsveld tussen het aantal inwoners en de mogelijk-
heden om de groeiende bevolking te voeden. Uitbreiding van huisnijver-
heid, vooral textielbewerking en in mindere mate klompenmakerij, bood
onvoldoende soelaas, zoals rond 1880 duidelijk werd. Ondanks het aan-
gepaste huwelijkspatroon -het late of in het geheel niet huwen- ontstond
een bevolkingssurplus dat niet meer binnen het traditionele kader geab-
sorbeerd kon worden. Een omvangrijke migratie naar buiten de gemeen-
te zorgde tussen 1850 en 1890 voor een daling van het inwonertal. 40

Wat is nu het effect op de landverhuizing geweest? Om te beginnen was
het aantal landverhuizers uit Nuenen c.a. gering: slechts 56, van wie 39
in 1854.41

37)  Van der Heijden, Wevende landbouwers of landbouwende wevers? Een onderzoek in
het Oostbrabantse textielgebied aan het einde van de negentiende eeuw, in Textielhistorische
Bijdragen, 28 (1988), 53-80. Van dezelfde auteur: Een zeer armzalig volkje, Leef en werk-
omstandigheden van de Nuenense wevers in de twee(le helft van de negentiende eeuw, in:
Van den Brink en Frijhoff, red., De wevers en Vincent van Gogh, 23-35.
38)  t.a.p. in Textiethistorische Hydragen, 77.
39) Van der Heijden, Migratie en economische conjunctuur in het Oostbrabantse textielge-
bied  1850- 1920, in Noordbrabants Historisch Jaarboek, 4 ( 1987), 97,
10 )   Van der Heijden, Nuenen omstreeks 1880, in  Van Gogh in Brabant,  121.
")  Volgens de landverhuizingslijsten en de gemeenteverslagen slechts vijftig, maar in het be-
volkingsregister van 1850-1860 zijn er zes meer gevonden.
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(ieen der gezinshoofde,i of alleenstaanden had als beroep bij vertrek
wever of spinster opgegeven,  maar in het bevolkingsregister van  ] 850,
gebaseerd op de volkstelling van 1849, waren wei vier van hen als wever
en een als spinster (evenals haar drie mee gaan(ie dochters) ingeschre-
ven. Toch Keen reden om hier van een wezentijk effect van de verminde-
rende proto-industrie op de landverhuizing te gewagen, temeer niet als
men ziet hoe daarentegen de familiebanden en de nabuurschap van in-
j loed waren. Tevens valt weer te constaleren de rol van de verkenner of
kwartiermaker.

In 1850 ging de 22-jarige uit Cerwen afkomstige landbouwer Wouter
Joosten  met de groep van kapelaan Van den Heuvel mee en al in  1851
volgden zijn vader, eveneens landbouwer, zijn moeder en drie jongere
broers. Men kan aannemen naar Wisconsin. In 1853 vertrokken, behal-
ve de in hoofdstuk III genoemde theologant Joseph de Vries (wiens ver-
trek en missionering in Amerika geen aanwijsbare invloed op de Nuenen-
se landverhuizers heeft gehad,42 de gewezen wever, toen arbeider,
Martinus Verhagen met zijn jonge bruid en van zijn naaste buren drie ge-
broeders Maas. Hun vader, de touwslager Jan Maas, zou volgen in 1854,
samen met zijn vrouw en vier kinderen. Eveneens uit Gerwen gingen in
1854 twee gebroeders Joosten, landbouwers, van wie een kort tevoren
getrouwd was met een weduwe met drie kinderen.43 En, in navolging van

zijn in 1853 uit Gerwen vertrokken zoon, emigreerde de loonslager Cijs-
bert Verhagen met vrouw en vier minderjarige dochters, maar daarbij
ren gehuwde dochter met man (Cornelis Ketelaars) en een pas met Ka-
tharina Joosten gehuwde zoon Hendrik. Mogelijk nog een neef.

Uit het notarieel archief blijkt dat de vader, Gijsbert, zijn roerend goed
verkocht. evenals enkele andere emigranten (de inboedels brachten
meestal enkele honderden guldens op). Gijsbert's schoondochter. Katha-

121   1·'1,·,ike,1 Iermeldt over hem  in zijn i'Wemoriaal der doipen en parochies Geruien, Nuenen en
Neciemetten dat hij. als zoon vaneen burgemeestervan Nuenen c.a., geborenin 1831, naeen
Bo.sche seminarietijd (".. een der slechtste studc:nten van het Bossehe Seminarie .."j in
1853 #Is subdiaken naar het bisdom Louisville in de staat Kentucky vertrok en daar als missi-
onaris buitengewoon ijverig en vruchtbaar heeft gewerkt. In de verzameling brieven aan Cuy-
ten (zie hoofdstuk III) bevinden zich twee brieven van hem uit Bowling Green (Ky)
:31 In de landverhuizingstijst is ten onrechte Simon Joosten als gehuwd opgegeven. Zijn
broer Christiaan daarentegen was kort voor zijn vertrek getrouwd met Johanna Maria Schuts.
weduwe van Gerrit de Lover, van wie zij twee kinderen had: Johanna (1846) en Petronella
11849). (;enoemde De I.oyer had echter een eerder geboren kind niet als het zijne erkend.

Blijkens ren verklaring op de huwelijksakte hebben Christiaan en Johanna dat kind, Joostina
Joosten ( 1845). teen erkend als hun kind. Waarschijnlijk zijn zij gezamentijk naar Amerika ge-
gaan.
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rina Joosten, verdeelde de nog onverdeelde ouderlijke boedel met haar
broers en zus. De weduwe Antonetta Walraven-Smulders, zonder be-
roep,  in  1850 als spinster geregistreerd, evenals haar drie mee gaande
ongehuwde dochters, had in haar gezelschap een gehuwde dochter met
kind en haar man, Hendrik Kuyten, arbeider, voormalig wever. Antonet-
ta  verkocht twee huizen en bouwland  voor in totaal  f.  710.-  en  haar in-
boedel voor f.  110,-. Dat alles in februari, zodat men kan aannemen dat
zij in maart zijn vertrokken.44

Waren zij directe slachtoffers van wegkwijnende huisnijverheid? In to-
taal  emigreerden  in  1854 43 Nuenenaren  en  als  nu de volgende jaren
het aantal was toegenomen zou het verband tussen afnemende proto-in-
dustrie en overzeese migratie wellicht gelegd kunnen worden. Nu valt er
niet meer dan het vertrek van nog 66n geregistreerde vrijgezel in  1871  te
melden, nota bene de zoon van een burgemeester. Met in totaal 56 land-
verhuizers, merendeels uit Cerwen, slechts weinigen (ooit) werkzaam in
de textielnijverheid, staat het weversdorp Nuenen niet op de voorgrond
van de landverhuizing. Hetzelfde kan gezegd worden van het textieldorp
Gemert, dat eenzelfde problematische ontwikkeling doormaakte. De uit-
migratie was zeker op den duur relatief groot, maar richtte zich op de na-
bij liggende industrieplaatsen. Een direct verband tussen afnemende
proto-industrie en overzeese emigratie lijkt althans in deze dorpen prak-
tisch afwezig.

Gemert

Een echt textieldorp en aanzienlijk groter dan Nuenen was Gemert met
in 1849 bij de volkstelling 4.649 inwoners van wie slechts vier niet-ka-
tholiek.  Net als in Nuenen was er een negatief saldo wat betreft de migra-
tie,   alhoewel   pas in grotere   mate na 1870.45 Het verslechterende
perspectief in de textielnijverheid als huisindustrie zou een groot aantal
landverhuizers doen vermoeden. Maar hiervan was geen sprake. Met ka-
pelaan Van den Heuvel vertrok in  1850 een groep van vijf gezinnen  (33
personen volgens de landverhuizingslijst, maar met een aanvulling met
behulp van de scheepslijsten  zijn het er 35),  in 1851 gingen,  weer geza-
menlijk, drie gezinnen (23 personen), in 1853 66n familie (8 personen)

44
) Streekarchief Eindhoven-Kempentand, Eindhoven, notarieel archief Nuenen, repertori-

um 1854 (iinv. nr. 1967).
45) Van der Heijden, Migratie en economische conjunctuur in het Oostbrabantse textielge-
bied 1850-1920, t.a.p., tabel 3.101.
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en twee prijgezellen, maar daarna zijn er nog maar drie sporadische ge-
vallen van in totaal 13 personen. Alles bij elkaar 81 landverhuizers. 46

Het is jammer dat het bevolkingsregister van Gemert van 1850-1860
verloren is gegaan, waardoor controle en vaststellen van verandering van

beroep moeilijker zijn. maar hij raadpleging van de huwelijksakten ble-
ken er evenmin als in de landverhuizingslijsten wevers onder de landver-
h uiz.crs.

In de gemeenteverslagen vindt men in 1851 vermelding van armoede

als gevolg van de aardappelziekte en de daarmee samenhangende duurte
der levensmiddelen en de "slappen gang der fabrijken", maar ook als ge-
volg van "de algemeene zucht tot genot welke zich verloont heeft sedert

eenige jaren zoo in het gebruik van drank, ontevredenheid met den stand
9,en vandaar minder ijver voor  het  werk   . Het verslag van  1852  was iets

optimistischer van  toon,  maar  in  1853  was er weer meer armoede  we-
gens "misgewas der aardappelen en de verbazende duurte van alle le-
vensmiddelen". Zo ook in 1854.

Feit is dat bijna alle landverhuizers als motief opgaven het verlangen
naar een beter bestaan en dat zij dat in Amerika uiteindelijk wel gevon-
den zullen hebben. De uit Gemert afkomstige Norbertijn Gerlacus van
den Elsen trof tijdens zijn reis in 1906 menige oud-dorpsgenoot. 47

.' Met veel plezier spreken ze nog over de kennissen in het 'oude
land', maar voor geen geld ter wereld gingen zij terug. Gewoonlijk
noemen zij het 'oudland', een wever van Gemert. die 90 jaar oud is

..en hier van zijn renten leeft. noemde het 'arm land'.
Het notariele archief toont weer aan dat de opbrengst van roerende goe-
(leren gering was (tussen  ]00 en 300 gulden), maar dat een aantal land-

40
1 Otten komt in een klein artikel in Gemert, Heem tot een aantal van 78 naar Noord-Ameri-

ka in deze periode. Het zijn er tenminste drie meer. twee kinderen van Arnoldus van den

Broek C 1850) en de vrijgezel Willem van Doornik ( 1853). Otten wijst ook terecht op het Ge-
mertse weversoproer van 1849, maar een direct verband met de landverhuizing lijkt niet aan-
tc,onbaar. Zie Cemerts Heem. 25 (1983), 1,14-19.
il  V an den Elsen, Twintig Brieren uit Amerika, 85. ()ver Gerlac·us van den Elsen is door de
Heemkundekring 'De Kommanderij Gemert' een lezenswaardige biografie van Van den El-
sen uitgegeven, waarin over zijn reizen naar Amerika worcit verteld: Van den Elsen, Boerena-
pcistel Pater Gerlacus t·an den ELven 1853-1925,180-187. Zie verder Hollenberg. P. Gerlacui
mn den Elsen. ()rd.  Praem..  Emancipat,ir van de No,irdbrabantse  Boerenstand ( 1853-1925).
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verhuizers uit de verkoop van onroerend goed bedragen van een kleine
duizend tot enkele duizenden guldens verkreeg. 48

Samenvattend kan men zeggen dat de landverhuizing uit Gemert zich
voornamelijk afspeelde in het begin van de jaren vijftig, dat er duidelijke
groepssamenhang was en dat er overwegend in gezinsverband werd gee-
migreerd. Beroepen in verband met de textielindustrie werden niet ge-
vonden, maar er kan in geringe mate wel sprake van zijn geweest. het-
geen moeilijk le controleren is omdat het bevolkingsregister van die jaren
is verloren gegaan. Het beeld van Gemert wijkt niet af van dat van Nue-
nen: van speciale structurele oorzaken in verband met de textielnijver-
heid valt niets te constateren.

St.Oedenrode

Bij de volkstelling van 1849 woonden hier 4.335 personen, van wie
171 niet-katholiek. Slechts  een  van de geemigreerde families  was  her-
vormd.

In  totaal  zijn  er  in de periode 1848-1875 95 landverhuizers gere-

gistreerd, van wie 16 gehuwd waren en nog 27 kind. Dus 52 alleenstaan-
den, maar bij nader onderzoek hoorde een groot aantal van hen door ver-
wantschap bij elkaar, zodat ook voor hen (le familiebetrekkingen een gro-
te rol moeten hebben gespeeld. Zo bleek bij een eenvoudig onderzoek
van de alleenstaanden dat 22 broer of zus, drie weduwen zoon of dochter
en nog tal van hen minder nauwe familierelaties bezaten.49 Zelden was
landverhuizing in die tijd een echte individuele onderneming, hetgeen
ook blijkt uit het gezamentijke reizen.

De eerste twee landverhuizers uit St. Oedenrode, vrijgezellen, gingen
met pater Van den Broek mee aan boord van de 'Maria Magdalena' in
1848. Het is opvallend dat de bestemming Wisconsin verder nergens
wordt vermeld, terwijl ook al in de jaren vijftig een vijftal landverhuizers

48) Uit verkoop van onroerende goederen verkreeg de landbouwer en voerman Hendrik
Hendriks in 1851 f. 685,-: delandbouwer Christiaan Pennings in 1851 f. 2150,-; de leer-
looier en schoenmaker Jan Corstens   in   1853   f. 1136.-. RANBr. notariele archieven
1842-1895. Gemert, repertoria 1851 en 1853 (doos 1152). Van deze drie stond alleen
Corstens als 'welgesteld' op de landverhuizingslijst aangegeven.
49

)  De familieverwantschap is vastgesteld met behulp van de bevolkingsregisters. Het hijzon-
der rijke gemeentearchief van St. Oedenrode. aanwezig in Veghel (Streekarchiefdienst Bra-
bant-Noordoost). beval de registers van uitgaande personen vanaf 1847. maar  pas  vatiaf
1865 zijn landverhuizers claarin opgenomen (inv. nr. 1714 en 1715). Erise(·hter nogeen
apart register van landverhuizingen over 1851-1870 enhet jaar 1877 (inv. nr. 1722).
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te kennen had gegeven de bestemming binnen Amerika nog niet te we-
ten. Er zijn van later nogal wat mededelingen over vestiging in Cincinnati
(Ohio) en Rochester (New York).50

Het lijkt erop dat de 'American dream' hier een andere inhoud heeft
gekregen dan in Uden, Zeeland en Boekel en dat men niet zozeer op een
agrarisch bestaan uit was. Van de zestig gezinshoofden en alleenstaanden
stonden er dan ook zeventien als ambachtsman en maar twaalf als land-
bouwer geregistreerd. De rest van diegenen die een beroep hadden be-
stond grotendeels uit dagloners en boerenknechten. De landbouwers wa-
ren op een uitzondering na mingegoed en daarom waarschijnlijk margi-
nale landbouwers, van wie een aantal met nevenberoepen als winkelier of
klompenmaker probeerde overeind te blijven. Velen komen in het nota-
rieel archief niet voor, hetgeen voor een deel het gevolg is van leeftijd en
ongehuwde status, maar verkopingen van onroerend goed zijn ook bij de
ouderen en gezinnen zeldzaam. 51

De landverhuizers woonden ook niet typisch in 66n buurtschap. De
landverhuizing vanuit St. Oedenrode vertoonde verder een afwijking,
doordat zij zich voortzette tijdens de Amerikaanse depressie van  1857 en
tijdens de Burgeroorlog.

Het zou kunnen zijn dat een plaatselijke agent invloed heeft gehad. In
1870 verschenen advertenties in de Provinciale Noordbrabantsche Con-
rant van de cargadoors Wambersie & Zoon te Rotterdam, waarin een
agent in St. Oedenrode genoemd werd. Deze agent was, zo bleek na on-
derzoek in het bevolkingsregister, de gemeentesecretaris. In die tijd be-
trof het vervoer per mailboot, rechtstreeks met de schepen van de
N.A.S.M. als de 'Maas' en de 'Rotterdam'. Inderdaad blijken enkelen uit
St. Oedenrode daarvan gebruik te hebben gemaakt.

Plaatselijke structurele oorzaken voor de emigratie zijn niet duidelijk
aan te wijzen. Het gemeenteverslag van 1851 wijst weI op de gevolgen
\ an  de  aardappelziekle,  maw de armenfondsen herstelden  zich  weer.
Heesters, die een bladzijde in zijn boek over St. Oedenrode aan de land-
verhuizers wijdt, voert geen bewijzen aan voor zijn stelling dat de emigra-

5 (}
1 Naar Rochester gingen volgens de registratie in het bevolkingsregister van  1872 in  1873

tenminste twee meerderjarige kinderen Lehnkering (er gingen toen nog twee kinderen van die
officiersfamilie naar Amerika) en twee anderen in 1879. Van de vij f zussen e.n een broer kwa-
men in  1881 twee zussen terug.
55 In de repertoria van de notaris werden zeven verkopen gevonden van onroerend goed
door landverhuizers met bedragen tussen  150 en 990 gulden en drie verkopingen van roe-
rende goederen voor 58,143 en 284 guiden. Streekarchiefdienst Brabant-Noordoost. Veg-
hel, notarieel archief St. Oedenrode, repertoria 1848-1875.
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STELI.INGEN

I

Dat na de Tweede Wereldoorlog voor duizenden Nederlandse agrariers
de gelegenheid ontstond om naar Canada te emigreren was niet het resul-
taat van doelbewuste bevolkingspolitiek, noch van de Nederlandse rege-

ring. noch van de Canadese regering. Voor de laatste was het onmiddel-
lijke tekort aan landarbeiders het belangrijkste motief om die agrariers
toe te laten. De Nederlandse regering ging overstag door de druk van de
landbouworganisaties.

II

Het gebruik door B.P. Hofstee van de term 'Calvinists' voor leden van de
gereformeerde kerken naast die van 'Dutch Reformed' voor leden van de
hervormde kerk ( 7hwarted Exodus passim. o.a. 96 tot en  met 106) houdt
een miskenning in van het ealvinistische karakter van de hervormde
kerk.

III

De veronderstelling van P.R.D. Stokvis dat blijkens vergelijking van in
Nederland  in 1980 werkelijk aanwezige personen  met het saldo  van  ge-
borenen en gevestigden na aftrek van overledenen en vertrokkenen in de
periode 1830-1980 241.000 mensen spoorloos uit Nederland zijn ver-
dwenen en dat hun spoor in het buitenland teruggevonden kan worden
door, behalve de migratiecijfers, de volkstellingsgegevens te raadplegen
(zie Stokvis, Nederland  en de internationale migratie, 181 5-1960  in:
Van Holthoon,red.,De Nederlandse samenlevingsinds 1815, 71) gaat uit
van consistente betrouwbaarheid van de bevolkingsstatistiek in zo'n lan-
ge periode en is in dat opzicht weinig realistisch. Vergelijk ook J.A. de
Kok in Nederland op de breuklijn  Rome-Reformatie,  117,  over het zoek

raken van 90.000 Brabanders tussen 1840 en 1899 en C.G.W.P. van
der Heijden, 'Migratie en economische conjunctuur in het Oostbrabantse
textielgebied 1850-11520' in: Noordbrabants Historisch Jaarboek,
IV(1987), 99-100.



IV

De karakteri.ering van de westerse c·ultuur als 'patriarc·haal' hc,udt ef·n
oricierwaardering in van pen matriarc·haal suk,straat.
In 3('dprlanci is iii het zogenaamde katholieke Zuid,·n dat sul,sti'a:it dili-
delijker merkhaar dan in het zc,genaamde prc,testant,· Noorde,1.

V

De onmiskenbare voordelen van een gematigd kapitalistisch systeem \an
wrije concurrentie kunnen alleen maar een duidelijk overwicht houden
op cle nadelen van dat systeem door de corrigerende werking van een
krac·htige, efficient opererende overheid die onderworpen is aan clemo-
cratis ·he controle.
De sociaal-clemocratie  heeft daarorn  nog steeds toekomst.

VI

Er is stellig een nauge relatie tussen de ingewikkeldheid en onoverzichte-
lijkheid van de Nederlandse politieke verhoudingen en de (lesinteresse
kan cle jonge kiezers in de politiek. Een systrem van duidelijke altc·rnatic-
pen C zoals bijvoorheeld in lic·t Veretiigd Ko,iinkrijk en in de Verenigde
Stalf·n \ an A merika) zou de politieke helangstelling ten goede komen.

VII

Hi't itit<)('fc'ric'ii \ ali het *1('int·ec·hi mort in e ·11 dertiociatie gezieti worclen
als ec'11 morele plicht. Net als bij andere morele plichten is het voorname-
lijk de taak van de opvoeders dez plicht aan de jetigd bij te brengen. Het

onderwijs kan op eenvoudige en speelse wijze daaraan bijdragen door
schacluwverkiezingen te organiseren.

VIII

Er dient in het onderwijs meer aandacht besteed te worden aan de ge-
sc·hiedenis en cultuur van de Lage Landen.



IX

De nog steeds verdergaancle ontwikkeling van Belgie tot een federale
staat moet logischerwijs met zich mee brengen dat aan de Nederlands-
Vlaamse verhoudingen zeker zoveel gewicht wordt gehecht als aan de
Nederlands-Belgische verhoudingen.

X

De toename van de hoeveelheid geschiedsc.hrijving over Nederland in de
Tweede Wereldoorlog staat in omgekeerd evenredige verhouding tot de
toename van de hoeveelheid gepubliceer(le bronnen over die periode.
T.r.eri tegengestelde gang van zaken ware beter geweest voor de ge-
schiedwetenschap.

XI

Gezien het groeiend aantal oudere promovendi. die hun promotiekosten
niet voor belastingaftrek in aanmerking kunnen laten komen. verdient
het aanbeveling de criteria voor het verlenen van stipendia aan deze cate-
gorie aan te passen.

XII

De oudere promovendus kan op nog minder clementie rekenen dan de
jongere: hij kan zich voor het schrijven van zijn dissertatie nooit beroepen
op een jeugdzonde.

Stellingen behorende bij de dissertatie van H.A.V.M. van Stekelenburg, l.andverhuizing
als  regionaal verschonsel  Van  Noord-Brabant naar  Noord-Amerika  1820-1880.
Katholieke lIniversiteit Brahant, Tilhurg, 1991.



tie van 1851-1858 zijn oorzaak vond in de naweeen van de beruchte aar-
dappelziekte.52 Weliswaar ging de linnennijverheid praktisch ten onder,
maar het aantal klompenmakerijen nam toe en het aantal daarin werken-
den steeg van 37 in 1849 tot 76 in 1858 en 145 in 1879.53

De conclusie moet zijn dat, evenals in Zevenbergen en Oirschot, de
landverhuizing in St. Oedenrode meer van een modern type was, niet ge-
richt op een speciaal gebied en het verkrijgen van grond, maar op de al-
gemene ontplooiingskansen die de Verenigde Staten leken te bieden en
dat die landverhuizing bevorderd werd door contacten met familieleden,
maar waarschijnlijk ook scheepsagenten. Wel bleef men nog het liefst in
kleinere of grotere groepen reizen. Of men zich ook bij elkaar vestigde
verdient nader onderzocht te worden.

Berlicum en Middelrode

Deze gemeente telde volgens de volkstelling  van  1849 op negentien
november van dat jaar 2.549 inwoners, van wie 2.492 rooms-katholiek.

Het aantal landverhuizers naar Noord-Amerika bleek tot  1880 64 of 65.
De eerste Berlicumse familie van zeven personen ging mee met de

groep van kapelaan Gerardus van den Heuvel aan boord van de 'Triski-
na' in 1850. In 1851 volgde een tweede groot gezin van negen personen.
In  1852 in familieverband ouders, dochter en schoonzoon  en  hun  (lrie
kinderen, wonende in hetzelfde huis en hun buurman met vrouw en ne-
gen  kinderen. Zij woonden  net  als  het  in 1850 vertrokken gezin  in  de
buurtschap Kaathoven.  In 1853 vertrok maar 66n vrijgezel. In1854 een
gezin van vijf personen, verder een oudere weduwe met twee zonen en
een dochter, een schoondochter en een schoonzoon en nog een vrijgezel,
allen bij elkaar inwonend of naaste buren in de buurtschap Hasselt. In
1856 volgden dertien, mogelijk veertien personen (onder wie een gezin
van negen), in 1857 66n man die nog maar kort in Berlicum woonde en
met een groep uit Den Dungen vertrok maar die na zeven maanden al te-
rugkeerde in de boezem van zijn familie in Den Dungen.54 In 1858 ver-
trok een echtpaar en in een onbekend jaar, maar na  1863, een vrijgezel.
Dat maakt het totaal 64 of 65.

Van de negentien gezinshoofden of alleenstaande personen stonden

52) Heesters, Sint-Oedenrode, 187.
53) Van Pilijenbroek, Onder de voet gelopen. 96-98.
54) Het betreft Anthony van Osch, molenaar of molenaarsknecht, over wie dit wordt bericht
in de Provinciate Noordbrabantsche en  's Henogenbossche Courant van 12 november 1857.
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twaalf te boek als arbeider of knecht, hieronder waarschijnlijk le verstaan
landarbeider. Slechts drie stonden vermeld als landbouwer. In een vier-
tal achterhaalbare gevallen was de vader van een arbeider nog landbou-
wer. hetgeen achteruitgang doet veronderstellen. Twee waren er zonder
1) er(,ep. verder was er een molenaar of molenaarsknec·ht en 6#n klom-
pen maker.

Tien van de negentien gezinshoofden of alleenstaanden waren niet in
Berlicum geboren (van de echtgenoten kwam ongeveer de helft niet uit
Berlicum). Bij een steekproef bij twintig willekeurige dergelijke personen
bleek dat aantal niet abnormaal hoog. Vooral de gehuwde vrouwen kwa-
men nogal eens uit andere (naburige) gemeenten. Opvallend was dat in
twee gevallen kort voor vertrek werd gehuwd.

Het notarible archief openbaarde dat arbeiders in een aantal gevallen
een stukje grond bezaten. Zo verkocht een tweetal van hen vlak voor hun
vertrek tegelijk (en hieruit bleek dat zij samen vertrokken) enkele perce-
len bouwland en een huisje met erf, hof en aangelegen bouwland voor

55respectievelijk f. 705,- en f. 560,-.
Ook moest soms voor de emigratie boedeldeling plaats hebben. 56

De onderlinge beinvloeding ligt voor de hand in het geval van familie
en buren. Een bijzondere rol hebben waarschijnlijk gespeeld de eerste,
met de 'Triskina'  in 1850 vertrokken familie (twee jaar later volgden
voormalige buurtgenoten van deze familie Glaudemans) en de molenaar
of molenaarsknecht Antonij van Osch, eigenlijk een Dungenaar, vertrok-
ken met een groep Dungenaren in april 1857, maar in november van dat
jaar al teruggekeerd, waarschijnlijk met slecht nieuws over de mogelijk-
he(len in de Verenigde Staten in verband met de ingezette conjuncturele
crisis. In Den Dungen stagneerde daarna de landverhuizing, ondanks
; roege,·e  erwachting van het tegendeel.57  In Berlicum eindigde, na de
reecls voor de terugkomst van Van Osch voorbereide emigratie van de
klompenmaker Johannes van den Berg en zijn krouw Hendrina Ia,i de
Veerdonk in 1858, de landverhuizing praktisch voorgoed. Merkwaardig
was dat in datzelfde jaar een gezin van vier personen en een vrijgezel uit

5,1 Verkoping vanwege Martinus van Uden en Cornelis van Gerven. RANBr, notariele ar-
chieven 1842-1895, Berlicum. repertorium 1856 (doos 303).
'4')  Een voorbeeld daarvan is dat (le klompenmaker Johannes van den Berg en twee broers
op 29 augustus  1857 een huisje verkochten uit de nalatenschap van hun ouders. De op-
brengst was slechts f. 70,-. RANBr.. t.a.p., repertorium  1857 (doos 304).
57) Maj. De emigratie van Dungenaren naar de Verenigde Staten v66r de Eerste Wereld-
oorlog. in Den Dungen ()mgeploegd. 78.
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Berlicum vertrokken naar BraziliE, dat in dat jaar opdook als een alterna-
tief voor de trek naar de Verenigde Staten. 58

De gemeenteverslagen geven nauwkeurig het aantal personen van de

landverhuizingslijsten weer. Men vindt er geen aanwijzingen voor de
gronden om te emigreren. Wel werd herhaaldelijk melding gemaakt van
de nog heersende aardappelziekte, maar er stond dan bij vermeld dat de
hogere prijzen de geringere oogst hadden vergoed. Enkele jaren was er
sprake van verlies door overstromingen of door hagel, maar de waarde
der landerijen nam over het algemeen toe.

Samenvattend kan men over de landverhuizers uit Berlicum en Mid-
delrode concluderen, dat er geen duidelijke structurele oorzaken van hun

emigratie waren, dat er in grote mate sprake was van onderlinge samen-

hang en beYnvloeding, dat er geen uitzonderlijke verandering van woon-
gebied zich vooraf had afgespeeld, dat wel een neiging tot sociale achter-
uitgang in verhouding tot de vorige generatie bij een aantal waar te ne-
men was. Bevestigd wordt het beeld dat de emigratie geschiedde na
goede voorbereiding en ophield op basis van negatieve informatie.

08

In Oss woonden in november 1849 4.235 inwoners, van wie 4.021
rooms-katholiek. Oss hoorde daarmee met Uden, Gemert en St. Oeden-
rode tot de grotere hier behandelde plaatsen in Oost-Brabant. Relatief
gezien was de landverhuizing uit genoemde plaatsen, behalve uit Uden,
vergeleken met de hier besproken veel kleinere agrarische dorpen, nog
gering.

Wegens "achteruitgang van zaken", zo noteerde de ambtenaar, ging
de timmerman en meubelmaker Antonius van den Burgt naar St. Louis
(Missouri), terwijl hij vrouw en kinderen achterliet. Hij ging mee met de
groep van pater Van den Broek aan boord van de 'America' en landde
dus in Philadelphia. Het volgende jaar volgden zijn vrouw en acht kin(le-
ren.  In 1850 vertrok weer een gezin  Van den Burgt (acht personen)  en
drie vrijgezellen. De in 1851 geemigreerden, totaal 21 volgens de land-
verhuizingslijst, maar waarschijnlijk 19, gingen gezamenlijk aan boord
van de 'Australie' naar New York, waar zij op 30 april arriveerden. On-

58)   Hoewel  in de periode 1858-1862 voornamelijk  Westzeeuwsvlamingen  uit  Nederland
naar Brazilie vertrokken (een aantal van 504 wordt vermeld in Buysse, De Zeeuwse Gemeen-

sc/tap van Holanda, Brazitif 1858-1982,23) waren er in  1858 28 Noordbrabanders die zich
daarheen begaven, waarschijnlijk onder invioed van de werving via Antwerpen.
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der hen drie gezinnen plus een weduwe en waarschijnlijk een het jaar et·-
voc,r al geemigreerde zoon. die zijn familie (zijn broer was een der gezins-
hoofden) was komen ophalen.59 De ambtenaar geeft lustig commentaar:

ren gezinshoofd. cen meubelmaker. "... had vroeger een redelijk be-
staan. maar was door traagheid lot armoede vc·rvallen: de familie had de

..reiskosten betaald.
Ging hij werkelijk naar St. 1.ouis? Gingen anderen. zoals ook werd op-

gegeven. echt naar Cleveland?60 Opvallend is dat Wisconsin als bestem-
ming niet genoemd werd. In 1852 gingen een gezin van acht personen en
twee vrijgezellen. landbouwers, naar Munster (Indiana), gezamenlijk blij-
kens de scheepslijst. De amblenaar meldde later dat een der vrijgezellen

was teruggekeerd, maar de anderen, blijkens "ingezonden berigt" goed
geslaagd waren. In Munster, niet ver van Chicago, bestond dan ook een
stevige Nederlandse kolonie van agrariers. 61

Minder gelukkig was de familie Janssen, gegaan in  1853, in totaal tien
personen, volgens de amblenaar "niet goed geslaagd". En dat terwijl zij
een niet onaanzienlijk vermogen van tenminste 6.750 gulden meena-
men.62 Het is dan ook niet duidelijk waarom zij tot de 'mingegoeden' ge-
rekend werden. Waarheen waren zij (een gezin en twee ongehuwde fami-
lieleden van het gezinshoofd. landbouwers) vertrokken en waarheen ver-
dwenen nog drie vrijgezellen in dat jaar? Van het gezin Van (le
C ,evering, vier personen, dat in 1856 volgens de ambtenaar zou vertrok-
ken zijn naar " Kleefland", was de bestemming volgens de scheepslijst
Cleveland (Ohio).63 Van de zeven in 1857 vertrokkenen zijn er zeker
twee  nog ooit naar Oss teruggekeerd.  Dan. na een lange pauze. in  1864
w,per een verder niet terug te vinden eenling en in  1868 de familie Van
Aarle (gezinshoofd, vrouw, drie kinderen en zus), die naar Toledo (Ohio)

"'1  Omdat het bevolkingsregister over· 1850-1860 van Oss is verloren gegaan. is de [amilie-
relatie moeilijk vast te stellen. De scheepslijst  bood  in dit geval uitkomst, maar maakt dui-
clelijk dat de ambtenaar de zoons dubbel heeft geteld. Swierenga, a.w., II. 955.
"c')  Cleveland (Ohio) lag op de route naar het Midden Westen en bood evenals andere opko-
mende industriesteden veel emplooi. In 1900 waren er 804 geboren Nederlanders. Van Hin-
te. a.u·., Il. 376.
6') Van Hinte. a.w., 11.96.
(,21 Bij notaria.le verkopingen in januari tot en met maart verkochten zij voor in totaal
f.  6752.- aan goederen. RANBr, not. archieven  1842-1895, Oss,  repertorium  1853  (doos
2149).
63)  Swierenga. a.u.,ll. 1219. Bij het jonge gezin wordt daar nog een Dina van de Coevering

van 54 jaar genoemd.
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verhuisden. Waarom ging die kleermaker juist daarheen,64 Zijn zus ging
met het gezin mee, maar de dienstbode, hoewel ook vermeld, waarschijn-
lijk niet.65

Alles bij elkaar weinig lijn in de Osse emigratie van in totaal 81 perso-
nen. Men kan vaststellen dat de Osse landverhuizers, voorzover zij een
beroep hadden, uit ongeveer evenveel ambachtslieden als landbouwers
bestonden. Verder kan men een tendens zien om zich in steden te vesti-
gen. Misschien is het, gezien ook de terugkeer van enkelen, een wat mo-
dernere vorm van emigratie geweest, los van grote groepen. Na 1857 was
de emigratie uit Oss geheel onbetekenend. Voor het trekken van meer
conelusies leent zich het onderzoek in Oss niet.

Nistelrode

Dit dorp telde  in  1849 2.301 inwoners  van wie zeven niet-katholiek.
Wat betreft de verdeling van beroepen waren er naast de landbouwers en
enkele dorpsambachtslieden honderden mensen werkzaam in de linnen-
industrie, geheel in de vorm van huisindustrie. Over de periode
1851-1871 was niet zozeer opvallend het teruglopen van het aantal we-
verijen, maar het verminderen van het aantal volwassen mannelijke we-
vers van meer dan 200 tot rond 65. Het aantal wevende vrouwen nam
ook af, maar het aantaljeugdigen beneden zestien jaar nam daarentegen
in dit ambacht sterk toe, volgens (le gemeenteverslagen. Zo waren er in
1866 180 weverijen met daarin 65 mannen, 15 vrouwen, 105 jongens
en 20 meisjes werkzaam. De weeklonen waren in in dat jaar voor mannen
en vrouwen respectievelijk vijf en drie gulden per week, voor jongens en
meisjes respectievelijk drie en anderhalve gulden. Waarschijnlijk pro-
beerde men met de lage jeugdlonen de eenmaal aanwezige weefgetou-
wen nog enigszins rendabel te houden. Zoals hierboven gesteld waren dit
beroepswevers, met misschien thuis een klein beetje opbrengst van eigen
grond voor eigen gebruik, maar zeker geen landbouwers die in de winter-

61) Ook de vijftienjarige dienstbode Elisabeth van Dinther werd op de landverhuizingslijst
vermeld als vertrokken naar Amerika, hetgeen blijkens de scheepslijst onwaarschijnlijk is. De
familie Van Aarle is als enige in het register van uit Oss vertrokken personen in de periode van
1861   tot  1880 als vertrokken naar Amerika geregistreerd. Streekarchiefdienst Brabant-
Noordoost, Oss, archief gemeente Oss (inv. nr. 1745 en 1746).
65)  Het komt nogal eens voor dat de dienstbode tegelijk uit het bevolkingsregister wordt uit-
geschreven, alsof zij de familie heeft gevolgd. Dit is in de meeste gevallen onwaarschijnlijk en
in dit geval vindt de veronderstelling bevestiging in het ontbreken van haar naam in de
scheepslijst, waar de familie wel is geregistreerd (Swierenga, a.w.. II, 932).
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tijd aan textielnijverheid deden, zoals door geschiedschrijvers wei eens is
veronder In de gemeenteverslagen spreekt men van een middel-steld.66

matig. kwijnend of ongunstig verloop van deze huisnijverheid. Evenals in
Geniert en Nuenen verdween het thuisweven niet geheel in de tweede
helft van de negentiende eeuw. maar de tc,ekomst zag er voor de wevers
soniber ilit.

Dat Nistelrode in deze periode en die na 1880 tamelijk veel landver-
huizers telde zal gedeeltelijk te maken gehad hebben met het gebrek aan

perspectief in genoeinde nijverheid. De gevolgen van de aardappelziekle
en Man hagel met de achteruitgang der linnenwevers maakten het jaar
1851  volgens het gemeenteverslag tot een slecht jaar. Het volgende jaar
ging het volgens dat verslag al weer wat beter.67 Nader beschouwd waren
het niet wevers die naar Amerika trokken (behoudens een enkele uitzon-

dering), maar landbouwers en arbeiders met een agrarische achter-

grond, waarbij de familiebanden weer opvallend aanwezig waren, zoals
uit het volgende overzieht zal blijken.68

In 1850 vertrokken de gebroeders Johannes en Jacobus van der Heij-
den. Het volgende jaar volgde hun vader, Joseph, landbouwer en ooit ge-
registreerd als gemeentebode, een weduwnaar, met nog vier kinderen.
Zijn zoon Martinus, arbeider. ging pas in 1855. In 1851 gingen verder
Hendrik van den Elzen, landbouwer, met vrouw en zes kinderen uit
Vorstenbosch, gemeente Nistelrode. Twee vrijgezellen (knechten) sloten
dat jaar de rij. Behalve de knechten, die 'mingegoed' waren, stonden alle

genoemde beroepsbeoefenaren geregistreerd als 'behoeftig'.
In 1852 vertrok volgens de landverhuizingslijst  en  op 28 februari

1853 arriveerde in New York volgens de scheepslijst het gezin School.69
De vrouw van de landbouwer Martinus School, Allegonda de Beijer, was
afk ,mstig uit Rotterdam. Zij gingen met zeven kinderen. maar hun 7.oon
Tile(,doris bleef in het ouderlijk huts wonen met zijn kort tevoren ge-
troilwde vrollw Anna Maria 7.uidmuller, eveneens uit Rotterdam. Tevens
woonden in hun huis twee mannelijke familieleden van haar, van beroep

/6
1 Zie v(,or deze problematiek de hierboven onder 'Nuenen' weergegeven zienswijze.

67 ) Verslagen over het Armwezen in gemeenteverslagen Nistelrode over 1850 en 1851 in
RA NBr. arc·hief provinciaal bestuur (inv. nr. 9099).
68)  Behalve de gegevens van landverhuizingslijsten en scheepslijsten. zoals bij de andere ge-
meenten. is van Nistelrode een bestand met Staten van I.andverhuizing van  1864 lot en met
1924 aanwezig. Nieuw-archief Nistelrode, streekarchiefdienst Brabant-Noordoost, Oss (inv.
nr. 4761. Van de 49 daarop vermelde beroepsuitoefenaars onder de landverhuizers naar
Amerika was slechts un wever.
69)  In de scheepslijst vermeld als 'Sc·hoon' (Swierenga. a. w.,11,816).
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kuiper.  In 1857 verliet het echtpaar met 66n kind (een ander was overle-
den) met de twee Rotterdammers Nistelrode op weg naar Amerika. Dit is
niet op de landverhuizingslijst, maar wel in het bevolkingsregister gere-
gistreerd.70

In 1853 vertrok Christiaan Kuijpers, een arbeider  en een echte  mi-
grant, want hij was afkomstig uit Boekel en zijn kinderen waren in Hees-
wijk, Dinther en Boekel geboren. Met hem gingen vrouw en zes kinderen.
Datzelfde jaar ging de vrijgezel Johannes van Donzel. Na het vertrek van
de ongehuwden Peter van de Laarschot en Martinus van der Heijden
(hierboven genoemd) in 1855 en Theodorus School en zijn familie in
1857 volgde in 1864 eindelijk een wever: Jacobus van der Donk met zijn
vrouw (weer een Van Donzel)  en twee kinderen.  In 1868 vertrok de we-
(luwe van  H.  de Wit, Regina Verhofstad, landbouwster,  met vijf volwas-
sen kinderen (vier stiefkinderen) en de arbeider Cornelis van de Leest
met  vrouw  en  kind,  die  in  1874  door zijn broer Johannes gevolgd  zal
worden. Voorafgegaan in 1869 door de landbouwer Johannes van
Schijndel met vrouw (weer een Van Donzel) en drie kinderen (op de land-
verhuizingslijst zijn er acht vermeld) en de arbeider Antonie Endevoets
met vrouw en vijf kinderen. Al deze 68 personen kwamen uit een 'minge-
goed' of'behoeftig' milieu. Zij zochten in Amerika een beter bestaan.

Na het onderzoek in Nuenen en Gemert mag het niet bevreemden dat
uit het textieldorp Nistelrode bijna geen wevers vertrokken. Zij en hun
kinderen kregen later in de naburige plaats Oss een alternatief in de fa-
brieksarbeid. Niettemin was de landverhuizing voor een klein aantal
Nistelrodenaren een moedige poging hun povere bestaan voor hen en
hun kinderen te verbeteren.

Vifgemeenten uit het Land van Cuijk: Mill, Beugen, Oploo, Sambeek en
Maashees

Het Land van Cuijk, hoewel grenzend aan het Land van Ravenstein en
Gemert, was daarvan rond 1850 door de Peel nog duidelijk gescheiden
en vanouds oostelijk georienteerd, op Noord-Limburg en het daarachter
gelegen  Land van Kleef en Bergh. Kerkelijk hoorde het vanaf  1559  tot
het bisdom, later vicariaat Roermond en gedurende de oude Republiek
was er geen echte onderdrukking (de Oranjes als heren van dat gebied
gebruikten hun invloed ten goede) en geen echte vrijheid, met enkele uit-

70
) Bevolkingsregister Nistelrode   1850,  434,  blad  391, in Streekarchiefdienst Brabant-

Noordoost. Oss. Zie over de familie School ook Scott Vandehey, Wooden Shoes West, 302.
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zonderingen zoals Oeffelt en de baronie van Boxmeer, toebehorend aan
respectievelijk de Heren van Bergh en Kleef, die katholiek waren. Deson-
danks (ofjuist daardoor) waren de hier onderzochte gemeenten in 1849
bijna geheel rooms-katholiek: Mill en St. Hubert (2.286 inwoners, 4 niet
katholiek), Beugen en Rijkevoort (1.565 inwoners, 2 niet katholiek),
Oploo, St. Anthonis en Ledeacker (1.711 inwoners. 12 niet katholiek).
Sambeek (1.304 inwoners, 55 niet katholiek) en Maashees en Overloon
(1.256 inwoners, 10 niet katholiek).

De invloed van het aangrenzende Limburgse gebied op de landverhui-
zing in Oost-Brabant was aanvankelijk afwezig of onbeduidend, maar in
de  jaren   na 1865 reisden Oostbrabanders en Noordlimburgers nogal
eens gezamenlijk af. Hierbij is de rol van agenten een verklaring.

Dat omgekeerd er invloed van de Brabantse op de Noordlimburgse
emigratie bestond blijkt uit de in Noord-Limburg vaak genoteerde
bestemmingen: De Pere, Little Chute, Wisconsin. 71

Mogelijk heeft de wederzijdse beinvloeding mede te maken met het
ontstaan van de spoorwegen: de lijn Boxtel-Wesel, die Mill passeerde en
niet ver van Beugen lag, werd in  1873 in gebruik genomen. De lijn Ven-
10-Venraij-Deurne-Eindhoven al in 1865.

Om verschillende redenen zullen de vijf genoemde gemeenten hier ge-
zamenlijk worden behandeld:
1.   zij waren overeenkomstige, typisch agrarische gemeenten;
2.    zij  grensden  aan  de  Peel en bezaten een groot  stuk  van  de  daar  nog

aanwezige woeste grond:
3.   door de aantallen  van deze landverhuizers  aan de oostkant  van  de

Peel samen te voegen is een cijfermatige benadering, zoals door Yda
Schreuder voor Uden, Zeeland en Boekel is gedaan, beter mogelijk.

Tabel  15:  Totaten tandverhuizers en percentages der bevolking in viifPeelgenleenten

Gemeente I.andverh.1. Elders Totaal % 1849  % 1879

Mill                                67               9               76 3,32 3,10
Beugen 140         9 149 9.52 9,77

Oploo 158         0 158 9,23 9,23

Sambeek                              62                  0 62 4,75 4,21
Maashees                        52               6              58 4.61 4,65

Totaal 479       24 503 6,19 6,19

71) Koeweiden-Wijdeven, Vergeten Emigranten. landverhuizing van Noord- en Midden-
Limburg naar Noord-Amerika in de jaren 1847-1877, doctoraalscriptie geschiedenis Katho-
lieke Universiteit Nijmegen, 1982, hoofdstukken III en IV.
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Toelichting en conclusies bij tabel  15
In tegenstelling lot de volgende tabellen zijn hier de aantallen van alle

landverhuizers vermeld, voorzover gevonden in landverhuizingslijsten,
maar ook in scheepslijsten en bevolkingsregisters ('elders'). De bevol-
kingsregisters van Mill zijn, op een deel na, niet meer aanwezig. Het kan
zijn dat er mensen ongeregistreerd zijn vertrokken, maar dat aantal is,
om hierboven vermelde redenen, zeker niet relevant geweest.

De conclusies, mede op grond van het bovenstaande, zijn dat de land-
verhuizingslijsten op 5% na nauwkeurig zijn, dat die 5% geen speciale
kenmerken heeft, dat de emigratie uit genoemde gemeenten, vergeleken
bij het Noordbrabantse gemiddelde van minder dan  1 %, niet onaanzien-
lijk was. Ook vergeleken met de landverhuizing vanuit het Land van
Cuijk, met een overzeese emigratie van ruim 3% in deze periode, valt de
concentratie binnen de vijf gemeenten op.72 Een nieuwe aanwijzing dat
de landverhuizing voor een zeer groot gedeelte regionaal en lokaal be-
paald was.

Tabel 16. Overzeese emigratie van hoofden van gezinnen en alleenstaande personen in
drie decennia

Gemeente 1847-1856 1857-1866 1867-1877 1847-1877

Mill                        16                   2                    4                   22
Beugen 39          1           5          45
Oploo                   25                  3                  23                 51
Sambeek                           9                               0                               6                              1 5
Maashees                 3                    2                    11                   16
Totaal 92           8 49 149

Toelichting en conclusies bij tabel 16
Bij deze en de volgende tabellen wordt uitgegaan van de hoofden van

gezinnen en alleenstaande personen naar het voorbeeld van de landver-
huizingslijsten. Ook deze becijfering is zo nauwkeurig mogelijk, maar
niet absoluut. In een flink aantal gevallen zijn de alleenstaande personen
duidelijk onderdeel van een gezinseenheid. Het meest duidelijk is dat als
het betreft een aanlal broers en zussen. Het eerdere vertrek van een va-

der, zoon of dochter, als kwartiermaker, komt eveneens nogal eens voor.
Maar de landverhuizingslijsten, de basis van dit materiaal, geven de in-

72)  Zie voor dit percentage Yda Schreuder, a.w., 19.
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formatie nu eenmaal per gezinshoofd of alleenstaande, die hier 'trekkers'
zullen worden genoemd.

Op de schepen van Van den Broek vertrokken in maart  1848 al zeven
trekkers' uit Mill, drie uit Beugen, vier uit Oploo en een uit Maashees.

Daaraan voorafgaand was er al een uit Mill met Verwayen in februari
1847 meegegaan. Het is gezien de familieverwantschap van latere land-
verhuizers (luidelijk dat deze initi8le groepsemigratie grote gevolgen
heeft gehad voor het Land van Cuijk, evenals voor het Land van Ra-
venstein. Zou de invloed vanuit Limburg groot zijn geweest dan zou de
tweede periode meer 'trekkers' doen verwachten. Men moet stellen dat,
ondanks de natuurlijke scheiding die 'het lege land' tussen de dorpen ten
oosten en ten westen van de Peel veroorzaakte, de relaties onderling van
dien aard waren dat door een aantal families en vrijgezellen tot gelijk-
soortig handelen op instigatie van buiten werd overgegaan.73 De contact-
lijnen liepen  rond  1850 niet dwars door de  Peel. maar eromheen.  Het
belangrijkste is echter dat de omstandigheden overeenkwamen en daar-
door gelijke oplossingen werden nagestreefd. De informatie was zo goed
dat de middenperiode een scherpe daling laat zien en hetzelfde ziet men
na 1873, wanneer de toestand in Amerika verslechterd is. Misschien een

aanwijzing dat de 'pull'-factoren veel belangrijker waren dan de
'push'-factoren.

T abel  17:  l,eeftijdsgroepen gezinshoofden en alleeristaanden van de landverhuizers  in de
Fiif gemeenten

< 20 20-29 30-39 40-49 5()-59 60-69 >69             9

10           34           43           20           32             5             2             3

Toelic·hting bij tabel 17 en conclusies
Men ziet dat de gemiddelde leeftijd der landverhuizers tamelijk hoog

was. Die van beneden de twintig kan men buiten beschouwing laten.
want zij emigreerden als kinderen van hun ouders, ook al vertrokken zij
zelfstandig en werden zij daarom als alleenstaanden geboekt. De
oudsten, van zestig jaar en ouder, hadden waarschijnlijk geen ander mo-
tief dan het volgen van hun kinderen. De groep van twintig tot dertig was

7·'j 'Het lege
land' is de titel van een boek van Van der Woud. Hijschat de woeste grond in

Nederland in 1800 op ongeveer een derde deel van het gehele land. waartoe de Peel met on-

geveer honderd vierkante kilometer behoorde.  In  1850 was nog maar 1.eet weinig daarvmi

ontgonnen. Van der Woud, Het lege land De miniteliyke orde van Nederiand / 798- /848,213.
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meestal ongehuwd. Door late huwelijken waren de meeste vijftigers nog
huisvader van soms grote gezinnen met opgroeiende kinderen. Voor hen
bood de emigratie het perspectief, kan men aannemen, van een grotere
bestaansmogelijkheid voor hun kinderen.

Tabel 18: Beroepen gezinshoojden en alleenstaanden onder de landverhuizers in de vilf
gemeenten

Gemeente Landb. Arb. Amb. Hand. Zonder

Mill                       14                    1                     5                   0                    2
Beugen         11         29          5          1           3
Oploo             24             10             10             0               1
Sambeek                4                    6                    5                   0                     1
Maashees           9              3              3              1               1
Totaal                   62                  49                  28                   2                    8

Toelichting bij tabel 18 en conclusies
Onder landbouwers hier te verstaan zelfstandige landbouwers. In veel

gevallen waren zij 'mingegoed' en dan moet men (blijkens een onderzoek
in de notariele repertoria van Boxmeer, Mill en Vierlingsbeek 74) denken
aan 'keuterijen' met een waarde van duizend tot tweeduizend gulden.
Slechts vier landbouwers waren 'welgesteld', waarbij men moet denken
aan een vermogen van tussen drieduizend en vijfduizend gulden.

Onder arbeiders worden hier verstaan diegenen die als dagloner of
dagloonster, mannelijke ofvrouwelijke dienstbode, dienstknecht of dienst-
meid staan geboekt. De meesten van hen waren 'mingegoed' en hadden
enig bezit, enkelen een eigen huisje. Dat laatste kwam zelfs enkele malen
bij 'behoeftigen' voor. Onder 'behoeftigen' moet men verstaan diegenen
die uit de armenkas inkomsten of aanvullende inkomsten genoten. Ge-
heel zonder geld zijnde zouden zij niet hebben kunnen vertrekken.
trekken.

De ambachtslieden waren 'mingegoed'. Zij waren beoefenaars van
dorpsambachten als timmerman (5), smid (4), metselaar (3), kleermaker
(4), schilder (1), stroodekker (1) en stoelenmaker (1). Linnenwevers (3),

74) De notarible archieven van Boxmeer, Mill en Vierlingsbeek zijn aanwezig in het archief
van de Streekarchiefdienst Brabant-Noordoost, Grave. Geraadpleegd zijn de repertoria in de
dozen 428 (Boxmeer), 1938 (Vierlingsbeek) en 3201 (Mill).
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sc·hoenmakers 44), een leerlooier en een pottenbakker zou men bij de
prc,to-industrie kunnen onderbrengen.

De twee handelaars waren een marskramer en een commissionair. Al
met al, gezien het feit dat de arbeiders hoofdzakelijk in de agrarische sec-
tor werkten. was de groep landverhuizers hier typerend voor een platte-
landshuishouding. Het relatief groot aantal arbeiders en keuterboeren
zal in Amerika grmakkelijk allerlei werk hebben aangepakt.

Tabel 19: Gemeente van geboone van een groot aantal gezin.,hooj;len en alleenstaande
personen onder de landuerhuizers in vier gemeenten (Mill ontbreekt)

Gemeente Totaal In woongem. Elders 1.vC Buiten I.vC

Beugen             39           20            13             6

Oploo 39          23           14           2
Sambeek           12            7            4            1

Maashees                           1 4                             9                               3                              2

Totaal 104          59           34           11

Toelichting bo tabel 19 en conclusies

De gemeente Mill is hierbij niet betrokken omdat daarvan bijna geen
bevolkingsregisters over zijn. Van niet alle gezinshoofden en alleenstaan-

de personen kon de geboorteplaats via het bevolkingsregister worden
achterhaald, maar de hoeveelheid lijkt voldoende voor enkele algemene
conclusies.

De eerste is dat de mobiliteit binnen geringe afstand niet gering was:
43% was buiten de vertrekgemeente geboren. Om nauwkeurig vast te
stellen of de landverhuizers hierin van anderen (luidelijk verschilden ont-
breekt vergelijkingsmateriaal. Verondersteld mag wor(len dat het ver-
w·hil niet zo groot was.

De tweede conclusie is dat het gebied de indruk van beslotenheid
maakt. Slechts weinigen kwamen van buiten het Land van Cuijk: vier uit
Limburg (Wansum, Lottum en twee uit Venray), twee uit het I.and van
Kleef en de anderen uit omliggende gemeenten als Gemert (3), Uden (1)
en Nijmegen (1).

Enkele algemene conclusies over de emignztie uit het Land van Cuijk

Een vergelijking met het door ¥da Schreuder bestudeerde gebied van
Uden. Zeeland en Boekel ligt voor de hand. De migratie vanuit het Land
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van Cuyk ontstond in dezelfde tijd door dezelfde impulsen: kolonisatie-
pogingen van Verwayen (in zeer geringe mate) en Van den Broek. Ket-
tingmigratie speelde verder de hoofdrol.

Het lijkt in beide gevallen merkwaardig dat agrariers met zo'n indruk-
wekkend groot woest land als het ware voor de deur wegens gebrek aan
grond de moeilijke stap van overzeese emigratie zetten. De Peelontgin-ningen waren echter nauwelijks begonnen en vereisten veel investering
van kapitaal, dat de landverhuizers niet bezaten. Wel waren de landbou-
wers en arbeiders gewend aan een marginaal bestaan dat met soberheid
en hard werken in stand moest worden gehouden. Dat bestaan zou in
Amerika niet slechter zijn en op den duur aanzienlijk beter.

Dat de emigratieneiging groter was aan de rand van de Peel dan bij-
voorbeeld bij de Maas komt overeen met Yda Schreuder's conclusie, dat
vooral diegenen emigreerden die weinig perspectieven in de landbouw
bezaten of als dagloner, dagloonster, knecht of meid weinig te verliezen
hadden. Avonturiers waren het zeker niet. Zij organiseerden hun reis zo
goed mogelijk, gingen liefst gezamenlijk, stuurden soms kwartiermakers
vooruit en wisten in de meeste gevallen dat familie of vroegere buren lien
verder zouden helpen. Bijna allen uit het Land van Cuijk vertrokken
daarom naar Wisconsin.

Noordwest-Brabant

Klundert

In deze Westbrabantse gemeente (waartoe ook Moerdijk behoorde)
woonden op 19 november 1849 volgens de volkstelling 2.658 inwoners,
de meesten protestant, namelijk 1.602 hervormd, 77 christelijk-afge-
scheiden en slechts 970 rooms-katholiek. De landverhuizingslijsten kwa-
men grotendeels overeen met de gegevens in het bevolkingsregister (en-
kele jaartallen waren in dat laatste fout vermeld: enkele landverhuizers
konden niet gevonden worden).

De Afscheiding had hier al vroeg een gemeente. zoals Smits beschrijft
in zijn achtste deel van De Afscheiding van  1834, dat handelt over de
provincie Noord-Brabant.75 Het vestigen van die gemeente ging met ja-
renlange strijd tegen de kerkelijke en wereldlijke overheid gepaard. In de

jaren veertig werd de afgescheiden gemeente met rust gelaten, maar op
geen enkele wijze geldelijk ondersteund, in tegenstelling tot de hervorm-

15)  Smits, De Aficheiding van /834. VIII. 62-78.
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de gemeente. In de periode 1850-1862 waren er volgens Smits in de af-
gescheiden gemeente een kleine honderd zielen.76 Zij waren bijna uit-
sluitend 'kleine luyden'.

Van hen vertrok een groep van 21 in april 1854 (vier gezinncn en pen
alleetistaande) en in april 1855 nog eens zes (een gezin en een kleinkind
\-an het gezinshoofd. zoals tevens geregistreerd in een scheepslijst).77 in
tolaa| meer dan een kwart van de afgescheiden gemeente. Zij vertrokke,1
naar Holland, Michigan. In diezelf(le jaren vertrokken nog veertien per-
sonen, die niet als afgescheiden, maar als hervormd in het bevolkingsre-
gister stonden geregistreerd. maar van wie twee duidelijk in een verband
met de anderen emigreerden (als huisgenoot, als broer) en allen, ook
twee nog niet gerelateerde gezinnen (waarvan overigens een met de over-

igen vertrok) als bestemming Michigan opgaven.
Merkwaardig lijkt dit vertrek omdat het zo'n twintig jaar na de Afschei-

ding pas plaats had en zes ii zeven jaar na het vertrek van de grote groe-

pen afgescheidenen. Hoogstwaarschijnlijk moet men concluderen dat
hier losweking van het plaatselijk milieu door een jarenlange confictueu-
ze situatie, gebrek aan economische vooruitzichten en aantrekkelijke be-
richten uit Michigan de achtergrond vormden van het vertrek der afge-
scheiden en een deel der hervormde landverhuizers. Familieband en

kerkelijk verband zullen de beslissing hebben vergemakkelijkt. Een
kernfiguur van de Klundertse Afscheiding was Benjamin Hieronymus
Ploeg, een winkelier, geboren in 1794 in Vught (gedoopt in 's-Hertogen-
bosch). ouderling van de gemeente, die met zijn gezin. kleindochter en
zijn broer (die zijn grote gezin achterliet) het negental van 1855 vormde.
C)ver hem weet Smits nogal wat te vertellen.78 Op 13 januari  1855, vier
maanden voor zijn vertrek, had Ploeg zijn huis. erf en tuin voor zeshon-

79cierd gulden verkocht.
1,1 het voorafgaande jaar werd in het gemeenteverslag gesproken over

"drukkende tijdsomstandigheden". In dat jaar was Benjamin's (lochter
niet haar man Cornelis de Frel en haar zoontje Benjamin vertrokken (een
tweejarig dochtertje achterlatend bij haar ouders), met de ouders van
haar man en een vijftal volwassen kinderen, het gezin van Theunis de

76) a.u..77.
77)  Swierenga. aw.. 11,722. Smits. aw.. laat de familie Ploeg ten onrechte al in 1854 ver-
trekken. De dienstbode Johanna Ar(lon komt bij Smits niet voor bij de gemeenteleden in die
perio(le (is ook niet te vinden in het Bevolkingsregister), maar Smits noemi haar wei elders

{67.69), zodat zij zeker bij het groeple afgescheidenen gerekend moet worden.
78)  Smits. aw.. 62-73 en passim.
79)  RANBr, notariele archieven 1842-1895, Klundert, repertorium 1855 (doos 1806).
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Frel. Van dat gezin bleef een dochter achter in verband met een voorge-
nomen huwelijk, waarvoor de ouders hun toestemming bij de notaris
voor hun vertrek hadden laten vastleggen. Deze dochter moet zijn ge-
weest de in  1867  met haar gezin vertrokken Jacoba Maria. 80

De familiebetrekkingen tussen de landverhuizers blijken steeds van de
allergrootste betekenis, zoals al bekend, maar in dit geval waren de spe-
ciale kerkelijke banden van evenveel belang.

De vraag kan gesteld worden of de twee geregistreerde eerder uit Klun-
dert vertrokken gezinnen, gegaan in respectievelijk  1847  en  1853,  nog
invloed op het vertrek van de groep van  1854 en 1855 hebben gehad.
Bij de redenen voor vertrek van het gezin van de afgescheidene Aldert
Plugger, vertrokken  in   1847 met echtgenote,  was als motief  door  de

9,ambtenaar genoteerd godsdienstige denkbeelden en vrees voor terug-
gang van bestaan". waarbij de vermelding van de eerste reden als een
grote uitzondering in Noord-Brabant moet worden gezien, zelfs in
1847.81 Geheel onvermogend was Aldert Plugger niet, want op 30 april
1847 verkochten hij en zijn vrouw publiekelijk huis en erf te Klundert
voor 1.351 gulden.82 Interessant is dat hij, in Klundert als winkelier en
pakkendrager te boek staande, in Holland (Michigan) een welvarende
ondernemer werd, aanvankelijk winkelier, die de produkten van het bos
ruilde tegen levensmiddelen (zogenaamde 'store pay') en met winst door-
verkocht. Later kreeg hij aldaar een zaag- en graanmolen.83 Het is waar-
schijnlijk dat hij zijn mede-afgescheidenen in Klundert de weg naar Mi-
chigan heeft gewezen, ook al omdat Holland in Michigan nogal eens in de
landverhuizerslijsten als nadere bestemming werd vermeld door inwo-
ners van Klundert.

In 1853 vertrok Anthony Hageman, logementhouder, hervormd, met
vrouw en kind en drie kinderen uit het eerste huwelijk van zijn vrouw naar
Michigan, volgens de ambtenaar wegens ongeschiktheid of ontevreden-
heid in zijn beroep. Op 5 september, voorafgaand aan hun vertrek naar
Amsterdam (!), verkochten zij hun huis en erf voor zeshonderd gulden.84

Evenals elders stagneerde  na  1855 de landverhuizing,  maar  in  1867
vertrok weer een grote groep, in totaal 34 personen. Van hen waren

80)   RANBr, t.a.p·. repertorium  1854 (doos 1806)
81) De Nederlandsche Staatscourant  van 5 september 1848 vermeldt  tot  en  met  1847  51
landverhuizende gezinshoofden en alleenstaanden uit Noord-Brabant, van wie van slechts
drie als motief "godsdienstige meningen" was genoteerd.
82)  RANBr, t.a.p., repertorium 1847 (doos 1806).
83) Van Hinte, a.w., 1,245,249,251,367.368,378.
84)   RANBr, t.a.p., repertorium 1853 (doos 1806).
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slechts een ge.zin (vrouw Jacoba de Frel!) met zes personen en een vrijge-
zel afgescheiden. de rest hervornid. Nu vertrokken zij niet allen naar Mi-
chigan: zestien gingen naar Pella, iowa. Van slechts twee namen is vast te
stellen dat zij op #tn sc·hip reisden. Door de data van uitschrijving en de
bestemming le vergelijken moeten er naar Pella twee groepen gegaan

zijn: een begin maart van acht personen en een in oktober van twee gezin-
lien van acht personen in totaal. De achttien anderen gingen ook in twee
grcfpen in april en mei naar Michigan. Men mag weer eens de c·unclusie
trekken dat de landverhuizing zelden een individuele onderneming was.

In 1868 vertrokken twee jonge hervormde gezusters Van Hofwegen,
dertien en vijftien jaar oud, dienstboden, hetgeen vreemder lijkt dan het
is, want zij vertrokken met hun ouders en drie broers, die echter vanuit

Zevenbergen emigreerden en niet naar Minnesota, zoals de ambtenaar
aldaar registreerde,  maar naar Michigan.  In 1869 emigreerde  de  we-
duwnaar Arie de Frel, afgescheiden ouderling, met vier ongehuwde, vol-
wassen kinderen en zijn gehuwde dochter, schoonzoon (Johannes van
den Hil) en kleinzoon naar de eerder vertrokken familie in Michigan. In

1870 vertrok de hervormde schoenmaker Willem Sille met vrouw en
twee dochtertjes naar Pella, waarheen een zus van de vrouw al in  1867
was vertrokken. In 1871 Hendrik van den Hil met vrouw en vier kinde-
ren naar de streek waarheen zijn jongere broer twee jaar eerder gegaan
was. En de laatste geregistreerde was een in 1871 naar Michigan geemi-
greer(ie alleenstaande timmerman.

In totaal 104 vertrokkenen uit Klundert tot 1880 en op 6#n na is dit het
totaal van in de gemeenteverslagen opgegeven landverhuizers (103).
Van de gezinshoofden en alleenstaatiden waren volgens de opgaven vijf
'welgesteld'. zeventien 'mingegoed' en twaalf 'behoeftig'.

Enig idee van de waarden van de inboedels krijgt men door de publie-
ke verkoop van roerende goederen in 1867. Dir van twee 'welgestelden'
(Baijma en Korteweg) bracht respectievelijk f. 1.061.10 en f. 456.75 op,
dic· \an een 'mingegc,ede' (Vati Dis) (maar hierbij hoorde ook vee)
fl.310.60.85

Wat betreft de beroepen telt men twaalf arbeiders, vier landbouwers,
vier zonder beroep, drie dienstboden, een zeevarende, een schippers-
knecht en negen ambachtslieden, winkeliers e.d. Opvallend is dat de boe-
renstand nauwelijks is vertegenwoordigd, maar men kan wel aannemen
dat de arbeiders voor een overgroot deel in de landbouw of aanverwante
sectoren, bijvoorbeeld de meestoof, werkzaam waren.

85)  RANBr, t.a.p., repertorium 1867 (doos 1807).
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Velen der vertrokkenen waren uit andere plaatsen afkomstig, maar dat
gold ook voor niet-landverhuizers in Klundert, waar een sterk vlottende
bevolking was.

Samenvattend kan men zeggen dat niet de Afscheiding op zich reden
was om te vertrekken, maar dat wel de banden met de eerder vertrokke-

nen in Holland, Michigan, maar ook in Pella, Iowa, van grote betekenis
zijn geweest, zowel voor afgescheidenen als hervormde gemeenteleden:
de Klundertse landverhuizers, allen protestant, gingen zonder uitzonde-
ring naar deze door Van Raalte en Scholte gestichte kolonies. De voor-
naamste reden was de verwachting, gevoed door jarenlange informatie,
dat zij daar in eigen kring, temidden vaak van familieleden, hun econo-
mische positie zouden kunnen verbeteren en hun kinderen betere
perspectieven zouden kunnen bieden.

Zevenbergen

De  volkstelling van 1849 biedt  ons de volgende informatie: de bevol-
king bestond op 19 november van dat jaar uit 4.771 personen,  van wie
3.771   rooms-katholiek, 89] hervormd  en 86 afgescheiden. Daarnaast
waren er nog 23 overigen. In tegenstelling tot de kleinere, bijna geheel
protestante en meer agrarische buurgemeente Klundert, telde Zevenber-
gen een voor meer dan drie-kwart katholieke bevolking. Bovendien was
Zevenbergen al sinds oude tijden een stedelijk centrum langs de route
van  Holland  naar het Zuiden, vanaf 1854 liggend langs een spoorlijn
naar Antwerpen. Al deze zaken hebben betekenis gehad voor de landver-
huizing vanuit deze plaats.

De eerste geregistreerde landverhuizer was de katholieke landbouwer
Christoffel Pals in 1847. Hoewel al 55 jaar oud was hij kort voor zijn ver-
trek gehuwd met Petronella Sprangers, geboren in Hooge en Lage Zwalu-
we in 1818. Twee broers van Petronella uit de beide Zwaluwen gingen
mee, volgens opgave naar Gibbsville in Wisconsin, dicht bij Sheboygan,
waar zich in die tijd taI van Nederlanders vestigden. Christoffel was 'wel-
gesteld', zoals op de landverhuizingslijst vermeld: op 30 april 1847 ver-
kocht hij voor 4.600 gulden zaai- en weiland.86

Van deze emigratie is waarschijnlijk geen invloed uitgegaan. Pas in

86) RANBr, notariele archieven 1842-1895, Zevenbergen, repertorium  1847 (doos 3600).
De overige informatie komt uit een toevallig bewaard gebleven stukje van de landverhui-
zingslijst van Noord-Brabant over 1847, uit het bevolkingsregister van Zevenbergen en uit de
gegevens van de Burgerlijke Stand van Hooge en Lage Zwaluwe.
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1854.ertrokken de volgenden. Deze bestonden uit de dienstbode of ar-
beidster Francisca Bogaarts. die behoorde tot de eerste afgescheidenen
in Zevenbergen, met haar twee volwassen dochters. (lie zich voegden bij
(le grorp uit Klundert die dat jaar naar Holland. Michigan vertrok.87

..Vermeld werd als motief"Om godsdienstige begrippen . Vercier een ka-
tholieke wedllwe, vroeger winkelierster, niet haar twee 7.c,nen, van wie
een met vrouw en kind. Er is cen aanwijzing dat zij naar Detroit zijn ver-
trokken.88

Vertrek naar Detroit werd kenmerkend voor de Zevenbergse landver-
huizers die dan, weliswaar dertien en meer jaren later, na de Burgeroor-
log, in enigszins groten getale in Amerika hun geluk gingen zoeken. Zij
7.ullen zijn aangetrokken door de Vlaamse stroom in de richting van die
stad in Michigan, die tussen 1820 en 1880 groeide van rond 1.500 naar
meer dan 115.000 inwoners (in 1920 waren er bijna een miljoen, van
wie  meer dan 6.000 in Belgie en  meer dan  1.800 in Nederland ge-
boren).89

in 1867 vertrok Adriaan van Hoogstraten, metselaar, eerder in het be-
volkingsregister vermeld als landbouwer. Hij was in 1856 uit de Haar-
lemmermeer teruggekomen in Zevenbergen. Met hem mee gingen naar
Detroit niet alleen vrouw en twee kleine kinderen. maar ook een zus, zwa-
ger (beroep verwer) en hun kind en een z,is van zijn vrouw (beroep
dienstbode). Adriaan had al familie in Detroit wonen. Zijn broer. Corne-
lis. was in 1866 daarheen vertrokken met vrouw en twee dochters, vanuit
Ooltgensplaat op Overflakkee. Een der dochters, Adamina, huwde iii
1870 de Vlaming Karel van de Poele, een beroemde uitvinder in de trant
van Edison en grondlegger van de Amerikaanse electrotechnische in-
dustrie."I Adrianus van Hoogstraten. die als 'mingegoed' staat Kere-

H7)  hmits. a.w.. 83.
'4'41  \ ,·rthig.  1.50 Jacir I'lamingen in Detroit. 61. i,·rmeldi ath t·rn Fan de ciliric·hterk van (le
eerste Vlaamse kerk in Detroit Peter Dingeman. misschien dezelfde als de Pieter Dingemans
die in de landverhuizingslijst wordt genoemd. Zijn broer was langere tijd in Mei.helen en Ant-
werpen geweest en had een Mechelse getrouwd. Verder onderzoek is nodig oin vast te stellen
of het hier pioniers betreft van de latere emigraties uit Zevenbergen naar Detroit.
8")  Verthcr. a.w.. 124.125.
90

) Karel van de Poele kon in totaal 245 uitvindingen op zijn naam zetten. o.a. op het gel)ied
van electrische tractie. Men kan hem de uitvinder noemen van onder andere de electrische
tram, de trolley-bus en de drilboor. Zie Verthe. a.u.. 89-95. in de door Swierenga uitgegeven
sc·heepslijsten Ca. u·., ll, 1024) worden Cornelis en zijn familieleden vermeld. In het gehoor-
tenregister van Zevenbergen blijken Cornelis (1818) en Adrianus (1822) dezeifde ouders te
hebben. Adamina, geboren op 14 september 1846 in Oollgensplaat. is genoemd naar haar

grootmoeder van vaderskant, Adamina Schoofs. Over haar huwelijk, zie Verth,6 a. w., 90.
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gistreerd. komt ook voor in het repertorium van de notaris: hij verkocht
voor zijn vertrek huis. tuin en erf voor 650 gulden en enkele weken later
zijn meubelen voor f. 164,40.91

De groep van in  1868 en  1869 uit Zevenbergen vertrokkenen vertoont
minder samenhang, maar toch meer dan de landverhuizingslijst op het
eerste gezicht  laat  zien.  Zo  was de  in  1869  met zijn gezin geemigreerde
Geert Jan Loman een stiefzoon van de in  1868 met vrouw en twee kinde-
ren gegane Cornelis Barel. Het echtpaar Beijster-Matthee (1868, met
vier kinderen) was verwant met het echtpaar Ruedisueli-Matthee (1868)
en het echtpaar Ruedisueli-Van der Smissen (1869, met vier kinderen).
Dank zij het bevolkingsregister blijkt soms verwantschap met diegenen
die uit andere plaatsen afkomstig waren, bijvoorbeeld twee dochters van
Dirk van Hofwegen werden uitgeschreven in Klundert (waar zij dienstbo-
den waren), hetgeen een verklaring geeft voor het anders bevreemdende
vertrek van zo'n jonge meisjes, vijftien en dertien jaar oud. Zij vertrokken
met ouders en drie broers in  1868. In 1868 vertrokken 38 en in  1869
23 personen uit Zevenbergen naar Amerika.

Het bevolkingsregister onthult verborgen familierelaties: in  1871  ver-
trok de 25-jarige arbeider Herbert van der Put naar Detroit. Hij woonde
in bij zijn moeder, in de landverhuizingslijst aangegeven als de 52-jarige
arbeidster Anna Kamp. Maar die staat in het bevolkingsregister vermeld
als de weduwe Dubbelman en daarmee is duidelijk dat zij genoemde
Herbert volgde met haar zoons Cornelis (20) en Johannes (17) Dubbel-
man in 1873.92 In 1872 waren nog twee vrijgezellen vertrokken en daar-
mee komt het totaal geregistreerde Amerika-gangers uit Zevenbergen tot
1880 op 85.

Kenmerkend voor Zevenbergen was, behalve de trek naar Detroit (ook
voor een aantal hervormden), dat de groep afgescheidenen, hoewel abso-
luut gezien groter dan die van Klundert, onder de landverhuizers nauwe-
lijks was vertegenwoordigd. Dit bewijst dat de Afscheiding op zichzelf in
(leze jaren geen reden meer was voor vertrek. Verder valt op dat de be-
roepen van de gezinshoofden en alleenstaande personen zelden agra-
risch waren en dat er nogal wat vrijgezellen onder hen waren. Bij dit alles
moet men wel bedenken dat het gros in de jaren na  1865 uit Zevenber-
gen is vertrokken en dat toen de landverhuizing in het algemeen toch wel
andere trekken was gaan vertonen dan in de jaren veertig en vijftig.

91)  RANBr, t.a.p., repertorium 1867 (doos 3600).
92) Streekarchief Nassau-Brabant, Zevenbergen, archief gemeente Zevenbergen, bevol-
kingsregister 4719,273 en 4726,183.
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Direc·te imlc,ed van geestelijken, zoals in 00st-Brabant voor cliegenen
die naar Wisconsin gingen, valt in Zevenbergen niet te constateren. WeI
bestond de geestelijkheid in Detroit voor een groot deel uit Vlamingen en
voor een klein  deel  uit  Nederlanders. Dr bisschop  was van  1842  tot
1867 de VIaamse Jezuiet Peter Paul I.efevere. mede-oprichter van het
Amerikaanse College te I,euven, die zorgde voor een stroom missionaris-
sen. ook voor Detroit. Onder lien waren enkele Nederlanders.<'3 Voor de
katholieke Zevenbergenaren zal de aanpassing in de overwegend Viaam-
se katholieke subcultuur in Detroit, die na 1880 nog versterkt werd, niet
moeilijk gevallen zijn.

Hoe de verhouding van het aantal landverhuizers naar Amerika was
vergeleken met diegenen die zich elders in de provincie, buiten de pro-
vincie in Nederland en in andere landen vestigden, blijkt uit het volgende
overzicht (naar de kolonien vertrokken er uit Zevenbergen in die jaren
Keen):94

Tabe120: Migranten uit Zevenbergen met gebied van tiestiging

laar Nrd-Brabant Elders in Nederland In den vreemde

1867 170 45 13 (  8 V.Sh

1868 178 69 56 (38 V,S.)

1869 212 55 25 (23 V.S.)

1871 159 57 4 (   1 V.S.)

1872 185                         76                     6(  2 V.S.)

1873 1 6 8                                79                           3{   3 V.S.)

Van diegenen die zich vestigden in het buitenland maakten de Amerika-
gangers in die jaren 70% uit. Voor echte emigranten lag Amerika, zo lijkt
het. nog altijd het best in de markt.

9.3)   Verth#. a.w.,56-58. geeft een lijst van Vlaamse priesters die in het bisdom Detroit werk-
zaam waren voor 1900. Hierbij noemt hij Franciscus van Erp uit Oss (1826-1879), ais theo-
logant  van  het  groot-seminarie in Haaren  in 1851 vertrokken  met J. Pulsers (zie hoofdstuk
Ill). Hij werkte later in Grand Rapids. Hudson en Ann Arbor (Michigan). Vrrder Jozef van
Waterschoot. die echter geboren was in Hontenisse in Zeeuws-Vlaanderen, gestudeerd had
op het groot-seminarie in Hoeven en het Amerikaans College in I.euven en in 1863 naar De-
troit was vertrokken. Zie Van den Eerenbeemt, De Missie-actie in Nederland, 202.253.
44) Stree

karchief Nassau-Brabant, archief gemeente Zevenbergen, Staten met opgaven van
de woonplaatsveranderingen 1861-1874 (inv. nr. 4818).
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DeKempen

Oirschot

Met 4.076 inwoners bij de volkstelling van 1849 behoorde Oirschot
niet tot de kleinste gemeenten. Behalve 121 hervormden en 21 overigen
was de bevolking katholiek.

In tegenstelling tot die uit Oost-Brabant gingen de Oirschotse landver-
huizers voor zover bekend naar Michigan en vooral naar de stad Detroit.
Waarschijnlijk vanwege de Vlaamse invloed. Niet onwaarschijnlijk heb-
ben enkele voortrekkers een rol gespeeld, mogelijk ook enkelen van de
vele Vlaamse en Nederlandse missionarissen in het bisdom Detroit.

De eersten vertrokken  al in 1848, onder wie de interessante vrijgezel
Cornelis Teurlincx, die met de broer van zijn zwager en diens uitgebreide
gezin vertrok naar Detroit "om er een beter bestaan te vinden". Blijkens
een  brief aan zijn neven en nichten  uit  1853  was  hem  dat goed gelukt.
Zijn beroep was 'houtdraaijer'. In Oirschot had hij de kost onder meer
verdiend met het maken van de bekende Oirschotse stoelen. In Detroit
had hij een werkplaats waar hij een ander model stoelen maakte. Hij
schreef:95

"Wat het werk aangaat, dat kan niet beeter, wij werken met zeeven
man en den zelfden dag als er stoelen klaar zijn, worden ze afgehaalt.
Het gaat hier niet als bij U met het werk. Bij U moet men med de pet
in de hant staan als er wat besteld wort en hier zegt men: 'Als gij mor-
gen med de waagen om die uur niet komt, dan zijn ze weg'. Wij maa-
ken omtrend 150 gemeen stoelen per week, behalve beste dee ik alle

,'aleen maak en hadde wij er eens zoo veel, zij waren ook verkogt.
Hij voegde er wel eerlijk aan toe, dat het in de winter moeilijk was om de
knechten te betalen, dat het hout contant voldaan moest worden en de
klanten niet altijd meteen afrekenden. De stoelen die hij in Detroit maak-
te waren echter geen Oirschotse, maar Amerikaanse, die steviger en com-
fortabeler waren. Bij verschillende gelegenheden blijkt dat hij en zijn

95) Teurlincx, Van Tolin  tnt Teurlincx. 95. De interpunctie is vanwege de leesbaarheid aan-
gepast.
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linw, 1'(·t,·r met (le l)eken(le missioriaris Jac·(lui·s Pulse·rs (·c·n g(,ede rela-
M)Iw hadden.

Waars(·hijnlijk kri·eg Cornelis' bedrijf te lijden van cle depressie vanaf
1857. want zijn familit· moest voor hem in 1858 grld lenen om het hem
tric,g,·lijk 1,· make,i in  1860 terug k· keren naar ()irsc·hot. Na zijn terug-
ki'(7 Lier(lt·,i (2(,inrlis Trurli,ic·>. en zijn 7,wager Hericirik kleijers (le
gri,nclk·ggi·rs z iin (·,·ri 1,(·cirij f (lat ni,g st<·eds ':Anierikaanse' stoelen fal,ri-
(·crit. Maarl,ij cir soms ve·!'buster(le Amerikaanse namen als 'bodem'
\M,r zitting ('bottom'). 'pilars' Foor rugstijlen ('pillars') en 'rocker' voor

9T»choinmelstoel bij cle fabricage nog gel,ruikt worden.
Iii het jaar dat Cornelis (waarschijnlijk met zijn broer Peter) terugkeer-

cle Iiaai Oirschot. vertrok vandaar een ver familielid (een I,roer van een
aangetrc,uwde nicht), Franc iscus 1.aurentius Messing. met echtgenote en
kiet j<mge zonen. Zij komen voor in een scheepslijst, waarilit blijkt dat zij
ilit Antwerpen met de 'Hiawatha' waren vertrokken met bestemming De-
troil en op 18 augustus 1860 gearriveerd waren in New York. Zij reisden
Iwee(le kids. dus niet tussendeks, 7.oals de meeste landverhuizers. Hun
1,etc·re positie blijkt ook uit de vermelding 'welgesteld' in de landverhui-
zingslijst. waar Franc*iscus als 'bakker' staat genoteerd (in de scheepslijst
staal ec·hter 'farmer')."H Op 30 april had Messing zijn huis en aanhorig-

11(·clf·n (maar Keen houwlancl of weiland) verkocht voor duizend
gulcien.

99

F:imilieverban(len vindt men hier zc,als elders nogal eens terug. In
1854 vertrok in juli er,1 groel,jr waartoe helioorden Cornelis \ an Erp.
horlc,gc·maker. zijn prouw en vijf van de zeven kinderen. Zijn cmdste
7„(,17. (lif· hetzelfde l,eroep als zijn vader uitoefende. volg(le ec·hter pas
(met ri·c,tiw en kind) in 1869. Die zijn kort daarna weer teruggeko-
111 '11.

1(1(1 Bij liet vertrek 5an c.c,ineits werd cir ,·rfl,c,edel van zijn ouders
.                        1

"'t  Iii ,·i·,1 1,ri,·f #m 2 Janliari 18.53 a:in J. C :tlyti·n \(·rii,(·lcid(· J.J. P,ilser. (/.ic' ciper lic·11) ,·11
7,iin med,·-missionarissen van het grootseminarie in Haaren hoofristuk Ill) Peter Teurlinc·A.
Hij marmerde als berwer' het altaar in diens kerkje in Dexter. 48 mijl van Detroit lang. de
4,0,irlijn Iiaar (liic·ago gelegen. Archief Bi,·dom 's-Hertogenbosch. Groot-Seminarie, c·cir-

respc,ndentie (:uyten (186 a). Corne[is schreefop 10 maart 1853 aan zijn neven en nifhten in

()irsc·hot dat professor Pulsers bemiddelde in een geldtransactie. Teurlincx, aw., 94.
.-

1 Vciermans.  1/an Amerikaamche tot Oirschotsestoel.  16.
"8)  Swierenga. a.u·.. Il, 641.Men vindt de naam vermeld als 'Missing'.
"")  Streekarchief E.indhoven-Kempenland, Oirschot, notarieel arrhief Oirschot,repertorium
1860.
1(KI

) Voorzover niet anders vermeld zijn dit soort gegevens ontleend aan de klapper op de be-

volkingsregisters. aanwezig in het Oirschotse archief. Het vertrek naar Amerika is in 29 van
de 67 gevallen niet in de hevolkingsregisters aangegeven.
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verdeeld en de totale opbrengst was 2.400 gulden.11 Dergelijke delin-
gen behoorden nogal eens tot de schikkingen die voor het vertrek getrof-
fen moesten worden.

1n 1855 vertrok de landbouwer Lambertus Huijskens met vrouw, twee
dochters en drie zonen. De oudste dochter huwde in Amerika de schilder
Johannes Sloots, eveneens dat jaar vertrokken, waarschijnlijk tegelijk.
1.ambertus was eerder gehuwd geweest en had in totaal elf kinderen.

Hoewel in de landverhuizingslijst als 'mingegoed' aangegeven moet ge-
zien de verschillende verkopen door de erven Huijskens, die gezamenlijk

1028.776 gulden opbrachten, wel enig geld zijn meegegaan.
In totaal verhuisden uit Oirschot naar Amerika in die decennia volgens

de landverhuizingslijst 73 personen. Van hen kwamen er elf voorgoed te-
rug. Ook in dit opzicht verschilde deze emigratie van (lie van de Oostbra-
bantse dorpen. Omdat de voornaamste bestemming Detroit bleek te zijn
en de gezinshoofden en alleenstaanden nogal eens niet-agrariers waren,
waren de genoemde elf geografisch mobiele personen wellicht al een
voorafspiegeling van het moderne, zich gemakkelijk verplaatsende men-
sentype.  Na  1880  zal  dit soort emigrant vaker voorkomen. Het nogal
eens optredende begeleidende verschijnsel dat naaste familieleden niet
mee-emigreerden, vergemakkelijkte wellicht de terugkomst. Wanneer
men let op de geboorteplaatsen van ouders en echtgenoten, valt op dat
die in heel wat gevallen allochtoon waren en dat zij weliswaar meestal uit
naburige plaatsen, maar ook wel van verder weg kwamen. Dat dit ver-
schijnsel meer voor kwam onder landverhuizers dan onder niet-landver-
huizers kan goed te maken hebben met de verschillende beroepenstruc-
tuur.Landbouwers huwden echter eveneens nogal eens met vrouwen uit
andere dorpen. Generalisaties over honkvastheid van de Brabanders en
over inteelt van de bevolking vinden geen bevestiging in de gegevens van
de bevolkingsregisters.

Waren er in Oirschot plaaiselijke omstandigheden die bijvoorbeeld het
vertrek naar Amerika van 41 personen alleen al in 1854 en 1855 kun-
nen verklaren? Wel vindt men in het gemeenteverslag van 1854 gewezen
op voortdurende armoede met als hoofdoorzaken het aanhoudende mis-
gewas van de aardappelen, de buitengewone duurte der levensmiddelen
en de ongunstig afgelopen winter. Het klagen over het getal der armen is
echter in de gemeenteverslagen meer regel dan uitzondering en heeft di-
red te maken met de gemeentelijke armenzorg, is dus iets dergelijks als

1°') Notarieel archief Oirschot, t.a.p., repertorium  1854.
102) Notarieel arehief Oirschot. t.a.p.. repertorium 1855.
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het klagen over hoge belastingen. Het vertrek van nog redelijk welvaren-
de ingezetenen kan uit die armoede niet worden verklaard. Veeleer lijkt
gunstige berichtgeving over Amerika van invloed geweest te zijn.

De conclusie omtrent de Oirschotse landverhuizers moet zijn dat zij wat
betreft hun orifntatie op de stad Detroit en hun beroepenstructuur leken
op die uit Zevenbergen. mogelijk tevens omdat beide plaatsen een enigs-

zins stedelijk karakter hadden en vanouds op Antwerpen waren gericht.
Vergeleken met de landverhuizers uit Oost-Brabant was het emigratiepa-
troon moderner.

Vessem, Wintelre en Knegsel

Deze evenals het aangrenzende Oirschot Kempense gemeente met in
1849 slechts 1.225 inwoners, allen katholiek, vertoont een ander beeld,
meer gelijk aan dat van de dorpen rond de Peel, met dit verschil dat de
landverhuizing zich concentreerde in de jaren  1851  tot en met  1855. De
meeste landverhuizers kwamen uit Wintelre. Nogal wat waren geboortig
uit andere plaatsen zodat men zich kan afvragen of zij niet in ontginnings-
gebied woonden.

In 1851 vertrokken de ongehuwde broers Joseph en Adriaan   van
Haandel, mogelijk als verkenners voor hun buren: vader Nicolaas en zo-
nen Woutherus en Hendrik Roosen. I 03 Adriaan van Hamont vertrok met
vrouw en acht van hun negen kinderen in 1853. Een familielid van de
vrouw, uit Oostelbeers, was het volgend jaar in gezelschap van Johannes
van Loon en echtgenote en Christiaan van Mierlo. alle drie uit Vessem
aan boord van de 'Ann Washburn' uit Antwerpen naar Wisconsin ver-
trokken. Twee broers en twee zussen van Jan van I.oon zouden in 1855
,olgen. Zo zouden nog meer voorbeelden van verwantschap en nabuur-
schap tc· geven zijn. Opvallend is het aantal vrijgezellen: 14 van de 21
namen.

In vier geval en staat een landverhuizer als 'behoeftig' geregistreerd.
Toch hoeft dit niet volstrekte armoede te betekenen, want de 'behoeftige'
kuiper Arnoldus Mijs en zijn echtgenote verkopen in  1854 voor hun ver-
trek huis, erf en land voor 920 gulden. De als 'mingegoed' aangeduide
weduwe  Anna de Bruijn-Timmermans,  die  in  1855  met vier kinderen
vertrok, verkocht in maart van dat jaar huis, tuin en land voor 2.500 gul-

103)  De vader wordt op de landverhilizingslijst 'Roovers' genoemd en krijgt een verkeerde
leeftijd. Hendrik zou al vertrokken zijn in  1853, de twee anderen in  1854.
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den en roerende goederen voor 312 gulden.'04 Waarmee gezegd wil zijn
dat de termen 'behoeftig' en 'mingegoed' gerelativeerd moeten worden.

Over de landverhuizing vanuit Vessem is een artikeltje geschreven in
het orgaan van de heemkundige studiekring'De acht zaligheden'. 105

Vier jaar later werd in hetzelfde orgaan het verhaal van een Ameri-
kaanse achterkleinzoon van  de in  1854 uit Vessem geemigreerde Andries
van den Broek opgenomen. Hij was als 24-jarige metselaar per zeilschip
vertrokken, waarschijnlijk uit Antwerpen. Hij ging naar Detroit, maar
trok kriskras door Amerika, allerlei werk aanpakkend. In 1904 stierf hij
volgens dit verhaal als een welvarend man. 106

Samenvattend kan men zeggen dat de landverhuizingskoorts in Ves-
sem in de eerste helft van de jaren vijftig tamelijk flink heerste (er vertrok-
ken toen 51 personen, rond 4% van de Vessemse gemeenschap), maar
dat het daarbij bleef, in tegenstelling tot het gebied rond de Peel, waar de
landverhuizing na de Burgeroorlog weer oplaaide. Uit Vessem vertrok in
1869 als laatste nog een eenzame schaapherder. Het zou kunnen zijn dat
het bevolkingssurplus in de Kempen is opgevangen door de opkomende
industrie.

§ 4.   Samenvatting

Welke selecties van de Noordbrabantse bevolking namen aan de land-
verhuizing deel en wat waren hun motieven? Wat was verder het karakter
van de overzeese emigratie? Hoe verliep de aanpassing in Amerika? En
wat zijn de antwoorden op de drie eerder gestelde vragen: vragen naar
externe oorzaken en geografische en sociale mobiliteit voor het vertrek?

Op deze vragen is na bestudering van de niet verhalende bronnen een
beter antwoord mogelijk. Immers niet-verhalende bronnen hebben het
voordeel van grotere exactheid en onderlinge vergelijkbaarheid.

De indruk werd bevestigd dat de emigratie van enige omvang een zeer
streek- en plaatsgebonden karakter had. Algemeen kan men stellen dat
vooral kleinere boeren, ambachts]ieden (bijna allen 'minvermogend') en
dagloners (meestal 'minvermogend', verder 'behoeftig') tot landverhui-
zing overgingen.

104) Streekarchief Eindhoven-Kempentand, Eindhoven, notarieel archief Vessem, repertori-
um 1855 (inv. nr. 3173).
los)  Van den Biggelaar, Vessemse emigranten naar Noord-Amerika (1853-1856), in De Ros-
doek, 31 januari 1984,16-19.
106)  Van der Heijden in De Rosdoek. 56 (juni 1990), 24-28.
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De afgesc·heidenen in Noord-Brabant onder de emigranten vertrokken
slechts in kleine groepen en pas in de jaren vijftig, toen hun kerkelijke po-
sitie verbeterd was, voornamelijk vanuit Klundert en Zevenbergen. Zij
gingen naar Holland (Michigan) en Pella (Iowaj.

Kerkelijk-godsdienstige motieven speelden Keen enkele rol bij de
i c,oms-kathe,lieken. geestelijken en religieuzen uitgezonderd.

Kan men kerkelijk-godsdienstige en politieke motieven praktisch uit-
s(·hakelen, hetzelfde geldt voor vaak genoem(le soc·iaal-economische
structurele factoren als overbevolking, het verdwijnen der plattelandsnij-
verheid (proto-ind ustrie), aardappelziekte of misoogsten.

De zich ontwikkelende moderne industrie in en rond Tilburg, Eindho-
ven, Geldrop, Helmond, 's-Herlogenbosch en Oss zal een aantal mensen
in die streken van overzeese migratie hebben afgehouden.

Het algemene karakter van de Noordbrabantse emigratie verschilde
niet veel van die elders in Nederland: vergeleken met andere landen zijn
opval]end het groot aantal ouderen, het groot aantal familiebanden en het
groot aantal gezinnen met (veel) kinderen en het kleine aantal zelfstandi-
ge vrouwen.

Onderling waren er verschillen tussen plaatsen en streken. De grootste
overeenkomst was er inhet gebied rond de Peel, waar vooral kleine boe-
ren en landarbeiders vertrokken en zo goed als allen richting Wisconsin.
Daarvandaan waren de groepen het grootst en de familieband door de-
cennia heen het duidelijkst aanwijsbaar. Vandaar reisde men meestal via
Rotterdam.

liit de min of meer stedelijke gemeenten als Zevenbergen, Oirschot.
St. Oedenrode en Oss vertrokken nogal wat emigranten via Antwerpen
naar Amerikaanse steden.

De Fragen naar grotere geogralische en socialc mobiliteit van de (·mi-
granten ten opzic·hte van niet-emigranten blijken moeilijk te beantwoor-
den, omciat vergelijkingsmateriaal ontbreekt. Wei is de geografische mo-
|,iliteit clet· e,iligranteli tamelijk indrukwekkend (grofweg gezegd had on-

geveer de helft van (le volwassen landverhuizers een andere
geboorteplaats dan de plaats van vertrek). maar ook bij niet-landverhui-
zers was de verplaatsing aanzienlijk.

Sociale mobiliteit naar beneden kan men veronderstellen bij vele 100-
narbeiders die uit landbouwersgezinnen waren voortgekomen.

Sociale mobiliteit naar boven ('verbetering van het bestaan') was het
belangrijkste motief om de grote sprong te wagen. Die sprong was door
meestal goede voorafgaande informatie, maar vooral door de blijvende
band met familie, buurt- en streekgenoten minder gewaagd dan men ge-
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neigd is te veronderstellen. Maar ook toen het vervoer van landverhuizers
verbeterde, moet voor velen het kiezen voor overzeese emigratie gelijk
hebben gestaan met het verruilen van een vertrouwd heden met een on-
gewisse toekomst. Dat verklaart dat in verhouding slechts weinigen die
keuze hebben gemaakt.
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HOOFDSTUK VII

'PUSH' EN 'PULL': WAT VEROORZAAKTE DE
1.ANDVERHUIZINCY

§ 1.  De caltsaliteit ran de landverhuizing in de literatuur

I.

Lr is zeer veel beweerd over de redenen van vertrek der Nederlandse
landverhuizers. Soms schreven zij zelf erover in brieven en gedenkschrif-
ten. maar in het oude vaderland was de discussie vaak heviger, in kran-
ten, tijdschriften en (in de jaren 1845-1848) zelfs pamiletten. In de later
verschenen historische literatuur werden hoofdstukken gewijd aan de
achtergrond  van de emigratiebeslissing. 1  Het  is  niet de bedoeling  alle
eerder opgeschreven verklaringen hier systematisch te behandelen. Er

wordt alleen ingegaan op de causaliteitsverklaringen van drie weten-
schappelijke auteurs van de laatste tijd.

Oorzaken en motieven vormen het hoofdbestanddeel van Stokvis' dis-
sertatie De Nederlantise trek naar Amerika 1846-1847 (1977). Als be-
langrijkste oorzaak van het begin van wat Stokvis noemt de massa-emi-
gratie ziet hij de agrarische crisis van 1845-1847, die de bevolkingsdruk
op de bestaansmiddelen direct voelbaar maakte. Bij uitstek leden de pro-
ducenten en consumenten van aardappels, toen hoofdbestanddeel van
het voedselpakket, onder de gevolgen van de zogenaamde aardappel-
ziekte.2

In de c·ontemporaine commentaren op de landverhuizing van die jaren,
waarin vooral het geluid doordrong van de gevestigde burgerij die, met
uitzondering van enkele radicale liberalen, de landverhuizing afkeurde,
werd echter volgens Stokvis het verbeteren van stand en bestaan als voor-
naamste reden vermeld. Landverhuizing was, volgens de liberale opposi-
tionele pers. gevolg van de belastingpolitiek van de regering. De kosten
r an de eerste levensbehoeften waren immers volgens hen te hoog door de
invoerrechten op graan en de accijnzen op levensmiddelen. De am-

9  Zie bijvoorbeeld Van Hinte, Nedertanders in Amerika, dl. 1, IV en dl. 11, Vi, Lucas. Ne-
therlanders in America, Il en IX.
2)  Over de gevolgen van de aardappelziekte schreven Bergman, The potato blight in the Ne-
therlands and its social consequences. in international Review of Social Hist09. 12 (1 967).
390-432 en Terlouw,  De aardappetziekte in Nederland in  1845 en volgende jaren, in Econo-
misch en Sociaal Historisch,/aarboek, 34 (1971), 263-308. Het verband met de landverhui-
zing komt in beide artikelen nauwelijks aan de orde.
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bachtsman ging bovendien gebukt onder de patentbelasting en de boer
onder de grondbelasting. Boeren, ambachtslieden en arbeiders, die on-
der de malaise het meest leden, zagen als contrast het wenkend perspec-
tief van Amerika, met lage belastingen, waar zij bovendien waardering en
verbetering van hun positie zouden kunnen verwerven.

De afgescheiden landverhuizers, die in deze jaren een derde deel der
emigranten uitmaakten, hadden nog een bijzondere reden: de gods-
dienstig-kerkelijke emancipatie van hun gediscrimineerde groep. Voeg
daarbij in hun geval de onderlinge verdeeldheid en de organisatie door
middel van landverhuizersverenigingen en hun oververtegenwoordiging
valt goed te verklaren.3

Stokvis vermeldt eveneens tegenkrachten, zoals de afkeurende gelui-
den, behalve bij de conservatieve burgerij duidelijk hoorbaar binnen de
kringen der afgescheidenen.4

In een in 1985 gepubliceerd artikel geeft Stokvis een analyse van de
gehele Nederlandse emigratie vanaf 1815 tot 1960.5 Binnen de periode
1820-1880 waren er volgens hem twee golven: 1846-1857 en
1865-1873. In de eerste periode was er duidelijk samenhang tussen de
agrarische structuur en de transatlantische emigratie.6 Hij is verder van
mening dat, waar (o.a. in Noord-Brabant) het bestaan van boeren en land-
arbeiders mede op huisnijverheid gevestigd was, het verval van de huis-
nijverheid tot vertrek aanspoorde.7 Volgens Stokvis wijst ook het hoge
percentage emigrerende gezinnen van de jaren veertig en vijftig op veel
landverhuizers op zoek naar land.8

Swierenga, die de periode 1820-1880 uiterst intensief heeft bestu-
deerd op grond van de verschillende lijsten, trekt de conclusie dat indivi-
duele en plaatselijke factoren steeds b€invloed werden door omvangrijke
sociaal-economische en godsdienstige krachten. Volgens hem was er bij
de emigratie uit Oost-Brabant, zij het in mindere mate, eveneens gods-
dienstige invloed, al waren de economische condities op het platteland-
beslissend.9 Een belangrijk emigratiemotief van de boeren van de zand-

3)  Stokvis, De Nederlandse Trek naar Amerika 1846-1847, 73-75.
1) a.w.,103-120.
5) Stokvis, Nederland en de Internationale Migratie, 1815-1960, in Van Holthoon e.a., De
Nederlandsesamentering sinds  1815,71-92.
6)  t.a·P'79.
7) t.a·P, 80.
8) ibidem
9) Swierenga. Dutch Immigration Patterns in the Nineteenth and Twentieth Centuries, in
Swierenga, ed., 77:e Dutch in America,  36.
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gronden was. volgens Swierenga het verlangen naar meer mogelijkhe(len
in de landbouw voor hun zonen.10 Dorpsambachtslieden emigreerden
wegens onvoldoende vraag naar hun werk en de op hen drukkende lasten
bij een stagnerende economie. Rooms-katholieken waren met 20% land-
verhuizers in Nederland in de periode 1835-1877, bijeen aandeel van
38,5% (1849) in de Nederlandse bevolking, voor ongeveer 50% onder-
\ ertegenwoordigd. Swierenga verklaart de ondervertegenwoordiging uit
meer persoonlijke weerstand die zij voor vertrek naar een overwegend
protestant land hadden te overwinnen en de afwijzende houding van hun
geestelijke leiders tegenover emigratie naar Noord-Amerika. "   Toch
hadden zij volgens Swierenga nog een flink aandeel, vooral doordat zij in
de eerste jaren der massa-emigratie in grote groepen emigreerden en ko-
loniseerden, net als de afgescheidenen. De kolonies trokken een gestadi-
ge stroom van latere emigranten aan.

i 2

De voornaamste karakteristiek van de Nederlandse emigratie was vol-
gens Swierenga haar weloverwogen en planmatig karakter. Het was geen
uittocht van een verpauperde bevolking, maar er lag een welbewuste
keuze na afweging van alternatieven (binnenlandse migratie, vertrek naar
een buurland, naar de kolonien) aan ten grondslag. Men was over het al-
gemeen goed geinformeerd en rekende op steuii van familie en bekenden
in Amerika: 13

..There was a strategy behind the Dutch immigration. The goal was
to preserve family ties, faith commitments, and cultural values and

.9institutions in a strange and sometimes unfriendly environment  .
Van zeer groot belang voor de Noordbrabantse situatie zijn de conclusies
van Yda Schreuder, wier analyse zich vooral richt op Noord-Brabant,
meer speciaal het gebied van Uden, Zeeland en Boekel. Meer dan de
twee hierboven behandelde auteurs legt zij de nadruk op de factor ver-

..dwijnende huisnijverheid en noemi daarbij home industry, which em-
..plc,yed farm labor during the off-season  .14 Het isolement van het g<·-

bied ronci de Peel was volgens haar de reden van het missen van de aan-
sluiting bij de modernisering van landbouw en industrie. 15 Volgens haar
verhoogden de aardappelziekte en de dientengevolge hogere voedselprij-
zen en de koude winter van 1846-1847 de reeds bestaande malaise en

ic,) t.a.p. 38.
11 1   ibidem

12)  t.(14'-39.
1'2 t.a.p.,39-40.
11)   Yda Schreuder, Dutch Catholic /mmigrant Settlement in  IR,con.,in.  1850-/905,10.
1

''1     a. 11·.   1 3.
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hadden zij invloed op de beslissing te emigreren, maar niet direct, want
uit de zwaarst getroffen gebieden kwamen maar weinig landverhuizers.
Toch kan zij niet nalaten deze factor nog eens te benadrukken..16

"In fact, the potato disease had an important indirect effect on the
emigration movement from areas where small-scale agriculture pre-
vailed."

En even verderop, beide oorzaken met elkaar vergelijkend: 17
', In the Catholic emigration from the province of Noord-Brabant, the
decline in rural industry was a more lasting cause than the potato dis-

9,
ease.

Yda Schreuder constateert dat in het gebied rond de Peel in de jaren der-
tig en veertig weinig vooruitgang zat in de landbouw: grootscheepse ont-
ginningen bleven uit, marktgerichte veeteelt bleef beperkt tot hoofdzake-
lijk schapenteelt en er was groot gebrek aan landbouwareaal. "When,
next,  during the decades  of the 1840s and 185Os,  the home textile  in-
dustry failed, outmigration appeared the only answer. "18

In de streken dichtbij zich ontwikkelende industriegebieden zoals rond
Tilburg, Eindhoven, Geldrop en Helmond was regionale migratie een
oplossing voor het gebrek aan werkgelegenheid, maar dan vooral vanaf
de jaren zestig. Voor Yda Schreuder was de bedreiging van het bestaan
door structurele veranderingen in de economie de voornaamsle oorzaak
van de landverhuizing. 19 Het achterblijven in het proces van modernise-
ring was volgens Yda Schreuder in Oost-Brabant, evenals in de rest van
Europa, de hoofdoorzaak.20 Diegenen die hun toestand en die van hun
kinderen zagen verslechteren, maar nog enige middelen bezaten, bij-
voorbeeld door verkopen van hun onroerend goed bij de stijgende prij-
zen, om de reis te betalen en goedkope grond in Amerika te kopen, waren
de kandidaten voor emigratie. Andere aantrekkingsfactoren, zoals goed

betaald werk bij de kanalisatie van de Fox River, maakten het ook voor
minder draagkrachtigen aantrekkelijk de oversteek te wagen.

Wat betreft het proces van landverhuizing uit Noord-Brabant en meer
speciaal uit de dorpen rond de Peel benadrukt Yda Schreuder evenals
Swierenga de betekenis  van de grotere groepen  die  in  1848,  1850  en
1853 vertrokken. De rooms-katholieken hadden het voordeel van een

m) a. w.,14.
17) a·w., 16.
18) aw.,24.
"9     a. w..33.
20)  a. w.,34.

183



reeds aanwezige missionaire kerk in het gebied van vestiging. Zakelijke

contacten (Van den Broek-Morgan L. Martin) en kerkelijk-clericale con-
tacten (missionarissen en de kerkelijke instellingen in Oost-Brabant, hij-
voorbeeld de daar bestaande vestigingen der Dominicanen, Jezuieten,
Capucijnen, Kruisheren) hielpen de beweging op gang te brengen. Ket-
tingmigratie zorgde vooral na de Burgeroorlog voor de contintitteit. Enige
wervende invloed ging uit van tijdelijk terugkerenden, zoals Arnold Ver-
stegen (en waarschijnlijk ook van de scheepsagenten, die Yda Schreuder
niet noemt).21 Als al deze begunstigende factoren niet lot oorzaken gere-

kend moeten worden, dan zijn zij niettemin onmisbaar om het verloop
(temporeel, regionaal en qua omvang) van de landverhuizingsstroom te
bepalen.

Meer aarzeling vertoont Yda Schreuder bij het aanwijzen van de gods-
dienstig-kerkelijke onderdrukking als oorzaak van landverhuizing van
rooms-katholieken. Toch heeft zij de neiging die eeuwenlange onder-
drukking gelijk te stellen met de situatie in Ierland.22 Weliswaar was
sinds  1795 de bevrijding  van de protestante overheersing begonnen,
maar rond 1850 hadden de katholieken, ondanks samenwerking met de
liberalen, nog geen echte vrijheid en gelijkheid bereikt, in weerwil van
hun lange strijd. In die zin waren zij te vergelijken met de afgescheide-
nen. Hierbij moet echter wel vastgesteld worden dat Yda Schreuder de
godsdienstig-kerkelijke factor niet duidelijk aanwijst als oorzaak van
landverhuizing der Nederlandse katholieken. Volgens haar leidde de
emancipatiestrijd tegen een protestante meerderheid tot een versterking
van het katholieke identiteitsgevoel, hetgeen in Amerika de aanpassing
binnen een snel groeiende katholieke gemeenschap in een overwegend
protestant land zou bevorderen. 23

§  2.     'Puxh' en  bull':  een kritach overzicht van q,Atotings-  en  aantrekkings-

factoren op grond i,an de 1,(,orafgaan(le h<,ofd-sttikken

,'De omstandigheden die mensen doen besluiten een woonomgeving
te verlaten noemt men afstotings- of 'push'-factoren; omgekeerd
worden de omstandigheden die mensen naar een woonomgeving

"24toetrekken aantrekkings- of'pull'-factoren genoemd.

21)  a. w., chapter 4. passim.
22) a.w.. 134.
2$'i a.w., 163.
21

1 Bronsema, Over bevotking, 58.

184



Zoals in het tweede hoofdstuk al is gereleveerd is de werkelijkheid inge-
wikkeld: het gaat niet om mechanische krachten die tot verplaatsing in
66n richting leiden. Zowel de keuze om de woonplaats te verlaten als de
keuze om zich te vestigen in een andere woonplaats is bij vrijwillige mi-
gratie, zonder dreiging van vervolging, oorlog, hongersnood en dergelij-
ke, een resultante van vele afstotingsfactoren en aantrekkingsfactoren,
zowel in de plaats van vertrek als de plaats van vestiging. Boven(lien gaan
nog vele andere elementen (bijvoorbeeld informatie, overheidssubsidie,
wettelijke belemmeringen, transportmogelijkheden, persoonlijk-
heidsstructuur) een rol spelen.25 Een overzicht van de in dit hoofdstuk
genoemde factoren laat zich echter het eenvoudigst schematiseren bin-
nen het aloude model van afstoting en aantrekking, waarbij met de com-
plexiteit rekening zal moeten worden gehouden. Het belang van elke fae-
tor apart zal telkens worden toegelicht.

Nog een voorafgaande opmerking lijkt gewenst: de onderzoeker moet
onderscheid maken tussen objectieve oorzaken en subjectieve motieven.
In het geval van vrije emigratie, zoals in Nederland, waren niet de oorza-
ken beslissend (en zeker niet alle door tijdgenoten als zodanig aangedui-
de factoren), maar de individuele reacties op een aantal van die oorza-
ken. Die reacties konden geheel anders uitvallen: men kon bijvoorbeeld
berusten of een alternatief kiezen. Op de individuele beslissing, want zo
individueel was die nu ook weer niet, waren de stimulerende en afrem-
mende krachten uit de eigen omgeving van het grootste belang. Landver-
huizing was in de eerste plaats een sociaal-psychologisch bepaald gebeu-
ren. Men kan zich afvragen, of juist in de sociale interactie niet de
grootste drijfkracht of weerstand te vinden was. Niettemin zullen argu-
menten op grond van de vaak genoemde oorzaken daarin wel een rol
hebben gespeeld. De conclusie van deze kanttekening moet zijn dat de
omstandigheden in zo goed als alle gevallen tegen de achtergrond der
oorzaken de hoofdrol hebben gespeeld en dit feit verklaart dat slechts
kleine fragmenten van de samenleving tot landverhuizing overgingen.
Deze conclusie moge tevens dienen als excuus om bij de oorzaken in
stricte  zin  niet  te  lang  stil te staan.

In het volgende overzicht zullen in elke paragraaf steeds eerst de alge-
mene aspecten aan de orde komen en daarna de Noordbrabantse.

25)  Potter, The Economic Context of Migration, in Kroes, ed., American Immigration Its Va-
dety and Lasting /mprint, 23-24.
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§    3.    De    massa-emigTatie a6 reactie (W de malaise van de jaren
1845-1849

"De zwarte jaren ] 845-1849", zoals Van Tijn die periode noemt, zijn
niet toevallig de jaren van het begin der massa-emigratie. Door mis-
oogsten (aardappelen vanaf 1845. maar ook rogge en tarwe in  1846) en
enkele zeer koude winters (1846-1847-1848), het heersen van een griep-
epidemie (1848, daarv66r een onbekende ziekte) en cholera (1848.
1849) werd vooral de toch al verarmde volksklasse zwaar getroffen. De
overheid nam enkele, maar onvoldoende maatregelen. 26

De toestand der boeren was verschillend: sommigen maakten winst
door de hoge prijzen, de kleine boeren op de zandgronden met gemengd
bedrijf, die weinig ter markt plachten te brengen, werden wel getroffen
door de mislukte aardappeloogsten en rogge-oogst, temeer omdat de zie-
ke aardappels ongeschikt waren om de varkens te voeden. I.andarbei-
ders op het platteland leden door dezelfde oorzaken, evenals de am-
baclitslieden. die bovendien hun debiet zagen verminderen. In tal van
gemeenten moesten extra collectes in de kerken en extra-hoge hoofdelij-
ke omslagen de sterk groeiende bedeling opvangen. Huwelijks- en ge-
boortecijfers liepen terug, sterftecijfers liepen zeer hoog op. 27

Toch was de wat talrijker emigratie uit Nederland al eerder begonnen.
onder invloed van een sterke stroom uit Duitsland.28 Een aantal Zeeuwse
en Gelderse families had zich gevestigd in Milwaukee en Sheboygan
County in Wisconsin in 1845.29 Maar het aantal nam toe tot meer dan
zevenduizend personen in 1846-1847. De rol van de afgescheiden lei-
ders en hun landverhuizersverenigingen was in die jaren zo groot dat on-
geveer een derde van de emigranten uit afgescheidenen bestond.

I)e rapporten van Borret, de gouverneur van Noord-Brabant. u itge-
brac·ht aan koning Willem 11, laten er geen twijfel over bestaan: Foor
N (,c,rd-Bral,ant waren genoemde jaren evenzeer ,·ampzalig.3(, In se )12'm-
ber 1845 deed Borret opgave dat van de 10.676 bunders met aardappe-
len er 10.661 waren aangetast: dit gewas was op eenderde deel van de
akkers geheel verloren gegaan en op het overige tweederde gedeelte nog

261  Van Tijn. De zwarte jaren  1845- 1849. in Algemene Geschiedenis der Nederlanden. XII.
145.

271 t.a.p.. 147.
28) [ igterink, De Landverhuizers Emigratie naar Nmrd-Amerika uit het Gelders-We.,tfaaL,e
grensgebied  tussen  de jaren  1830  en   1850.33-41.
29)  I.licas, Netherlanders in America, 39-41.
m) Ruler, Rapporten van de Gouvemeun in deprovincien, Ill, 387.
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niet voor de hell't gezond. Daardoor waren er geen aardappelen voor de
wintervoorraad en ook geen goede pootaardappelen. Borret drong aan
op het tegen lage prijzen beschikbaar stellen van levensmiddelen, zoals
rijst, aan de zwaar getroffen arme en mingegoede klasse der bevolking.
Anders dreigde verstoring van orde en veiligheid.31

Gelukkig was de winter 1845-1846 zacht en namen de rijksoverheid
en de plaatselijke overheid enkele maatregelen ter verstrekking van
goedkope voedingsmiddelen en brandstof en ter verruiming van werkge-
legenheid. Overige hulp moest komen van liefdadigheid.32 Aldus de rap-
porten van de gouverneur, die misschien de neiging had de zaken iets
mooier voor te stellen dan zij waren.

De klachten over de aardappelziekte bleven in de Noordbrabantse ge-
meenteverslagen en kranten voortduren tot in de jaren vijftig, al werden
de ziekteverschijnselen minder. Wat was de betekenis daarvan voor de
plattelandsbevolking? Voor de sinds de helft van de achttiende eeuw
steeds toenemende bevolking was de massale teelt van de aardappel een
uitkomst. Een areaal met aardappelen kon meer dan twee maal zoveel
mensen voeden als hetzelfde areaal met granen en dit is tot in de twin-
tigste eeuw zo gebleven. Aardappelen als zomervruchten waren veel min-
der afhankelijk van de weersomstandigheden dan granen en daarmee
leek de hongersnood uitgebannen. De aardappel bevorderde de bevol-
kingsexpansie. Door de grote produktiviteit kon men met weinig grond in
een belangrijk gedeelte van het levensonderhoud voorzien. Zelfs stedelin-
gen gingen voor eigen behoefte een stukje land huren en erop aardappels
telen. Was het eerst vooral voedsel voor de lagere volksklasse, eind acht-
tiende en begin negentiende eeuw werd het tevens door de hogere stan-
den geaccepteerd. 33

In een artikel over de werkloosheid in de Baronie van Breda wijst Klep
op het voordeel voor de werkgelegenheid van de arbeidsintensieve aard-
appelteelt. Nadelen wa-en echter volgens hem de seizoenspieken in de
vraag naar arbeidskrachten, die de arbeidsmarkt verstoorden, de armoe-
dige eenzijdigheid van het voedsel en de al te grote afhankelijkheid, zoals
bleek in 1845-1846, die Klep noemi "de laatste hongersnooderisis van
het type van het ancien rlgime".34

31)  a.w., III, 426-429.
32) a.w.,III, 550.
33)   Vandenbroeke,  'Aardappelteelt  en  aardappelverbruik  in  de  17e  en  18e eeuw', Tijd-

sch# voor Ge,chiedenis, 1.XXX11 (1969), 67-68.
34)  Klep. 'Het probleem  van de werkloosheid  in de Baronie van Breda tussen  1750  en
1914' in Noordbrabant, Historisch Jaarboek,  1  (1984),  24-25.
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Maar een echte hongersnood door misoogsten, waardoor in Nederland
vooral bepaalde streken, zoals de Tieler- en Bommelerwaard en de arme
inwoners in de steden getroffen werden, was in Noord-Brabant niet aan-
wezig, althans dat blijkt nergens uit. Het aantal bedeelden, dat wil zeggen
zij die door de gemeenten het gehele jaar of tijdelijk moesten worden
gesteund, steeg in Noord-Brabant tussen  1844  en  1847 van ongeveer
32.000 naar meer dan 51.000. In 1848 waren het bijna 4.000
minder. 35

Voor de boeren en voor de landarbeiders met eigen grond op de Bra-
bantse zandgronden waren de misoogsten stellig een strop, maar geen
ramp. Slechts een gering deel van de aardappelen en de veel belangrij-
ker, op meer dan drie maal zoveel grond bebouwde rogge werd op de
markt gebracht. De marktprijzen voor de eerste voedingsmiddelen ste-
gen, de prijzen van vlees niet. Vlees was voor de volksklasse toch al onbe-
taaibaar en veel varkens werden geslacht wegens gebrek aan voer. In de
volgende jaren werden, ondanks de aardappelziekte, op de zandgronden
meer aardappels gepoot. Het is duidelijk dat de boeren zich door enkele
misoogsten niet uit het veld lieten slaan, steunend op hun alternatieven,
zoals rogge en boekweit. Duurte der levensmiddelen, die tot in het begin
der jaren vijftig bleef, was voor de behoeftige klasse het nadeligst, niet
voor de producenten van die levensmiddelen. Men vindt in de bronnen
van de landverhuizing der Noordbrabanders in  1847 en 1848 zelfs geen
vermelding  van de aardappelziekte.  Na 1849 waren de opbrengsten  en
marktprijzen bevredigend.

Tabel 2 1: Opbrengsten in hl per ha en prijzen per hl van aardappeten en rogge in de jaren
1844-1851

Jaar aard.hI/ha gulden/hI rogge hI/ha gulden/hl

1844 162 1,32                  14                  5,02

1845                 33               2.55                 15                 6,61
1846 90 3.46                   6                  8,61

1847 120 3,47                  18                 10,09

1848 90 2,11                            18                           5,38

1849 100 2,04                  17                  4,51

1850 80 1,76                  15                  4.93

1851 110 2.24                  16                  5.64

35)    Ferslag nopens denstaat derprouincie Noord-Brabantover  1844 tot  en  met  1848.
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De tabel bevat de gemiddelde opbrengsten per hectare en de gemid-
delde prijzen per hectoliter in Noord-Brabant volgens opgaven in de pro-
vinciale verslagen. De prijzen en opbrengsten zijn naar beneden op hele
guldens en hectoliters afgerond.36

Overziende de aantallen der landverhuizers in die jaren mag de con-
clusie zijn dat de Noordbrabantse landverhuizing niet aanwijsbaar haar
oorsprong of versterking vond in misoogsten. Men kan deze conclusie
nog bevestigen met een bewijs uit het ongerijmde: waarom waren er in
die jaren dat de aardappelziekte heerste zo weinig landverhuizers uit het
Land van Heusden en Altena, waar deze ziekte in Noord-Brabant het
hardst toesloeg? Waarom waren er in het algemeen zo weinig landverhui-
zers, terwijl zovelen door de misoogsten in mindere of meerdere mate ge-
dupeerd waren? Bovendien kon men weten dat de aardappeiziekte ook in
Amerika heerste. De overige elementen van (le malaise, zoals werkloos-
heid en ziekte, zullen op het Brabantse platteland, waarvandaan de land-
verhuizers kwamen, minder voelbaar zijn geweest dan in de steden. Hoe-
wel de lonen van de landarbeiders op de zandgronden veel lager waren
dan in de kustprovincies zouden die arbeiders of dagloners volgens tijd-
genoten rond  1850 een hoger welvaartsniveau hebben gekend dan hun
beroepsgenoten in die provincies met overwegend commerciele land-
bouw en veeteelt, doordat zij zelf een eigen huisje bezaten, een stukje
land bebouwden en wat vee hielden.37 Het verschil tussen de kleine boe-
ren en de landarbeiders was op de zandgronden gering: keuters verhuur-
den zich tijdelijk en menig arbeider kon zijn bedoening met hard werken
tot een eigen bedrijfie uitbreiden.38

Kortom, het eerste decennium dat de emigratie uit Noord-Brabant wat
meer op gang kwam was voor de plattelandseconomie geen gunstige pe-
riode, maar niet in die mate ongunstig dat grote groepen elders hun heil
moesten zoeken. De concentratie van de landverhuizersgroepen in enke-
le regio's maakt de algemene malaise als de grote oorzaak minder waar-
schijnlijk.

36
) 1/erslag nopens den staat der provincie Noord-Brabantover  1846 tot en  met  1850 en  Ver-

slag van den toestand derprovincie Noord-Brabant over  1851  en  1852. Het areaal en de op-
brengsten van winterrogge (verreweg de meeste) en zomerrogge zon bij elkaar opgeteld.
37)  Van Zanden. Deeconomischeontwikkeling van de Nederlandse landbouu, in de negentien-
de eeuw, 216-219.
38)  Crijns en Kriellaars, Hit gemengde landbouwbedri fop de zandgronden in Noord-Brabant
1800-1885,258.
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§   4.    De  strijd  der  rooms-katlu,lieken  poor  hun  emancipatie  en   de  emi-

gratie

In een voor de hand liggende vergelijking van de katholieke Brahan-
clers met hun onderdrukte Ierse geloofsgenoten en met de aanvankelijk
door de oierheid vervolgde en later nog gediscrimineerde groepen der
Neclerlandse afgesc·heidene,i wordt door vele sc·hrijvers gewezen op de
kerkelijke en godsdienstige onvrijheid der katholieken in Nederland als
motief voor emigratie naar een land met voor die tijd ongekende geloofs-
vrijheid. in een aantal katholieke dagbladen en tijdschriften werden uit-
latingen in die richting gedaan. Al in 1846 hadden De Tijd, De Noordbra-
bander en De Catholijke Nederlandsche Stemmen het gebrek aan gods-
clienst,rijheid en vrijheid van onderwijs als oorzaken gekoppeld aan de
zucht tot landverhuizing onder de afgescheidenen. Zij eisten evenals de
liberale pers grondwetshervorming.39 Daarmee plaatsten zij zich niet zo-
zeer tegenover de koning (die de katholieken goedgezind was en vanaf

zijn troonsbestijging in  1840 had begunstigd) als tegenover het conserva-
tieve kaI)inet (De Tijd was daarin in  1846 nog ambivalent).40

Hadden bovendien ook niet zowel Verwayen als Van (len Broek het
godsdienstig motief genoemd in hun oproepen aan de katholieke aspi-
rant-emigranten?41 Voegt men daarbij nog de voortdurende strijd voor
emancipatie na de grondwetswijziging en de zowel in de jaren  1840 als
1850 oplaaiende anti-papistische bewegingen en het ontstaan van een

reac·tie in de vorm van het ontvluchten van het vaderland, zij het door een
kleine groep, lijkt zeer aannemelijk.

Tc,ch is deze conclusie niet verantwoord. De volgelingen van Verwayeii
en Van den Broek waren gewend aan eeuwenlange onderdrukking en
achterstelling van de kant van de overheid en de kringen waarop die
overheid steunde. Juist in de jaren veertig waren er gunstige perspectie-
5ei vc,(,r (Ir katholieken in Nederlan(1. De gron(lwetswijziging van 1848
werd door alle spraakmakende katholieken toegejuicht vanwege de vrij-
heden van godsdienst en onderwijs die erin waren vastgelegd. Het her-
stel van de bisschoppelijke hierarchie in 1853 was een bekroning van de
kerkelijke vrijheid en de protestante agitatie daaromheen (de Aprilbewe-

"1)  De Tijd. 19 sept. en 1 dec·. 1846: De Noord-Brabander 1 en 6 oct. 1846: de Catholijke
Teder/and,che Stemmen, XII (1846). 228-230.
7 Beekelaar Rcinci  grondwetsherziening  en  herstel  der  hurarchie. 31.
") Respectievelijk Cathxilijke Nederlanxische Stemmen, 3(1'  (1 846), 367 en De Tijd,  10 en
14 aug. en 2 eli 23 sept.  1847.
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ging) bevestigde door haar gebrek aan resultaat alleen maar het definitie-
ve einde van de wettelijke onderdrukking. Het zou wel van weinig ver-
beelding hebben getuigd op dat moment van triomf het vaderland de rug
toe te keren om in Amerika van de vrijheid van kerk en godsdienst te
gaan genieten.  En dat terwijl men kon weten dat juist in die jaren de anti-
paapse sentimenten in de Verenigde Staten niet gering waren als reactie
op de invasie van katholieke Ierse en Duitse immigranten. Het Ameri-
kaanse nativisme (de steeds weer oplaaiende beweging tegen nieuwko-
mers)  uitte zich sinds  1850 het krachtigst  in  de  vorm van anti-katholi-
cisme.  In 1853 ontstond als hoogtepunt van de nativistische, anti-paapse
reactie de 'Know Nothing Movement'.42

Kan men de toestand van de katholieken in Nederland Ill moeilijk met
die van hun geloofsgenoten in Ierland vergelijken (een dergelijke, soms
bloedige, meer op verschil in nationaliteit dan op kerkelijk-godsdienstige
tegenstellingen gegronde strijd tussen protestanten en katholieken had in
Nederland nooit bestaan), een vergelijking met het emigrerende deel van
de afgescheiden protestanten kan eveneens op maar weinig overeen-
komsten stoelen. De groep afgescheidenen die de landverhuizing op
touw zette (in hun kielzog gingen ook andere afgescheidenen en hervorm-
den mee) bestond uit dissidente, anti-synodale afgescheidenen, een min-
derheid van een minderheid, voor wie de stichting van kolonies in Ameri-
ka sterk emancipatorisch was. In hun sociale en economische nood volg-
den zij gaarne hun leiders in het vaste geloof dat het vaderland afvallig
was geworden en daarvoor met toenemende armoede en ziekten werd
gestraft.43 Dergelijke motieven konden voor katholieken niet gelden.

lets anders is dat de godsdienstig-kerkelijke context ook voor hen be-
langrijk was. Als zij niet hadden kunnen verwachten hun geloof op onge-
veer dezelfde wijze als in het oude vaderland te kunnen uitoefenen, zou-
den zij niet vertrokken zijn. De missionarissen die hen leidden en hun be-
staan deelden gaven hen daarvan de garantie, plus natuurlijk het besef
dat de sterk gecentraliseerde rooms-katholieke kerk overal ter wereld de-
zelfde was.

De conclusie mag zijn dat het katholieke emancipatiegevoel geen of
een onbeduidende rol als oorzaak van landverhuizing heeft gespeeld en
dat het sterk beleven van de waarden van het mondiale geloof en de een-
heid van de wereldkerk daarentegen factor van betekenis is geweest voor
zowel de grotere groepsemigraties als de aanpassing in Amerika.

42)  Yda Schreuder. a.w., 128.
13)  Stokvis, a.w.. 53.56-57.
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in   1846  en 1847 vertrokken grote groepen afgescheidenen. Hoeveel
van hen kwamen uit Noord-Brabant? En hoeveel in latere jaren? Stokvis
schat het aantal in 1847 op 39 van het totaal van 2.726, veertien per dui-
zend in Noord-Brabant wonende afgescheidenen.44 Het totale aantal af-
gescheidenen lijkt niet veel (Noord-Brabant kwam met 0,7% als provin-
cie op de achtste plaats), maar anders wordt het als men weet dat zij bijna
allen geconcentreerd waren in het kleigebied van Noordwest-Brabant.
Dominee Hendrik Pieter Scholte, tien jaar later de stichter van Pella,
werkte daar ooit als grondvester van de Afscheiding onder de orthodox-
Calvinistische bevolking. Conflicten tussen aan de ene kant de wereldlij-
ke en kerkelijke (hervormde) overheid en aan de andere kant de 'separa-
tisten' bleven in dat gebied niet uit. 45

De invloedrijke Heusdense hervormde predikant C.W. Pape bestreed

de afscheiding in het Land van Heusden en Altena met woord en daad en
niet geheel zonder succes.  In  1846 gaf hij zelfs een door hem  in zijn ge-
meente gehouden leerrede tegen de landverhuizing uit. Op grond van
bijbelse argumenten bestreed hij de noodzaak ervan.46

Om welke redenen dan ook: met Scholte en Van Raalte vertrokken
maar zeer weinig Noordbrabantse protestanten en het totaal aantal tus-
sen  1835  en  1880 als afgescheidenen vermelde landverhuizers  uit  (lie
provincie  was  niet  meer  dan 152, uitmakende  4,8%  van de Brabantse
landverhuizers  en   1,3%  van alle Nederlandse afgescheiden (gerefor-
meerde) emigranten.47 En dat ondanks de vaak moeilijke leefomstandig-
heden en de aantrekkingskracht van (le kolonies in Michigan en Iowa. Uit
Noordwest-Brabant vertrokken daarentegen nogal wat afgescheidenen
naar de in 1853 drooggelegde Haarlemmermeer. 48

Bij de afgescheiden landverhuizers in Noord-Brabant worden gods-
dienstige motieven op de landverhuizingslijsten slechts een enkele keer
genoemd. De weinigen onder hen die naar Michigan en Iowa vertrokken
deden dat wei in de verwachting temidden van geloofsgenoten meer tot
hun recht te kunnen komen, ook in kerkelijke zaken. Het kan niet anders

14)  a. w., tabel 6.54.
45)  Smits, De Afscheiding van 1834, geeft de meest uitgebreide beschrijving van de geschie-
denis der Noordbrabantse afgescheidenen. Een biografie van Scholte is de dissertatie van

Oostendorp,  H.P.  Scholte,  Leader of the  Secession of 1834 and Founder of Pella.
46)  Pape, De Lantlverhuizing.  Ikerrede over Genesis XI: 8a.
'7) Swierenga, Religion and Immigration Patterns: A Comparative Analysis of Dutch Pco-
testants and Catholics, 1835-1880, in Journal of American Ethnic History. 5 (Spring 1 986),
2. table 1,26.
18)   De Cast, Afcheiding en Doleantie in het Land van Heusden en A ttena. 66.
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zijn of de achtergrond van de landverhuizing van Noordbrabantse afge-
scheidenen bezat een godsdienstig-kerkelijk element, maar gezien het
geringe aantal en het moment van vertrek was de reden niet gelegen in
kerkelijke onvrijheid en behoefte aan emancipatie.

Zouden dan de katholieke landverhuizers, voornamelijk afkomstig uit
de dorpen rond de Peel en uit de Kempen, wel godsdienstig-kerkelijke
emancipatiemotieven hebben gehad? Uitgaande van de genoteerde rede-

nen van vertrek op de landverhuizingslijsten in het geheel niet. Het is on-
waarschijnlijk dat zij als verborgen of bijkomstige motieven wel een rol
speelden. Juist in deze dorpen was een bloeiend kerkelijk leven in de tijd
van de oude Republiek blijven bestaan, doordat zij in katholieke enclaves
lagen of gebruik konden maken van grenskapellen en andere gebedsoor-
den in de buurt. Van groot belang waren de kloosters die zich hier ge-
handhaafd of gevestigd hadden, beschermd door de Oranjes, zoals de
Norbertijnerabdij van Berne (van waaruit verschillende parochies wer-
den bediend) en het Kruisherenklooster in St. Agatha, of opgenomen in
de vrije heerlijkheden. Zo vestigden zich JezuYeten  rond   1630  in  Ra-
venstein, Capucijnen in  1645 te Velp bij Grave, Franciscanen in  1645  in
Megen, Kruisheren in  1652  in  Uden en in datzelfde jaar Karmelieten  in
Boxmeer. Zij stichtten Latijnse scholen, deden parochiewerk en hielden
kortom zichzelf en de katholieke kerk in Oost-Brabant in stand.49

In de eeuwenoude nauwe band met hun geestelijkheid en religieuzen
moet men eerder dan in emancipatiestreven een verklaring zoeken voor
de landverhuizing vanuit dat gebied. De bevolking was aan het kerkelijk
leven verknocht en velen hadden familieleden onder de clerus en reli-
gieuzen. Omgekeerd waren de kerkelijke instellingen en dienaren be-
zorgd om het geestelijk en wereldlijk lot van de leken. Het is dan ook niet
toevallig dat eerst de Kruisheren en later de Norbertijnen de landverhui-
zers naar Wisconsin zijn gevolgd en dat anderen, zoals een aantal uit het
Capucijnenklooster in Velp, zich als wereldheer aan de bisschoppen in
Wisconsin ter beschikking hebben gesteld. Onder leiding van de hen ver-
trouwde priesters, voor een groot deel uit hun eigen provincie, zouden de
landverhuizers, van wie de meesten slechts weinig onderwijs hadden ge-
noten, zich niet alleen veiliger voelen, maar ook zeker kunnen zijn van de
voortzetting van het kerkelijk leven dat zoveel voor hen betekende.

In die zin, en niet vanwege verzet tegen onvrijheid, had het op gang ko-
men van de landverhuizing onder Noordbrabantse katholieken een be-
langrijke kerkelijk-godsdienstige component.

49)  Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nedertand, V, 907-913.
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§  5.    Politieke  en  economi*che  ont,rijheid  als  mogelijke  oorzaak van  emi-
gratie

Gebrek aan politieke democratie, dienstplicht, onrechtvaardige be-
lastingen. tiendplicht, blireaucratie, gebreken van het erfrecht, het pacht-
rec·ht en het jachtrecht. de bemoeizucht en het autoritaire optreden van
cle overheid: door een aantal contemporaine en latere schrijvers over
landverhuizing worden zij als oorzaken aangewezen. Men leest in de
brieven der landverhuizers over hoe het met al deze zaken in de Verenig-
(le Staten beter is gesteld.

Stokvis vermeldt dat de hoge accijnzen op levensmiddelen, de grond-
belasting en patentbelasting veel ontevredenheid veroorzaakten, maar hij
wijst er terecht op dat de wijze van heffen en de controle door de commie-
zen evenzeer weerstanden opwekten.50 Daarbij kwamen nog de plaatse-
lijke hoofdelijke omslagen die in de tijd van veel armoede de draagkrach-
tigen moesten betalen. Natuurlijk was de landverhuizing koren op de mo-
len van de liberale pers die de belastingwetgeving grondig wilde
veranderen. Vandaar dat er in de tweede helft van de jaren veertig veel
licht op valt als achtergrond van de emigratie. In later jaren, als de druk-
kende accijnzen op eerste levensbehoeften zijn afgeschaft, resteren nog
genoeg redenen voor ontevredenheid over het belastingstelsel.

In de Verenigde Staten waren daarentegen de belastingen onbedui-
dend: de overheid financierde zichzelf voornamelijk met de opbrengsten
der grondverkopen en liet veel over aan het particulier initiatief. Er was
Keen bureaucratie, geen tiendplicht, geen ongunstig pachtstelsel, vrij ja-
gen en vissen. Toch kan men oprecht betwijfelen of de beslissing tot land-
verhuizing van dergelijke, relatief onbelangrijke factoren afhankelijk zal
geweest zijn. Het lijkt er meer op dat de analysten in periodieken als het
Tijdschrift 1,(,or Staathuishoudkunde en Statistiek, De Economist en De
Gid-f hun eigen stokpaardjes bereden. afgezien nog van de argumentatic
in geschriften van mensen die zelf belang hadden bij de emigratie van an-
deren. S 1

De dienstplicht wordt door Swierenga als mogelijke oorzaak genoemd

s<')  Stokvis, aw.. 18.
31)  De meest aannemelijke van die analyses is: Over de oorzaken van de landverhuizing der
Nederlanders naar de Vereenigde Staten, in 71jdschriji 1'00r Staathuishoudkunde en Sta-
tbtiek. XXVI (1866). 87-]02: volgens Jellinghaus. Destaat tegenover di landverhuizing, 48.
is de schrijver Prof. 0. van Rees; volgens Swierenga. die een Engelse vertaling verzorgde,
heeft de redacteur van het tijdschrift. B.W. Sloet tot Oldhuis. dat artikel geschreven. Zie Swie-
renga, in Swierenga. ed. 7lze Dutch in A merica, t. a.p., 42. noot 19.

194



van het vertrek van jonge mannen, niet geregistreerd door de Nederland-
se instanties omdat zij clandestien emigreerden.52 Bij afmelding op het
gemeentehuis zouden zij door de mand zijn gevallen. Door de gemeenten
werden de militieregisters nauwkeurig bijgehouden en bij gebleken afwe-
zigheid in het buitenland van een niet door loting of anderszins vrijgestel-
de werden de autoriteiten op de hoogte gebracht. Daardoor is hun aantal
na te gaan. Slechts een beperkt deel (minder dan een derde) van (le
dienstplichtige jonge mannen moest in werkelijke dienst. Na loting, keu-
ring en behandeling van verzoeken om vrijstelling, bijvoorbeeld wegens
broederdienst, stond vast wie echt in dienst moesten. Daarna kon men in
die tijd een vervanger trachten te vinden, maar dat was een dure oplos-
sing die in de kringen der landverhuizers zelden zal zijn voorgekomen.
Men kan zich goed voorstellen dat een jonge man of een gezin met op-
groeiende zonen de dienstplicht heeft laten meetellen bij de beslissing
om te emigreren. Van de andere kant zal de Amerikaanse Burgeroorlog,
die veel mannen in principe dienstplichtig maakte (men kon zich echter
beroepen op vreemde nationaliteit en eventueel de kosten voor een ver-
vanger betalen), zoal niet om zichzelf, door de berichten over verplichte
dienstneming in het Unieleger menigeen afgeschrikt hebben.

Niet de politieke of godsdienstig-kerkelijke onvrijheid, maar de tiend-
heffing gaf in de jaren veertig van de negentiende eeuw aanleiding tot
protestacties op het Oostbrabantse platteland. De tienden, oorspronke-
lijk een verplichte afdracht van een deel van de oogst voor de katholieke
kerk, werden in de Republiek geheven voor de gereformeerde kerk en
vormden daardoor een grief voor de katholieke landbouwers. Met de
scheiding van kerk en staat in  1796 kwam een einde aan de uitkeringen
uit de opbrengst van de tienden ten gunste van de dominees en kosters
van de gereformeerde kerk, maar zij werden ondanks beloften in Noord-
Brabant in tegenstelling met de andere voormalige zuidelijke Generali-
teitsgebieden (Zeeuws-Vlaanderen en Limburg) tot de inlijving bij het
Franse keizerrijk van Napoleon niet afgeschaft en daarna weer ingevoerd
en dienden toen nog steeds voor het onderhoud van de protestante kerk-
gebouwen. Omstreeks  1820 werd die verplichting door de Staat der Ne-
derlanden afgekocht  van de (sinds  1816 zo geheten) Hervormde  Kerk,
zodat de staat de grootste domeinheer werd. Die verpachtte evenals de
andere tiendheren de tienden jaarlijks aan boeren die een grote behoefte

52)  Swierenga, Dutch International Migration Statistics, 1820-1880. in /nternational Migra-
tion Review, 15 (1981),3,463.
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aan graan en stro hadden. Want de tienden op de graanoogsten waren de

belangrijkste, al werden zij ook op andere veldgewassen geheven, echter
in het algemeen niet op aardappelen. In enkele gevallen werden zelfs nog

zogenaamde bloedtienden op vee en bijenzwermen opgeeist. Op deze
verouderde feodale rechten was in den lande veel kritiek, vooral omdat
elke landbouwkundige verbetering de tiendheer zonder prestatie meer
opleverde. Toch duurde het nog tot  1872 dat de afkoopbaarheid van de
tienden wettelijk geregeld werd. Voor de boeren was niet alleen het af-
staan van een deel van de oogst, maar ook het wachten met het binnenha-
len van de oogst lot de tienden werden opgehaald, een ergernis. Vooral
het heffen van tienden op nieuw-ontgonnen gebied, zogenaamde novale
tienden, vond men een onrechtvaardige zaak. Door zogenaamde mono-
polievorming bij het pachten (het op basis van onderlinge afspraak kunst-
matig laag houden van de te bieden pachtprijs) en andere vormen van zo-
genaamd stil verzet werd getracht de opbrengst te verlagen en daarmee
de eigendom van tienden onvoordelig te maken. Op enkele plaatsen wer-
den de tienden afgekocht.   Het is bekend  dat  in  1844  in de gemeente
Zeeland velen (95 boeren) vanwege de monopolievorming door middel
van samenzwering werden bekeurd.53

In de jaren  1848 en 1849 ontstonden in Noord-Brabant, vooral in het
zuidoosten, rellen bij het verpachten en ophalen van de tienden. Niet ge-
heel buiten verband met de revoluties overal in Europa kwamen boeren
en op een enkele plaats, zoals in Gemert, ook wevers. nu openlijk in ver-
zet. Door machtsvertoon, met inzet van militairen, werd de opstandigheid
onderdrukt, maar iedereen voelde dat het tiendrecht volkomen verou-
derd was.54

De vraag is: was dit een (bijkomende reden) voor emigratie? Behalve
Oirschot, Boekel en Gemert worden in 1848/1849 geen plaatsen  van
waaruit veel landverhuizers vertrokken, wegens ongeregeldheden ver-
meld. Ook hier gold. net als bij kerkelijke grieven, dat men sinds jaar en
dag aan de ergernis gewend was en dat afschaffing nabij leek. Dergelijke
lasten, evenals de grondbelasting, waren in de grondprijs verwerkt en bij
afkoping, waarvoor ook geld op tafel moest komen, zou de grondprijs stij-
gen, hetgeenvoor de pachters niet voordelig was. Het euvel was alles bij
elkaar weI aanwezig, maar beperkt van werking. Hetzelfde gold voor de

53) Duijvendak. Boeren en c·ollertieve artie, in Tijds<:hr  1,<,or  ,ciale Ge.,chiedenu. XVI
41990), 4, 376-377.
51)   I),tijvendak, t.a.p.,  378-381; (:rijns en Kriellaars. a.w..  120-121: Van  Velthoven. Stad
en Meierij van 's-Henogenbosch, 11, 96-100.

196



andere lasten die aan het onroerend goed vast zaten: men was eraan ge-
wend, zij waren onderdeel van de prijs en, voorzover zij als drukkend er-
varen werden, zouden zij in die liberale tijd, wel worden afgeschaft of
verminderd. Datzelfde gold de patentbelasting.

De conclusie is dat de financiele lasten en de daarbij horende over-
heidsbemoeienis in Noord-Brabant geen oorzaak van landverhuizing zijn
geweest, al hadden zij misschien wel een propagandawaarde voor het
aantrekkelijk maken van de emigratie naar Amerika, waar dergelijke
lasten niet of nauwelijks bestonden.

Wat de dienstplicht aangaat is het in het provinciaal verslag genoemde
aantal van hen die zonder vergunning als dienstplichtigen naar Noord-
Amerika waren vertrokken nooit meer dan vier per jaar en in totaal 29 in
de periode 1847-1875.55 Dat wil nog niet zeggen dat 29 jonge mannen
om dienstplicht te ontkomen naar Amerika zijn gegaan. Veelal zullen zij
met hun ouders zijn meegereisd. Over het totaal genomen is dit aantal
jonge mannen onbetekenend. Echte desertie kwam nauwelijks voor.

De conclusie is dat politieke noch economische onvrijheid in aanmer-
kelijke mate ten grondslag hebben gelegen aan de landverhuizing uit
Noord-Brabant.

§ 6.  Het vraagstuk van de mimte: bevolkingsdruk, gebrek aan grond en
gebrek aan werk als mogelijke oorzaken van landverhuizing

Onder de naam 'demografische transitie' ('demographic transition')
vat men samen de overgang in West-Europa van een tamelijk stabiel be-
volkingscijfer  voor  1800  via een stijgend geboortenoverschot  naar  een
nieuw evenwicht, dat begint te ontstaan  rond  1870. De grote drijfkracht
achter deze ontwikkeling was de daling van de sterfte.56 De demografi-
sche transitie kent nogal grote landelijke en regionale verschillen. Zo was
de bewuste geboortenbeperking in Frankrijk al na 1750 een factor van
betekenis en was die bijvoorbeeld in Belgie (onder invloed van Frank-
rijk?) veel eerder aanvaard dan in Nederland. In Nederland beweegt zich
de uitwerking van de neo-malthusiaanse wijze van geboortenbeperking
van het noordwesten naar het zuidoosten en is die voor Noord-Brabant in
de  periode  tot  1880  van geen belang. Daarentegen  was er onder  de  in-
vloed van de toenemende bevolkingsdruk al veel eerder (in Nederland

55)  Verstagen van den toestand der provincie Noord-Brabant, verslagen over de militie van
1847 totenmet 1875.
56

) Hofstee, Korte demograji,che geschiedenis van Nederland van 1800 tot heden, 31.
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, anaf 1650)  een  malthusiaanse vorm van geboortenbeperking ontstaan
cloor wat Ho fstee noemt het agrarisch-ambachtelijk patroon of stelsel. 57

Kort gezegd komt dit neer op een systeem van aanpassing aan de aan-

wezige bestaansmogelijkheden door hoge huwelijksleeftijd en lage huwe-
lijksfrecluentie. Hierbij moet men niet zozeer denken aan een doelbewllst
gedrag om de bevolkingsgroei te beperken. maar aan een in in de cultullr
„pgf·nomen normbesef dat wel tot een gewenste beperking leidde.58 Ook
de neo-malthusiaanse geboortenbeperking, die pas langzaam en met
sterke verschillen naar levensbeschouwing en regio in Nederland door-
drong, was volgens Hofstee in de eerste plaats gevolg van een mentali-
teitsverandering door het modern-dynamische cultuurpatroon. 59

Tot 1850 was het agrarisch-ambachtelijk patroon volgens Hofstee zeer
sterk aanwezig, daarna veranderde het geleidelijk en in Noord-Brabant
en I.imburg nog langzamer dan in andere provincies in (le richting van
meer huwelijken en op jongere leeftijd huwen, vooral van arbeiders, als
gevolg van wat Hofstee noemt 'mentale proletarisering' of een zich ont-
rukken aan de patriarchale sfeer.60 Waarschijnlijk houdt dit verband
met de toenemende migratie.

Overigens blijkt uit een onderzoek in de Kempen dat er verschillen zijn
tussen beroepsgroepen en dat de huwelijksleeftijd van de vrouwen meer
dan die van de mannen relevant is voor het huwelijkspatroon. Zo huwden
c,nistreeks 1850 zelfstandigen op latere leeftijd meer met jonge vrouwen,
arbeiders en dienstknechten op wat jongere leeftijd meer met wat oudere
vrouwen. De gezinsgrootte was daarom gemiddeld groter bij zelfstandi-
gen en kleiner bij arbeiders. Een ander gevolg was dat vrouwen die op la-
tere leeftijd huwden enig spaargeld hadden en als arbeidster meer waard
waren, waardoor de huwende arbeider zijn toestand kon verbete-

61ren. WeIke relevantie hebben deze demografische conclusies voor
het verse·hijnsel der landverhuizing? Allereerst kan men paststellen dat

cle clemografisc·he cirtik vo ,ral op het plattelancl di,<,r cir bevolkingsgrciri
groot  was.  A Is men al, door naleving van  het agrarisch-ambachtelijk pa-
troon en mogelijk door sexuele onthouding binnen het huwelijk zijn
bestaansniveau wist te handhaven dan ging dat gepaard met toenemende

571 a.u.. 13-14.
7 a. U'·, 16-17.
'9) ibidem
"c') aa..49.

")   Blankert.  De huwelijksstriletuur in de Brabantse Kempen in de periode 1830-1859. in
\ an den Brink. Van der Veen en Van der Woude, red., Werk kerk en bed in Brab(tnt.
101-116.
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spanning. Het groeiende aantal niet-huwenden of pas op latere leeftijd
huwenden zal eerder geneigd zijn geweest elders een beter bestaan te

zoeken, waarbij men niet zozeer moet denken aan emigratie, maar aan
binnenlandse migratie op korte afstand of trekarbeid. Dit maakte het wel-
licht gemakkelijker de stap naar landverhuizing te zetten. 62

Een direct gevolg van de toename van het aantal arbeidskrachten was
de daling der lonen. De bedrijfshuishoudingen zoals agrarische bedrij-
ven, vertoonden een geringere arbeidsproduktiviteit (meer mensen voor
dezelfde hoeveelheid werk).

Voeg daarbij het gebrek aan grond, niettegenstaande intensivering van
de landbouw en een gering aantal ontginningen. Landarbeiders, wier va-
ders nog vaak boer waren geweest, wilden zelfstandig worden, maar de
grondprijs werd hoger door de grote vraag. Keuterboeren zagen geen
mogelijkheid hun bedrijf uit te breiden. En wat misschien wel het belang-
rijkste was: voor hun kinderen leken nog minder mogelijkheden op het
platteland aanwezig.

Het is duidelijk dat de bevolkingsdruk, het grote aanbod van arbeids-
krachten. de lage lonen, de behoefte aan grond voor zichzelf en hun kin-
deren 'push'-factoren kunnen zijn geweest. In welke mate kunnen die
hebben gegolden voor Noord-Brabant?

Was de bevolking in Nederland sinds  1795  in  1849  met 49% en in
1879 met 93% toegenomen, voor Noord-Brabant waren de percentages
respectievelijk 52% en 79%.63 De bevolkingsgroei was in de periode
1849  tot  1879 duidelijk geringer  dan in Nederland als geheel  en  dit  is
niet te verklaren uit een stijging van het zeer kleine vertrekoverschot in
die periode.64 Het is ook niet te verklaren uit de geringere huwelijks-
vruchtbaarheid (het aantal levendgeboren kinderen van gehuwde vrou-
wen  tussen   15  en  45  jaar):   dit was tussen   1846  en 1855 lager,  maar
daarna duidelijk hoger dan het landelijk gemiddelde.65 Men moet dus
veronderstellen dat het aantal huwelijken achterbleef bij het landelijk ge-
middelde en dit blijkt juist te  zijn:  was in het gehele rijk tussen  1849 en
1879 83% A 84% in de leeftijdsklasse 40-44 jaar gehuwd, in Noord-Bra-

62) Hoewel Hofstee aanneemt dat de migratie bij het agrarisch-ambachtelijk huwelijks- en
voortplantingspatroon laag is, heeft Van der Heijden bewezen dat die factor althans in de
Kempen aanzienlijk was. Van der Heijden, Een belichting van enige historisch-demografi-
sche aspecten van een Kempische plattelandsgemeente in de negentiende eeuw, in Jaarboek
1/aria Historica Brabantica, X, 93-123.
63)  Hofstee, a.w., tabel 2,125.
64)  a. w., tabel 14,140.
65)  a. w., tabel 6, 132.
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hant was het 75% A 77%.66 Waarschijnlijk heeft de malthusiaanse wijze
van geboortenbeperking en dan wel niet zozeer het later huwen als wei
het niet-huwen, effect gehad op het geboortencijfer. Het relatief groter
aantal blijvende vrijgezellen in Noord-Brabant kan een aanwijzing zijn
pan een relatief sterke bevolkingsdruk in die jaren.

Wat de migratie betreft: pas over de tijd  na  1850.  na de invoering van

het bevolkingsregister en in het bijzonder nadat in het begin van de jaren
zestig de statistiek van vestiging en vertrek aanzienlijk was verbeterd, is
een betrouwbaar overzieht mogelijk. Zoals gezegd vertoonde Noord-Bra-
bant een zeer klein vertrekoverschot, dat wil zeggen er kwamen iets min-
der mensen in de provincie wonen dan eruit vertrokken. Voor de interna-
tionale migratie naar en vanuit Duitsland en Belgie bleef Noord-Brabant
in de periode 1865-1914 duidelijk achter bij Overijssel, Gelderland en
Looral I.imburg.67 Toch kan men zich afvragen of dat ook in dezelfde
mate gold voor de streken en plaalsen van waaruit de landverhuizers
voornamelijk vertrokken. Bij het raadplegen der bevolkingsregisters ont-
stond de indruk dat tot  1880 in ieder geval de buitenlandse migratie van-
uit en naar de buurlanden nog van weinig betekenis was en aanmerkelijk
achterbleef bij die naar de. Verenigde Staten. Met cijfers is dit aange-
toond voor Zevenbergen (zie hoofdstuk VI).

Uit dit alles kan geconcludeerd worden dat de bevolkingsdruk in
Noord-Brabant wel ervaren werd, maar niet zozeer leidde tot meer emi-
gratie als wel tot minder huwelijken, echter na  1855  niet tot minder ge-
boorten per huwelijk, zodat men kan aannemen dat de huwelijksleeftijd
van vooral vrouwen toen daalde. Neemt men de leeftijdsgroep van 25-29
jaar dan ziet men inderdaad een stijging van ongeveer 30% gehuwde
vrouwen in  1849 en 1859 naar ongeveer 36% in  1869 en ongeveer 43%
in  1879. Bij mannen is eveneens een dergelijke stijging in die leeftijds-
groep waar te nemen. Of daaruit geconcludeerd moet worden tot een68

; crminderend agrarisc·h-ambac'htelijk patroon  of  tot  een  prc,letarische
mentaliteitsverschuiving, blijft wel de vraag zolang men niet over vol-
doende cijfers voor de verschillende beroepsgroepen beschikt. Het lijkt
eerder aannemelijk dat verbetering van de economische omstandighe-
den een rol speelde. Dat Noord-Brabant het geringste aantal gehuwden
van alle provincies in de verschillende leeftijdsklassen heeft gehad in de

661  a. u'.. tabel 4. 128-129.
67)  a. to., tabel 14.140 en 92.
68)  a. w.. tabel 4, 128-129.
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periode 1830-1880 kan bovendien voor een deel verklaard worden uit
het groot aantal geestelijken en religieuzen in die provincie.

De statistieken der bevolking zeggen nog te weinig over de bevolkings-
druk om daaraan grote waarde toe te kennen als drijfveer voor emigratie.
Zij geven wel aan dat de jaren veertig en vijftig ongunstig afstaken tegen-
over (le tijd ervoor en erna. Voor diegenen die een zelfstandig agrarisch
bestaan wilden opbouwen, konden de zeer geringe uitbreiding van het
areaal en de zeer geringe intensivering van de landbouw in Noord-Bra-
bant in de periode tot 1880 zeker een reden zijn om aan landverhuizing
te denken. Niet voor niets werden de overvloed aan goede grond en de la-

ge grondprijzen in alle berichten uit Amerika sterk belicht.
Voor diegenen die niet direct aan de aankoop van grond konden den-

ken, zoals de landarbeiders en knechten, een groot deel van de landver-
huizers, waren de werkgelegenheid en het loonniveau zeer belangrijk.
Hoewel statistieken op dit punt ontbreken was de werkgelegenheid door
het vergrote aanbod en de sterk achterblijvende vraag naar arbeids-
krachten aan het dalen en de lonen daalden om diezelfde reden. Van
Iterson noemt in zijn Schets van de landhuishouding der Me4erij (1868)
daglonen van f. 0,40 tot f. 0,50, naar gelang de tijd van het jaar. Dicht
bij de grotere plaatsen, waar de werkgelegenheid iets groter was, kon
men bijvoorbeeld het hele jaar door f.  3,- per week verdienen. lets beter
betaald werd het zogenaamde polderwerk, maar daarvoor moest men ver
van huis. Vrouwen verdienden f. 0,35 per dag als arbeidster. Men werk-
te daarvoor van zonsopkomst tot zonsondergang ('s zomers vanaf zes
uur). Een deel van het loon (f. 0,20) werd ingehouden voor de kost die
men van de boer kreeg. Knechten en meiden verdienden, behalve kost
en inwoning, van f. 60,- (goede knecht), f. 40,- (gewone meid) tot f. 15,-
(koehoeder) per jaar.69 In het Westbrabantse zandgebied waren de 10-
nen wat hoger, althans in de jaren 1870. Er lagen meer grotere bedrijven
en daardoor was de vraag groter. 70

Vergelijkt men nu hiermee de lonen in Amerika. Arnold Verstegen
schreefin december 1863 uit Little Chute..71

9,

De pnls van werkloon is hoog: ik betaal 18 dollars in de maand aan
een zoon van J. van Haandel en zijn broer werkt in het bosch en ver-
dient 26 dollars per maand, zodat het loon hoog is, maar zeker is dat
ieder kan leven. '.

69) Van Iterson, Schets van de tandhuishouding der Meilerij,  14-15.
70)  Deckers, De tandbouwers van den Noord-Brabantse/ten zandgrond, 243-244.
71

) Arnold Verstegen's brieven worden in hoofdstuk VIII besproken.
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Een dollar was een rijksdaalder waard. dus het gaat hier om lonen van 45
en 65 gulden per maand en die waren vrij normaal.72 De kosten van le-
vensonderhoud waren niet veel hoger dan in Nederland (men at er ook
beter van, bijvoorbeeld elke dag vlees) en op deze wijze kon men, vooral
als de kinderen mee konden verdienen, tamelijk snel sparen en grond ko-
pen. Dat de goedkopere grond nog ontbost en ontgonnen moest worden
wist men uit eigen ervaring. De gehele negentiende eeuw door zag men in
Noord-Brabant ontginningen van woeste grond: grotere, ondernomen
door vermogende landeigenaren, maar ook kleinere. Vooral tussen 1850
en   1878,  toen de landbouwprijzen stegen, hebben landbouwers nogal
wat heide- en broekgronden in cultuur gebracht (aanzienlijk meer dan tij-
dens de landbouwcrisis). Men moet voor Noord-Brabant hierbij denken
aan ongeveer duizend hectaren bouw- en grasland en zeker meer dan
driehonderd hectaren bos per jaar.73 Toch stond de ontginning in het al-
gemeen lang niet in verhouding tot de behoefte aan goedkope landbouw-
grond. Crootschalige ontginning van de Peel zou pas plaats hebben na
1920, toen krediet en kunstmest daartoe de mogelijkheden hadden ge-
opend. Kapitaalkrachtige boeren hadden geen behoefte om de Peel te
ontginnen. Maar de armsten van de samenleving probeerden in de ne-
gentiende eeuw nogal eens zich in de Peel te vestigen, al of niet legitiem.
Er ontstonden zelfs gehuchten van dergelijke behoeftigen. Men hoeft niet
alleen aan de allerarmsten te denken. Boeren die aan de rand van de
woeste grond zaten, probeerden een stukje daarvan te kopen en te ont-
ginnen. Boerenzonen zochten naar gelegenheid om in eigen omgeving of
elders waar de grond goedkoop was iets op te bouwen, gebruik makend
van de mogelijkheden die de woeste gronden boden. 74

Het is daarom te begrijpen dat een aantal agrariers met ontginningser-
varingen, vaak al gewend ergens anders opnieuw te beginnen, elkaar vin-
dend in de armere buurtschappen rond de Peel en andere woeste gron-
den. bijvoorbeeld in de Kempen. gepredisponeerd was het landverhui-
zingsavontuur te beginnen. Toch waren het niet alleen dergelijke
mensen. Voor ambachtsheden, die ongeveer tweemaal het inkomen van
ongeschoolden in Amerika konden verdienen, voor arbeiders die ge-
wend waren te gaan werken waar maar iets te verdienen viel, voor vrou-
welijk dienstpersoneel, waarvan in Nederland een teveel en in Amerika

72) Stokvis, a.w.. 84-85.
71)   Hollenberg en Peeters, Ontginningen   in de Noordbrabantse   Peel  in   de   19e   eeuw,
141-144.
74) a. w., 145-155.
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een tekort was, voor hen allen was er de mogelijkheid door hard werken,
wat zij hier gewend waren, over de oceaan hun positie te verbeteren.

Over de betekenis van de afnemende huisindustrie voor de emigratie
uit Noord-Brabant is in de twee vorige hoofdstukken duidelijk geworden,
dat men daaraan niet veel waarde hoeft toe te kennen in de zin dat de ver-
armende wevers hun toevlucht zoehten in Amerika. Wel betekende het,
in tegenstelling tot de toenemende fabrieksnijverheid, dat er in de nabij-
heid zich steeds minder mogelijkheden om de druk op te vangen voor-
deden.

§   7.    Handhaving of verbetering van stand ab oorzaak van landverhui-
zing

Naast verbetering van het bestaan, het economisch motief van de land-
verhuizing, is als sociaal motief verbetering van stand of voorkomen van
daling in stand vaak vermeld als reden voor vertrek. De negentiende-
eeuwse Nederlandse samenleving was bij uitstek een standenmaatschap-
pij, waarin allerlei op al of niet reele verschillen in geboorte, bezit en edu-
catie stoelende distincties strikt werden gehandhaafd. Wellicht is dat
kenmerkend voor een weinig dynamische maatschappij. In de Verenigde
Staten daarentegen werd men meer beoordeeld op eigen prestaties en
was handenarbeid meer in tel.

Stokvis wijdt in zijn dissertatie enige beschouwingen aan de sociale fac-
toren. Algemeen gehanteerd werd een driedeling: grote burgerij; kleine
burgerij; arbeidende klasse. Maar deze telden subgroepen. De grote bur-
gerij omvatte (in rangvolgorde) de aristocratie, de aanzienlijken en de ge-
goede burgerij. De kleine burgerij werd gevormd door (hogere) wel-
gestelde burgers en (lagere) mingegoede middenstand. De arbeidende
klasse door werklieden en arbeiders. De landbouwers konden naar hun
vermogen horen bij de gegoede burgerij, de welgestelde en de mingegoe-
de middenstand.75 De landverhuizers hoorden bijna uitsluitend bij die
zogenaamde lagere groepen.

Hoe men de stratificatie ook maakt, er was een samenleving waarin
sterk onderscheid werd gemaakt en waar het van belang was te leven vol-
gens staat en stand. Afglijden op de maatschappelijke ladder moest wor-
den voorkomen. Juist in de jaren van het begin der massa-emigratie, die
Stokvis beschrijft, bedreigde de algemene malaise de kleine burgerij en
de arbeidende klasse in hun maatschappelijke positie. Voorzover er nog

75)  Stokvis, a. w.. schema 1,29.
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genoeg middelen en initiatief aanwezig waren, was voor een aantal van
hen landverhuizing een uitkomst. Te meer omdat het beeld van Amerika
er voor hen gunstig uitzag, zoals in het commentaar van tijdgenoten en de
brieven vanuit Amerika tot uiting kwam. 76

Over de rangen en standen op het Noordbrabantse platteland zijn wei-
nig exac·te gevens bekend. In het kader van een onderzoek naar de socia-
le stratificatie in de negentiende eeuw in Nederland is men gaan zoeken
naar '(le plaats in de kerk', waarbij registers van koop en verpachting van
plaatsen als grondslag dienden. Omdat de lagere klassen in de registers
niet voorkwamen lukte het onderzoek alleen voor midden- en hogere
klassen. Algemene condusies waren dat stand in hoge mate overeen-
kwam met klasse, met andere woorden in de meeste gevallen afhankelijk
was van de inkomenspositie en dat de landbouwers geen aparte groep
vormden, maar net als de andere beroepsgroepen, zoals de ambachtslie-
den en arbeiders, zich van elkaar onderscheidden door hun economi-
sche positie. Lucassen en Trienekens kwamen in het verslag van het on-
derzoek nog tot de volgende interessante omschrijving van het be-
grip'stand':77

"Stand is het zich zichtbaar consumptief onderscheiden in de kwali-
teit en de kwantiteit van de te consumeren objecten, op grond waar-

,.van maatschappelijke erkenning wordt verworven.
Binnen genoemd onderzoek pasten twee studies van Noordbrabantse pa-
rochies:  in het Westbrabantse Princenhage  in  1811  en  in het Oostbra-
bantse Grave in 1850.78 Er is geen afwijkend patroon gevonden: stand
was voornamelijk gebonden aan inkomen; boeren weken niet af van an-
dere groepen; de arbeidende stand of kiasse kwam bij de verpachting in
het geheel niet of alleen in de laagste categorie voor.

Toch mag men aannemen dat op de Oostbrabantse zandgronden de
standenongelijkheid verzacht werd door de onderlinge behulpzaamheid
die in talrijke gewoonten tot uiting kwam. Volgens Van Iterson bestond in
de Meierij geen scherp onderscheid tussen landbouwers en arbeiders,
omdat veel landbouwerszoons zich als dagloners verhuurden en vele ar-
beiders op kleine schaal landbouwer waren. Arme dagloners en grotere
verschillen tussen meesters en knechten kwamen vooral in de dichtstbe-
volkte gebieden in de buurt van grote steden voor, volgens Van Iterson,

61  a.w., 34-35.89-91.
77)  Lucassen en Trienekens, Om de plaats in de kerk. in Tijdschrift uoor Sociate Geschiede-
nb, 12 (1978), 239-304.
78)  Over het onderzoek in Princenhage hebben Haagmans en Van 't Hooft gepubliceerd in
het Jaarboek Varia Historica Brabantica. VIII (1979).  105-136.
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doch gewoonlijk was de verhouding tussen landbouwers, arbeiders en
knechten gunstig, omdat de laatsten in zeer veel gevallen  hoop of vooruit-
zicht hadden eens zelf landbouwer te worden.79 Op de grotere bedrijven
en buiten de eigen groep zullen de verhoudingen wel minder idyllisch
zijn geweest. Blijkens een autobiografie van een emigrant uit het Land van
Heusden en Altena waren eind negentiende eeuw daar grote standsver-
schillen. 80

Men vergelijke daarmee het uiterlijk, kleding en gedrag van diegenen
die het oude vaderland kwamen bezoeken. Arnold Verstegen heeft drie
maal zijn familie bezocht. Van de zichtbare verbetering van zijn positie
moet een grote aantrekkingskracht zijn uitgegaan.

§ 8.   Drempelverlagende en drempelverhogende omstandigheden

De Nederlandse emigratie was, bij aanwezigheid van een aantal oorza-
ken, een zaak van vrije beslissing. Om te verklaren dat zulke kleine aan-
taIlen de transatlantische emigratie verkozen ter oplossing van hun pro-
blemen, is het nodig aan te nemen dat die keuze zeer extreem was en dat
er nog andere factoren geweest moeten zijn om diegenen die in aanmer-
king kwamen over de drempel te helpen. De belangrijkste factor was on-
getwijfeld het voorbeeld van de naaste omgeving: familie, buren, beken-
den. Emigratie was zelden een individueel avontuur en bijna altijd gevolg
van een groepsproces. Daarbij waren de ervaringen van voorgangers en
de communicatie met hen van het grootste belang. Verder het vertrou-
wen in leiders. De activiteiten van missionarissen als Van den Broek,
Godthardt, Van den Heuvel, de Kruisheren, die echt missionaire doelen
nastreefden zoals het stichten van kloosters en het bedienen van missie-
posten, hielpen de landverhuizing der katholieke Noordbrabanders op
gang te brengen, de dominees Scholte en Van Raalte werden de stichters
van een nieuw Kanaan, waarheen een beperkt aantal Noordbrabantse
protestanten zich richtte. De aanwezigheid van informanten, zoals agen-
ten, terugkerende landverhuizers, kranteberichten, verbetering van
reismogelijkheden, aanbiedingen van goedkope grond, familiegebeurte-
nissen: legio persoonlijke omstandigheden hielpen over de drempel.

Van de andere kant waren er drempelverhogende factoren. Ook deze
zullen voornamelijk in de familiesfeer hebben gelegen, maar daarnaast

79)  Van Iterson. a.w., 12, 13.
m)  Blacquiare, De boeren van kleidom, passim.
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in negatieve informatie, al of niet in overeenstemming met de feiten. Te-
genover (le geestelijken die de emigratie bevorderden, stonden er die de
risico's voor geloof en zeden en het materiele bestaan waarschuwend
voorhielden aan aspirant-landverhuizers. Zij sloten zich aan bij de over
het algemeen kritische benadering van de journalisten en de burgerij. De
moeilijkheden van de zeereis waren de eerste tijd wellicht al voldoende
reden om af te zien van de verleiding om te emigreren. Soms zag men te-
rugkeerders met slechte ervaringen, men hoorde van oplichting en tegen-
vallers in de Nieuwe Wereld en in het algemeen behoorde er in de be-
trekkelijk besloten gemeenschappen van die tijd nogal wat moed toe om
een afkeurende omgeving te trotseren.

Een omgeving waar landverhuizing vrij algemeen en bij hoog en laag
geaccepteerd was, zoals in het Land van Ravenstein en het Land van
Cuijk, maakte de drempel weer lager. Men kan dan spreken van een
gunstig emigratieklimaat. Dit was echter afhankelijk van de tijdsomstan-
digheden.

§ 9.    Het temporele verloop tussen  1847 en  1880 in Noord-Brabant bewijs
van het gestructureerde karakter der landverhuizing

Bij verreweg de meesten der landverhuizers was hun stap weloverwo-
gen en gebaseerd op reele verwachtingen. Als voorbeeld volgt de emigra-
tie uit Uden, de plaats waaruit verreweg de meeste landverhuizers ver-
trokken.

In maart 1848 vertrokken 41 personen, allen met de schepen van Van
den Broek. In 1849 gingen er Keen uit Uden. Men wachtte waarschijnlijk
eerst bericht af hoe het de pioniers zou vergaan. In april 1850 volgde een
tweede groep van in totaal 35 Udenaren onder leiding van de uit Llden af-
komstige Boekelse kapelaan Gerardus van den Heuvel. I.ater dat jaar

gingen de twee eerste Kruisheren uit liden naar Wise·onsin. In 1851 gin-
gen er maar negen landverhuizers en in 1852 slechts drie, maar in maart

1853 vertrokken er tenminste 93 gezamenlijk en verder nog vijftien.
Hoewel het bewijs nog ontbreekt, kan deze massale verhuizing wel het
gevolg geweest zijn van de berichten over de werkgelegenheid in verband
met de kanalisatie van de Fox River.  Het is bekend dat tenminste  110
Nederlandse immigranten   in (le periode   september   1853   -   augustus
1854 eraan gewerkt hebben.81 Dan neemt de stroom af: geen emigran-

wl  Schreuder. a.u·..73.
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ten in 1855 en 1856, nog maar telkens 66n gezin in 1857 en 1858,66n
alleenstaande  in   1859.  Er was sinds  1857 een conjuncturele crisis  in
Amerika en het bericht daarvan was kennelijk tot Uden doorgedrongen.
Hetzelfde gold voor de Burgeroorlog, want van  1860 tot en met  1865 wa-
ren er niet meer dan zeventien emigranten in totaal uit Uden. Daarna
steeg het aantal geleidelijk weer: 1866:4; 1867:22; 1868:19; 1869:14;

821870:13; 1871:18; 1872:11 en daarna tot en met 1879 geen meer.
In  1873 was immers  weer een ernstige conjuncturele crisis in Amerika
uitgebroken.

Het lijkt niet te gewaagd te veronderstellen dat het netwerk van infor-
matie een beslissende invloed op de ontwikkeling van de landverhuizing
heeft gehad.

§ 10. Samenvatting

Het zoeken naar objectieve oorzaken en subjectieve motieven van de
landverhuizing behoort tot de taak van de beschrijvers en ontleders der
landverhuizing. Van drie wetenschappelijke auteurs zijn de causaliteits-
beschrijvingen nagegaan aan de hand van het'push'- en 'pull'-model met
het (loel de Noordbrabantse emigratie in de periode 1820-1880 te ver-
klaren.

Monocausale verklaringen lijken bij vrijwillige emigratie uitgesloten:
het gaat om een complex geheel van factoren, die geval voor geval gewo-
gen moeten worden. Daarin kan men nooit volledig slagen. Een zo be-
langrijk element als de invloed van de omgeving is achteraf moeilijk na te
gaan, omdat de geschreven mededelingen van de Noordbrabantse emi-
granten over deze periode zeer schaars zijn. Zelfs indien er meer over
hun beweegredenen zou zijn terug te vinden, zou het werkelijkheidsge-
halte moeten worden onderzocht en de ware motieven zouden wellicht
nog niet voor de dag komen. Niettemin lijkt het noodzakelijk enkele alge-
mene conclusies te trekken over het proces dat leidde tot emigratie.

Het onderzoek van de Noordbrabantse emigranten maakt duidelijk,
dat vaak genoemde oorzaken als godsdienstige onvrijheid en aardappel-
ziekte als 'push'-factoren van zo goed als geen belang waren. Hetzelfde

82)  De hier gebruikte gegevens zijn verzameld door de gewezen archivaris van het 1.and van
Ravenstein en Megen, J. Sluijters. Zij berusten op onderzoek van de landverhuizingslijsten.
de scheepslijsten, de bevolkingsregisters en de registers van de Burgerlijke Stand. Zij zijn te
vinden in het Streekarchief Brabant-Noordoost, rayon Veghel. Slechts een enkele maal is van

Sluijters' opgave afgeweken.
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kan gezegd worden van de teruggang der huisindustrie, voornamelijk
textielnijverheid. Als mogelijkheid van bijverdiensten voor landbouwers
bestond die huisnijverheid rond 1850 nauwelijks nog en onder de verar-
mende beroepswevers op het platteland waren aspirant-landverhuizers
zeldzaam. Hoogstens zou men van een indirecte oorzaak kunnen spre-
ken: huisnijverheid in de textiel bood geen alternatief meer.

Onbillijke en verouderd ogende wettelijke plichten, zoals de tiend-
plicht. de loting, de accijnzen op eerste levensbehoeften, de grondbe-
lasting. de hoofdelijke omslag en de patentbelasting kunnen evenmin
emigratie verklaren, ondanks het licht van de liberale schijnwerpers dat
erop werd geworpen. Hetzelfde geldt voor de pachtgebruiken, het erf-
recht, het jachtrecht en de bemoeizucht van de overheid. Men was eraan
gewend en kon verwachten dat spoedig verbeteringen zouden worden
aangebracht onder invloed van het liberalisme.

Structurele factoren als bevolkingsdruk en grondgebrek in Noord-Bra-
bant hebben zeker een rol gespeeld als 'push'-factoren en hun tegende-
len, overvloed aan ruimte en goedkope grond, waren wellicht de belang-
rijkste 'pull'-factoren voor diegenen die zich in Amerika als boer wilden
ontplooien. Dat waren niet alleen de landbouwers, maar ook landarbei-
ders die een stukje grond en wat vee bezaten en zich soms al tot keuter-
boer hadden kunnen opwerken. Men moet hierbij bedenken, dat een
flink aantal van hen al van woongebied had moeten veranderen en met
ontginning van woeste grond vertrouwd was.

Zowel kleine landbouwers als ambachtslieden en arbeiders leken door
de groeiende bevolking en de nog geringe modernisering in de verdruk-
king te komen: inkomensverlies ging gepaard met maatschappelijke da-
ling en voor het nageslacht was het perspectief nog somberder.

Op grond van dit alles zou men een massale emigratie verwachten naar
een gel)ied waar volop werk, goed loon, goede en goedkope grond, meer
waardering poor het handwerk. sc,(·iale gelijkheid en betere mogelijkhe-
den voor de kinderen aanwezig waren. Toch was dit niet het geval en
kwam slechts zeer plaatselijk en sterk afhankelijk van allerlei secundaire
oorzaken emigratie van enige omvang voor.

Emigratie was een extreme oplossing voor allerlei problemen en de
constellatie van tot emigratie leidende factoren moest bijzonder gunstig
zijn, voordat men daartoe ook werkelijk overging. Gunstig waren de lei-
ding van geloofwaardige en kundige gidsen, zoals de missionarissen, de
aanwezigheid van familie, buren en bekenden, als medereizigers of eer-
der vertrokken en in Amerika geslaagde 'pioniers' en daardoor het voor-
uitzicht van het behoud van de eigen relaties, de eigen taal en cultuur en
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vooral de eigen godsdienstig-kerkelijke instellingen. Waar deze factoren
gegarandeerd waren en volop de mogelijkheid van informatie aanwezig
was, ontstond in een sociaal-psychologisch proces, dat niet meer is te re-
construeren, een emigratieklimaat. In dat klimaat drong het alternatief
van wat in wezen een avontuur was, zich steeds weer op. Avontuur mis-
schien, maar niet in de zin dat men zich er hals over kop in wilde storten.
Men stuurde familieleden vooruit, men wilde nauwkeurig weten hoe het
daar was, liefst door inlichtingen uit de eerste hand, men berekende zijn
kansen en zag af van vertrek bij slechte conjunctuur en andere ongunsti-
ge omstandigheden.

De 'pull'-factoren waren belangrijker dan de 'push'-factoren, althans
in Nederland en Noord-Brabant in de negentiende eeuw. Maar'push' en
'pull' werden vertaald in geestelijke processen, waarbij de berekening
van kansen, de onderlinge beinvloeding en saamhorigheid, durf en ver-
trouwen en allerlei andere niet meetbare factoren de hoofdrol speelden.
Bij alles dient men er verder rekening mee te houden dat 'push' en 'pull'
beide zowel in de Oude als in de Nieuwe Wereld hun kracht uitoefenden:
mensen werden hier zowel aangedreven als weerhouden en daar zowel
aangetrokken als afgestoten tegelijk. Wilde men familieleden volgen, dan
moest men tegelijkertijd familieleden achterlaten. Werd door de een de
landverhuizer aangemoedigd, door de ander werd gereageerd met
schampere opmerkingen. Amerika was utopie en schrikbeeld tegelijk. 83

Men kan de causaliteit van buitenaf trachten te beschrijven, het werke-
lijk gebeuren in de breinen en harten der landverhuizende mensen ont-
trekt zich blijvend aan waarneming.

Het emigratieproces had een duidelijk gestructureerd karakter en be-
stond voor de meeste deelnemers uit de transplantatie van een stukje van
de Noordbrabantse samenleving naar het verre Amerika. Behoud van het
eigene en vertrouwde, meestal in familieverband, met vooruitzicht op
verbetering der materiele omstandigheden door hard werken en sober-
heid, was stellig het hoofdmotief van de meeste Noordbrabantse landver-
huizers.

83)  Stokvis, a. w., 76-81.
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HOOFDSTUK VIII

ACCUI.TURATIE EN ASSIMII.ATIE IN HET NIEUWE I.AND

§ \.  De 'ware' brieven van Arnold Verstegen: een tioorbeeld tan ketting-
emigratie en aanpassing

De familie Verstegen uit Zeeland biedt een voorbeeld van kettingemi-
gratie. Op 22 mei 1849 vertrok de als 'welgesteld' te boek staande, onge-
huwde landbouwer Johannes Verstegen (30) uit Zeeland naar Little Chu-
te, kennelijk om poolshoogte te nemen. In  1850, met de groep van kape-
laan Van den Heuvel, emigreerden Arnoldus Verstegen (29), zijn broer,
eveneens een 'welgestelde' landbouwer, met zijn vrouw Anna Maria Bie-
mans, afkomstig uit Erp, en vier kinderen: Adriana (5), Anna Maria (4),
Hermanus (2) en Johanna Catharina (0). Tegelijk vertrok een tante: Hen-
rica Verstegen (54), met haar man Arnoldus van der Loop (52), even-
eens 'welgestelde' landbouwer en drie van hun vier kinderen (de oudste
was al getrouwd en bleef achter). De vader van Johannes en Arnoldus, de
weduwnaar Johannes Verstegen (61), vertrok in september met hetzelfde
schip als waarmee de eerste twee Kruisheren (De Jonge en Nuyts) naar
Amerika voeren.  In 1867 vertrokken nog drie Verstegen's uit Zeeland:
Adrianus (42), Johannes (40) en Egbertus (32) (neven van Arnoldus). In
1869 emigreerde weer een neef van Arnoldus, Johannes Verstegen (30),
student in de godgeleerdheid. Hij zou later, van 1882-1905. pastoor zijn
van de 'Hollandse' kerk in East de Pere.'

Tot tenminste dertig jaar na zijn emigratie in 1850 schreef Arnold een
kleitie twintig brieven, de eerste naar zijn vader en de volgende naar de
familie van zijn vrouw: zijn schoonouders, Delis Biemans en Anna Maria
van den Elsen. wonende op de Veluwe in El'p, zijn sc·hoonbroers en
-zusters en de laatste naar een aangetrouwde neef. De gepubliceerde
brieven, oorspronkelijk verschenen in de St. Joseph Anna6 in een zeer
vrije bewerking, vormen niet alle brieven: tussen 1852 en 1857 zijn er
zeker enkele verloren gegaan en de laatste brief is recentelijk pas terug-
gevonden in het archief van de gemeente Erp. De hier gebruikte brieven
zijn de originele: hiervan zijn er slechts zes geheel en twee gedeeltelijk te-

4   De  Vries.  Een  Hollandsche  Kolonisatie in Wisconsin. in Katholieke illustratie, 1909,
212.
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ruggevonden in het archief van de St. Norbert Abbey in De Pere (Wis-

consin). Daarbij is gevoegd de bovengenoemde brief uit het archief van
Erp uit de jaren 1880.2

De citaten uit de brieven hieronder zijn niet geheel letterlijk. Zinsbouw
en spelling zijn aangepast om de leesbaarheid te bevorderen.

Op 12 augustus 1850 schreef Arnold aan zijn vader. Hij deelde mee al
eerderte hebben willen schrijven, maar hij had meteen bij zijn broer aan

het werk gemoeten, onder andere om een huis te bouwen. Vervolgens
vertelde hij over de reis van de 'Triskina': 22 april uit Rotterdam vertrok-
ken had het schip een voorspoedige vaart tot aan Newfoundland, waar
het te kampen kreeg met storm en tegenwind en een ernstige lekkage:
men had voortdurend moeten pompen, want het was een slecht schip. Op
20 mei in New York gearriveerd ging het per stoomboot naar Albany. De
reisgenoten gingen verder per kanaalboot, Verstegen per spoor en dat
scheelde negentien dagen. In Green Bay trof hij toevallig zijn broer (die
hem pas later verwacht had). Op 8 juni kwam de familie in Little Chute
aan. Kapelaan Van den Heuvel, die eerst de bisschop in Milwaukee had
bezocht, was al een dag eerder daar gearriveerd. Aanvankelijk beviel het
Arnold helemaal niet: het gewas stond er dor bij en de prijzen waren
hoog door de droogte, maar in augustus waren de bonen al manshoog en
de aardappelen tot kniehoogte opgeschoten:

., ... en nu bevalt het mij zeer wel, daar ik met alles bekend begin te
worden en zie dat alles wat mijn broeder geschreven heeft de waar-
heid is en het dus onnodig is nu dit alles te hernieuwen. Mijn vrouw
heeft van het begin aan goede schik gehad.
Ik heb veertig acres Izestien hectarenl grond gekocht, van de beste
die ik vinden kon, die beter is dan de beste van de Maaskant, omdat
die aan geen water onderworpen is. Het kostte mij tien dollar de
acre, samen 400 dollar of duizend gulden.

',

Hij bleek met zijn broer een winkel te drijven (zijn broer was al wat met
de talen bekend) en de broers werkten samen. ook in het bebouwen en
omheinen van het land. Drie zaken moest hij voorts nog melden. Ten eer-
ste het overlijden van zijn zoontje, dat onderweg al ziek was geworden
(vermoedelijke doodsoorzaak: tering); pogingen van pater Van den
Broek (missionarissen waren tevens genezers) om het leven te behouden

h  Streekarchiefdienst Brabant-Noordoost, Veghel, archief gemeente Erp, inventarisnummer
1605. De bewerking van Matthias van den Elsen is te vrij om als bron te gebruiken. zoals in
hoofdstuk V is toegelicht. De teruggevonden originele hrieven bevinden zich in de St. Norbert
Abbey in De Pere (Wisconsin) bij de nagelaten papieren van J.W. de Vries. Norbertijn.
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mochten niet baten. Verder het toedienen van het vormsel door de bis-
schop, in plechtige processie ingehaald. Tenslotte de beslissing van Van
den Broek om zijn vermogen na te laten tot instandhouding van de kerk.
die een eigen priester zou moeten behouden. Aan het slot verzocht Ar-
nold zijn brief door te geven aan zijn schoonfamilie, die hij de volgende
keer zou schrijven.

De tweede brief. slechts gedeeltelijk bewaard, gericht aan zijn schoon-
familie. is van zestien maanden later: 26 december 1851. Hij had inmid-
deb een brief van 19 februari in dat jaar van zijn schoonfamilie ontvan-
gen. De oogst was dat jaar goed geweest, hetgeen hij uitvoerig beschreef.
Nog niet al zijn grond had hij in gebruik genomen, maar hij had tarwe,
rogge, boekweit, mais, erwten, bonen en aardappelen geoogst. De aard-

appelen waren net als in Europa door de aardappelziekte aangetast,
maar dat was niet zo erg. Daarnaast had hij nog weiland. Het vee bestond
uit twee paarden, twee koeien, een kalf, tien varkens en elf kippen. De
twee ossen, die door het ploegen in het voorjaar erg mager waren gewor-
den, waren geslacht.

Verder had hij in de zomer een huis gebouwd, van twee verdiepingen
en een zolder, met houten dakspanen ('shingles') bedekt, ongeveer elf
meter lang en acht meter breed, met in totaal vijftien schuiframen. Hij
woonde vier minuten gaans van de Fox River en vijf minuten van de kerk.
Langs zijn woning werd een houten weg aangelegd die vijftien kilometer
lang moest worden. Verder kwam er een telegraaftijn.

De derde bewaarde brief, een korte, is van negen jaar later: 20 augus-
tus  1860.  In mei had hij bericht ontvangen dat zijn schoonvader overle-
den was. Hij liet een jaar lang elke maand ter zijner gedachtenis een mis
opdragen. Waarschijnlijk vanwege de erfenis had hij geld tegoed, maar
dat zou hij zelf met Allerheiligen wel komen halen. Eind juli was er een
doc·htertje geboren, dat de naam Ardina had gekregen (voordien waren
in Amerika Anna-Maria gestorven en drie kinderen geboren: Anna-Ma-
ria. Johannes Egidius en Hermanus). Zijn vrouw had al enige tijd zeer
pijnlijke benen. De oogst was goed gelukt. Arnold had voor honderd dol-
lar een dorsmachine gekocht waarmee hij per dag honderd schepels (on-
geveer 35 hectoliter) kon dorsen.

De reis naar het oude vaderland heeft inderdaad plaats gevonden,
want in zijn brief van 6 mei 1861 deed hij verslag van de terugreis, via
Veghel, 's-Hertogenbosch, Rotterdam, Hull, Liverpool en Queenstown
in Ierland, waar tweehonderd Ieren aan boord kwamen, zodat er in totaal
vierhonderd passagiers waren. Zijn thuiskomst ging met veel vreugde en
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blijdschap gepaard en druk moest er verslag gedaan worden aan de Ne-
derlandse en Franse (Frans-Canadese) bekenden.

Inmiddels was de Burgeroorlog begonnen:
,.Wat de revolutie aangaat zijn zij hier al druk aan het vechten, maar
het is hier ver genoeg vandaan en zij vragen alleen maar vrijwilligers.
Van hier gaan er nog wel wat vrijwilligers vanwege de acht dollar per
maand en 160 acres  (65  ha) land als het afgelopen is. Het Noorden

"verliest forten, maar er werd gezegd dat er weinig volk valt  .
Verder berichten over het weer: in de winter veel sneeuw, nu veel regen,
zodat het te nat is om te zaaien en er het gevaar van planteziekte ('geluw')
voor (le tarwe in de zomer is. Het geld dat hij, vermoedelijk in de vorm
van een of meer wissels, had meegebracht, was verzilverd in twintigdol-
larbiljetten.

In de vijfde, gedeeltelijk bewaarde brief, van 19 juni 1862, moest Ar-
nold Verstegen het droeve nieuws melden van de dood van zijn pas ge-
trouwde oudste dochter, Adriana, die aan een leverziekte op 24 mei
gestorven was. De dag na haar dood werd een dochtertje van Arnold en
Anna Maria geboren dat de naam Adriana kreeg. Tussen twee stukken
grond van Arnold werd een spoorweg aangelegd, niet ver van zijn huis.
Er was sprake van een verbreding van het kanaal langs de Fox River, zo-
dat de grote stoomboten van de meren erover zouden kunnen varen. De
dood was nooit ver weg, want de aanhef van de volgende brief toont dat
intussen zijn schoonmoeder overleden was en in deze brief, van decem-
ber 1863, moest hij het verlies van zijn vrouw, Anna Maria, melden. Zij
was op 18 december overleden, na jarenlange pijn in haar benen en een
zeer smartelijk sterfproces. Zo bleef Arnold Verstegen nu achter met vijf
kinderen, van wie er slechts een in het oude vaderland geboren was.

Vanwege de aanhoudende Burgeroorlog was inmiddels de dienstplicht
via loting ingevoerd. Men kon aan de loting ontkomen door te bewijzen
dat men geen Amerikaans burger was of door driehonderd dollar te beta-
len. Er werd onder de dienstplichtigen onderseheid gemaakt tussen jon-
geren (20-25 jaar) en ouderen (26-45 jaar), ongehuwden en gehuwden.
Oudere gehuw(len liepen de minste kans om daadwerkelijk opgeroepen
te worden en konden eventueel vervangen worden door een zoon die uit-
geloot was.

Intussen had Arnold Verstegen een watermolen gekocht. De prijzen
voor de landbouwprodukten waren goed, de lonen hoog. Aan de spoor-
weg werd nog iedere dag gewerkt en hij werd verlengd tot aan het Lake
Superior.
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Na de Burgeroorlog. in 1867. ging Arnold Verstegen weer naar Neder-
land en hij trouwde daar in het geheim met Catharina van der Aa. Behal-
ve het jonge echtpaar ging Egbertus Verstegen, een neef van Arnold,
mee naar Amerika. vanuit Liverpool met het stoomschip de 'Malia van
Glascow'. dat op 1 I juni in New York arriveerde.3

Het geheime huwelijk werd door de familie (die er natuurlijk weI achter
kwam) afgekeurd vanwege het standsverschil. Pas in 1869 ging Verste-
gen met zijn schoonfamilie weer contact zoeken, maar zijn post ging ver-
loren. Toen hij daarvan zijdelings vernam, begon hij toch weer te schrij-
ven om de situatie aan zijn schoonfamilie uit te leggen. Dat gebeurde in
de zevende bewaarde brief, van 17 november 1870. Uit deze brief blijkt
duidelijk dat diegenen die uit dezelfde streek naar Amerika kwamen of
diegenen die in het oude vaderland op bezoek gingen (zoals Arnold Ver-
stegen tenminste drie maal heeft gedaan) anderen, zowel in het oude va-
derland als in Amerika, mondeling op de hoogte gingen stellen. De be-
zoeken van geslaagde landverhuizers aan het gebied van hun oorsprong
moeten in positieve zin, evenals de terugkeer van een minder geslaagde

emigrant naar zijn geboortegrond in negatieve zin, grote invloed gehad
hebben op de bereidheid van anderen om ook te vertrekken.

95 Met genoegen neem ik de pen op. daar ik al lang gewacht had om
antwoord te ont\'angen,  maar nu Martinus Dirks 1in  1848 met zijn
ouders uit Erp geemigreerdl mij gesproken heeft dat U lieden mijne
brief van 1869 niet ontvangen hadt, zo denk ik dat Uwe liefde toch
ook niet gebroken zal zijn. Dat waren vele redenen waarom ik het
laatste jaar niet had durven te schrijven. Bij indien ik bang ben dat
mijn brief niet aangenaam zou zijn, zou ik U lieden niet mogen ver-
storen. Nu is mij ook nog een man wezen bezoeken, zoals ik van mijn
vrouw vernomen heb, die dit jaar van U. of van de Veluwe  een
buurtschap in Erpl, vertrokken is, maar die ik door mijn afwezigheid
niet zelf heb kinnen spreken. Maar ik ben zeer nieuwsgierig naar

hem. om over Uwe staat te vernemen. Wai mij nog zo aan het hart ligt
als vroeger. Of ik nu voor de tweede keer getrouwd ben, ik heb mijn
vorige vrouw met mijn gebeden nog niet vergeten en met de familie is
het ook zo".

Vervolgens vertelt hij dat hij hertrouwd was voordat hij uit Nederland was

3)  Dit is zo goed als zeker op grond van de scheepspassagierslijst van dat schip, uitgegeven
door Swierenga (a.w., II, 1095). Die geeft de namen Arnold Versteg, Catherine Versteg
(echtgenoten) en Bertus Versteg ("broer"), bij elkaar. De leeftijden komen evenmin overeen.

Een huwelijksacte van Catharina van der Aa is niet gevonden.
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vertrokken  (in  1867),  dat  hij  dat  toen  niet had laten weten vanwege  de
geringe afkomst van zijn tweede vrouw, maar dat voor hem deugden be-
langrijker waren dan geld. Intussen had hij bij haar twee kinderen (een
derde kind was gestorven). Graag zou hij afdrukken van de portretten

van zijn gestorven dochter Adriana en de andere kinderen van zijn eerste
vrouw in zijn bezit hebben. Als het afdrukken in Nederland niet ging, dan
zou hij het wel in Amerika laten doen en de portretten gratis terugzenden.
Zijn neef, Johannes Verstegen, was pastoor geworden in Freedom (Wis-
consin)  en  zijn dochter (waarschijnlijk Johanna Catharina,  die  toen  21
jaar was) was op diens pastorie als 'meid'. Want als hij haar thuis had ge-
houden zou zij wellicht te gauw getrouwd geweest zijn (door het overschot
aan mannelijke vrijgezellen).

De achtste bewaarde  brie f,  van 20 oktober  1871, was bedoeld  om  de
familie in Erp (die overigens sinds de vorige brief nog niets van zich had
laten horen) gerust te stellen over het lot van Arnold Verstegen en de zij-
nen tijdens de enorme branden die het bosrijke Wisconsin, maar ook an-
dere staten hadden getroffen. Een groot deel van Chicago was door een
helse vuurzee verwoest. In Wisconsin was Peshtigo, ten noordwesten van
de stad Green  Bay, het zwaarst getroffen. Zijzelf hadden  vet  in  de  ogen
moeten doen om de rook uit te houden. Mensen hadden urenlang tot aan
de hals in de rivier gelegen, zich vasthoudend aan bomen en hun hoofd-
haar was nog afgeschroeid. Johannes van Rijsingen uit Uden was door de
brand omgekomen. Verstegen en zijn gezin waren nog "fris en gezond".
Het was een droge zomer: de tarwe was goed, het hooi ook, maar veel wat
buiten stond (niet in de schuur was opgeslagen) was verbrand. Zijn
oudste zoon, Johannes Egidius, werkte mee, onder andere op de molen,
waarover Arnold een geschil had met de vrouw van zijn broer, die in zijn
testament bepaald had dat Arnold en zijn kinderen de molen zouden er-
ven. Hij vroeg nog eens om antwoord. In een postscriptum maakte hij
duidelijk dat hij de brief zou meegeven aan Janus van den Boom, die ver-
der zou vertellen over de brand enz.

De laatste (negende) bewaard gebleven brief heeft een briefhoofd
waaruit blijkt dat Arnold Verstegen zich de eigenaar mocht noemen van
'Zeeland Flouring Mills, established in 1862'. De datum is niet ingevuld,
maar in het briefhoofd is gedrukt 188., aangevend dat het een brief is uit
de jaren tachtig. Hij schreef de brief niet aan zijn 'zwagers en zwagerin-
nen', zoals de voorafgaande brieven (waaruit men wellicht moet conclu-
deren dat de familieband met hen nooit meer is hersteld), maar aan zijn
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neef Johannes J. Biemans in Erp. Weer was hij naar het oude vaderland
gereisd en hij deed verslag van de terugreis, die. van Antwerpen tot New

York, maar tien dagen had geduurd. De landreis duurde maar anderhal-
ve (lag.

9. Dat was ook een schoon plezierreis voor U en ik zal U met vreugde
ontvangen. Dan zoude U nog wel wat van de wereld zien: het verschil
tusschen hier en bij U."

Tijdens zijn afwezigheid had zijn familie veel meer verdiend dan hij ver-
reisd had en hij had vele jaren omstreeks tweeduizend dollar winst ge-
maakt. Iemand die daar geld had en oppassen wilde verdiende ook geld.
Maar op het moment was het voor de boer niet zo goed. De prijzen van
paarden en graan waren laag. Er was weinig werk. Er waren het vorige
jaar twee papiermolens (lees: papierfabrieken) gebouwd, die echter
slechts voor de helft bezet waren.

Samenvattend kan men stellen dat uit de brieven van Verstegen heel
goed een aantal hoofdkenmerken van de Noordbrabantse landverhuizing
in die periode is terug te vinden:
- als echte verschillen werden ervaren: de natuur (oerbos in plaats van

hei), het klimaat (lange winters en korte, warme zomers), de vreemde
talen (niet alleen Engels, maar ook Frans en Duits), de snelle, vooral
technische vooruitgang (landbouwmachines, verkeersmiddelen, tele-
graal), de mogelijkheid om verder te komen;

-  min of meer gelijk bleven de familieband, de band met de kerk, de wij-
ze van landbouw in de zin van gemengd bedrijf, hoofdzakelijk dezelfde
gewassen, hetzelfde vee en dergelijke.
Arnold Verstegen was een redelijk welgesteld man toen hij uit Zeeland

vertrok en maakle van zijn toch ook weer niet zo grote vermogen goed ge-
bruik om verder te komen. Na dertig jaar was hij in een positie die hijin
Noord-Brabant in die tijd niet grmakkelijk bercikt zou hebben. 7.ijn c·or-
respondentie getuigt van een intensieve uitwissehng, schriftelijk en mon-
deling, via bezoeken, tussen de gaanden en de blijvenden in de familie
en in de geboortestreek. Het valt daarbij op, dat weI sommige emigranten
het oude land gingen bezoeken, maar dat dergelijk toerisme in omge-
keerde richting nog niet bestond. De bewegelijkheid van de landverhui-
zers vertoonde een toenemende tendens. zoals in de twee volgende fami-

liegeschiedenissen weer zal blijken.
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All).  17   De lot nu toe laatst bekende brief van Arnold Verstegen. waarschijnlijk uit
1889 of 1890, aanwezig in het archief van de gemeente Erp.
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All).19  Horeen Amerikaaneen boomomhakt. Tekening uit een gids voor landver-
huizers (R.. Amerikaansche Levenservaring)

All). 18 Bruiloftsfoto van het huwelijk van een zoon van Ardiena Verkampen- Van de
Heij (dochter van Driek) met een dochter van Willem van der Loop en Cornelia Jacobs,
allen uit Zeeland. Bruid en bruidegom reiken elkaar de rechterhand. Naast hen van
links naar rechts de ouders van de bruid en de moeder van de bruidegom. Aan de an-
dere kant de getuigen: Petronella, waarschijnlijk een zus van de bruid. en een broer

van de bruidegom.
Geheel op de voorgrond de priester Joannes Verstegen, £tls seminarisl naar Amerika
vertrokken vanuit Zeeland in ] 869, vanaf 1882 pastoor in De Pere (Wise.). De bruide-

gom draagt een pijp in de linkerhand, bewijs van het voortbestaan van oude gewoonten
(in dit geval het zogenaamde tegen-roken) in de nieuwe omgeving.  De foto is uit de ja-
ren 1880.
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Alb. 20  Cornelia Coenen-Jacobs, g,·boren in  1803 in h,·t iii,rp Zeeland, in  1848 met haar man en kincleren uit Reek vertrokke,i. „p zeer hi,gc·

leeftijd met zoon, schooncloc·hter en kli·inkiticl,·ren.
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Afb. 21 Monument voor de priester Wilhelmus Verboort, naar wie de kolonie 'Ver-
boort' (Forest Grove. Washington County) in de staat Oregon is vernoemd.
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A fb. 22 Portret van Ardina Boudewijns. die met haar man Johannes van de Heij en
drii· kinderen uit zijn eerste huwelijk uit tlden emigreerde in 1853. Over Johannes van
cir Heij. e,·n zoon van Driek. en zijn nakomelingen infc,rmeert uitgebreid het 1,(,ek van
Accitt Vancle h,·y. Wooden Shoes West, waar op p. 231 deze foto staat. Op Cl,· ft,tu, ge-
maakt in Forest Grciv,·. Oregon iii  1890. is zij weduwe.
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Afb. 23 Fc,tc, van familie in Verbo„rt: cir familie van Wilhelmus Hermens uit Z.c·cland, in 1858 vertrokken naar Amerika. Hij trouwt daar met
de Bc·lgisc·he Catharina Natalie Meulemans. Deze foto is hoogstwaarsehijnlijk gemaakt bij hun zilveren bruiloft en de volgende bij hun gouden

hi uil„ft.
o       Een zc,<,n is intussen gesti,rven.
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Afb. 25 Drie Zeelandse broers Van de Heij, neven van Driek. Van links naar rechts
Martinus, Antonius en Hendrikus. Zij emigreerden pas later (Antonius in 1857. Marti-
nus in 1865, Hendrikus in 1866). Foto van rond de eeuwwisseling.
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§   2.    De   uitgegeven familiegeschiedenissen  van   de  families   Verboort  en
Van de Heij (Vandehey): voorbeelden van verdere trek naar het Westen

Hoe sterk de geografische mobiliteit van de landverhuizers in die tijd
kon zijn. tonen de geschiedenissen van twee families: Geslacht Verboort
van Jan Verboort en Wooden Shoes  West van Scott Vandehey.

In het bestek van deze studie past het om even aandacht te besteden
aan diegenen van beide families die zich na een kleine dertig jaar ver-
plaatsten van het Midden Westen naar het Verre Westen.

Tijdens de Burgeroorlog had de Noordelijke regering besloten de
grond in het nog maar zeer schaars bevolkte reusachtige westelijke terri-
torium onder bepaalde voorwaarden bijna gratis beschikbaar te stellen
aan landbouwers, die na vijfjaar bewoning zich eigenaar zouden mogen
noemen van maximaal 160 acres (65 hectaren). De Homestead Act van
1862, waarin dit geregeld was, was bedoeld om te voorkomen dat er door
de Zuidelijken in het Westen plantages zouden worden gevestigd en had
het gelukkige gevolg dat er na de demobilisatie geen massale werkloos-
heid ging optreden. Minder gelukkig was, behalve het treurige feit dat de
Indianen werden verdreven van hun territorium, dat het gebied door
speculanten en gelukszoekers werd geexploiteerd. De Homestead Act
maakte dat de grond in het Westen tientallen jaren lang goedkoop werd
aangeboden, terwijl daarnaast de spoorwegmaatschappijen op hun mil-
joenen acres, liggende langs de spoorlijnen, graag een nijvere bevolking
hadden en hun best deden de gronden aan te prijzen.

De al in Amerika wonenden heten zich echter niet zo gemakkelijk ver-
lokken als de Europese aspirant-kolonisten. Zij werden goed geinfor-
meerd over droogten, prairiebranden, sprinkhanenplagen, over de strijd
tussen de landbouwers en de veeboeren (het vee werd een tijd lang dwars
door het land naar de spoorwegen gedreven), over de zich verzettende
Indianen. Het is dan ook opvallend hoe 'verkenners' uit de pionierende
families werden vooruitgezonden om te zien waar men zich het best kon
vestigen. Juist vanuit Hollandtown, de echte woudkolonie, vertrokken
enkele families om opnieuw te gaan pionieren in een geheel andere om-
geving, in Nebraska en Oregon. Om nieuwe mogelijkheden te zoeken
voor hun zonen.

De Udense familie van Johannes Verboort, aangekomen  in   1848  in
Franciscus Bosch,  in 1854 verhuisd  naar de township Lawrence  in  de
buurt van De Pere, stuurde in 1873 de oudste zoon Johannes er op uit
om poolshoogte te gaan nemen. Hij kwam terug met gunstige berichten
over vestiging in Washington County, dicht bij Portland, Oregon. Een
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jaar later gingen zijn broer Albertus en Adrian,is van der Velden. Alber-
tus kwam niet verder dan San Francisco, Adrianus zag met eigen ogen de
mogelijkheden in Oregon. Toen hij terugkeerde stonden vijf families
klaar om in Washington County een rooms-katholieke kolonie te stichlen:
d,· families Hermens (Martinus Hermens was een schoonzoon van het
echtpaar Verboort), Jansen, Krieger, Van der Velden en Verboort. Zij
koc·hten \ an een grootgrondbezitter 224 hectaren voor 5.600 dollars.
bleven het eerste jaar in het huis van de grootgrondbezitter bij elkaar wo-
nen en vormden daarna, elke familie op eigen grond (bij Albertus woon-
den zijn ouders en hun kinderen in), een eigen nederzetting met een ei-
gen kerk, vanaf september 1875 bediend  door de priester Wilhelmus
Verboort, de zoon van Johannes Verboort, die zijn pastoraat in De Pere
had opgegeven om zijn familie te volgen. Er was een grote saamhorigheid
tussen de kolonisten en zij hadden samen zoveel vaardigheden dat hun
bestaan steeds beter werd. In 1876 stierven echter kort na elkaar de
ouders Verboort en de priesterzoon. Ter ere van de laatste werd de kolo-
nie Verboort genoemd.

Al kregen de Verboorts veel nakomelingen in die streek. Albertus werd
steeds weer aangetrokken door Hollandtown in Wisconsin, waar zijn
oudste zoon was blijven wonen en waar Albertus, die soms voor langere
tijd daar verbleef, een der grootste grondeigenaren werd.4

Johannes van de Heij was de tweede zoon van Driek. het hoofd van de
Van de Heij-clan die in 1848 uit Zeeland vertrok. Hij was met zijn gezin
in Uden achtergebleven, waarschijnlijk vanwege ziekte van zijn vrouw.
Jc,hanna van der Rijdt, een volle nicht van de vrouw van Johannes Ver-
hoort.  Bij haar dood in 1849 waren er drie kinderen in leven.  in  1853
huwdr Johannes van de Heij Ardina Boudewijns uit Uden en kort daar-
11:i iertrok het gezin naar de familie in Hollandtown, waar hij waarschijn-
lilk de bnerderij van zi.in o,idste broer. Cornelius. die naar I.ittle Chute
vertrok. overnam. Neven van Johannes kwamen nog later: Antonius in
1857. Martinus, gehuwd met Cornelia Hermens, in 1865 en Henricus in
1866. Johannes en Ardina kregen tien kinderen. Van hen was Henri-
cus al in  1879 naar Oregon gegaan, evenals zijn oom Antonius, die met

9   Verl,oort, Ge.slacht Verboon, 93-125. Albertus pendelde vanaf 1876 totzijn dood in  1916
voortdurend heeti en weer tussen Oregon en Wisconsin. Men zei dat hij wei 90.000 kilometer
had gereisd. Vanaf 1892 bleef nij voor een langere periode in Wisconsin. Verboort. a. w.,
121.
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zijn gezin nog eerder,  in  1876, daar was aangekomen.5 Van de overige
kinderen van Johannes bleven de drie uit zijn eerste huwelijk en drie uit
zijn tweede huwelijk in Wisconsin achter, zodat zes kinderen meegingen
toen in 1879 Johannes trok naar Butler County in het oosten van Nebras-
ka, naar de plaats Center. Het was een ontginningsgebied geworden
sinds de Union Pacific Railway daar was aangelegd. Een aantal Neder-
landse kolonisten had zich daar al gevestigd. Een boerderij werd gekocht
voor 1.280 dollar en in 1882 al weer verkocht voor 2.000 dollar. Toen
ging de familie naar schaars bewoond gebied in dezelfde staat, ten noor-
den van Atkinson. In 1888 trokken Johannes, Ardina en hun enige onge-
huwde zoon, Antonius, naar Verboort. De andere kinderen volgden met
hun gezinnen later, na vele tegenvallers in Nebraska. In Verboort stierf
Johannes nog in het jaar van zijn aankomst.6

Zo ontstond zowel in het geval van de familie Verboort als in dat van de
familie Van de Heij een netwerk van informatie, opvang en hulp van fa-
milieleden, iets wat men zou kunnen noemen een informele migratieor-
ganisatie.

Over de lotgevallen van de familie Van de Heij valt in de familiege-
schiedenis van Fither Scott Vandehey, een kleirzoon van Johannes'
zoon Cornelius, nog zeer veel te lezen, begrijpelijk als men ziet dat alleen
van deze Johannes bij het tot stand komen van Wooden Shoes West in
1979 453 nakomelingen in Oregon en 410 in Wisconsin werden ge-
teld.7 Het bovenstaande lijkt echter voldoende voor de volgende conclu-
sies:

de Noordbrabantse rooms-katholieke landverhuizers hadden niet min-
der dan andere Nederlandse landverhuizers de eigenschappen en
toonden niet minder dan andere Nederlandse landverhuizers de be-
reidheid om van omgeving te veranderen en in een aantal gevallen in
het Verre Westen te pionieren;

- de verplaatsingen werden bevorderd door het bestaan van zeer grote

6) Antoons's vrouw was Allegonda School, dochter van Martinus School en Isabella de Beijer
uit  Nistelrode.  vertrokken in  1853 naar Wisconsin. Isabella de Beijer stierf onderweg.  Een
zus van Allegonda was met haar echtgenoot Jacobus van Loo en haar vier zonen al in het voor-
jaar van  1876 in Oregon aangekomen. in 1877 ariveerden Antoon's dochter Antonia met
haar man, Peter Evers, haar dochtertje Petronella, haar zusje Nellie en twee zussen van haar
man. Over Antoon de Klompenmaker en zijn familie en het begin van de kolonie Verboort
vindt men uitgebreide informatie in Vandehey, Wooden Shoes IFest, X, 302-325.

") Scott Vandehey, Wooden Shoes West, 38-60 en passim.
r)  Vandehey, a.tv., 330,338. Doodgeboren, adoptief- en stiefkinderen en de vermoedelijk
drie kinderen van een kleindochter in Wisconsin zijn hierbij niet inbegrepen.
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gezinnen met veel zonen, die in de landbouw verder wilden gaan, de
aantrekkelijke voorwaarden waarop men goede grond kon krijgen en
de vestiging bij familie en bekenden;

- (le binnenlandse migratie in Amerika was een minder riskante stap
dan de landverhuizing: men was gewend aan het land, men w rede-

lijk geinformeerd aan de hand van berichten van anderen en men had
geld: bij minder of geen succes kon men ergens anders weer beginnen;
begeleiding van buitenaf (formele migratieorganisatie) bleek niet no-
dig;  door dit alles was er minder of geen sprake van misleiding.

§ 3.  De aanpassing van de rooins-katholieke Brabandeirs aan de Ameri-
kaanse .Gamenleving in deze periode volgens de verhalende bronnen

Over de korte periode lot  1880 kan van Amerikanisering, in de zin van
echte assimilatie aan of integratie in de Amerikaanse samenleving (hier
dan te verstaan als de overheersende Angelsaksische cultuur van de
oostelijke staten) nog geen sprake zijn. De acculturatie, het overnemen
van Amerikaanse zaken en gewoonten, begon echter onmiddellijk bij
aankomst in de Verenigde Staten. Men leerde omgaan met Amerikaans
geld, men verplaatste zich op Amerikaanse wijze, met spoortrein en ra-
derboot, men bouwde een blokhut en ontgon op Amerikaanse wijze zijn
grond. tussen de boomstompen zaaiend en potend, totdat het eindelijk
zover was dat men in de wintertijd de knoestige boomstompen met ossen
of paarden uit de grond kon verwijderen. Men zette zijn land af met hou-
ten hekken. Hout was er immers aanvankelijk genoeg en dat was overal
voor te gebruiken: om te bouwen, te stoken en om de wegen begaanbaar
te maken. Minder aangenaam was de kennismaking met de korte zomers
en de koude, lange winters. Met de wilde dieren. Met plagen als enorme
bosbranden. Men was opgenomen in een soort maaistroom van komen-
(len en gaanden van allerlei nationaliteiten. vooral nieuwgekomen leren
en Duitsers, maar ook al langer aanwezige Franstalige en Engelstalige
Amerikanen en dan  nog af en toe (want zij hadden al hun reservaten) In-
dianen.

Het proces van acculturatie is vergemakkelijkt doordat het in het Wes-
ten niet de aanpassing was van een minderheid aan een gelijkvormige,
weinig veranderende, gevestigde meerderheid, maar van een gedifferen-
tieerde blanke meerderheid aan een blanke minderheid, die alleen van-
wege zijn langere verblijf, grotere rijkdom en zich onderscheidende
Amerikaanse civilisatie de toon aangaf. Die civilisatie was West-Euro-
pees van oorsprong, net als die der eerste grote groepen landverhuizers
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uit de jaren voor de Burgeroorlog, maar had zich onderscheiden door
een revolutionair politiek en sociaal gelijkheidsideaal als fundament on-
der de samenleving en nieuw gestichte staat te leggen. Daaraan kon de
werkelijkheid wel niet echt beantwoorden, maar toch zouden de verhou-
dingen steeds aan dat gelijkheidsideaal getoetst worden. In zekere zin
gold dat, ondanks de nog lang bestaande negerslavernij en de hemelter-
gende behandeling van Indianen, zelfs voor die andersgekleurde men-
sen. Maar een vergelijking tussen de groepen onderling toont meteen
aan, dat de mate van aanvaarding op basis van gelijkheid aanzienlijk kon
verschillen.

De rooms-katholieke Brabanders in Wisconsin en de gereformeerde
Brabanders in Michigan en Iowa zaten niet alleen temidden van streekge-
noten, maar bovendien temidden van geloofsgenoten, hetgeen de aan-
passing zowel heeft bevorder(1 als vertraagd. Bevorderd in de zin dat de
opeenvolgende nieuwkomers in het kerkelijk verband werden opgevan-
gen en geholpen. Vertraagd in de zin dat de assimilatie met andere groe-
pen hierdoor minder snel verliep. Hierbij was nog weer een verschil dat
de geloofsgenoten van de gereformeerde Nederlanders altijd mensen van
Nederlandse afkomst waren, terwijl die van de katholieken, behalve Ne-
derlanders en Vlamingen, Franse Canadezen, Ieren en Duitsers konden
zijn. Toen de taalmoeilijkheden in enkele generaties goeddeels waren
weggevallen door het gemeenschappelijk gebruik van het Amerikaans
zou voor de katholieken niets meer de volledige integratie, althans bin-
nen de katholieke gemeenschap, in de weg staan. Dat had wel tot gevolg
dat van de Nederlandse cultuur weinig onder de katholieke Amerikanen
van Nederlandse afkomst zou overblijven.

Na deze grove schets van het proces van aanpassing wordt in het vol-
gende nog schematisch het verloop van dat proces nagegaan aan de hand
van de gegevens van 66n familie: de al genoemde stam van Johannes
Henricus van de Heij (Vandehey), die met zijn gezin in 1853 uit Uden
was vertrokken. Dat deze stam centraal staat komt louter door het ver-
dienstelijke werk van een nakomeling, de priester Scott Vandehey, die
door uitgebreid onderzoek van alle takken van deze stam en uitvoerige
beschrijving van de lotgevallen een echte familiesaga heeft samenge-
steld. Hoewel de titel ( Wooden Shoes West) en het eerste gedeelte, over de
Nederlandse achtergrond, een feitenrelaas bijeengesprokkeld geduren-
de een kortstondig verblijf in Noord-Brabant in  1978, met tal van onjuist-
heden en oppervlakkigheden, het niet zouden doen vermoeden, biedt
ons het tweede gedeelte, van meer dan driehonderd bladzijden over zijn
eigen familie in Amerika, grotendeels gebaseerd op interviews met oude-
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re familieleden, een schat van informaties over Johannes Henricus van
de Heij, zijn tweede vrouw Ardina Boudewijns, zijn twaalf kinderen die
in Amerika wortel schoten, gedeeltelijk in Wisconsin, gedeeltelijk uitein-
delijk in Oregon en over hun kinderen, die de voornaamste informanten
& an Scott Vandehey waren.8 En doordat de vele nakomelingen zowel in
Wisconsin als in Nebraska en Oregon leefden temidden van vroegere
streekgenoten, met wie zij zich parenteerden, ontstaat een beeld van aan-
passing dat voor verreweg de meeste Oostbrabantse agrarische landver-
huizers zal hebben gegolden. Het volgende schematische overzicht be-
perkt zich tot de tijd van de eerste en tweede generatie en gaat niet verder
dan ongeveer 1880.

a. Voeding

De voedingsgewoonten veranderden niet essentieel, omdat deze land-
verhuizers als landbouwers gewend waren hun eigen voedsel te produce-
ren. Boekweit vormde aanvankelijk meer dan rogge en tarwe de
grondstof voor het meel. Aardappelen bleven belangrijk voedsel (al
heerste in Amerika de aardappelziekte eveneens), evenals kool en peul-
vruchten. Nieuw was de verbouw van mais en (in Oregon) hop. Er werd
volop gebruik gemaakt van de mogelijkheden van jacht en visvangst. Kof-
fie bleef een normale drank, zoals ook bier. Jenever werd vervangen door
brandy en whisky, doch dronkenschap en de daaruit voortkomende
vechtpartijen waren zeldzaam. Varkens en hoenders verschaften het
vlees: kc,eien vooral de melk, maar zowel koeien als ossen werden ge-
britikt als trekdieren.

11.  Kleding (n schoeisel

1)r ine<gehiac·hte kleding. z ourzo\er 'gorcle klecling'. is nog la,ig g(·-
dragen, zowel door mannen als vrouwen. Men ziet dat op de portretten.
Van klederdracht is zo goed als niets te merken. Opvallend is dat de man-
nen hoeden met brede randen droegen tegen de zon en dat men nog zeer
lang op klompen liep, zolang er uit de eerste generatie nog een klompen-
maker in de buurt was, zoals de broer van Johannes Henricus, Toon de
Klompenmaker genoemd. Die werkklompen werden bij de mannen ge-
leidelijk vervangen door laarzen. Op de portretten draagt men bijna altijd
schoenen.

8)  Vandehey. a. te., 38-347.
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c. Behuizing

De blokhutten werden geleidelijk vervangen door planken woningen
van enkele verdiepingen hoog ('frame houses') bedekt met houten
dakspanen ('shingles'). Een van de merkwaardigheden van Amerika was
dat deze huizen en zelfs grote gebouwen als kerken soms over vele hon-
derden meters werden verrold. De schuren en stallen stonden los van de
woning.

In Nebraska, waar weinig hout was, woonde men in een plaggenwoning
('sod house') of in een in een heuvel ingegraven holwoning ('dug out'). 9
Het meubilair was schaars en verhuizen kon men om die reden gemakke-
lijk met eigen vervoer.

d. Werk

Zeer veel energie besteedde men aan het opruimen van de bossen. De

boomstammen brachten nog, zij het zeer weinig, geld op. De takken wer-
den verbrand of gebruikt voor hekwerk ('fences'). Overal rookten grote
vuren. Na de 'clearing', het verwijderen van stammen en takken, kwam
de 'grubbing'. het verwijderen van de boomstronken (de Amerikanen
hakten de bomen op halvemanshoogte om). Intussen was er tussen die
boomstompen geploegd, gezaaid en geegaliseerd. Geheel anders was het
in Nebraska, waar de grond alleen gescheurd hoefde te worden. Het vee
moest binnen de hekken blijven, tenzij het gehoed werd.

In de winter, van oktober tot begin mei. gingen de jongens vanaf hun
vijftiende jaar bomen rooien in de naaldbossen in het noorden van Wis-
consin. Zij namen soms een 'team' (een koppel ossen of paarden met
wagen) mee. Werk buiten het eigen bedrijf vond men bij wegenaanleg en
de kanalisatie van de Fox River in 1853-1854.10 Jongens en meisjes,
hoewel officieel tot hun vijftiende jaar leerplichtig, gingen al vroeg elders
geld verdienen, meisjes uitsluitend als huishoudelijk personeel.

e.   Taal

Het meest gezaghebbende werk over de taal der Nederlandse immi-

°)  In een heuvel werd een holte gegraven, gestut door houten palen. die ook het dak vorm-
den. Het dak stak naar buiten en was daar hedekt met aarde en gras. Aan de zuidelijke kant
was de toegangsdeur.
"9  Yda Schreuder vond in het dagboek van Morgan L. Martin een aantal van 110 Nederlan-
ders die in I.ittle Chute aan de kanalisatie gewerkt hebben. Schreuder, a.11'., 105.
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granten in de Verenigde Staten is ongetwijfeld de studie van Jo Daan: /k
was  te bissie... Nederlanders en hun taal in de Verenigde Staten. Enkele
belangrijke conclusies wat betreft de taal der landverhuizers gelden
evenzeer voor de Noordbrabanders onder hen.

Bijna allen gebruikten de streektaal, maar zullen door het luisteren
naar de onderwijzers en priesters het algemene Nederlands hebben leren
verstaan. Van de invloed van het onderwijs in die tijd onder de lagere
klassen moet men zich een niet te gunstige voorstelling maken. Vooral op
het platteland was het schoolverzuim groot. Het onderwijs werd voorna-
melijk van belang geacht vanwege de godsdienstige vorming. Wat dat be-
treft veranderde er in Amerika niet veel. De kinderen der eerste en twee-
de generatie gingen wel naar school, maar leerden er niet Engels schrij-
ven. Bij de volkstellingen werden de meesten als analfabeet genoteerd.
Men had daarom de priesters, die het Engels wel beheersten, des te meer
nodig.

Een van de eerste redenen om Engelse woorden te gebruiken was dat
er geen of een niet gekend equivalent in de eigen taal bestond. Woorden

.'als 'acre' (uitgesproken en geschreven als 'akker'), corn  c mais, uit-
gesproken en geschreven als 'koren').1 1 Andere woorden behielden hun
Engelse spelling, zoals de namen van bomen: 'maple' ('esdoorn'), ook in
'maple suiker', 'fence' (schuingeplaatste houten omheining), 'swamp
(moerasj,  prairie, log in 'loghuis' (blokhut).

Een woord als 'homestead' voor een stuk land dat de kolonist ter be-
schikking werd gesteld. de namen voor de geldwaarden. ambten en an-
dere typische Amerikaanse termen moesten wel gauw worden overgeno-
men, evenals woorden als 'postoffice' of 'lumber' (timmerhout), omdat
men die woorden in het contact met anderstaligen nogal eens nodig
had: 2 Zo ontstond er een mengtaaltje. het zogenaamde Yankee Dutch.
dat vooral bij de tweede generatie in vreemde omgeving, bijvoorbeeld in
(1(· houthakkerskampen, sterk ontwikkeld zal zijn. Maar omdat die gene-
raties nog analfabeet waren zijn er Keen voorbeelden vanuit de groep
Brabantse landverhuizers.

Van taalpolitiek, die het behoud van het Nederlands zou bevorderen
(zoals bij de Nederlands-Amerikaanse gereformeerde kerken en de daar-
bij behorende scholen tot ongeveer 1920 het geval was) is bij de katholie-
ken niets te merken. Wel is door de voortdurende stroom immigranten

" j   Daan,  /k was te ble.sie.... 58.  Een voorbeeld uit een brief van Arnold Verstegen van 26
december  1851: "Den rogge en weit is dit jaar hier slegt; dog goed geladen is koren"
12) a. 11'.,58-59.
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uit Nederland de streektaal en het algemeen Nederlands in de Fox River
Valley tot ongeveer 1920 blijven bestaan. Jo Daan spreekt van 'triglos-
sie' onder katholieke Nederlanders, die in de kerk Latijn, thuis en met
streek- en landgenoten (ook Vlamingen) Nederlands (meestal hun streek-

13taal) en met anderstaligen Engels gebruikten.

f. Religie

De voornaamste bindende factor, naast de familieband, was de kerk.
Dit gold zowel voor de protestante als voor de katholieke Brabanders. De
religie en kerkelijke instellingen werden in de Nieuwe Wereld zo moge-
lijk nog meer gewaardeerd dan in de Oude Wereld, omdat in de smelt-
kroes der volkeren het handhaven van een essentieel deel van de eigen
identiteit nog belangrijker was. Tot de eerst gevoelde behoeften behoor-
den dan ook een kerkgebouw en een priester, die onmisbaar was voor het
toedienen der sacramenten. Voor het vormsel was de komst van de bis-
schop eens in de zoveel tijd noodzakelijk. Hoewel de rooms-katholieke
kerk in zijn Latijnse liturgie wezenlijk mondiaal was, had elke nationali-
teit behoefte aan eigen elementen: preek, biecht, het normale contact
met de priester, leidsman niet alleen in geestelijke zaken, maakten een
eigen kerk voor elke nationaliteit binnen redelijke afstand onmisbaar.
Met het grote priestertekort betekende dat wel dat in meer afgelegen
plaatsen de priester zich beperkt kon laten zien, zodat zijn aanwezigheid
meer dan in Europa werd gewaardeerd. Bij zijn komst werd massaal ge-
biecht en daarna tijdens de mis gecommuniceerd (in (le negentiende
eeuw niet meer dan eenmaal per maand).

Devoties werden gekoesterd. De processie op Sacramentsdag was een
hoogtepunt, gevolgd door feestelijk samenzijn. Doop, eerste communie,
vormsel, kerkelijk huwelijk en uitvaart waren evenals mis en vespers of
lof, kruisweg en de bijeenkomsten der geestelijke verenigingen gelegen-
heden waarin de kerk vol zat, mannen en vrouwen gescheiden links en
rechts van het middenpad.

Vrouwelijke religieuzen, zo noodzakelijk voor het onderwijs en de ver-
pleging en verzorging,ondersteunden het werk van de rondreizen(le
priesters en leken gingen bij afwezigheid van de priester voor in gebed.
Thuis werd drie maal per dag het angelus gebeden en 's avonds geza-
menlijk de rozenkrans. Rondreizende missionarissen hielden volksmis-

13) a.w., 143.
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sies. En langzamerhand kwamen er sleeds meer priesters en zusters uit
eigen kring voort.

Iedereen volgde de groei van de eigen kerk in de Verenigde Staten en
de wereld en leefde mee met de paus, in die voor hem benarde tijden.

Gemengde huwelijken waren volstrekt niet toegelaten en \vie ondanks
verschil van confessie trouwen wilde moest zich eerst bekeren.

In een opzieht was men ruimhartiger dan in het oude Brabant: er werd
nogal eens gedanst ('s zomers op een vloer in de open lucht). De grotere
vrijheid van de vrouw en de vrijere omgang van de sexen viel iedere Ne-
derlandse bezoeker op. Gereformeerde Nederlandse immigranten had-
den strengere opvattingen en keurden niet alleen het dansen, maar ook
het bier drinken, kaarten en andere vermakelijkheden der roomse Bra-
banders en Limburgers ten sterkste af. Van Raalte had de Nederlandse
katholieken in Amerika in  1846 al "slecht volk" genoemd. 14

In het algemeen oordeelden de Nederlandse orthodoxe Calvinisten in
die tijd nog hard over de rooms-katholieke landgenoten. Van het tonen

van verwantschap was geen sprake. Het kerkelijke verband was toen veel

belangrijker dan het nationale verband.

§ 4.  De aanpa.,sing volgens de niet-verhalende bronnen

De gegevens van de Amerikaanse volkstellingen kunnen het antwoord
geven op twee belangrijke vragen: hebben de landverhuizers in het alge-
meen bereikt wat zij wilden, verbetering van hun bestaan, en in welke
mate wisten zij zich aan te passen aan de Amerikaanse samenleving?

De federale volkstellingen worden om de tien jaar gehouden. Zij zijn
noodzakelijk in verband met het Amerikaanse kiesstelsel en zijn niet te
vergelijken met de vroegere Nederlandse volkstellingen die bijvoorbeeld
vragen over de religie bevatten, maar in enkele opziehten gaan zij verder.
Zo werden althans in de negentiende eeuw vragen gesteld omtrent de
waarde van onroerend en roerend goed en omtrent land of gebied van ge-
boorte. Als men de namen van de volkstellingen weet te verbinden met
die van de landverhuizingslijsten en scheepslijsten dan heeft men de mo-

gelijkheid om, behalve het beroep, de welstandsklasse in Amerika in ver-
schillende perioden en eventueel de huwelijkspartner, met de nationali-
teit van die partner, vast te stellen. In de praktijk is het een moeizaam
werk om de vaak verbasterde namen te koppelen.

Swierenga heeft echter een lijst kunnen maken op basis van de volkstel-

"9  Lucas. Nethertanden in Ame.rica, 215.
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lingen  van  1850,   1860  en   1870, van gezinshoofden  van de eerste  en
tweede generatie immigranten, wier namen in de landverhuizingslijsten
voorkomen. 15

Van de rooms-katholieke Noord-Brabanders en Limburgers, die bijna
allen naar Wisconsin trokken, heeft Yda Schreuder velen teruggevonden
in haar onderzoek in Brown County en Outagamie County in Wisconsin,
districten in het gebied van de Fox River Valley. Zij slaagde erin door on-
derzoek van de manuscripten 64% van de namen van de gezinshoofden
of alleenstaanden te koppelen aan namen in de landverhuizingslijsten. 16
Tevens onderzocht Yda Schreuder de gegevens van de volkstellingen van
de staat Wisconsin in  1895  en 1905, vooral  met het doel voor de eerste
en tweede generatie na te gaan in hoeverre buiten de eigen groep werd
gehuwd om het tempo van assimilatie vast te stellen.

In beide gevallen van koppeling van namen op landverhuizingslijsten
en Amerikaanse volkstellingsgegevens, worden de Noordbrabantse land-
verhuizers niet apart behandeld. Omdat de Noordbrabanders groten-
deels rooms-katholiek waren en een voornaam bestanddeel van de
rooms-katholieke Nederlandse landverhuizers uitmaakten, zullen de
conclusies op basis van genoemde bronnen, die Swierenga trok over de
katholieke in vergelijking met de protestante landverhuizers, ook wel
voor hen gelden. En omdat zij de kern vormden van de Nederlandstalige
immigranten in Wisconsin geldt waarschijnlijk hetzelfde voor de gevolg-
trekkingen van Yda Schreuder. Het lijkt nuttig om de relevant geachte
conclusies hier weer te geven.

Swierenga vergelijkt in een artikel in de Journal of American  Ethnic
History de Nederlandse protestante en katholieke landverhuizers tussen
1835 en 1880.17 Bij gezinshoofden en alleenstaanden ziet hij, zowel  bij
protestanten als katholieken, binnen negen jaar of minder na hun aan-
komst in Amerika in die periode, bij 35% vooruitgang, bij 16% achteruit-
gang en bij 49% geen verandering in hun maatschappelijke positie.
Vooral de 'witte boorden' gingen achteruit, maar ook een groot deel der
landbouwers in die eerste periode; arbeiders en ambachtslie(len daaren-
tegen boekten voor een groot deel vooruitgang. 18

15) Swierenga, Dutch immigrants in US. Population Censuses 1850, 1860 and 1870: An
Alphabetical Listing by Household  Heads of First and  Second Generation Immigrants.
16) Yda Schreuder, a.w., Appendix, 171-175.
i 7

) Swierenga, Religion and Immigration Patterns: A Comparative Analysis of Dutch Pro-
testants and Catholics, 1835-1880, in: Journal of American Ethnic History. Spring 1986, Vol.
5, No. 2,23-45.
18)  Swierenga, t.a.p, 34 (Table 4).
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Blijkt over het geheel genomen de sociale mobiliteit van katholieken en
protestanten binnen tien jaar na aankomst ongeveer gelijk, men ziet een
groot verschil als het gaat om assimilatie. De katholieken trouwden veel
meer buiten de eigen nationale groep: al in 1850 had 32,1% van de in
Nederland  geboren  en  na  1835 gearriveerde katholieke immigranten
ren niet-Necierlandse huwelijkspartner, in 1860 was het 43.7% en in
1870 45,6%. Voor de protestante Nederlandse immigranten waren die
percentages respectievelijk 5,2%, 9,9% en 13,2%.19 Swierenga's eind-
conclusie is dan ook terecht dat het karakter van de Nederlandse katho-
lieken als een etnische groep, in tegenstelling tot dat van de Calvinisten,
snel vervaagde. 20

Tot dezelf(ie conclusie komt Yda Schreuder in Dutch Catholic /mmi-
grant Settlement in Wisconsin, 1850-1905,  zij  het dat het niet louter een
vaststelling is, maar een analyse van de ontwikkeling wordt gegeven. De
assimilatie in het gebied van de Fox River Valley vond vooral plaats in de

21periode na 1870, in samenhang met de verstedelijking van de streek.
In tegenstelling tot Turner, wiens voornaamste stelling was dat de Ame-

rikanisatie plaats vond aan de Frontier, in de agrarische kolonies, stelt
Yda Schreuder dat in de zich industrialiserende en verstedelijkende ge-
bieden van het Midden Westen dat proces zich afspeelde: 22

"In short. the research suggests that cultural change was related to
spatial movements and urban environments and, consequently, so-
cio-economic structural changes were critical to the assimilation pro-

..
cess.

Onder die sociaal-economische structurele veranderingen kan men vol-
gens Yda Schreuder in genoemd gebied in Wisconsin rekenen de veran-
deringen in de landbouw (van gemengd bedrijf via graanverbouw voor de
export naar veeteelt). de trek van het platteland naar de steden in de
buurt. de vestiging van nieuwe immigranten in die stedelijke gebieden,
vooral van de jongeren. de alleenstaanden en de minder gesitueerden.
De beter gesitueerden onder de later komende katholieke immigranten
sloten zich aan bij de oorspronkelijke nederzettingen (zij hadden geld om
de duurder wordende grond le kopen) of verhuisden mee met de oor-
spronkelijke kolonisten naar Nebraska en Oregon.23

De migranten in de steden verloren hun band met de overwegend door

'"1  t.a.p.. 41 (Table 9).
211) t.a.P.,43.
21) Yda Schiender, a.w., 161.
22) ibidem
2.*) a. U'.. 161-162,
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Nederlandse immigranten bewoonde nederzettingen als Hollandtown en
Little Chute. Wel bleef in De Pere een krachtige Nederlandse-VIaamse
katholieke gemeenschap (met onder meer twee eigen kranten) nog lang
bestaan, steeds weer versterkt door nieuwe immigranten. 24

Volgens Yda Schreuder was de Amerikaanse katholieke kerk stedelijk
georienteerd en werd de assimilatie binnen de kerk daardoor bevorderd.
Daarbij vond assimilatie, blijkens het huwelijkspatroon, vooral plaats in
de richting van de Duits-katholieke, en niet van de Iers-katholieke of
Amerikaans-katholieke groep.25 Huwelijken met Duitse katholieken le-
ken ook aantrekkelijk vanwege verbetering van de maatschappelijke po-
sitie. Zo bleven de oude banden met de kerk van grote betekenis in het
proces van assimilatie. Individuele immigranten waren later niet langer
afhankelijk van eerder gegane familieleden of bekenden, zoals in de

Frontier-situatie, maar konden in de steden gemakkelijk werk, onderdak
en aansluiting bij anderen vinden. 26

Evenals Swierenga is Yda Schreuder van mening dat het kerkelijk ver-
schil cruciaal was bij de ontwikkeling van protestante (bedoeld is gerefor-
meerde) en katholieke Nederlandse immigranten tot twee geheel ver-
schillende sociaal-culturele categorieen. 27

§ 5.   Samenvatting

De Amerikaanse socioloog Milton M. Gordon maakt in zijn toonaange-
vend werk Assimilation in American Life onderscheid tussen verschillen-
de vormen van assimilatie, die hij assimilatie-variabelen noemt. De varia-
bele waar de immigranten het eerst mee te maken krijgen, kan men ac-
culturatie noemen. Het is de aanpassing aan de cultuur en het gedrag van
de zogenaamde gastheer-gemeenschap ('host society'). Een tweede fase
is de structurele assimilatie, dat wil zeggen dat men op het gebied van pri-
maire relaties (intimi, familie, vriendenkring) op ruime schaal de gast-
heer-gemeenschap binnentreedt. Leidt dit tot onderlinge huwelijken dan
kan men pas spreken van echte assimilatie. 28

Van de drie zienswijzen over het ontstaan van de aard van het Ameri-
kaanse volk: de assimilatie aan de overheersende Anglo-Amerikaanse

24) a.w..162.
25) a.w., 163-164.
26)   a. W.,  164.
27) a.w., 165.
28) Gordon, Assimilation in American L 4, 71.
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(·ulttiur ('Anglo-c·onformity'). de smeltkro(·s van volkeren (cle 'melting
pot') en het cultureel pluralisme, is er geen absoluut juist of onjuist. De
aanpassing aan de Anglo-Amerikaanse cultuur is evident in de acculti,ra-
tie. maar niet vanzelfsprekend in de verdergaande assimilatie. Alle
nietiwkomers. misschien met uitzondering van de Britten. kwamen in de
negentiencle en twintighte eeuw,olgens Gordon in hun eigen omgeving:
Lan liegrafenisondernemingen. verzekeringsmaaisc·happijrn. gewoonten
enz.0.00rt tot eigen kerk en vrienden uit hun vroegere vaderland. En om-
dat het voor verreweg het grootste deel weinig ontwikkelde boeren en am-
bachtslieden waren, was het maar goed dat zij op deze wijze geborgen-
heid vonden in een land waar de hardste vorm van het kapitalisme hoogtij
vierde. 29

De eerste generatie accultureerde erg gebrekkig. Hun kinderen slaag-
den er beter in, vooral via het openbare onderwijs. Daarom stuitte het pa-
rochiele schoolsysteem op verzet: het zou on-Amerikaans zijn. Maar het
ging toch door. 30

Wat men kan constateren is dat de verdere assimilatie voornamelijk
binnen de rooms-katholieke gemeenschap plaats vond. Zo verdwenen
geleidelijk de katholieke immigranten niet in de ene Amerikaanse smelt-
kroes, maar in de Amerikaans-katholieke smeltkroes.31 Dit proces werd
bevorderd, behalve door hun deel uitmaken van een voor alle rooms-ka-
tholieken gemeenschappelijke kerk, door de geografische en sociale mo-
biliteit.

Yda Schreuder heeft aangetoond dat 'intermarriage', vooral met een
Amerikaans-Duitse katholieke gastheergroep, eerder plaats vond in het

verstedelijkte gebied dan op het platteland en eerder onder zakenlieden.

\ rije berocpsbeoefenaren en geschoolden dan onder landbouwers en ar-
heidi·rs.·32

De assimilatie was een dynamisch proc·es. samengaand met geografi-
sc·hc· en soc·iale mobiliteit.

In de geschiedenis van Arnold Verstegen ziet men de geslaagde immi-
grant die in zijn eerste plaats van vestiging blijft. In de geschiedenissen
van de families Verboort en Vandehey ziet men het verder trekken, stel-
lig om economische motieven, maar sociaal-psychologische motieven

29) a./., 105-106.
1   a. 11·..  108.
31) Volgens Herberg, Protestant, Catholic. Jete, was de aard van het Amerikaanse volk be-
paald door een drievoudige smeltkroes. naar de drie voornaamste religies.
32)  pda Schreuder, a.w..150-155.
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(behoud van de eigen gemeenschap en cultuur) mogen niet uitgesloten
worden. In beide gevallen (het geval Verstegen enerzijds en het geval
Verboort en Vandehey anderzijds) ziet men hoe de eerste generatie niet
zozeer op zoek was naar een geheel nieuwe situatie, maar naar de oude
situatie in verbeterde omstandigheden. Men wilde zeker niet het oude
verwerpen, maar het juist in aangepaste vorm behouden. Men zou kun-
nen zeggen, dat men op de vlucht was gegaan voor een bedreigd bestaan
en als hoogste ideaal had dat bestaan onder betere condities voort te zet-
ten. In die zin was de landverhuizing een reactionaire of althans conser-
vatieve beweging. De latere generaties zouden (lit niet meer zo beseffen
en gemakkelijk verder assimileren.

Vormden de groepen Nederlandse immigranten in Amerika, verdeeld
naar religie, etnische groepen en, zoja, hoe lang?

Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden omdat er grote verschil-
len zijn naargelang de religie en het gebied van vestiging. De afgeschei-
denen op het platteland manifesteerden zich het duidelijkst en het langst
als zodanig, de rooms-katholieken in verstedelijkt gebied zeker minder
en korter. Daarbij is van belang dat de leiding van de rooms-katholieke
kerk in Amerika eind vorige eeuw zich met succ3s verzet heeft tegen eer.
diocesane bestuursstructuur langs de lijnin van oorspronkelijke nationa-
liteit. Het grote aandeel van de Ieren in de toenmalige Amerikaanse kerk
heeft een bemiddelende rol gespeeld in wat men zou kunnen noemen de
Amerikanisering van de katholieke kerk. Toch zullen, zij het niet op juri-
dische basis, nog lang in de Verenigde Staten de facto parochies geba-
seerd op nationaliteit bestaan. Voor de geschiedenis van de immigratie
en assimilatie zijn die parochies en de met de rooms-katholieke kerk ver-
bonden instituten in het algemeen van het grootste belang geweest. Hun
archieven verdienen nader onderzoek.
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HOOFDSTUKIX

TOETSING VAN DE BEHANDELDE THEORIEEN TER
VERKLARING DER IANDVERHUIZING: SYNTHESE EN

CONCLUSIE

§  1.   De bedoeling van dit hoofdstuk

In dit laatste hoofdstuk zal, zoals in het tweede hoofdstuk aangekon-
digd, de Noordbrabantse landverhuizing in de behandelde periode ge-
toetst worden aan een aantal theoretische benaderingen, die aldaar zijn
samengevat. Daartoe zijn op het eind van dat tweede hoofdstuk vragen
gesteld die nu wellicht kunnen worden beantwoord aan de hand van de
beschreven historische situatie. Een eigen, algemeen geldende theorie
zou de perken van deze studie te buiten gaan, maar wel lijkt het mogelijk
met de bruikbare elementen van de onderzochte theorieen te komen tot
een synthese die althans de bestudeerde soort emigratie in een theore-
tisch kader plaatst. en daaraan conclusies te verbinden.

§  2.    De economische theotieoin

a.  Overbevolking en migratie bij Malthus en Marx

Hoewel de bevolking van Noord-Brabant, in de achttiende eeuw onge-
veer gelijkblijvend, in de negentiende eeuw meer dan verdubbelde. kan
men niet zonder meer de emigratie vooral aan de bevolkingsdruk toe-
sic·hrijven. Het lijkt om te beginnen niet verstandig de bevolkingsgroei per
eeuw en per provincie als maatstaf te nemen voor zo'n regionaal en tem-
poreel gedifferentieerd verschijnsel, dat zich bovendien slechts zeer be-
perkt en dan nog pooral in bepaalde leeftijdsgroepen voordeed. Zo steeg
de Noordbrabantse bevolking tussen  1815  en  1839  met 32%, tussen
1839 en 1859 met 11% en tussen 1859 en 1879 met 23% en dit zonder
relevante invloed van migratiesaldi, dus voornamelijk als gevolg van het
geboortenoverschot.1

Rond  1850 vertoonde Noord-Brabant het laagste geboortencijfer van
alle Nederlandse provincies, maar voor de Kempen was het nog lager als
gevolg van de extreem hoge huwelijksleeftijd van de vrouwelijke bevol-

9   Hofstee,  Korte  demografische  geschiedenis  van  Nedertand  van   1800  tot  heden.  tabel  1.
123. tabel 2,125 en tabel 14,140.
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king. De migratie uit dat gebied moet eveneens vrij omvangrijk zijn ge-
weest.2 Het aantal regionale en plaatselijke demografische studies is nog
te gering om genoeg te differentieren, maar de geboortenbeperking door
niet te huwen of later te huwen, de 'moral restraint' van Malthus, werd in
Noord-Brabant op grote schaal toegepast, zij het langzamerhand wat min-
der na 1860. Overigens was dit in het cultuurpatroon al eeuwenlang op-
genomen en niet een gevolg van ideologie.

Blijkbaar was de Malthusiaanse geboortenbeperking sterk afhankelijk
van de verwachtingen: in betere tijden werd meer, in slechtere tijden
minder gehuwd. Daarbij kon men niet anticiperen: eenmaal gehuwd zijn-
de bepaalde bijna uitsluitend de natuurlijke vruchtbaarheid van de
vrouw het aantal kinderen. Wanneer na de Franse tijd enkele tientallen
jaren meer huwelijken gesloten worden, zal dat effect hebben gehad voor
de arbeidsmarkt in de jaren veertig en vijftig. Maar juist de periode
1845-1855 was een tijd van economische stilstand en achteruitgang, met
lage lonen, hoge prijzen, zodat de druk juist in die tijd voelbaar was. Had
daarom de Malthusiaanse vorm van geboortenbeperking op lange ter-
mijn enig effect, het was onvoldoende om de bevolkingsgrootte in evenre-
digheid met de bestaansmiddelen te houden en het ging gepaard met
spanningen die in bepaalde slechte perioden konden verhevigen.

Waarin kon men nu verder oplossingen zoeken? Ontginningen werden
geleidelijk meer aangepakt, maar door gebrek aan kapitaal en schaarste
aan meststoffen was ontginning voor de gewone landbouwer in de be-
schreven periode niet of zeer zelden een oplossing. De kinderen der boe-
ren konden zich als meid en knecht verhuren of als dagloner of dorpsam-
bachtsman een bestaan zien te verwerven. De langzaam opkomende fa-
brieksnijverheid bood maar heel weinig mogelijkheden voor werk en
daartegenover stond de op een aantal plaatsen sterk afnemende rurale
nijverheid. Trekarbeid was afhankelijk van de werkgelegenheid elders,
die er nauwelijks beter voor stond. De intensivering van de landbouw,
vooral door de groeiende aardappelteelt, verschafte in bepaalde seizoe-
nen meer werk, maar de lonen werden lager. Wanneer dan de prijzen
snel en fors stegen door misoogsten, in het bijzonder de aardappelziekte,
was er sprake van een ernstige crisis.

Het antwoord op die crisistoestand bestond echter niet uit massale mi-
gratie (verhuizen buiten de eigen woonplaats). Elders was de toestand
niet beter en binnen de eigen gemeenschap kon men nog de meeste hulp

2) Blankert. De huwelijksstructuur in de Brabantse Kempen in de periode 1830-1859, in
Van den Brink, Van der Veen, Van der Woude, Werk, kerk en bed in Brabant, 105.
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en kans op werk verwachten.3 Niet dat migratie zo weinig voorkwam
(vooral mannelijk en vrouwelijk dienstpersoneel en overige vrijgezellen
waren mobiel en bij huwelijk kwam de partner nogal eens uit een andere
plaats). maar die migratie speelde zich voornamelijk intraregionaal af,
binnen een beperkte straal. Migratie buiten de eigen provincie, laat staan
naar het 1}uiteniand, kwam in de gehele periode zeer weinig voor. De be-
langrijkste vorm van emigratie was nog die naar Noord-Amerika, maar.
zoals gezien, was (lie zeer regionaal en plaatselijk en dan nog in verhou-
ding gering.

De conclusie kan zijn dat de leer van Malthus enige verheldering
schept over de mogelijke achtergrond van de landverhuizing, maar dat
die slechts een klein stukje van de achtergrond belicht. De vraag blijft
waarom, bij de magnetische kracht van Amerika als verschaffer van goed
betaald werk en goedkope grond. slechts zo weinigen daar een uitkomst
zagen. En waarom juist die weinigen?

De leer van de relatieve overbevolking van Marx, die niet de natuurlij-
ke maar de maatschappelijke ontwikkeling verantwoordelijk stelt voor het
probleem van de armoede, zou eveneens enige verheldering in de Bra-
bantse situatie kunnen bieden.

Voor het tijdperk van de moderne industrie was er de zogenaamde pro-
to-industrie: huisnijverheid op het platteland en daarom ook wel rurale
industrie genoemd, gericht op de nationale en internationale markt. Deze
massale huisindustrie was kapitalistisch georganiseerd: stedelijke koop-
lui vers(·haften de grondstoffen, betaalden voor de bewerking en ver-
kochten de eindprodukten.

In Noord-Brabant waren in de negentiende eeuw drie grote bedrijfstak-
ken waarvan de ondernemers massaal gebrilik maakten van thuiswer-
ki·rs. Verreweg de grootste en oudste was de textielnijverheid. maar ook
de later opkomen(le schoenenindustrie en de sigarenindustrie werden
tii,·1 onaanzienlijke huisindustrieell. De zelfvoorzie,iende borren waren
vanouds vertrouwd met het bewerken van vlas en wol. Van hun vaardig-
heden en hun behoefte aan additioneel inkomen werd vanaf het begin
van de vroeg-kapitalistische tijd op grote schaal gebruik gemaakt door
ondernemers die meer handelaar dan fabrikant waren en die daarom

koopman-ondernemer worden genoemd.
Geleidelijk aan, in de negentiende eeuw, verloren de thuiswerkers (le

st  Boven(lien was het stelsel van bedeling zo ingericht dat vestiging in een andere gemeente
alleen werd loegelaten als door middel van een ontlastbrief de gemeente van afkomst of door
een akte van borgstelling de borgen verklaarden eventuele ondersteuning te zullen verlenen.
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concurrentie van manufacturen en fabrieken. Additionele inkomsten uit
huisindustrie werden geringer of vielen weg. Diegenen die er hun hoofd-
bestaan in hadden: beroepswevers, sehoenmakers en sigarenmakers,
gingen rond 1900 naar de fabriek of kozen een ander beroep, bijvoor-
beeld klompenmaker of winkelier. De inkomsten uit huisnijverheid lie-
pen in het algemeen terug door de toenemende concurrentie van de fa-
brieken, maar er was een grote mate van elasticiteit: door langer te wer-
ken en meer mensen, vooral vrouwen en kinderen, in te zetten, hield de
rurale industrie zich nog tot in de twintigste eeuw staande. De afhanke-
lijkheid van de ondernemers werd er niet geringer op. De ondernemers
hadden het voordeel dat zij de produktie telkens gemakkelijk konden
aanpassen aan de vraag die, vooral in de textielhandel, sterk wisselend
was. Hun vaste kosten waren minimaal. Zij konden zonder zich te be-
kommeren om het lot van hun werknemers hun kapitaal naar de zich
voordoende mogelijkheden accumuleren.

In die zin past Marx' term van de 'Industrielle Reservearmee' ook bij
de Noordbrabantse plattelandsnijverheid. Hier speelde niet, zoals in
Britse industrie- en mijngebieden, een tijdelijke of blijvende uitstoot van
volledig loonafhankelijken uit het moderne produktieproces in het belang
van de winst met als gevolg massale verpaupering. Maar wel ziet men dat
een ongeregeld deel van het arbeidsleger bij gebrek aan alternatieven ge-
dwongen werd met een maximum aan arbeidstijd voor een minimum aan
beloning te blijven werken. Al die slachtoffers van het moderne, kapita-
listische produktieproces waren volgens Marx kandidaten voor emigratie.
Zou Karl Marx de schepen, afgeladen met landverhuizers, in de Ierse en
Britse havens hebben zien vertrekken?

Hoe was in die tijd de situatie in Noord-Brabant? De bestaande gege-
vens werpen meer licht op de fabriekscentra dan op het echte platteland.
Men kan echter aannemen dat het spinnen als huisindustrie in en rond de
textielsteden omstreeks  1830 was verdwenen. Het huisweven van linnen
ging in die tijd snel achteruit, maar dat van katoen nam toe. In en rond
Helmond steeg het aantal huiswevers van  1.600 rond  1838 tot 2.000 in
1853/55. Kwam de mechanisering in Helmond laat, ook in Eindhoven
werklen  in  1861  nog 2.150 van de  2.600 textielarbeiders thuis.  In Til-
burg  kwamen  pas  in  1856 de eerste machinale weefstoelen en werkten
van de 3.600 actieven in de wollenstoffennijverheid in 1855 2.500 bui-
ten de fabriek, dat is 70%. In 1870 waren er 4.800 werkers, van wie nog
slechts ongeveer 40% (1.920) buiten de fabriek. De proto-industrie van
schoenen telde  in  1860  3.100  en  in  1880 6.200 huisindustriele  wer-
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kers. Daarna gaat de schoennijverheid als huisindustrie snel achteruit.4
1]it al deze gebieden van intensieve huisindustrie was echter de land-

verhuizing miniem. Waar landverhuizing wat meer voorkwam, zoals in
het gebied rond de Peel, was de huisindustrie al eerder een kwijnende
zaak. Bij een aantallandverhuizers zal dit hebben meegespeeld bij de be-
slissing om te gaan. Een duidelijke relatie tussen de kapitalistische pro-
duktiewijze en de landverhuizing. zoals voor Ierse en Britse industriege-
bieden, is Foor Noord-Brabant moeilijk aan te tonen. Het ontbreken van
grote concentraties van proletariaat en het vinden van alternatieven zoals
het gaan werken in manufacturen en fabrieken, het verkopen van kalve-
ren, zuivel, eieren, het houden van een slijterij, het uitoefenen van een
ander nevenberoep als klompenmaker, vrachtrijder, grondwerker, heb-
ben snelle 'Verelendung' waarschijnlijk voorkomen. Daarvoor had
Noord-Brabant nog te veel een plattelandskarakter en op het platteland
was er tussen   1850  en  1880 een begin van vernieuwing, de agrarische
produktie nam enigszins toe en, gewend aan een sober bestaan, vinding-
rijk in de armoede, kwam het bij een licht groeiende bevolking niet tot
massale verpaupering.

Marx' verklaring voor emigratie als gevolg van de toenemende nadelen
van de kapitalistische produktiewijze is voor Noord-Brabant, op basis van
de huidige schaarse gegevens, hoogstens heel beperkt van toepassing.
De moderne produktie was nog niet zo ontwikkeld dat de nadelen ervan
(uitstoot van minder produktieve of duurdere arbeidskrachten) merkbaar
invioed hadden op de migratie. Evenmin was er op beduidende schaal
sprake van daling van de gemiddelde huwelijksleeftijd door het proces
van proletarisering, een andere reden voor migratie op grote schaal. Wel
was er een latente vorm van overbevolking op het platteland met nadelige
gevolgen voor de landarbeiders. Wel kwam er door de achteruitgang in
de huisindustrie in bepaalde gebieden meer armoede. Maar tot massale
migratie over grote afstanden heeft dat alies niet geleid.

b. De invloed van de cyclische ontwikkeling van de Atlantische econo-
mie volgens Thomas

Thomas en, in navolging van hem, Swierenga voor de Nederlandse si-
tuatie, hebben het eerder ontdekte cyclische verloop van de massale

transatlantische landverhuizing in de negentiende en begin twintigste

41  Klep, Over de achteruitgang van de Noordbrabantse huisnijverheid, 1810-1920, in Bra-
bants Heem. 39 ( 1987). 2,84-86.
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eeuw nader uitgewerkt. Naast de invloed der conjunctuurbeweging was,
volgens hen, de seculaire trend merkbaar in de emigratiebeweging.

De gewone internationale conjunctuurgolf, de zogenaamde Juglar-golf
(gemiddeld ongeveer tien jaar) vertoonde in de behandelde periode om-
slagpunten in  1857,1866 en  1873. In Nederland,  dat nog niet volledig
in de internationale conjuctuurbeweging was opgenomen, was in zekere
mate sprake van een contrair verloop waardoor tegelijk 'push' en 'pull'
bij de landverhuizing kunnen zijn versterkt door de conjunctuur. Gelei-
delijk aan werd Nederland in de tweede helft der eeuw meer gevoelig
voor de internationale conjunctuur.5

Toppen van emigratie waren na 1847 in 1854, in 1867 en 1873.6 Zo-
wel in  1857  als in 1873 begon in de Verenigde Staten een hevige crisis.
Tijdens de hausse van 1854-1857 verkeerde de Nederlandse industrie
in een baisse, al ging het met de landbouw (in mindere mate op de zand-
gronden) steeds beter.7 Volgens Brugmans hadden de crises van 1857
en 1866 in Nederland een betrekkelijk goedaardig karakter. De gunstige
ontwikkeling van de landbouw hielp volgens hem mee de kracht der con-
junctuurgolven, in Nederland toch al minder merkbaar door de achter-
stand in industriBle groei, te breken.8

Over de volgende periode is voor Nederland geen duidelijk beeld te
vormen, maar de Amerikaanse crisis van 1873 moet grote invloed gehad
hebben gezien de scherpe terugval in emigratie. De geringe aantallen
bleven tot het begin der jaren tachtig. 9

Heeft de Juglar-golf, die zich in Amerika sterk manifesteerde, duidelijk
invloed gehad op de emigratie, moeilijker in zo'n kleine periode na te
gaan is de werking van de zogenaamde lange cyclus van Kuznets. Met de
door Thomas genoemde hoogtepunten op die cyclus van 1849-1854 en
1869-1873 en het dieptepunt van 1861-1862 sporen de Nederlandse
getallen, het dieptepunt in 1861-1862 kan echter evenzeer een gevolg
zijn van het uitbreken der Burgeroorlog. De Noordbrabantse emigratie-
beweging week, in tegenstelling tot de Limburgse, in dit opzicht niet af
van de Nederlandse.

s) De Jonge, Nijverheid en conjunctuurbeweging, in Algemene Geschiedenis der Nederlan-
den, XII, 62-67.
6) Swierenga, Dutch Immigration Patterns, in Swierenga, ed., The Dutch in Amedca, 27-29
enfigurel.3.,31.
7)  Ridder, Een conjuncmur-anatyse van Nederland, 1848-1860, 194.
8) Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht,  1795-1940,273,275.
9)    Swierenga, La.p·,  29.

237



De conclusie kan zijn dat de berichten over ec·onomische crises in
Amerika, maar ook over een gebeurtenis als de Burgeroorlog, een krach-
tige reactie in de landverhuizingsstroom ten gevolge hadden. Voor de pe-
riodisering betekent een en ander voor Noord-Brabant twee tijdperken
 an relatief veel landverhuizing (1847-1857 en 1866-1873) en twee pe-
rioden van zeer weinig emigratie (1858-1865 en 1874-1880).

De poor het onderwerp voornaamste conclusie kan echter zijn dat de
perspectieven in het vestigingsland een belangrijker drijfveer lijken te
zijn dan de toestand in het vertrekland. 'Pull' was belangrijker dan
'push: maar hoe was hun werking?

c·.  De werking van 'push' en 'pull' volgens Potter

Potter wijst op de complexiteit van 'push' en 'pull'. Het beeld, ontleend
aan de mechanica, doet al te gauw veronderstellen dat er aan twee zijden

(in vertrekland 'push' en in vestigingsland 'pull') mechanische krachten
aan het werk zijn, die de potentiele emigrant in beweging brengen. Potter
verkiest de vergelijking met een krachtenveld, waarin de economische
factoren voor de keuze niet eens de belangrijkste zijn.

Als men het verschijnse; dan toch economisch wil benaderen kan men,
volgens Potter, emigratie op macro-niveau en op micro-niveau zien als in-
vestering. Op macro-niveau is vanuit Europa in Amerika in de negentien-
de eeuw behalve kapitaal op grote schaal arbeid geinvesteerd met als re-
sultaat dat de Atlantische economie als geheel er van kon profiteren en
de Verenigde Staten welvarend genoeg werden om in de twintigste eeziw
in Europa kapitaal te investeren. Op micro-niveau ruil(le de emigrant zijn
bestaande zekerheid in voor een ongewisse toekomst in de verwachting
dat hij en zijn nageslacht er voordeel van zouden genieten.

Potter wijst nog op het belang van een belangrijke omstandigheid die
massale emigratie mogelijk maakte: de ontwikkeling van het trans-Allan-
tische vervoer. Hier valt bij op te merken dat omgekeerd het massale emi-

grantenvervoer het ruilverkeer met Amerika sterk heeft bevorderd. Het
maakte immers het scheepsvervoer veel goedkoper in de tijd dat er uit
Europa nog weinig retourvracht was. Bremen, Hamburg, Antwerpen en
Le Havre hebben de voordelen van het massale emigrantenvervoer volop
weten uit te buiten. Rotterdam, de belangrijkste emigratiehaven in de
achttiende eeuw, raakte na 1850 als zodanig ver achter en wist de achter-
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stand pas in het laatste kwart van de negentiende eeuw door verschillen-
de verbeteringen weer enigszins in te lopen. I 0

Wat is de betekenis van deze bespiegelingen voor de Noordbrabantse
landverhuizers? Macro-economische beschouwingen mogen licht werpen
op de dynamiek en de economische consequenties der massa-emigratie,
waaraan ook Noordbrabanders deel hadden, zij kunnen nooit een verkla-
ring geven voor de beslissende stappen van vele verschillende mensen,
die volgens Potter berusten op ontelbare keuzen, lang niet alle van eco-
nomische aard. Zoals Potter stelt: de economen hebben geen antwoord
op de vraag waarom sommigen emigreren en vele anderen, in gelijke om-
standigheden, niet. Mogelijk brengen sociologen in deze meer meer dui-
delijkheid.

§  3.    De  sociologische  theorie8n

a.  Een demografische benadering: Petersen's typologie

Petersen sluit echte wetmatigheden bij voorbaat uit, omdat de mens
niet willoos onderworpen is aan krachten van buitenaf, maar hij vindt wel
dat een typologie drijfveren, omstandigheden en effecten met elkaar in
verband kan brengen.

Gedwongen emigratie kwam in de negentiende eeuw in Europa niet
voor, maar volgens Petersen moet men bij massa-emigratie, in tegenstel-
ling tot individuele of groepsemigratie, denken aan een collectief hande-
len in een heersend gedragspatroon. Als dit type migratie eenmaal op
gang gekomen is, zet het zich bijna automatisch voort en volgen deeds
weer nieuwe emigranten met als hoofdreden de emigratie van anderen.
Het collectief gedrag weegt zwaarder dan de persoonlijke afweging, de
gemeenschap is meer de drijfkracht dan de persoonlijke aspiraties, de
reeds bestaande kolonie is belangrijker dan de groep waarin men ver-

trekt en men is niet uit op pionieren maar op aanpassing aan een ander
leefpatroon. In al die opzichten beantwoordt de emigratie aan het pa-
troon van massale trek naar 'nieuw land' of de stad en is er geen wezen-
lijk verschil tussen emigratie en binnenlandse migratie. Voor de bourge-

oisie was deze beweging niet aantrekkelijk, zodat de bourgeoisie er af-
stand van nam. De echte vrije emigratie is het gevolg van de keuze van

10
) Van der Valk, 1.andverhuizersvervoer via Rotterdam in de negentiende eeuw, in

Economisch- en Sociaat-historisch Jaarboek, 39 ( 1976), V, 148-171.
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individuen om in Amerika te gaan pionieren. Zij konden, tijdens of na
hun vestiging, ook kolonies vormen.

Deze drie vormen van landverhuizing (individuele- of pioniers-,
groeps- en massa-emigratie) toepassend op de Noordbrabantse situatie
kunnen de kolonies stichtende afgescheiden predikanten (Van Raalte en
Scholte) wel als leiders van groepsemigratie. maar niet als pioniers he-
schouwd worden. Hetzelfde geldt voor Verwayen.

Van den Broek en de rooms-katholieke missionarissen in het algemeen
waren pioniers, zij het van een bepaalde soort. Alleen Van den Brock or-
ganiseerde in de bestudeerde periode als pionier een groepsemigratie en
dan nog slechts zonder aanvankelijke opzet. Zoals Stokvis terecht stelt
was er in de Nederlandse situatie geen duidelijk faseverschil tussen pio-
niers-, groeps- en massa-emigratie. Het gehele proces voltrok zich haast
gelijktijdig in de tweede helft der jaren veertig. 1 1

Eenmaal in gang gezet zou de massa-emigratie (waarbij men in dit ge-
val 'massa' als een kwalitatief begrip moet opvatten) voortduren, bijna
uitsluitend in groter of kleiner groepsverband.

Ter verklaring van het zeer regionale, maar vaak langdurige karakter
van de trek naar Amerika is deze theorie wel geschikt. Maar er blijft nog
een belangrijke vraag over: waarom hebben de leiders juist hier hun vol-
gelingen getroffen? Moge het zo zijn dat de volg-emigratie in een heer-
send klimaat, soms zelfs 'Amerika-koorts' haar oorsprong vindt, de initia-
le stroom vraagt om meer verklaring dan het zich voordoen van een lei-
der. Misschien moet men toch ook hier een al bestaande trek buiten het
eigen milieu verantwoordelijk stellen (Duitsers en Oost-Nederlanders wa-
ren voorgegaan naar dezelfde gebieden). Zeker waren er onderling al
veel contacten aan voorafgegaan. Verwantschap en butirtschap hebben
grote invloed gehad.

Op deze wijze heeft Petersen een deur geopend ter verklaring van het
regionale karakter der emigratie, al ontbreekt nog ren analyse van wat
men zou kunnen noemen het innerlijk (psychisch) proces. Tussen de uit-
gesproken motivatie, die volgens Petersen bij massa-emigratie meestal

uit algemeenheden of trivialiteiten bestaat (hiermee de waarde der ego-
documenten sterk relativerend) en de werkelijke motivatie, ligt nog
een spanningsveld.

De pionier in strikte zin, in Amerika het terrein verkennend en voorbe-
reidingen treffend voor een koloniestichting, komt in de Noordbrabantse

" ) Stokvis, De Nederiandse Trek naar Amerika, 1846-1847, 195.
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situatie niet voor. Wel ziet men soms een familielid, vader, zoon, broer,
vooruitgaan om als kwartiermaker te fungeren.

Wilde de Noordbrabantse emigrant in de behandelde periode iets
nieuws bereiken of iets ouds behouden, eventueel herstellen? Dit is Pe-
tersen's vraag naar het innoverend of conserverend karakter der emigra-
tie. Bij de beantwoording lijkt het goed uit te gaan van onderscheid tus-
sen materidle en immateritle aspecten.

In de materilile sfeer wordt dan de aandacht meteen getrokken naar de
" 9,meest genoteerde reden van vertrek: ter verbetering van het bestaan  .

Men zou dat innoverend kunnen noemen. Daarbij had men geen ingrij-
pende veranderingen op het oog, maar men wilde als landbouwer meer
grond, als ambachtsman of winkelier meer opdrachten en klanten, als
landarbeider een eigen boerderij, als dagloner meer werk en hoger loon
en daarbij als ouders goede vooruitziehten voor de kinderen. Soms ver-
wees de vermelde reden naar het behoud van de status: "wegens achter-
uitgang van zaken". Van menige dagloner of boerenknecht was de vader
nog een zelfstandige boer. Dus toch conserverend?

Van de immateriele factoren zullen sociale gelijkheid en meer vrijheid
in Amerika wel aangesproken hebben. Was emigratie daarom innove-
rend? Wat godsdienst en kerk betreft waren er verschillen tussen gere-
formeerden (afgescheidenen) en rooms-katholieken. Voor de laatsten
veranderde in hun beleving niet veel: zij bleven in een wereldkerk die in
Amerika dezelfde trekken vertoonde als in Nederland. Voor de afge-
scheidenen was er iets van innovatie omdat hun vertrek naar Amerika en
vestiging tussen afgescheiden broeders en zusters hen meer mogelijkheid
leken te geven hun eigen subcultuur te creeren en zorgvuldig in stand te
houden. Zij waren in hun vaderland nogal eens in conflict geraakt met
hun omgeving en begonnen wat dat betreft in Amerika een nieuw
leven.12

Gezien het subjectieve waardeoordeel van de beschouwer en de moge-
lijkheid om achter de meeste emigratiebeslissingen zowel innoverende
als conserverende motieven te zien, is de vraag naar innovering of con-
servering niet in het algemeen te beantwoorden.

Petersen heeft door zijn onderscheiding in categorieen en motieven

9 Prakke. Drenthe in Michigan, toont  aan  dat het deelnemen  aan de Afscheiding  binnen
een hechte Drentse dorpsgemeenschap tot onhoudbare spanning kon leiden, met emigratie
als gevolg. Dergelijke spanningen, hoewel waarschijnlijk minder erg. hebben bij enkele afge-
scheiden Noordbrabantse families, onder andere in Klundert en Zevenbergen. mede tot land-
verhuizing geleid.
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9 ati  rmigranten ren waardevolle typologie geleverd. maar bewust  afge-
zien kan een model ter verklaring. Een poging om le komen lot een echte
sociologie (ler emigratie kwam van de Duitse soc·iaal-historic·us Peter
Marsc·halck. Zijn leer diende tot theoretische grondslag voor Pieter Stok-
,is'dissertatie De Nederlandse Trek naar Amenka.  1846-1847.

1).  Ern sc,ciologische benadering: Marschalck en Stokvis en hun model
Lan Lerklaringen der negentiende-eeuwse landverhuizing

De structuur en het proces der negentiende-eeuwse landverhuizing
vormen een samenhangend geheel. De politieke. religieus-kerketijke, de-
mografische en sociaal-economische structuur van het vertrekland. zich
ongunstig verhoudend tot die van het vestigingsland. zal onder gunstige
koorwaarden van informatie en verplaatsingsmogelijkheid emigratie op
gang brengen. Daarbij kan het begrip 'ruimte' gebruikt worden om de
mate van zowel materiele als immateriele bestaansmogelijkheden aan te
geven. Alleen bij verwachting van meer 'ruimte' ontstaat emigratiebe-
reidheid die kan leiden lot een emigratiebesluit.

Meer 'ruimte' wordt niet alleen geschapen door emigratie. Marschalck
ziet migratie als een oplossing voor kortere duur, op de lange termijn
moet aanpassing volgen.

Hoe een land zich wat 'ruimte' betreft verhoudt toI een ander land kan
de onderzoeker alleen achteraf vaststellen. aan de hand van de histori-
sc·he gegevens.

13

Dit model is door Pieter Stokvis gehanteerd in de Nederlandse en
Amerikaanse situatie van de jaren 1846-1847. Oorzaken en motieven
(demografisch. politiek. kerkelijk. economisch en sociaal) zijn geanaly-
seerd. Meer dan cle helft van de dissertatie hehandelt de condities waar-
orider in die jaren de massa-emigratie uit Nederland plaats vond. Hoofd-
41 tikkt· n zijn gewijcl aan het Amerikabeeld. de organisatie \an cir landver-
huizing. de rol van de overheid en de omstandighe(len van het vervoer en
de reis. Zo is een eigen. afgeleid model ontstaan dat in een schema wordt
weergegeven.

14

Het komt er op neer dat de positieve determinanten onderscheiden
kunnen worden in causale en voorwaardelijke (voorwaarden-scheppen-

")   Marsc·hale·k. DeuL,·c·he libersee,i'andening im  /9. ./ahrhundert,  13.
H)  Stokvis, a. u·.,200.
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de). De positieve voorwaardelijke determinanten hadden volgens Stokvis
een katalyserend karakter. 15

"Het verband tussen voorwaarden en emigratie kan men zien als een
voorbeeld van positieve terugkoppeling: de voorwaarden beYnvloed-
den de emigratie, maar ook omgekeerd! Het verband tussen oorza-
ken en motieven en emigratie kan gezien worden als een oorzakelijke
keten, zij het dat het emigratiebesluit van sommigen een weerslag
had op de emigratiebereidheid van anderen. "

Vooral de aandacht voor de voorwaarden en de wisselwerking tussen fac-
toren en emigratiebereidheid is een belangrijke bijdrage aan de beant-
woording van de vraag, hoe het emigratiebesluit tot stand komt. Wat ech-
ter in deze dissertatie te weinig aandacht krijgt, is het proces op regionaal
en lokaal niveau, terwijl toch te constateren valt dat de verschillen zeer
groot zijn. Wel zijn de provincies onderscheiden, maar dit geeft onvol-
doende differentiatie.

De reden van dit gemis is het niet voldoende gebruiken van de landver-
huizingslijsten en registers. Stokvis' statistiek baseert zich weliswaar op
de opgaaf in de Nederlandsche Staatscourant waarin een aantal gegevens
over de periode 1831-1847 wordt samengevat, maar daarin vindt  men
niets over de gemeenten van vertrek. 16 Het onderzoek van Prakke (Dren-
the in Michigan, 1948) heeft op een voorbeeldige wijze duidelijk ge-
maakt, welke cruciale rol de plaatselijke en regionale verhoudingen
speelden bij zowel vertrek als vestiging, het laatste in (lit geval in de plaats
Drenthe in Michigan.

In de jaren  1970 en  1980  is dit beeld bevestigd door Swierenga (voor
geheel Nederland), Yda Schreuder (voor Noord-Brabant), Anja Koewei-
den-Wijdeven (voor Limburg), Ligterink en Verena de Bont (voor de
Achterhoek) en Annemieke Calema (voor Friesland). Als aan dat gege-
ven meer aandacht wordt besteed, verandert ook het beeld van oorzake-
lijke en begeleidende factoren die leidden tot emigratie. Daarvoor is een
sociaal-psychologische benadering gewenst.

c. Een sociaal-psychologische benadering: J.E. Ellemers' determinan-
ten van emigratie

Interviews en speciaal diepte-interviews met emigranten en hun thuis-
blijvende omgeving vormden na de Tweede Wereldoorlog het basismate-

I 5 ) a.w..199.
16) a. w.. bijlage 1, 208-210.
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riaal ter beantwoording van dc intrigerende vraag: waarom gaan bij gelij-
ke oorzaken juist deze mensen en niet de anderen in ongeveer gelijke om-
standigheden?

Met erkenning van de complexiteit en ondoorgrondelijkheid van de
menselijke psyche is het wellicht toch mogelijk algemene sociale en psy-
c·hische determinanten le vinden die de besluitvorming om tot migratie
en emigratie over te gaan voor een groot deel bepalen. Dit ter beantwoor-
(ling van de ultieme vraag: waarom had de landverhuizing in Noord-Bra-
bant en Nederland in het algemeen een zo regionaal en lokaal karakter?

Ellemers gaat uit van structurele spanning. Het individu dat tot emigra-
tie neigt ervaart, onder invloed van die spanning, een zekere incongruen-
tie tussen hem en zijn sociale en culturele omgeving. Daardoor ontstaat
een structurele geneigdheid tot opheffing van die spanning, een soort los-
wekingsproces van de omgeving. Natuurlijk moet het individu de span-
ning wei bewust ervaren en ook aspiraties hebben om er iets aan le
doen:7

Zo zijn er drie elementen: spanning, bewuste ervaring met aspiraties
om er iets aan te veranderen en losweking, die elkaar onderling verster-
ken. Samen vormen zij het migratiemotief en wanneer dit een collectief
karakter heeft kan men spreken van een standaard-migratiemotief. 18 Om
niet in herhaling te vallen wordt voor een aantal andere factoren die vol-
gens Ellemerseen rol spelen verwezen naar het tweede hoofdstuk.

Tegenover het migratiemotief staat het migratieaanbod: het vertrouwen
in verbetering van de eigen situatie in het vestigingsland op grond van er-
varingen van voorgangers met wie men zich kan vergelijken en die het net
iets beter hebben. de referentiegroep. Als dit vertrouiven collectief aan-
wezig is in het vertrekland spreekt men van een standaard-migratieaan-
bod.  Daarvan kan een grote zuigkracht uitgaan, vooral als eerder vertrok-

ken relaties (familieleden, kennissen, buurtgenoten) het in het vestigings-
land goed maken (relatie-migratie). Invioeden van buiten zijn van grcx,t
belang. Zij worden door Ellemers samengevat met de term 'sociale con-
trole'. Hiertoe behoort onder meer de houding van de overheid. die de
migratie kan verbieden, toelaten, bevorderen en zelfs afdwingen.

Wat zeggen de conclusies van Ellemers over de negentiende-eeuwse

9  Ellemers. The Determinants of Emigration. An Analysis of Dutch Studies on Migration.
in .foriologia Neer/andica. 11. 2 (Summer 1965). 41 -58.
18)  Ellemers steunt voor deze analyse sterk op het werk van H. in 't Veld-I.angeveld. De Trek
naar het Westen.  Van haar zijn oak de termen '(standaard-) migratiemotief en '(standaard-)
migratieaanboci
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Noordbrabantse situatie? Een standaard-migratiemotief was op veel
plaatsen aanwezig. Een standaard-migratieaanbod met de zuigkracht van
relatie-migratie bestond echter slechts in enkele plaatsen en streken.
Waarom juist daar? Omdat door invloeden van buiten (groepsemigraties
van Scholte en Van Raalte, Verwayen en Van den Broek, op hun beurt
weer gestimuleerd door massa-emigratie uit Duitsland en Oost-Neder-
land) er een begin gemaakt was. Dat begin speelde juist daar, omdat de
structurele spanningen er relatief groot waren en de sociale saamhorig-
heid binnen bepaalde groepen sterk was. Men denke aan de bewoners
rond de Peel met hun in economisch en kerkelijk opzicht uitzonderlijke
verleden en de afgescheidenen in Klundert en Zevenbergen met hun ge-
deelde ervaringen, die echter vanaf het begin ook de aantrekking van re-
laties ondervonden. Dat elders, bijvoorbeeld in het Land van Heusden
en Altena, waar een standaard-migratiemotief aanwezig leek, het pas la-
ter kwam tot enigszins beduidende emigratie, kan te maken hebben ge-
had met de sociale controle die binnen de kerkgenootschappen werd uit-
geoefend, maar eveneens met een opvallende trek naar de Haarlemmer-
meer, die in 1853 werd drooggelegd.

Het meest waardevolle van Ellemers' analyse is dat duidelijk gemaakt
wordt, dat een complex van factoren nodig is alvorens wordt overgegaan
tot de zeer ingrijpende emigratiebeslissing en dat het collectieve element
sterk aanwezig is. Mogelijk ligt hierin ook de verklaring voor de gebruike-
lijke stereotypen rond het verschijnsel emigratie, waaraan de emigranten
zelf bijdragen. De thuisblijvers noemen hen arm en maatschappelijk min-
der geslaagd, avonturiers, rustelozen enzovoort en miskennen hun sue-
ces. De emigranten daarentegen overdrijven de nadelen van het oude va-
derland, prijzen de vrijheid in het nieuwe land, pochen op hun onderne-
mingslust en hun succes. Dat zowel gaanders als thuisblijvers zich sterk
door hun omgeving hebben laten beYnvloeden, wordt niet herkend.

§ 4.  Synthese en conclusie

"The nearer we approach districts and individuals, the nearer our
study will be to the truth".

De al eerder geciteerde uitspraak van Philip Taylor is zeer toepasselijk
voor deze laatste paragraaf waarin getracht wordt een antwoord te furmu-
leren op de vraag naar de ware achtergrond van de landverhuizing. 19

14)  Taylor, 77ze Dijtant Magnet, 27.
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Immers te lang heeft men de emigratie. zowel wat betreft het land van
vertrek als wat betreft het land van vestiging. voornamelijk bestudeerd
als een landelijk i erschijnsel. Dat is begrijpelijk. omdat als brc,nneti ,(,cir-
al lan(lelijke statistieken en rapporten werden gebruikt en in het land van
vestiging in het geheel Keen onderscheid wercl gemaakt naar het grwest
i an  herkonist.  Slechts voorzover de Nederlandse centrale regering zelf
geinteress,·erd was in de provinciale toestanden. werd althans wat die
bestuursernheden betreft aanclacht besteed aan de verschillen. De emi-
gratiebeweging hecft zich echter nooit vrel aan de bestuurlijke grenzen
gelegen laten liggen.

Pas toen op het eind van de afgelopen jaren zeventig op basis van de
door Swierenga gecomputeriseerde landverhuizingslijsten en cen-
suslijsten duidelijk werd hoe regionaal en plaatselijk het verschijnsel was.
heeft men, door zich te richten op de streken en plaatsen van vertrek en
vestiging, meer inzicht gekregen in de werkelijke ac·htergrond van zo;vel
vertrek uit de Oude Wereld als aanpassing in de Nieuwe Wereld. Alge-
mene oorzaken, motieven en omstandigheden bieden niet op zichzelfeen
gorde verklaring. Er moet gekeken worden naar de effecten op de bevol-
king van gehie(len waaruit vee| emigranten kwamen. Anders gezegd:  als
mi·n tereclit belang hecht aan het verband tussen Afschei(ling, economi-
sc·he struc·tuur en conjunctuiti·, bevolkingsdruk, aardappelziekte enzo-
voort aan de ene kant en landverhuizing aan de andere kant, m ,et de
werking van die factoren in de streken en plaatsen waar relatief velen

eniigreerclen woi·de,1 nagegaan.
1)e algemene theorieen over cir achtergrond van transatiantisc·he mi-

gratie zijn daarom nuttig als instrumenten waarme(' (le situaties in het
werkelijke vertrrkgebied en het werkeli.ike vestigingsgrhirci nadr,· 1,(·stu-
(1(2(971 kinneti worcien.

In dat opzicht is het zinvol:
- clat gedacht w<,idl aaii absolute (Malthus) eti relatiepe (Marx) 0\erbe-

iolking als mogelijke (,orzaak van landverhuizing:
dat Thomas een zich uitbreidende Allantische ec·onomie met oncler an-
dere een gezamenlijke arbeidsmarkt en een gezamenlijke (·onjunc·ttiur-
heweging aanwijst als mede-bepale,ide factor:

- dat Potter wijst op de ingewikkeldheid van 'push' en 'pull' bij cle be-
slissing te emigreren:

-  clat Petersen duicielijk maakt dat het gaat om vrije emigratie en dat er
c.en sterk col]ec·tief element aanwezig is in wat hij noemt massa-emi-

gratie:
- dat Marst·halck in zijn model veel aandacht besteedt aan veranderen-
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de omstandigheden van vervoer, van overheidsbemoeienis, van infor-
matie en communicatie;

- dat wordt gezocht naar het bestaan van een standaard-migratiemotief
en een standaard-migratieaanbod en dat begrippen als relatie-migra-
tie, referentie-groep en sociale controle worden gebruikt (Ellemers).

Om te verklaren waarom bij al die omstandigheden werkelijk tot emi-
gratie werd overgegaan, moet men echter de aandacht richten naar de re-
gio, plaats of zelfs wijk waar het gebeuren zich voltrok.

Hoewel emigratie als een gezond verschijnsel moet worden gezien is
een vergelijking met het ontstaan van een besmettelijke ziekte wel te ma-
ken. Allerlei factoren maken dat de een vatbaarder is dan de ander. Als
dan in eigen omgeving de ziekte uitbreekt wordt men geinfecteerd met
het emigratievirus. Dat wil nog niet zeggen dat men ook emigratiekoorts
krijgt. Dit hangt af van de verhouding tussen de infectie en de weerstand.

Het begin van de massa-emigratie werd gemaakt door invloed van bui-
tenaf: leiders als de afgescheiden koloniestichters, de Nijmegenaar Ver-
wayen, de Dominicaan van den Broek lieten zich inspireren door vertrek-
kende groepen uit het grensgebied, op hun beurt aanhakend aan de Duit-
se emigratie. Zo was het begin van de emigratie vooral een
sociaal-psychologisch proces. Het proces zette zich voort doordat een
standaard-migratiemotief ("verbetering van het bestaan") gekoppeld
werd aan een standaard-migratieaanbod (de magnetische werking van
eerder vertrokken familieleden en buurtgenoten die het goed maakten en

de helpende hand wilden bieden).
Annemieke Galema publiceerde een studie van massa-emigratie van

een streek in Friesland naar een gebied in Massachusetts tussen 1880 en
1914. Zij ziet als bepalend voor het proces van vertrek en vestiging het
bestaan van netwerken tussen streek van afkomst en gebied van vesti-
ging. De behandelde homogeen Friese migratie noemt zij, in navolging
van Tilly, een "transplanted network", een in elkaar gebreid geheel van
netwerken. Interessant is daarbij de constatering dat de werkelijke een-
heid van migratie noch uit individuen noch uit huisgezinnen bestond,
maar uit groepen met elkaar door verwantschap, bekendheid en werker-
varing verbonden personen. 20

Het in tegenstelling tot wat wel eens wordt aangenomen zeer gestructu-

20
) Annemieke Galema. Transplanted Network: A Case Study of Frisian Migration to Whi-

tinsville. Mass.. 1880-1914, in Kroes en Neusc·hafer. eds., The Dutch in North-America.
174-194.

247



reerde proces van emigratie verliep via een uitgebreid net van informatie

en communicatie. De media waren brieven of bezoeken van personen
(familieleden, buurtgenoten, missionarissen, agenten) en, in veel minde-
re mate. kranten en tijdschriften.

De emigratiebeweging droeg, evenals de toenmalige plattelandssamen-
leving, een sterk collectief karakter. Toch ziet men in de plattelandsstad-
jes als Zevenbergen, Oirschot, St. Oedenrode en Oss een meer indivi-
duele vorm van emigratie zich ontwikkelen, met een trek naar grote Ame-
rikaanse steden. Dit is wellicht het begin van veranderingen in de richting
van minder binding met de traditionele samenleving. Door de bijna auto-
nome werking van de sociale netwerken zal de emigratie zich ook nog
lang  na 1880 voornamelijk daarbinnen blijven afspelen, al zullen er
nieuwe netwerken ontslaan.

Dat er tot  1880 niet meer emigratie uit Noord-Brabant plaats vond was
wellicht een gevolg van de begonnen modernisering van de landbouw en
de tijdelijke uitbreiding van de proto-industrie in en rond de textielsteden
en in de Langstraat.

De nogal radicale oplossing voor spanningen door emigratie naar
Noord-Amerika werd maar door een klein deel van de bevolking van
Noord-Brabant nagestreefd. Ook dat kleine deel liet zich slechts overha-
len door de goede mogelijkheden voor het behoud van eigen relaties en
cultuur binnen het eigen netwerk, dat hulp verschafte bij de aanpassing.
Waar geen netwerk was, bleef landverhuizing een grote uitzondering.

§  5.    Samenvatting

In dit hoofdstuk wordt teruggegrepen naar de theorieen in hoofdstuk
II. In hoeverre zijn zij op de Noordbrabantse situatie toe te passen?

De absolute (Malthus) en relatieve (Marx) overbevolking was een fac-
1()1'. maat· zeker niet de voornaaniste. Steeds gaal het oin de spannitig tus-
sen de beroepsbevolking en de middelen van bestaan en stellig nam die
spanning in Noord-Brabant in de beschreven periode toe, in sommige ge-
bieden meer dan in andere. Enige modernisering in de landbouw, de
toenemende aardappelteelt en de nog tijdelijk toenemende werkgelegen-
heid in de proto-industrie (textiel en schoenen), maar voornamelijk de
beperkingen die de Brabanders zichzelf oplegden, hebben de gevolgen
der bevolkingsdruk verzacht. Migratie als oplossing kwam wel voor, maar
grotendeels in de naaste omgeving. Emigratie naar de buurlanden was
nog zeldzamer dan transatlantische emigratie. Van de massale emigratie
als gevolg van de ontwikkeling van het moderne kapitalisme, die Marx in
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Engeland en Ierland vaststelde, is in Nederland zeker geen sprake ge-
weest.

Wat (le invloed van de ontwikkeling der transatlantische economie op
de emigratie betreft (door Thomas onderzocht), volgde de Noordbra-
bantse emigratie de algemene trend: hoogtepunten rond 1853 en 1867,
scherpe daling vanaf 1857 en 1873 in verband met de laagconjunctuur
in de Verenigde Staten. Dit is een aanwijzing voor het grote belang van de
aantrekkingsfactoren. Dit bewijst tevens hoe goed de communicatie en
informatie waren. De gevolgen van de seculaire trend zijn in zo'n kleine
periode en in zo'n klein gebied niet goed zichtbaar te maken.

'Pull' en 'push' zijn, zoals Potter heeft geanalyseerd, geen mechani-
sche krachten. De economie geeft volgens hem nooit voldoende verkla-
ringen voor de emigratie. Wel kan men in de macro-economische model-
len de emigratiedata opnemen als bijvoorbeeld investering van menselijk
kapitaal in het vestigingsland en verlies ervan in het vertrekland. Voor
Noord-Brabant is dat verlies zeer beperkt gebleven.

Petersen's in navolging van Zweeds onderzoek vastgestelde achtereen-
volgende fasen van pioniers-, groeps- en massa-emigratie hebben zich in
Noord-Brabant evenmin als in de rest van Nederland voorgedaan. Zij vie-
len gelijktijdig. Zijn mening over de massa-emigratie als een collectief ge-
beuren met een min of meer autonoom karakter is voor de verklaring van
de landverhuizing uit Noord-Brabant goed te gebruiken. De vraag of emi-

gratie een innoverend of conserverend karakter had, is in zijn algemeen-
heid niet te beantwoorden.

Marschalck's model van de 'ruimte', door Stokvis voor Nederland aan-
gepast, heeft het voordeel van een systematische aanpak van het geheel
der emigratiefactoren. De waarden der afzonderlijke factoren blijken pas
in (le concrete historische situatie. Stokvis wijst terecht op het belang re-
kening te houden met de wisselwerking tussen emigratiebereidheid en
werkelijke emigratie binnen de gemeenschap.

De vraag waarom in ongeveer dezelfde situatie bepaalde personen wel,
andere niet tot emigratie besluiten, is met dat alles nog niet beantwoord.
Behalve verschillen in persoonlijkheid en het in laatste instantie ondoor-
grondelijk karakter van het menselijk handelen spelen hier volgens Elle-
mers nog andere factoren een rol, namelijk de aansluiting tussen migra-
tiemotief en migratieaanbod. Dat laatste wordt vooral bepaald door de
aanwezigheid van relaties in het overzeese gebied, die een referentieka-
der vormen (gelijksoortigen die het door emigratie beter zijn gaan maken)
en op wie men meent te kunnen rekenen in de periode van aanpassing.

De aanwezigheid van een standaard-migratiemotief (collectief ervaren
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van sl,anningen en losweking van de eigen omgeving en bereid zijn el-
ders een nieuw hestaan op te bouwen) en een aansluitend standaard-mi-
gratieaanbod verldaart de vrijwillige. maar door de omgeving hier en
overzee beinvloede emigratiebeslissing.

De algemene c·onclusie over de factoren die de Noordbrabantse emi-
gratie in de periode 1820-1880 veroorzaakten is. dat het emigratiemotief
op enkele plaatsen en bij enkele groepen rond 1848 sterk aanwezig was.
maar dat de invloed van buiten nodig was om de hoge drempel van onbe-
kendheid en onervarenheid te overschrijden. Deze invioed kwam van lei-
ders en formele en informele organisaties. Na het ontstaan van de eerste

vestigingen in Noord-Amerika ging daarvan een magnetische werking
uit. Waar nu netwerken bestonden lussen aspirant-emigranten en reeds

gevestigde relaties (familieleden, buurtgenoten, bekenden) bleef daar-
binnen lange tijd een gunstig klimaat voor emigratie. Waar geen netwer-
ken waren ontstaan, was dit soort landverhuizing veel moeilijker. Dit ver-
klaart de regionale verscheidenheid in deelname aan de landverhuizing.
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SAMENVATTIN(;

De standaardwerken over Nederlanders in Amerika van Jacob van
Hinte en Henry S. I.ucas, respectievelijk van  1928 en  1955, bevatten,
zoals de titels aangeven, hoofdzakelijk een beschrijving van vestiging en
ontwikkeling der immigranten. Een methodisch zelfstandig onderzoek
naar de achtergrond van hun vertrek uit Nederland was niet het doel van
deze schrijvers, al werden in hun werken ook wei feiten en meningen
over die achtergrond gegeven.

De eerste systematische, op een model gegronde studie, die de achte.r-
grond als hoofdzaak koos, was de dissertatie van Pieter Stokvis (1977)
over de Nederlandse trek in de jaren 1846 en 1847, het begin van de zo-
genaamde massa-emigratie.

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog was de belangstelling voor de
transatlantische emigratie en ook de geschiedenis daarvan sterk toegeno-
men. Enkele oorzaken liggen voor de hand: de na-oorlogse emigratie
vanuit Europa, de toegenomen betekenis van de Verenigde Staten en Ca-
nada, maar ook de bloei van de sociale en economische wetenschappen
en de nieuwe benaderingswijzen en methodieken in de geschiedvorsing.
Opvallend was daarbij dat door toonaangevende historici over dit onder-
werp (migratiegeschiedenis) gewezen werd op het belang van regionaal
en lokaal onderzoek naar (le achtergronden. om zowel het proces van
vertrek als het proces van aanpassing beter te leren verstaan.

Van groot belang voor de Nederlandse transatlantische emigratiege-
schiedenis in de negentiende en begin twintigste eeuw was het meer re-
cente werk van Robert P. Swierenga. Swierenga computeriseerde een
drietal verzamelingen in archieven opgeslagen lijsten. De eerste verza-
meling bestond uit de zogenaamde Staten van Landverhuizingen. jaar-
lijkse registraties vanuit de Nederlandse gemeenten met in principe alle
landverhuizers met een aantal bijzonderheden. Deze lijsten zijn groten-
deels behouden gebleven uit de jaren 1848-1877. Het tweede bestand
van Swierenga bestond uit de Amerikaanse scheepspassagierslijsten
(voorzover nog aanwezig) met de namen van Nederlanders die in Ameri-
kaanse havens del,arkeerden, over de periode 1820-1880. In de aanwe-
zigheid en toegankelijkheid van (lit materiaal ligt tevens de voornaamste
verklaring van de tij(lafbakening in deze studie. Swierenga publiceerde
nog een lijst van Nederlandse immigranten in Amerikaanse volkstellings-
gegevens, waarvan hier geen gebruik is gemaakt.

Nu lag de weg open voor tai van analyses op basis van dit materiaal,
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cloor Swierenga en anderen, om de aard van de Nederlandse overzeese
emigratie nauwkeuriger le doorgronden. Opvallend waren daarbij de
vergelijkingen: tussen mannen en vrouwen. gezinnen en alleenstaanden.
Ic·eftijdsgroppen. I,eroepen, godsdienstige denominaties, vermogens- en
1,elastingklassen, plaatsen van vertrek, aankomst en vestiging en de geno-
tc·erde rederien van vertrek. Ook werd nauwkeurige differentiatie moge-
lijk tussen provincies, regio sen gemeenten.

De behoefte aan generalisering, begrijpelijk vanuit het streven der so-
ciale en economische welenschappen, maakte echter dat de analyses zich
voornamelijk beperkten tot grotere territoriale verbanden als provincies.
geografische eenheden als stad en platteland, klei- en zandgebieden,
godsdienstig-kerkelijke categorieen als protestant en rooms-katholiek.
Aanvankelijk werd, binnen het wetenschappelijk bedrijf, slechts in een
aantal doctoraalscripties uitgegaan van een regionale benadering op ba-
sis van genoemd materiaal.

In 1982 promoveerde echter Yda Schreuder  aan de universiteit  van
Wisconsin op het onderwerp emigratie, vestiging en assimilatie van
rooms-katholieke immigranten in Wisconsin (1850-1905). Het uitgangs-
punt voor haar proefschrift (in  1989 in bewerkte vorm in druk uitgeko-
men) waren de Oostbrabantse landverhuizers, vooral die uit Uden,Zee-
land en Boekel. Hoewel haar studie gericht is op de aanpassing en spe-
c·iaal die van rooms-katholieken in het vestigingsgebied en meer
historisch-geografisch dan puur historisch van karakter is, werd hier
dankbaar gebruik gemaakt van haar bevindingen en zijn haar conclusies.
ic,(,ral wat betreft de asymilatie, in veel gevallen overgenomen, in andere
g<·\:illen kritisc. h getoetst.

Aan onderhavige studie over landverhuizing uit Noord-Brabant, be-
zien als een regionaal verschijnsel. liggen drie hoofdmotieven ten grond-
slag. Allereerst het geven van een kritische samenvatting van wat er aan
0„clerzork al is verric·ht en bekend geworden. Bekend in wellicht te klei-
ne kring, wegens de verborgenheid en verspreidheid van een deel der
publikaties. Het tweede hoofdmotief is uitbreiding van het historisch ma-
teriaal en mpassing in het al bestaande beeld. Bij dat laatste moet een kri-
tische afweging plaats hebben. Niet alles wat geschreven is berust op vol-
doende gronden. Het voornaamste en verbindende motief van deze stu-
die is echter een onderzoek naar en een ordening van de determinanten,
de drijfveren achter de landverhuizing, een analyse van het proces, waar-
bij het niet gaat om een opsomming van factoren, maar om een vaststel-

ling van hun betekenis in onderling verband, om een bepaling van hun
waarden in het proces dat leidde tot transatlantische emigratie. Te veel is
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in de emigratieliteratuur uitgegaan van onbewezen stellingen als het gaat
om de causaliteit. Soms werd zelfs volstaan met het noemen van slechts
een enkele algemene oorzaak.

Waarom  is de periode 1820-1880 gekozen? In eerste instantie, zoals
hierboven al aangegeven, vanwege de bestaande computerlijsten. Tus-
sen 1820 en 1847 bestond, naar kan worden aangenomen, de emigratie
uit Noord-Brabant bijna uitsluitend uit missionarissen.  Pas  in  1847  be-
gint daar de zogenaamde massa-emigratie. De bewaard gebleven Staten
van Landverhuizing reiken niet verder dan 1877. Men zou echter daar-
naast kunnen stellen dat rond 1880 de modernisering in Noord-Brabant
ging doorzetten met onder andere als gevolg dat de emigratie naar
Noord-Amerika niet meer de enige betekenisvolle vorm van buitenlandse
emigratie was. De geografische mobiliteit van de bevolking van Noord-
Brabant nam met de modernisering rond 1880 duidelijk toe

De keuze van de provincie Noord-Brabant als gebied van onderzoek is
pragmatisch. De provinciale grenzen zijn in ieder geval van geen belang
als het gaat om de emigrantenbeweging. Als de ongeveer 3.300 emigran-
ten (inclusief kinderen) in de bestudeerde periode min of meer gelijkelijk
over de provincie verdeeld zouden zijn geweest, zou deze studie nooit ge-
schreven zijn. Het bleek echter, op grond van de Staten van Landverhui-
zing, dat slechts enkele regio's verreweg het grootste deel der emigranten
telden: in volgorde van numeriek gewicht Oost-Brabant, vooral het noor-
delijk gedeelte; Noordwest-Brabant, vooral Klundert en Zevenbergen en
de Kempen, vooral Vessem en Oirschot. Alle andere gebieden, inbegre-
pen de grotere steden, telden slechts zeer weinig landverhuizers. Dit op
zichzelf is al een reden de achtergrond van de emigratie regionaal en 10-
kaal te onderzoeken. Bovendien bleken de landverhuizers bijna zonder
uitzondering slechts naar enkele plaatsen te zijn vertrokken: de rooms-
katholieken uit Oost-Brabant voor verreweg het grootste deel naar het ge-
bied van de Fox River in Wisconsin, voor een kleiner deel naar steden als
Detroit (Michigan), Cleveland en Cincinnati (Ohio) in het Midden Wes-
ten. De protestanten naar de kolonies der afgescheidenen (gereformeer-
den) in de staten Michigan en Iowa, eveneens in het Midden Westen.
Niet alleen het vertrek, maar ook de vestiging werd regionaal en lokaal
bepaald.

De keuze voor het gebied van de Fox River in Wisconsin van zovele
Noordbrabantse emigranten is te verklaren door de groepsemigratie in
1848 onder leiding van de Dominicaanse missionaris Theodorus van den
Broek en de daarop volgende kettingmigratie of volgmigratie. Aan de
persoon van Van den Broek en zijn min of meer toevallige leiderschap
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(,per ong(·peer dric·honderd Nederlandse emigranten. ran wie ongeveer
twee derde uit Oost-Brabant, is een apart hoofdstuk gewijd. De laats ti·
tijd zijn ontdekkingen gedaan die de onderneming van Van den Broek.
die ziclizelf als stic·hter van een kolonie presenteerde. wai verklaarbaar-
(ler maakt. Ongetwijfeld heeft zijn leiders,·hap grote betekenis gehad
voor uiteindelijk duizenden die zic·h, pooral vanuil Noord-Bral,ant en
1.imburg. in de omgeving van I.ittle Chute en (:reen Bay (Wisconsin) ge-
vestigd hebben, tot ver in de twintigste eeuw. Missionarissen zoals Van
den Broek hebben in de bestudeerde periode zich zeer zelden met de

emigratie van leken bezig gehouden. Het met de vestiging van Noordbra-
banders in de Nieuwe Wereld gedeeltelijk wel, in de meeste gevallen niet
samenhangende vertrek van Noordbrabantse missionarissen naar
Noord-Amerika is, met de achtergrond van dat vertrek en de betekenis
van hun werk in de Amerikaanse katholieke kerk, in een afzonderlijk
hoofdstuk samengevat.

Twee hoof(lstukken bevatten het verhaal van de gewone landverhui-
zers (poorzover zij niet behoor(len tot de al eerder beschreven groep van
Van den Broek), het eerste gebaseerd op verhalende, het tweede op niet-
verhalende bronnen. De hier gebruikte verhalende bronnen zijn groten-
deels gevonden in tijdschriften en kranten. Voor onderzoek van de niet-
verhalende bronnen zijn de gemeentelijke en notariele archieven van
achttien Noordbrabantse gemeenten onderzocht. Deze gemeenten zijn
geselecteerd op grond van het aantal landverhuizers (vijftig of meer in de
gehele periode) en geven een representatief beeld, zowel van rooms-ka-
tholieken als protestanten onder de emigranten. Bovendien zijn zij ver-
clec·ld over de. bovengenoemde drie regio's. clie relatief in ruime mate aan
de emigratiebeweging deel hadden.

I)e resultaten van het onderzoek der literatitur en bronnen moeten Ful-
gens de opzet van deze studie tevens dienen om het proces van de emi-
gratie brter te I,egrijpen. Daartor v,irme,i (lric· hoof<Istukken (·c.n th,· ,ri·-
tisch kader.

Allereerst is bij drie economische en drie sociologische theoretici over
emigratie nagegaan welke vragen gesteld zouden kunnen worden naar
aanleiding van het onderzoek der feiten. Op het eind van dit boek wordt
op die theorieen teruggekomen en wordt getracht de eerder gestelde vra-

gen le beantwoorden.
Verder is bij drie contemporaine beoefenaars van de Nederlandse emi-

gratiegeschiedenis, Pieter Stokvis. Robert Swierenga en Yda Schreuder,
kritisch nagegaan wat hun voornaaamste conclusies waren over de causa-
liteit der landverhuizing vanuit Nederland en in het bijzonder Noord-Bra-
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bant. Stokvis hecht voor de verklaring van het begin der massa-emigratie
in  1846-1847 veel waarde aan de algemene malaise, versterkt door de
agrarische crisis en natuurlijk de kerkelijk-godsdienstig emigratiebewe-
ging onder de zogenaamde anti-synodale afgescheidenen. Voor het ver-
dere verloop ziet hij als belangrijke oorzaak de groei van de bevolking bij
een teruglopende huisindustrie en onvoldoende moderne industrialisa-
tie. Swierenga legt het accent op de achterblijvende modernisering, ver-
geleken met andere landen. Yda Schreuder ziet in het verdwijnen van de
proto-industrie in Oost-Brabant, haar onderzoeksterrein, een belangrijke
reden. Volgens de drie schrijvers spelen echter ook ideele motieven een
voorname rol. Ondanks de schijn van het tegendeel moet echter het mo-
tief van de onderdrukking der rooms-katholieken als oorzaak van emigra-
tie worden afgewezen. Evenals het in de liberale pers zwaar overdreven
fiscale motief.

Het cyclische verloop van de emigratie wijst op de goede informatie
over de omstandigheden in Amerika: bij slechte omstandigheden zoals
de conjuncturele crises van  1857 en  1873 en tijdens de Burgeroorlog,
verminderde de stroom vrijwel onmiddellijk. Alles wijst op een gestructu-
reerd karakter van de emigratie. Van groot belang was dat de meeste

landverhuizers zich bij elkaar vestigden. Daardoor hadden zij steun aan
elkaar en schiepen zij goede condities voor de later komen(len. Yda
Schreuder heeft het belang van de kettingmigratie voor Oost-Brabant
vastgesteld en het proces van gewenning en aanpassing geanalyseerd.
Dat zij bij dat laatste de nadruk legt op de invloed van de rooms-katholie-
ke kerk en haar dienaren en instellingen is zeer terecht.

Een apart hoofdstuk gaat over die aanpassing. Het is niet meer te re-
construeren hoe het de Brabantse landverhuizers en hun nageslacht in
Amerika is gegaan, op enkele uitzonderingen na. Bekend waren al de zo-
genaamde brieven van Arnold Verstegen, uit het dorp Zeeland afkom-
stig, vertrokken in 1850. Zogenaamde brieven. omdat zij in de publicatie
heel vrij vertaald en aangevuld zijn. In onderhavige studie wordt gebruik
gemaakt van een aantal teruggevonden originele brieven van Verstegen.
Verder zijn er familiegeschiedenissen, met interessant materiaal. onder
andere uit interviews van afstammelingen van de families van Jan Ver-
boort en Jan van de Heij. Beide families trokken in 1870 vanuit Wiscon-
sin naar het Verre Westen.

Een al aangekondigd hoofdstuk over de toepasbaarheid van de theo-
rieen van de drie economen en de drie sociologen tracht tenslotte ant-
woord te geven op de daar gestelde vragen en eindigt met een slotconclu-
sie over de aard van de Noordbrabantse emigratie.
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Karl Marx' interessante analyse van de relatieve overbevolking door
het karakter van de kapitalistische produktie moge opgaan voor de Britse
eilanden, in Noord-Brabant was geen sprake van massale uitstoot uit de
industrie of landbouw. Regionaal, zoals in Oost-Brabant, waar de migra-
tie niet onbelangrijk was, kan het overschot van landarbeiders en het te-
ruglopen der proto-industrie enige invloed uitgeoefend hebben, maar de-
ze factoren hadden geen massale emigratie van arbeiders tot gevolg.

Jim Potter's scepticisme ten aanzien van het belang der economische
determinanten lijkt op zijn plaats. Verder moet de ingewikkeldheid van
het krachtenveld van afstotings- en aantrekkingsfactoren in het oog ge-
houden worden. Het zien van emigratie als een vorm van investering, met
offers op korte termijn voor gewin op lange termijn. is belangwekkend,

maar geeft geen afdoende verklaring. Daarvoor verwijst Potter naar regi-
onaal en lokaal onderzoek.

Brian Thomas heeft de fluctuatie van de migratie nader onderzocht.
Hij ziet niet alleen een korte golfbeweging als gevolg van het conjunctuur-
verloop (de Juglar-goll), maar ook een langere opgaande en dalende be-
weging rond de seculaire trend (de Kuznets-golf). De invloed van de laat-
ste is voor Noord-Brabant in die korte periode moeilijk vast te stellen. Die
van de eerste lijkt evident.

William Petersen wijst onder andere op de in Zweeds onderzoek geble-
ken drie fasen in het emigratieproces: de pioniersfase, de groepsfase en
de fase van de massa-emigratie. Dat bij de laatste 'massa' gezien moet
worden als een kwalitatief begrip, waardoor een emigratiegolf ontstaat,
waarbij collectivistisch gedrag een rol speelt, is een belangrijke constate-

ring. Overigens vielen de drie fasen. zoals Stokvis al geconstateerd heeft.
in Nederland samen.

Peter Marschalck's 'ruimte'-model heeft het voordeel dat alle histori-
sche determinanten er systematisch in onder gebracht kunnen worden.
Marschalck ontkent verder te kunnen gaan dan het vermelden van de fei-
telijke gegevens, omdat geen sociologisch of psychologisch onderzoek
onder emigranten in dat verleden heeft plaats gevonden.

Waardevol voor de synthese van de determinanten is een artikel van
J.E. Ellemers, gebaseerd op een aantal sociologische en psychologische
studies over migranten na de Tweede Wereldoorlog. Daarbij is de verge-
lijking van migranten en non-migranten van het grootste belang. Volgens
Ellemers liggen aan de basis der migratie structurele spanningen. De
spanningen (gevolg van structurele veranderingen), indien bewust erva-
ren en indien men zich er niet bij wil neerleggen, kunnen leiden tot een
onbevredigende verhouding met de omgeving en tot een loswekingspro-
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ces. Om de spanningen te elimineren of te verminderen zijn meer oplos-
singen mogelijk, bijvoorbeeld omscholing, maar de respons kan bestaan
uit migratie. De persoonlijkheid is bij die keuze van belang. Verreweg de
meesten die voor migratie kiezen, blijken wat betreft hun persoonlijk-
heidsstructuur en hun behoefte aan sociaal contact niet af te wijken van
de non-migranten. In een studie over binnenlandse migratie uit Oost-
Croningen zijn de termen migratiemotief en migratieaanbod gebruikt.  In
heide elementen kan een collectief element aanwezig zijn en dan kan
men spreken van standaard-migratiemotief en standaard-migratieaan-
bod. Waar beide elementen aansluiting bij elkaar vinden ontstaat massa-
emigratie. Daarbij speelt de sociale controle in ruime zin een belangrijke
rol. Waar het erkende gezag of de omgeving migratie afwijst zal die niet
massaal voorkomen en omgekeerd: waar een emigratieklimaat heerst is
het gemakkelijk te vertrekken. Dat klimaat wordt beinvloed door de hou-
ding van de wereldlijke en kerkelijke overheid.

Wat is het waardevolle van deze benadering voor het begrijpen van de
negentiende eeuwse Noord-Brabantse emigratie?

Men kan aannemen dat door invloeden van buiten in bepaalde regio's
en plaatsen een emigratieaanbod werd geschapen. Personen die er ge-
voelig voor waren, door het ervaren van structurele spanningen en om
persoonlijke redenen, ervoeren een emigratiemotief. Dat werd beant-
woord door het van buiten komende emigratieaanbod. Na de eerste vesti-
ging overzee werd het aanbod de thuisblijvers voortdurend in hun omge-
ving voorgehouden. Er was dan ter plaatse een blijvend standaard-migra-
tieaanbod. Een collectieve drang kon gemakkelijk omgezet worden in
een groepsemigratie.

De sociale controle was waarschijnlijk in de streken en plaatsen waar
standaard-emigratiemotief en standaard-emigratieaanbod bij elkaar
bestonden van de grootste betekenis. Die werd binnen het toen maat-
schappelijk gezien zeer sterke kerkelijk verband voor een belangrijk deel
uitgemaakt door de geestelijken. Waar, in aansluiting op een missionaire
beweging, geestelijken zelf het initiatief tot emigratie namen of er met
sympathie tegenover stonden, zullen de belemmeringen geringer zijn ge-
weest dan in andere gebieden, met misschien tegengestelde invloed van
geestelijken. Mutatis mutandis gold hetzelfde voor de orthodoxe pro-
testanten.

Het gehele proces van landverhuizing uit Noord-Brabant was duidelijk
meer afhankelijk van de 'pull'-factoren, die het standaard-migratieaan-
bod bepaalden, dan van de 'push'-factoren, die het standaard-migratie-
motief veroorzaakten. Waar beide aanwezig waren en de sociale controle
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rmigratie toeliet, werd. zij het nog altijd zeer beperkt en bijna altijd in fa-
milieverband. de riskante onderneming betrekkelijk gemakkelijk ge-
waagd.

1)0 uitdrukking "transplantatie van een genic·ensc·hap" geeft het beste
weer dat het proces bevorderd werd doordat een deel van het organisme,
de rigen cultuur, tijcielijk in stand bleet. Dit duurde zolang de c·ommiini-
ratic· met het vertrekgrbied bleef bestaan en werd bevorderd dc,c,r nieu-
we generaties landverhuizers. Familiebanden blijven niet eeuwig. De
mob iii teit heeft zich in Amerika nog sterker ontwikkeld dan in Europa.
De taalverschillen maaklen de communicatie |astiger.

Bestaat er bij enkele groepen gereformeerde Amerikanen van Neder-
landse afkomst nog een subcultuur. de sporen van een ooit bestaand hel,-
bende rooms-katholieke Nederlandse subcultuur zijn bijna uitsluitend na
historisch onderzoek terug te vinden. Het hangt van het subjectieve 001·-
deel over de Amerikaanse cultuur af of men dat een nadeel moet noe-
men. Een nadeel is echter wel dat er onder de afstammelingen van
rooms-katholieke emigranten weinig gedaan wordt aan bestudering van
het gezamenlijke erfgoed. Daaraan hoopt deze stu(lie een hijdrage te
hc·bben geleverd.
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SUMMARY

This dissertation deals with the history of emigrants to North America
from the province of Noord-Brabant during the period  1820-1880. This
emigration was almost exclusively to the United States of America.
Noord-Brabant lies in the southern part of the Netherlands, bordering on
Belgium. Between 1814 and 1830 the Kingdom of the Netherlands was a
much larger state than later and included both Belgium and 1.uxemburg.
But that did not make any difference for the borders of the province of
Noord-Brabant.
The reasons fc,r studying the period  1820-1880 are more practical

than principial. They lay mainly in the existence of good sources. i.e.
computerized lists of Dutch immigrants in United States Ship Passenger
Manifests  from   1820-1880  and  of the official Netherlands Emigrant
Records from 1835-1880. both edited by Robert P.Swierenga.
Moreover, around 1880 there was a starting modernization in the
Netherlands, making a caesura desirable.

Most (85 percent) of the emigrants from Noord-Brabant were Roman
Catholics and the rest were Calvinistic Protestants. A large part of the
Noord Brabant Calvinists belonged to the so- called Sece(lers, who had in
1834 left the official Dutch Reformed Ch,irch. The big majority of the
Roman Catholic emigrants settled in the rural Fox River Valley in
Wisconsin, but a relatively small minority went to the cities in the
Midwest: Detroit, Cleveland, Cincinnati and St.I.ouis. Nearly all of the
Protestant emigrants went to the Dutch Seceder colonies in Michigan (the
area of Hollancl and Grand Rapids) and Iowa (the areas of Vella an(i
Sioux Coung).

The highest estimate of the total of Dutch emigrants to the l]nited States
in the period 1820-1880 is 87.000. which was a small contribution to
the stream of millions of European emigrants to the United States. most of
whom were Irish. British, German. and Scandinavian. Of the relatively
small Dutch group the share of Noord-Braba,it emigrants is not more
than about 3.300 persons.

lf the emigrants originated from numerous communities scattereci
throughout the province, this stildy would never have been made. But of
the  185  then  existing  municipalities,  127  had  no  (or  practic·ally  no)
emigrants during the sixty years and the remaining 58. with a certain
emigrant tradition, were, with very few exceptions, situated in just three
regions. Moreover nearly all of the emigrants settled in the few mid-
western cities and regions noted above. from where they stayecl for
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decades in close contact with their furmer compatriots, mostly via the
church institutions. That makes the study of the gradual assimilation of
the immigrants in the Fox River Valley of Wisconsin sufficiently in-
teresling to devote a chapter to that process.

The concentrated settlement near the Fox River was the result of a
more or less accidental enterprise by a Dominican missionary, Father
Theodore van den Broek (1784-1851). He had since 1834 been work-
ing in Wisconsin among the Menominee Indians and the French Cana-
dian, Irish and German Roman Catholic pioneers. His goal was to found
a Dutch Dominican community in his dwelling place of Little Chute,
where he had erected a church and a school for the Indians. He had also
bought a large quantity of land.  But in his later years Van den Broek had
several set-backs. The Dutch Dominican superior could not miss the
companionship of fellow Dominican fathers and brothers, his Menomi-
nees moved away to a reservation, and he got into a conflict with these In-
dians because he could not serve them any longer in the way they wished.

As a result he lost his income given by the Bureau of Indian Affairs. He
opposed that decision, but the bishop did not support him in this conflict.
He also faced financial difficulties due to the heavy mortgages on his
frontier lands. Therefore, in the summer of 1847 he made a journey to
Amsterdam to get the last part of his inheritance (his mother had died in
1844), but the money had been wasted by the solicitor. Then his Amster-
dam friends suggested that he organize a group-migration like some
Se(·eder parsons had done in  1846 and  1847. A Catholic Colonization
Committee in Nijmegen had also succeeded in assembling nearly 200
Roman Catholics to go to America in February of 1847. That group in-
cluded some persons from the northeastern part of Noord- Brabant.
which became the c·enter of the emigration in the following decades. The
group had gone to New Orleans. but the colonization had failed, and a se-
t·c,nd proposed enterprise had not l,een undertaken.

Thus, during the time Father Van den Broek was in Amsterdam, there
were reasons to believe that an organized group emigration would attract
Roman Catholics. In the Netherlands, there was a general feeling of
decline in the second half of the 1840s and that, coupled with the belief
in the possibilities of the United States, was the main reason for the begin-
ning of the Dutch mass emigration, which followed the much wider
stream of German emigration.

Father Van den Broek recruited emigrants by an advertising campaign,
a brochure promoting his colony, and an open letter to the Dutch Roman
Catholics. In this way he gathered more than 300 emigrants, 190 of them
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coming from the northeastern part of Noord-Brabant. They sailed in
March  1848 in three ships from Rotterdam to Boston,  New  York,  and
Philadelphia, respectively, and arrived in May of that year in Little
Chute. Some of them founded the only real forest colony of Dutch Roman
Catholics, in a place called Hollandtown, nine miles from Little Chute.
Their leader during the first years was the Dutch Franciscan Father
Adrianus Dominicus Godthardt (Friar Pacificus Maria), who turned out
to be a rival of the Dominican Father Van den Broek. But Father van den
Broek was satisfied: his community would go on and priests from the
former dwelling places of the emigrants in Noord-Brabant came to sue-
ceed him.

Chain migration was the main factor in the arrival of new groups of
emigrants. In 1850, 200 persons came from the same northeastern
region of Noord-Brabant, led again by a priest, Father van den Heuvel,
who emigrated with the intention to assist Father van den Broek. But this
young priest died within a year after his arrival. In 1853 another group of
200 persons arrived. This was the last of the bigger groups. but other
emigrants followed and the emigration from northeastern Noord-Brabant
continued long after 1880.

In addition to describing the process of emigration and un-earthing
new facts, the main purpose of this study is to find the determinants of the
decision to leave the homeland. The regional division of the emigrants
suggests that, in opposition to the opinions of many contemporary writers
and later historians, general causes and motives were not the definitive
incentives for the emigration. There must have been specific factors that
prompted some to emigrate, while others, in similar circumstances
stayed at home. This question has made necessary a theoretical chapter,
which exposes some theories of emigration, one by Karl Marx and
another five by modern economists and sociologists. A final chapter tests
the theories on the actual historical situation of Noord-Brabant
emigrants.

The structure of this dissertation is as follows: chapter I provides an in-
troduction, including an evaluation of the state of current research;
chapter II is a summary of six theories of emigration; chapter III
describes the missionary movement; chapter IV fucuses on Father van
den Broek and his followers: chapters V and VI follow the other
emigrants, the first based on the narrative sources and the second on the
non-narrative sources; chapter VII deals with 'push' and 'pull' factors;
chapter VIII measures the process of assimilation; and chapter IX tests
the theories and provides the synthesis.
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As far as ic knowii, only one hook similarly deals with the Noord-Bra-
hant emigration. 11 is an historical-geographic study by Yda Schreuder.
Dutch  Catholic  Immigrant  Settlement  in  Wisconsin,   1850- 1905,  com-
pleted as a dissertation at the University of Wisconsin, Madison in 1982
ancl published in slightly revised form in 1989. Schreuder's work focuses
on the assimilation process in Wisconsin and is based on the emigrants to
Wise·c,nsin from the primary field in northeastern Noord-Brahant,
especially the municipalities Uden. Zeeland and Boekel. Where it is
possible, Schreuder's conclusions have been borrowed but this new
study has neither the same subject nor the same approach.

The main question of this study is this: what determinants and what
processes made some few persons go, but all the others stay behind?
Were the few more adventurous, more enterprising, more freedom lov-
ing? Or more irresponsible, restless. the type that burn their bridges
behind them? Before trying to respond to that question, more attention
must be given to the categories of emigrants and the circumstances.

There are quite different categories of emigrants. During the period
under review some ninety missionaries emigrated from Noord-Brabant to
the United States (priests or theological students) plus a few religious
brothers an(1 sisters.

The missionary movement, which was led since the fifteenth century by
the 'Congregatio de Propaganda Fide' in Rome. had in the eighteenth
century a period of decay, but inflamed by the influences of Romanticism
a,id Restoration. From France. which had a leading role, the missionary
spirit spread over Belgium and the Netherlands. The Flemish pastor
Charles Nerinckx fled to the United States during the Napoleonic period
and he was the first to propagandize in the Low Countries the North
American Roman (:atholic mission. He was the founder of the first
A meric·an congregation of religious sisters, the st,-called Sisters of Loret-
1(L I.ater on. men like the missionary of the Rocky Mountains, the
Flemish Jesuit Father Peter de Smet, became an example of religious
heroism. He made nine tours to Europe to give lectures and to recruit
young men for the American mission.

Not only the clergy. but the Roman Catholic laity too was willing to
make great sacrifices for the American mission. Peter John de Nef from
Turnhout (Belgium), who was a well-to-do bussinessman and politician,
had erected a college solely for the education of future priests and mis-
sionaries. An estimated 500 of his students became priests and some of
them  had come from Noord-Brabant. Between  1832 and  1840 De Nef
organized eight expeditions to bring missionaries, money, and goods to
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the Jesuits in Missouri. The higher clergy in the dioceses of Noord-Bra-
bant supported his work. Of the 46 from Noord-Brabant who became
Jesuit missionaries in the United States, 35 had studied at the diocesan
seminaries. There was always much enthusiasm among the students
when American prelates visited the seminaries. Of the total of 88 known
missionaries who went to the United States from Noord- Brabant, 61 had
studied at the diocesan seminaries there. Among Roman Catholics North
America had at this time the highest attraction as a missionary field.

What was the impact of this mission zeal on the ordinary emigration?
No missionary except Father Van den Broek, and that by accident, had
taken the initiative to organize a group emigration in the years befure
1880. However, the missionary movement that was directed to North
America certainly awakened the interest of the common people in the
New World. Moreover, the common emigrants influenced the decision of
at least one secular priest (Van den Heuvel), one Franciscan Friar (God-
thardt), five Crosier Fathers, four Crosier Brothers and eight (ex-)
Capuchin Fathers to follow to Wisconsin their fellow citizens and to put
themselves in the service of the local bishop. In this way they helped him
to solve the problem of the lack of priests in a fast growing church. Some
of them even took the risk of a conflict with their Order, like the
Capuchins Call but one secularized) and the Crosier Father Edward
Daems. Daems, who became a Vicar- General of the Bishop of Green
Bay. and replaced the Bishop when he attended the Vatican Council
(1869-1870), took special care of the French-speaking Belgians who
settled north of Green Bay. He founded the congregation of the Sisters of
Saint Francis of the Holy Cross at Bay Settlement.

Therefure, the missionary movement is interwoven with the common
emigration to Wisconsin and other places where the emigrants met the
missionaries. The Priests, Brothers and Sisters were themselves
emigrants from Noord-Brabant and therefore they receive attention in
this study.

What were the general characteristics of the other emigrants? Analys-
ing the studies on Dutch emigration it is clear, that the rural-to-rural type
pattern is as much typical as the family oriented kind of emigration.

At least three ambushes must be avoided when using the Emigrant
Records. The first is missing a part of the familial or clannish character of
the emigration, due to the distinction that is made in the Dutch records
between emigrating family households (as units of one or two married or
widowed adults with or without their minor children) and emigrating in-
dividuals or single persons.  Most of the latter were actually part of family
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households. asean be made clear by using Population Registers and the
registers of the Civil Registration (birth, marriage and death registers).

The second ambush is to attach too much or a wrong value to the oc-
cupational designations. Nearly all of the emigrants were registered as
laborers. but this did not mean factory workers, at |east not in the period
of this study in Noord-Brabant. Most of the older laborers owned some
latid and the younger ones were often sons or daughters of farmers. offer-
ing their labor as farm- hands. A comparison of Noord-Brabant occupa-
tional statistics with other provinces and other countries in the aspect of
professions cannot be made without a lot of study of the regional social
structure.  That  as  late  as   1880 the Dutch immigration  in the United
States had not yet shifted from a 'folk' to a 'labor' type of migration,
unlike the remainder of Northern Europe, as Swierenga discovered, is an
important conclusion in the case of the Noord-Brabant emigrants.

The third ambush is to attach too much importance to the definitions
'well-to-do','less well-to-do' and 'needy'. These qualifications are rather
arbitrary and they are based on local tax rates. Every municipality had its
own Head Tax, based on its own budget, which varied from year to year.
The municipal assessments were also inaccurate. Nevertheless, in general,
the 'less-well- to-do' and not the 'needy' furmed the bulk of the
emigrants.

Despite the family character of the emigration as a whole, it is possible,
especially during the 1860s and 187Os, to observe the  rise  of a  more
modern kind of transatiantic emigration. It seems that it involved more
young individuals, coming from the somewhat bigger municipalities like
trden. Oss, St.Oedenrode, Oirschot and Zevenbergen. They chose as
their destination mainly the cities in the Midwest of the U nited States.
Migration to the Noord-Brabant regional market centers for some of the
laborers obviously was the first step toward overseas emigration. Partly
this (·hange iii the (·harac·ler of the emigratic,n seems to be due to the work
of the agents of the shipping-companies of Antwerp and Rotterdam, whose
advertisements appeared regularly in the local newspapers.

Although the flow of emigrants from Noord-Brabant never exceeded a
few  hundred  per year,  it is remarkable that before  1880 the highest
number of emigrants did not go to nearby Belgium or Germany, but to
the United States. That fact, combined with the minimal out-migration to
other provinces of the Netherlands, makes clear that the phenomenon of
an uprooted population in Noord-Brabant had hardly started.

After the characterization of the emigrants, it is necessary to give some
attention to the process and dynamics of the emigration. The dynamics
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are not essentially different from those in nearly all other provinces. The
only exception is the province of Limburg, which had a high emigration
in the beginning of the 1860s. The general trend was a high number in
the period 1846- 1856, a low total afterwards until 1865, and then a new
flow in the period 1865-1872, and a very low tide afterwards until 1880.
There must have been a close connection between this movement and the
business cycles in the United States. This is another demonstration of the
major importance of the 'pull' over the 'push' factors and of the working
ofthe communication network that informed in a timely way about econo-
mic conditions in America.

The process was highly structural. Emigrants seldom went alone. They
let themselves be guided by earlier emigrants and their informative let-
ters. They seldom went headlong, but arranged their affairs long before
the departure.  Many of them sailed in the springtime, the best season to
go. They knew the least expensive and most comfortable way ofjourney-
ing.  Nearly all of them had enough money to come to the Midwest and to
survive for some time or even to buy land at once.

The main purpose of this dissertation is to uncover the determinants of
emigration. Why did one small part of the population e.migrate with this
regional and local distribution? This necessitates an analysis of some
points of view and theories of migration.

For dealing with the causes of the Dutch and more particularly the
Noord-Brabant emigration, a selection had to be made in the literature.
The three most distinguished modern historians on Dutch emigration in
the nineteenth century have been consulted: Robert Swierenga, Pieter
Stokvis, and Yda Schreuder. Their statements either address Dutch emi-
gration generally or Noord-Brabant emigration specifically. The deter-
minants can be divided into 'push' and 'pull' factors.
Economic factors

The three authors agree with each other that economic factors were the

main reasons to leave the homeland. The lagging pace of modernization
in agriculture as well as industry lasted until the 1880s. In the country-
side, where 80 percent of the emigrants to the United States originated,
the farmers suffered from a lack of land for their sons, the artisans had in-
sufficient income, and the laborers earned low wages. These 'push' fac-
tors found their counterparts in the situation in the United States: plenty
of land for the farmers, plenty of well-paid work for the artisans, and high
wages for the laborers.

The beginning of mass-emigration from the Netherlands during the
1840s was directly connected with the agrarian crisis, especially the
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potato disease. which raised foodprices and led to increased poverty. In
Noord-Brabant the start of the so-called mass emigration in the north-
eastern region  in  1848 was directly related  to the decline of rural  in-
dustry there.

The criticism of these generalizations is that they do not make i·lear why
the relatively small emigrant move.went had such a regional and local
(·haracter. Moreover, regions more directly hit by the potato disease had
little or no emigrants. Schreuder stresses the indirect impact, but the
farmers and agricultural laborers could easily switch to other foods they
had produced themselves. For instance, they slaughtered pigs to save tile
rye for themselves and they sold the rest of the rye for higher prices.

There was certainly a decline in rural industry in the north-eastern part
of the province, in contrast to other parts from which few emigrants came.
But from the villages that had still more home industry, only a few emi-
grants were professional weavers. Spinning and weaving for extra earn-
ings on the farms was not such an important endeavour by the 1840s.

The conclusion is that economic factors in Noord-Brabant had a certain
impact on the emigration, but the 'pull' factors were more important than
the 'push' factors.
Social factors

The fear of social decline is in the view of the three authors a real cause
of emigration for the lower middle class people. Another reason is the im-
pact of population pressure. For centuries there was a kind of Malthusian
birth control: many never married and those who did marry were older
than 25 years. In Noord-Brabant this system limited the growth of the po-
pulation. but nevertheless the number of adults was growing during the
same time that the crisis was at its peak, after 1845. People increasingly
migrated to nearby places. but this did not give enough relief. Emigratic,n
 ,verseds offered a solution fur this strain. Atiother social factor among
the 'push' forces was the social int'cluality.

Criticism: population pressure certainly was a factor in the area of
Noord-Brabant where a lot of migration took place. But out- migration to
other provinces, or emigration abroad, was uncommon.

In the rural northeastern part of the province, there was not such a
sharp division into classes.

Conclusion: unconsciously (population pressure) or consciously (ine-
quality), the social factors might have played a role in the decision to
emigrate, but again the 'pull' of American space and the assumed ab-
sence of a class system was stronger.
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Church and religion
Stokvis makes clear that only a small part of the Seceders went to the

United States, and most of them who did go belonged to a sectarian group.
For the Seceders who emigrated for religious reasons, actual persecution
was seldom the case. For some of them an important motivation was the
chance to flee from a more or less hostile environment and to emancipate
their group by following their religious leaders. The number of Seceders
emigrating from Noord-Brabant before  1880 is  152, or about 5 percent
of the Seceders living in Noord-Brabant. It was far from a mass move-
ment for the sake of religious freedom.

Swierenga and Schreuder give some importance to the lack of freedom
fur Roman Catholics in the largely protestant Netherlands. In the Roman
Catholic magazines and newspapers and even in contemporary writings
about emigration, there is some allusion to the lack of freedom for Roman
Catholics in the Netherlands. However, nearly all of the emigrants were
simple people who were not so much interested in politics (except in
village-politics) and the prospects for the Roman Catholics were far better
than in an earlier time. Moreover, the bulk of Roman Catholic emigrants
came from a part of Noord-Brabant where the Roman Catholics had been
free or tolerated even before the proclamation of freedom of religion in
1796. A different and important fact, stressed by both authors, is the strong
bond with the church and the clergy. The role ofthe church certainly was
important in the processes of emigration and assimilation. The priests
had a stimulating function (some of them were the leaders-designate) and
also a restraining function (moralizing on the risks of loosing the true faith
and of immoral behaviour).
Circumstances

The three authors paid much attention to the circumstances of the
emigration. It is clear that most emigrants would not have departed if the
circumstances had not been favorable. The most decisive circumstances
were the urgings of close relatives, but others, such as neighbours,

emigrant leaders, or shipping agents certainly had an enormous in-
fluence. Moreover, there was the impact of the information network: let-
ters, visits in the homeland by former emigrants, and for Noord-Brabant
specifically, the emotive stories of missionaries. But there were many coun-
terforces as well: bad news, family ties binding one to the homeland, the
negative attitude of the ruling classes, et cetera.
General conclusion

If the 'push' factors and the 'pull' factors were exercising their combined
forces in one direction, in this case emigration, there was a better chance
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for a positive decision. But it depended on the choice of the emigrating
person or of the unit (e.g. family) to which that person belonged. Given
the regional and even local character of the Dutch emigration, the so-call-
ed causes and motives were not as important as the immediate cir-
cumstances of the emigrants, especially the influence of trusted persons.
That influence could be positive and negative. For just a small part of the
total population it was positive, and that outcome was highly dependent
on the place in which they lived.

To understand better the character of emigration, especially the back-
ground, the theories of three economists and three sociologists on emi-
gration have been studied and tested on the results of this Noord-Brabant
history of emigration.

Karl  Marx  and the  theory of relative  overpopulation
The fast growth of the population since the middle of the eighteenth cen-

tury was according to Robert Malthus a fatal development. Natural and
moral restraints could finally not prevent a general impoverishment. For
Karl Marx the Malthusian curse was not acceptable. He believed in a bet-
ter future fur mankind. The only reason for the worsening situation of the
poor masses in Europe was the detrimental working of the capitalistic
system. Emigration is one of the results of that system. For Marx there
were three kinds of processes which caused emigration in the capitalistic
system. The first was the temporary or permanent push-out of workers in
the industrial centers. Marx calls it the fluctuating form. A latent form is
the diminishing need of labor for farm production because of mechaniza
tion which caused a surplus of labor on the countryside. It is latent because
it is not clear until more possibilities of migration are offered. The third
form concerns the more irregular part of the rural population, those who
try to survive with the declining home industry. The poorest class, the '
Lumpenproletariat', is another supplier of emigrants.
Comment and test

The Noord-Brabant situation at the time was unlike that of the British
Isles. For Noord-Brabant the most prevalent form is the latent form. Op-
portunities to find work elsewhere, if offered, could lead to migration. But
out-migration seldom took place.

The declining home industry in parts of Noord-Brabant certainly was a
cause of migration, but this did not provoke high emigration rates. Marx
was the first to analyse the connection between modernization and
emigration.
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Brinley 77zomas and the dynamics ofthe Atlantic economy
The economist Thomas analysed the interaction between the European

and American economies and its influence on the European emigration
to the United States. He was especially interested in the so-called secular
trend, the growth of the Atlantic economy in the long run. What has
emigration to do with that secular trend? Thomas observed that the ir-
regular flow of immigrants into the United States was in its upward
movements a'push' factor for the economy. The irregularity had a direct
connection with the business cycles (Juglar-waves), but Thomas dis-
covered another cyclical movement related to the secular trend, the so-
called Kuznets-wave, or long wave, of around twenty years. According to
Swierenga the latter undulation is present in the Dutch situation, e.g. in
the period studied the low tides were 1836-1843, 1857-1864, and
1873-1878; the high tides 1846-1856 and 1865-1872.
Comment and test

The short business cycles had a clear influence on the emigration from
the Netherlands and Noord-Brabant. The influence of the Kuznets-wave
for the Noord-Brabant situation in this period is less clear. Thomas made
clear that the Dutch and North-Brabant emigration had been subjected to
the forces of a rapidly changing Atlantic economy.

Jim Potter and the complexity of 'push' and 'pull'
Jim Potter is very sceptical about the possibility of detecting some

economic factors in the background of emigration. There are myriads of
individual decisions and they are certainly not exclusively economic. Pot-
ter stresses the complicated character of'push' and 'pull'. The metaphor
should not be that of two locomotives, one pulling and the other pushing
in the same direction. On both sides there are counter-forces as well. Bet-
ter than a metaphor borrowed from mechanics is one borrowed from
electricity: that of potential difference, because it is potential and it may
occur at any point on the scale, and it is applicable to the social top as well
as to the social bottom.

Jim potter asks attention for the transport factor: what had been the
contribution ofshipping? Emigration is a form of investment in the future
on a micro level. On the macro level it is an investment in the receiving
country and dis-investment in the country of origin.
Comment and test

The complex character of the repelling and attracting forces should be
taken into account. On the micro level, emigration is more a study in deci-
sion-making than in economics. On the macro level the question of invest-
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ment, the impact of cheap labor, the influence of changes in transport,
the cyclical development, et cetera, are interesting items, but they cannot
explain the individual decision to emigrate.

William Petersen and his typology of emigration
Petersen's contribution to this study is his ability to make distinctions.

He does not believe in regularity in emigration, nor in the purely
mechanical forces of'push' and 'pull' in the case of free emigration. But
he has a keen insight into the free emigration as an individual or collec-
tive event. He believes in a sequence of individual emigration, group
emigration, and mass emigration, as had been the case in Sweden. The
mass emigration (here 'mass' is more a quality than a quantity) is very
collective and partly irrational. It is a dominant pattern of behavior. Once
started this type of migration nearly automatically continues because of
the 'pull' of earlier migrants. Individual motivation is not really relevant
any more. The so-called motives are very general or trivial. Often the
main factor is the existence of a community in the Old World that is inten-
sively communicating with relatives and friends who went before. Such
colonies form the right environment for the newcomers to accomodate to
the receiving country. In short, a tradition has grown, inherited by the
new generations, even sometimes causing an American-fever. It is a com-
mon phenomenon in rural-town migration and it is not essentially dif-
ferent from that kind of internal migration. To summarize: in the case of
mass emigration collective behavior overrules individual deliberation;
the momentum lies more in the community itself than in higher individual
aspirations; the already-fuunded settlement is more important than the
departing group; the goal is not pioneering but preservation in a strange
environment.
Comment and test

Petersen's opinions on mass emigration are most relevant for under-
standing the Noord-Brabant emigration. They give an explanation for the
local and regional character of that rural movement in the period
1820-1880. The start of the movement in the 1840s was only partially a
matter of pioneers. Perhaps Father Van den Broek can be called a pion-
eer, but as such he is an exception. As Stokvis rightly stated: the three sta-
ges (pioneer, group, and mass emigration) are only faintly distinguished
in Dutch emigration.

Peter Marschalck's space  theory and classification of determinants
In the view of Marschalck and Stokvis the metaphor of space is very
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useful to explain the migration movements. Emigration may be the result
of a disequilibrium between people and space, between people and their
material and spiritual means of existence. A perceived difference in level
between the sending and receiving countries is the cause and motivation
for emigration. In that line of argument, differences of level can be order-
ed in demographic, politic, economic, social, and ecclesiastic aspects, as
Stokvis did for the Dutch emigration of 1846 and 1847.

Marschalck and Stokvis both stress the conditions that may have an ac-
celerating or retarding effect.
Comment and test

The metaphor of space in its widest sense is of a very general character,
like the 'push and pull' metaphor. After sytematizing the factors, it might
be clear that some persons had more reasons to emigrate than others. But
it does not answer the question of why exactly these persons went.  A bet-
ter understanding is gained by noting the conditions: infurmation, com-
munication, organization, and freedom of movement. A second in-
teresting point in Stokvis' framework is the establishment ofpositive feed-
back between the conditions and the emigration and between the
willingness to emigrate of some people and the decisions of other people.

J. E.Ellemerp' psychological and sociological model of determinants
After the Second World War there was more overseas emigration from

the Netherlands than in all the years before. This post-war emigration
was not only oriented to more countries than before (like Australia and
New Zealand, next to Canada, the United States, Brazil, and southern
Africa), but the Dutch government for the first time propagated and
organized the emigration on the basis of an emigration policy and an
emigration law. The general and official interest in migration gave birth to
a series of sociological and psychological studies, partly based on inter-
views. The sociologist Ellemers made an analysis of Dutch studies on
migration, including two studies on internal migration.

According to this analysis, there is an underlying structural strain in a
somewhat substantial case of emigration. The cause of the strain might be
different, the personality structure plays a role, but the prospective
migrant feels an incongruity between himself and his social and/or cultu-
ral environment. It is apparent that not every feeling of incongruity leads
to emigration. The first condition is the awareness of the strain and then it
has to be converted into a motive fur migration. A standard motive is pre-
sent when a collective awareness of strain is converted into a motive for
migration. The strain must not be too heavy. And, of course, emigration
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is only one way to react to strains. One can resign or aim at other sorts of
mobility like job retraining.

Another condition is the awareness of chances to realize ones aspira-
tions elsewhere and to weigh these chances against the experiences of the
so-called reference group. That reference group is the next highest group
that made the choice before. That weighed cluster of chances is called the
migration offer. Sometimes the migration offer is so strong that it acts as a
kind of 'draw', attracting many who otherwise would not have gone. In
this connection 'relation migration' (migration of related persons) is most
relevant. In the case of such a 'draw' one might call the offer a 'standard
offer'.

Apart from all these environmental and personal circumstances, social

control play s an important role in almost all cases of emigration, especial-
ly the attitude of the government and the church leaders. 'Buffer effects'
and 'precipitating factors' can be responsible for much of the response.
All in all, it is a complicated and essentially unpredictable process of
various interacting determinants. It is a value-added process. As in eco-
nomic production, earlier stages must combine in a certain pattern
before the next stage can contribute its value to the finished product,
which in this case is the decision to emigrate. For instance, a standard of-
fer without the awareness of strain does not lead to emigration.
Comment and test

The analysis by Ellemers is suited for the Noord-Brabant emigration in
the nineteenth century. Having no sources hke interviews nor any out-
comes of sociological and psychological research from that period, one
might yet conclude by analogy that in essence the process is the same in
every free emigration movement. Essentially different in the two periods
was the role of the government. both in the sending and the receiving
countries.

A standard motive was present in many places. but a standard offer
with the draw of relative migration was limited to only a few areas and
villages. Why was it restricted to these regions and places? Most probably
by the appearance of precipitating factors, in this case the inlluence of
organizers of the initial movement like Van Raalte and Scholte for some
Seceders in the northwestern part ofthe province and Verwayen and Van
den Broek for the Roman Catholics in the eastern part of the province.
For the emigration from the larger villages in Noord-Brabant to cities like
Detroit, Cleveland, Cincinnati, St.Louis, and Chicago, both the in-
fluences of Flemish and Noord-Brabant missionaries might have been
important. Heavier strains, a positive social control, and more aspirations
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might have resulted in an emigration climate. Where this climate had
been created, relation emigration was the main factor in a sometimes
temporarily interrupted but continuing flow. In one region, de Kempen,
the flow ended quickly, possibly because people there found other solu-
tions to strains, possibly because social control exerted a negative in-
fluence. Ellemers'analysis makes a valuable contribution to the solving of
the determinants problem by suggesting that many factors, working in
combination in a value-added process, are decisive, and that there is a
strong collective element in the emigration movement. Both the emi-
grants and the stay-at-home's had little or no awareness of that collective
character and uttered all kinds of unjust verdicts to give an explanation of
their different responses to the standard motive. The emigrants justified
their decision by giving a very positive impression of their new existence.
The stay-at-homes, with the exception of the close relatives, seldom had a
favorable judgment on the emigrants and their reasons for leaving the
Old World. Both the positive and the negative approach, being a part of
the social control, formed the main factors in the decision process.

A synthesis and conclusion on detenninants
For too long a time nearly all views on Dutch nineteenth century

emigration to the United States had been fixated to the national and
sometimes provincial borders. An excuse for that fact is that the official
sources come from the national or provincial administrations. However,
emigration as a movement is not limited by official borders. In this
respect the choice of this province, Noord-Brabant, as a field of study is
rather arbitrary and it has to be understood as merely a point of depar-
ture.

The Dutch nineteenth century emigration was in fact a very regional,
sometimes even local, phenomenon, as well in the sending as in the
receiving areas. Since the publications of Swierenga in the late 197Os,
based on the Emigration Records, that fact of a regional origin and
destiny, at least in the period 1820-1880, has become increasingly clear.
But still there was a lot ofgeneralizing in answering the question of causes
and motives of that emigration. Some classification has been made on the
basis of urban and rural areas, clay and sand regions, Protestants and
Roman Catholics, individuals and families, and men and women par-
ticipating in the emigration movement. These studies are interesting in
comparing the Dutch emigration with that from other countries, in the
discussion with other migration students, in trying to detect general
tendencies in the movement, and in explaining the differences in the
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assimilation process in the United States. But if the general tendencies of
emigration are analysed, and assumed causes, motives and conditions
are enumerated and evaluated, there is still the unanswered question
why only these persons in only these relatively few regions accepted the
chalenge.

In other words, when the emigrants had been motivated by population
pressure, agrarian crises, decay of rural industry, the growth of an Atlan-
tic economy with its ups and downs, changes in transport and com-
munication, et cetera, what was the impact ofthese 'causes' in the regions
the emigrants came from?

The general theories or assessments are therefore good instruments to
study the situation in both the area of departure and that of settlement.
In this way it makes sense:
-   that Petersen gave a definition of mass emigration as a collective, more
or less irrational, movement, leading to a continuous flow of'relatives';
-  that Thomas and Swierenga draw attention to the impact of the Atlan-
tic economy with its booms and crises;
-  that Potter and Stokvis stressed the feedback mechanism in the move-
ment and pointed out (like Marschalck) the importance ofconditions, e.g.
transport facilities,information, and communication;
- that terms like (standard) migration-motive and (standard) migration-
offer and relative migration were given their place in a whole scheme of
determinants (Ellemers).

But to explain why and how in all these circumstances emigration really
happened. the focus must be on the region where the phenomenon subs-
tantially took place.

The theory of Ellemers. based on the research and analyses by others
after the Second World War, offers a clue for explaining the regional
character of the nineteenth century emigration. Even if there were all
kinds of strains and the right personalities for emigration, no substantial
emigration took place unless there was a process of added-value. That
means that above strains and favorable personal circumstances as
motives there must be social control that stimulates or at least does not
hinder emigration, and above all, there must be an emigration offer. All
these factors are part of a social-psychological process. Seldom was the
step to emigration taken without the influences of others at home and
overseas. In the case of the Roman Catholics the acceptance of emigra-
tion by the trusted clergy and the leadership by some of the priests made
it much easier to go. Relatives who left before did the rest. The com-
munication between the sending and the receiving area must have been
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intensive and often the clergy functioned as intermediaries.
Only in regions where all the favoring circumstances were present did

the mass emigration begin at all and continue for a long time. In that case
there was a transplantation of a part of the community, conserving the
traditional culture in the immigration region for quite a long time. The
Roman Catholic church differed from the Seceder churches in its prin-

cipally international character. The Roman Catholic Dutch subculture in
the United States gradually faded away and now only the historian can
make that infuence clear.

Hopefully this study can contribute to a better understanding of a
general process that is still going on: the mobility of people in a moderniz-
ing world, seeking new living places with more opportunities. However,
the author's intention was only to do justice to history to the best of his
ability.
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